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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sveriges Veterinärförbund, 802003-7019, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2077.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Sveriges Veterinärförbund är en intresseförening och ett yrkesförbund för veterinärer och
veterinärstuderande. Förbundet är anslutet till Saco (Sveriges Centralorganisation).

Den ideella föreningens säte är Stockholm.

För ytterligare information hänvisas till avdelningens separata verksamhetsberättelse.

Främjandet av ändamålet

Förbundet har till syfte att främja utvecklingen av veterinärkonsten, veterinärmedicinska
vetenskaper, landets veterinärväsen, samt tillvarata förbundsmedlemmarnas sociala och
ekonomiska intresse.

Förbundets ändamål har under räkenskapsårets främjats genom att föreningen:

- verkat för god arbetsmiljö
- bevakat lagars och avtals tillämpning
-verkställt fullmäktiges beslut om en långsiktig ekonomi i balans med utrymme för minskade
kostnader, effektivisering, tydligare ledarskap, kompetenshöjningar i form av
styrelseutbildningar och förbättrat arbetsklimat.
-medverkat så att medlemsavgiften haft tydlig koppling till verksamhet som gagnar
medlemmarna
-tillsett behovet av antal anställda med hänsyn till tjänster som förbundet efterfrågar
- samarbetat med SACO och andra förbund för att ge inblick i hur andra förbund arbetar som
underlag för hur SVF kan förbättras i detta avseende.
-drivit specialistutbildningsprogram och examination inom dessa,
-gett möjlighet till uppdatering inom olika veterinärmedicinska områden via föreningens
tidsskrift,
-besvarat remisser som berör vår kår.
-anordnat en kongress med ett brett kursprogram samt skapa en mötesplats för landets
veterinärer.
-aktivt delta i debatt och diskussioner nationellt och internationellt som berör veterinärer direkt
eller indirekt.
-erbjudit fackliga kurser och kurser för företagare samt genom att stöffa eller samarbeta med
Saco-federation för att lyfta frågor som gynnar våra medlemmar.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Kansliorganisatation
1 kansliverksamheten har identifierats ett utrymme för minskade kostnader, effektivisering,
tydligare ledarskap, kompetenshöjningar och förbättrat arbetsklimatet. Ett omfattande arbete
har utförts och betydande extra resurser har lagts på att uppnå långsiktiga förbättringar och
kostnadsminskningar.
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Hemsidan
Veterinärförbundets hemsida www.svf.se bygger på publiceringsverktyget Episerver. Under
2017 gjordes löpande justeringar för att underlätta dess användning. Förbundet har även en
Facebooksida, som delvis kompletterar hemsidans information. SVF-sidan används både för
att föra fram förbundets åsikter externt och för direktinformation till förbundets medlemmar i
ärenden som kräver snabb publicering. Tidigare års verksamheter fortsatte med elektroniskt
ifyllande av lönestatistik.

Ekonomi
Under perioden har styrelsen hanterat en rad oönskade och oplanerade kostnader.

Kostnader för juridiskt stöd vid förhandlingar och skadeståndsanspråk som kanslipersonal
riktat mot förbundet. Högre personalkostnader än förutsett till följd av utdragna MBL
förhandlingar med kansliets personalförening. Högre kostnader än förväntat för att säkerställa
operativt ledarskap på kansliet under skiftet av kanslichef. Stöd till styrelse och
förbundsledning för att minimera skadeverkningar på förbundets anseende vid hantering av
höstens intensiva mediabevakning av förbundet. Inköp av ekonomitjänster för att fullfölja
förbundets legala ekonomiska förpliktelser och ansvar. Extra revision utfördes av auktoriserad
revisor efter påkallande från kanslipersonal. Rekryteringskostnader för tillsäffande av vakanta
tjänster. Okade kostnader för styrelse och ordförande till följd av ökad arbetsbelastning.

Styrelsens sammansättning
För perioden 20170101-20171107 har styrelsen haft följande sammansättning

Marja Tullberg (ordf.),
Anders Forslid (vice ordf.),
Ledamöter: Lars-Erik Staberg, Lotta Hofverberg, John-Filip Lundin, Marlene Areskog, Lotta
Möller, Karolina Dahlqvist och Susanna Sternberg-Lewerin.

Under våren entledigades Lotta Möller på egen begäran på grund av situationen på det
ordinarie arbetet. 1 mitten av sommaren begärde Karolina Dahlqvist entledigande av samma
anledning. Under hösten begärde Susanna Sternberg, att få avgå från sina förtroendeuppdrag
i förbundet på grund av den höga arbetsbelastningen som ordförande i SVS och ledamot i
förbundsstyrelsen.

Per den 8 november 2017 tillträddes en interimsstyrelse (sittande styrelse) bestående av
följande personer

Katja Puustinen (ordf),
Björn Gammelgård (1:e vice ordförande),
Torkel Ekman (2:e vice ordförande, SVS ordf),
Ida Brandt (styrelseledamot)
Eleonor Fredler (styrelseledamot)
Ninnie Löfqvist, (styrelseledamot, avgick slutet av mars 2018)
Christina Svedberg, (styrelseledamot)

Flerårsöversikt Belopp i kr
2017 2076 2015 2074

Huvudintäkter 24 686 758 22 367 354 21 825 600 19 979 163
Årets resultat 2 060 363 497 411 -923 078 -687 214
Totalt eget kapital 8 259 149 6 198 786 5 701 376 6 624 454
Balansomslutning 33 983 469 32 096 915 30 769 023 30 769 023
Soliditet, ¾ 24 19 19 22

Huvudintäkter består av följande:
- Medlemsavgifter
- Nettoomsättning (annonsförsäljning, hyresintäkter och sponsorintäkter mm.)

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp 1 kr Not 207 7-07-07- 2016-01-01-

2077-12-37 2016-72-37

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Nettoomsättning
Övriga föreningsintäkter
Summa föreningens intäkter

2 9006109
3 15680649

1 280 908
25 967 666

6563 125
15 804 229

1 740 439
24 107 793

Föreningens kostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader

Personalkostnader och styrelsearvoden
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga föreningskostnader

Summa föreningens kostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatter
Skatt på årets resultat

-2901 -11 782
-10 318 743 -13 454 246

4 -13106453 -12768526

-1 623 515 -1 272 031

-508 532
-5 705

-23 942 334

-621 598
-13 116

-26 869 268

2 025 332 -2 761 475

5
6

1 821 474
10 650

-173 578

1 658 546

4 677 433
14 055

-160 571

4 530 917

3 683 878 1 769 442

3 683 878 1 769 442

Årets resultat 2060363 497411
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Balansräkning
Beloppikr - Not 2017-72-31 2076-12-37

TILLGÄNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter

Summa immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer

Summa materiella anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 8 937 025 10112016

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

69 698
69 698

72 599
72 599

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

1 908 871
2 758 705
4 642 379

9 309 955

1 207 464
2 978 707
3 882 767

8 068 938

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank
15 666 791

15 666 791

13 843 362

13 843 362

Summa omsättningstillgångar 25 046 444 21 984 899

33983469 32096915

7 491 407 573 308
491 407 573 308

8 1866668 1995116
9 3 280 386 3 494 332

5147054 5489448

70 3 294 564 4 045 260
11 4000 4000

3 298 564 4 049 260

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balans räkning
Belopp i kr Not 2017-12-37 2016-12-37

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

6 198 786
2 060 363

8259 149

5 701 375
497411

6 198 786

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut
Övriga skulder

Summa långfristiga skulder

72 16000000
73 100000

16 100 000

16 000 000
100 000

16 100 000

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

1 810
1 210 756
1 216 094
5 246 482
1 949 178

9 624 320

1 655 559
865 434

5 484 625
1792511

9798 129

8259149 6198786

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33983469 32096915
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Noter

Belopp kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Ärsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2016:10 Årsredovisning i
mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det
närmast föregående räkenskapsåret.

A vskrivningsprinciper för anläggningstilgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad
nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Anläggningstillgéngar År
Immateriella anläggningstillgångar:
-varumärken 10
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader 50
-Förbättringsutgifter kanslilokalerna 20
-Inventarier 5
-Datorer 3-5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skaffemässigt gjorda avskrivningar
redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskaffade reserver.

Not 2 Medlemsavgifter

Medlemsavgifter
2017-01-01- 2076-07-07-
2017-12-31 2016-12-37

Medlemsavgifter 9 006 109 6 563 125

Summa 9 006 109 6563 125

Jämförelsen med 2016 försämras då föreningen i år inkluderar tidningen i medlemsavgifterna.

Not 3 Nettoomsättning
207 7-07-07- 2076-07-07-
2077-12-31 2076-72-31

Hyresintäkter 2 235 172 2 204 269
Svensk Veterinärtidning (annonsintäkter) 3 304 423 5 432 937
Veterinärkongressen 2 334 599 2 165 229
Specialistutbildning 2 906 800 1 898 100
Försäljning av tjänster 3 652 707 2 537 972
Blanketter 418147 475987
Förvaltningsarvode 828 801 1 089 735
Summa 15680649 15804229
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Not 4 Personal

Personal
207 7-07-07-
2017-7 2-3 7

207 7-07-01-
2077-1 2-3 1

173 578

173 578

207 6-07-07-
2076-72-3 1

207 6-07-07-
2076-12-3 7

160 571

160 571

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Avser aktiverade utgifter avseende föreningens Hemsida.

Not 8 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början

2077-12-31 2016-12-31

3 257 996 3 257 996

3 257 996 3 257 996

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning enligt plan

-1 262 880
-128 448

-1 391 328

-1134431
-128 449

-1 262 880

Redovisat värde vid årets slut 1866668 1995116

Medelantalet anställda 13 12

Summa 13 12

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2077-01-07- 2076-07-07-
2077-12-37 2076-12-37

Ränteintäkter, övriga 10 650 14 055

Summa 10650 14055

Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, övriga

Summa

Not 7 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och Iikn rättigheter
2077-72-31 2076-72-37

819012 819012

819012 819012

-245 704
-81 901

-327 605

491 407

-163 766
-81 938

-245 704

573 308

Varav mark 218965 218965
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Nyanskaffningar
-Avyllringar och utrangeringar

Vid årets slut

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
-Årets avskrivning anskaffningsvärden

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not JO Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Tillkommande tillgångar
-Avgående tillgångar

Redovisat värde vid årets slut

2077-72-31 2076-72-37

5 748 829 5 732 935
84 237 94 227

____________

-78 333
5 833 066 5 748 829

-2254497 -1896411
53 125

-298183 -411211

-2 552 680 -2 254 497

3 280 386 3 494 332

2017-12-31 2016-72-37

4045260 16919005
- 72293

-750696 -12946038

3 294 564 4 045 260

Brf Vaftuormen
Portföljrapport Allmänna kassan
Portföljrapport Stödfonden

Bokfört värde
1 565 313
1 729 251

3 294 564

2017-1 2-3 7
100 000

100 000

Bokfört värde
1 565 313
2449 019

30 928

4 045 260

2076-72-3 7
100 000

100 000

Not 11 Andra långfristiga fordringar
2017-72-31 2016-72-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 000 7 000
-Reglerade fordringar -3 000
Redovisat värde vid årets slut 4 000 4 000

Avser reversfordran

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut
2017-72-37 2016-72-37

Belopp varmed skuldposten förväntas betalas
efter mer än fem år efter balansdagen 16 000 000 16 000 000

16000000 16000000

Not 13 Övriga skulder

Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen
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2077-72-37 2076-72-37
Ställda panter och säkerheter
Fastighetsinteckning

Eventualförpliktelser

Garantiåtagande, SACO

Summa eventualförpliktelser

U nderskrifter

Stockholm 2018-04- -O

Torkel Ekman
2:e vice ordförane

_z7 Qbr4sffna Svedberg
Styrelseledamot

16 100 000 16 100 000

16 100 000 16 100 000

3708310 3708310

3708310 3708310

/Björn Gammelgård
t 1:e Vice ordförande

/4
da Brandt,
Styrelseledamot

Eleonor Fredler
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 20 18-04- Z_c’

Fredrik Sjolander
Auktoriserad revisor, KPMG

Mats Westman
Förtroendevald revisor

Katja Put
Styrelseordförande



Revsonsberattese
Till föreningsstämman i Sveriges Veterinärförbund, org. nr 802003-701g

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Veterinärförbund för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktorise
rade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och kanslichefens ansvar
Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för att årsredo
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årare
dovisningslagen. Styrelsen och kanslichefen ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Au
diting (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker
het, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis
lonen. Dessutom:

— identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat uti
från dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be
ror på fel, ettersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation eller åsidosättande av intern kontroll.

— skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
tema kontrollen.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och kansli-
chefen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verk
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om styrelsen och kanslichefen avser att likvidera före
ningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al
ternativ till att göra något av detta.

— utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens och kanslichefens uppskatt
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

— drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och kansli-
chefen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon vä
sentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för
hållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens för
måga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberät
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis
ningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som in-
hämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.

— utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden
tifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säker
het om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
föreningens resultat och ställning.

Revisionsberättelse Sveriges Vetertnätförbund, org. nr 802003-701g, 2017 1 (2)



Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen her vi även utfört en revision av styrelsens och kanslichefens förvaltning för Sveriges Veterinärförbund
för år 201 7.

Vi Ullstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och kanslichefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor hari övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och kanslichefens ansvar
Det är styrelsen och kanslichefen som her ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el
ler kanslichefen i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda er
sättningsakyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersäh
ningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en pro
fessionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers beddmning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar grenakningen på sådana åtgärder, områden
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situat
ion. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt utta
lande om ansvarsfrihet.

Stockholm den2öapril 2017

Fredrik Sjölander Mats Westman

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor

KPMG
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