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Styrelsen för Säkerhetskulturnätverket avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
 

Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten

Säkerhetskulturnätverket (SÄKU) är en ideell förening för personer verksamma inom säkerhet, risk och
arbetsmiljö. 
 
Föreningen bildades 2014 och består av ett trettiotal medlemmar från en rad olika sektorer såsom
industri, bygg, energi, läkemedel och även ett antal myndigheter. Föreningens syfte är att vara ett
branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling samt möjligheter till erfarenhetsbyte
inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.
 
Företaget har sitt säte i Stockholm.
 
Främjande av ändamål

Föreningens ändåmål är att vara ett branschöverskridande nätverk som erbjuder kompetensutveckling
samt möjligheter till erfarenhetsutbyte för personer verksamma inom säkerhet, risk och arbetsmiljö.
 
Under 2019 har ändåmålen främjats genom att sex seminarium i Stockholm, Göteborg och Malmö
genomförts med både svenska och utländska föredragshållare. En separat utbildning i säkerhetsledarskap
med en internationellt känd utbildare har också genomförts
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2019 2018 2017 2016  
Rörelseintäkter 775 447 450 251  
Resultat efter finansiella poster 9 -15 2 2  
Balansomsluning 431 360 139 111  
Soliditet (%) 10 10 34 43  
      
De två främsta faktorerna för den ökade nettoomsättningen var ett ökat medlemsantal och därigenom en
ökad aktivitet i kansliet samt att föreningen arrangerade en separat utbildning där enskild avgift utgick
för medverkande deltagare.
 
Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31  

 

Rörelseintäkter      
Nettoomsättning  642 072  342 354  
Medlemsavgifter  133 254  104 850  
Summa rörelseintäkter  775 326  447 204  
      
Rörelsekostnader      
Övriga externa kostnader  -755 142  -461 708  
Personalkostnader  -1 502  0  
Övriga rörelsekostnader  -9 374  0  
Summa rörelsekostnader  -766 018  -461 708  
Rörelseresultat  9 308  -14 504  
      
Resultat efter finansiella poster  9 308  -14 504  
      
Bokslutsdispositioner      
Förändring av periodiseringsfonder  0  15 443  
Summa bokslutsdispositioner  0  15 443  
Resultat före skatt  9 308  939  
      
Skatter      
Skatt på årets resultat  0  -1 036  
Årets resultat  9 308  -98  
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  
 

TILLGÅNGAR      
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  312 775  305 775  
Övriga fordringar  7 978  13 208  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  4 725  0  
Summa kortfristiga fordringar  325 478  318 983  
      
Kassa och bank      
Kassa och bank  105 592  40 856  
Summa kassa och bank  105 592  40 856  
Summa omsättningstillgångar  431 070  359 839  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  431 070  359 839  
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Balansräkning Not 2019-12-31 2018-12-31  
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Eget kapital vid räkenskapsårets början  35 451  35 549  
Årets resultat  9 308  -98  
Eget kapital vid räkenskapsårets slut  44 759  35 451  
Summa eget kapital  44 759  35 451  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  50 776  13 750  
Övriga skulder  9 854  36 238  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  325 681  274 400  
Summa kortfristiga skulder  386 311  324 388  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  431 070  359 839  
      

Assently: 56ff9720a4b394e7de7d2079926e8eb10e6d789d45dd94bedf4f53fcc7136eb33c6816e029f69f1da36a44a1b5c8a612d096916f108d9b5fc8541e9818f6bf91



Säkerhetskulturnätverket
Org.nr 802475-9683

6 (7)

 
   
 

Noter
 

Not 1 Redovisningsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Nyckeltalsdefinitioner
Rörelseintäkter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Tre seminarier och två utbildningar som skulle skett under våren har ställts in på grund av covid-19 och
förskjutits preliminärt till hösten. Ett seminarium har skett i digital form under våren. Inga ekonomiska
förluster har drabbat föreningen då arrangemangen har ställts in.

En eventuell påverkan på föreningens ekonomi kan möjligen infalla under verksamhetsåret 2021 om
situationen med covid-19  medför att SÄKUs medlemmar internt måste minska på kostnaderna och då
väjer att gå ur föreningen. Om SÄKU skulle tappa medlemmar tills 2021 kommer i så fall omfattningen
på verksamheten att anpassas utifrån det medlemsunderlag vi då har. Enligt SÄKUs stadgar måste ett
utträde skriftligen meddelas till kansliet senast sista sept året innan utträdandet, vilket ger goda
förutsättningar att planera för detta redan hösten 2020.
 
 
 
Stockholm 2020-                 
 
 
 
 
Axel Wallin Ajazi Niclas Grahn
  
  
  
  
Anna Gruffman Per Renman
  
  
  
  
Sandra Ulander  
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-                   
 
Ernst & Young AB 
 
 
 
Suzanne Messo  
Auktoriserad revisor 
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Revisionsberättelse 
Till föreningsstämman i Säkerhetskulturnätverket, org.nr 802475-9683

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Säkerhetskulturnätverket för år 2019.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avse-
enden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 
den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är fören-
lig med årsredovisningens övriga delar.  

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 

ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovis-
ningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll 
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. 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 beslut har fattats om att avveckla 
verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller 
våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, 
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 upp-
stå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förvän-
tas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Dessutom:   

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamåls-
enliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet 
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga 
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 
av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för att 
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ-
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i 
de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi 
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhets-
faktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att 
en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.  

• utvärderar vi den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upp-
lysningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning av Säkerhetskulturnätverket 
för år 2019. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens           
ledamöter 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 oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs 
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är 
väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går 
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna 
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt 
uttalande om ansvarsfrihet. 

 
Stockholm den  

Ernst & Young AB 
 
 
 
Suzanne Messo 
Auktoriserad revisor 
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Uttalande från ledningen 

 

 

 

Ernst & Young AB Stockholm den             2020 
Att: Suzanne Messo  
Box 7850 
103 99  STOCKHOLM 

 

 

 

Detta uttalande från ledningen utgör ett väsentligt underlag för att ni som revisorer ska kunna 
uttala er om huruvida årsredovisningen för Säkerhetskulturnätverket med bokslutsdatum 31 
december 2019 (”bokslutsdagen”) har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen samt för 
föreningen tillämplig kompletterande normgivning, och ger en rättvisande bild av föreningens 
resultat för räkenskapsåret och ekonomiska ställning per bokslutsdagen.  

Jag är medveten om att revisorns granskning ska utföras i enlighet med International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige och att detta innebär att granskningen har 
utformats så att ni i första hand ska kunna avge ett omdöme om föreningens årsredovisning i sin 
helhet. Det innebär att era granskningsåtgärder har begränsats till vad som ansetts nödvändigt 
för detta ändamål.  

Mot denna bakgrund bekräftar jag, utifrån min kunskap och övertygelse och sedan jag gjort de 
undersökningar som jag funnit nödvändiga för att jag skulle vara fullt informerad, nedanstående 
uppgifter: 

A.  Årsredovisning och bokföring 

1. Jag bekräftar att jag förstår styrelsens ansvar för att årsredovisningen har upprättats i 
enlighet med tillämpligt regelverk, på det sätt ansvaret beskrivs i uppdragsbrevet för 
revisionen. Det är min uppfattning att årsredovisningen är upprättad i enlighet med angivna 
redovisningsprinciper och att den ger en rättvisande bild av föreningens resultat för 
räkenskapsåret och ekonomiska ställning per balansdagen. Årsredovisningen innehåller 
inga väsentliga fel och inga väsentliga uppgifter har utelämnats. Inga väsentliga byten av 
redovisningsprinciper har skett under räkenskapsåret som inte upplysts om i 
årsredovisningen.  

2. De väsentliga redovisningsprinciper som tillämpats vid upprättande av årsredovisningen är 
beskrivna på ett ändamålsenligt sätt i årsredovisningen. 

3. Jag anser att föreningen har ett system av interna kontroller som anpassats för att upprätta 
en årsredovisning utan väsentliga felaktigheter, både till följd av oavsiktliga fel och till följd 
av oegentligheter.  

4. Jag intygar att det utifrån min kunskap om bokslutet inte föreligger några felaktigheter som 
är väsentliga, varken enskilt eller sammantaget, för årsredovisningen i sin helhet. 

B. Oegentligheter 

1. Jag är medveten om att föreningens styrelse och ledning har ansvar för utformning, upp-
rättande och vidmakthållande av en intern kontrollstruktur för att förebygga och upptäcka 
oegentligheter. 
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2. Jag har informerat er om resultaten från min bedömning av risken för att årsredovisningen 
skulle kunna innehålla väsentliga fel till följd av oegentligheter.  

Det har inte kommit till min kännedom att ledningen eller någon annan medarbetare med 
arbetsuppgifter inom den interna kontrollstrukturen har varit inblandad i några oegentlig-
heter. Det har inte heller kommit till min kännedom att övrig personal varit inblandad i 
oegentligheter som kan komma att väsentligt påverka årsredovisningen. Jag har inte heller 
fått kännedom om några anklagelser om finansiella felaktigheter, inklusive kända oegent-
ligheter och misstänkta oegentligheter (oberoende av källa) som skulle kunna påverka 
årsredovisningen väsentligt.  

C Överensstämmelse med lagar och förordningar 

1. Jag har informerat er om samtliga kända faktiska eller befarade överträdelser av lagar och 
förordningar, i den mån sådana förekommit, vars effekter har beaktats vid upprättande av 
årsredovisningen. 

D Tillhandahållen information och bekräftelse om fullständighet i information och 
transaktioner 

1. Jag har tillhandahållit 

• Tillgång till all information, såsom räkenskapsmaterial och annan dokumentation, som 
är av betydelse för upprättande av årsredovisningen. Ni har också beretts tillfälle att 
intervjua de personer ni bedömt som nödvändiga för att erhålla revisionsbevis 

• Annan information som ni har efterfrågat för revisionsändamål. 

2. Samtliga affärshändelser har registrerats i den bokföring som ligger till grund för årsredo-
visningen. 

3. Ni har fått tillgång till samtliga protokoll från årsstämma, extra bolagsstämmor, eventuella 
styrelsemöten och styrelseutskott (och dessutom, om tillämpligt, sammanfattningar från 
eventuella möten som nyligen hållits och där protokoll ännu inte föreligger)]. Ni har också 
fått tillgång till samtliga väsentliga avtal och överenskommelser.  

3. Jag har upplyst er om föreningens samtliga närstående parter och alla transaktioner med 
närstående parter som jag känner till. Transaktioner med närstående parter är redovisade 
på tillbörligt sätt i årsredovisningen.  

4. Jag anser att de väsentliga antaganden som använts vid bedömningsposter i 
redovisningen är rimliga. 

5. Jag har informerat er om, och föreningen har fullgjort, samtliga kontraktsenliga åtaganden 
som kan ha en väsentlig effekt på årsredovisningen i händelse av överträdelse. Informa-
tionen omfattar alla lånevillkor, övriga villkor eller andra krav som hänför sig till samtliga 
utestående skulder. 

6. Jag har informerat er om de eventuella cybersäkerhetsintrång som antingen har inträffat, 
eller som tredje part (inklusive tillsynsmyndigheter och säkerhetskonsulter) har informerat 
mig om, under 2019 samt fram till dagens datum som skulle kunna ha en väsentlig 
påverkan på årsredovisningen. 

E. Tillgångar och skulder samt upplysningar 

1. Jag bekräftar att de tillgångar och skulder som redovisats i balansräkningen är rätt klassi-
ficerade och värderade. Vidare bekräftar jag också att det inte föreligger information som 
innebär att ytterligare tillgångar, skulder eller upplysningar och risker skulle ha 
redovisats/lämnats i årsredovisningen.  
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2. Inga förändringar planeras eller övervägs som skulle kunna medföra väsentliga föränd-
ringar i värderingen av balansposter eller klassificeringen av tillgångar och skulder i 
årsredovisningen. 

3. Alla skulder och eventualförpliktelser, inklusive de som omfattas av skriftliga eller muntliga 
garantier, är redovisade på tillbörligt sätt. Informationen i därtill hörande tilläggsupplys-
ningar har utformats på ändamålsenligt sätt.  

4. Det föreligger inga civilrättsliga tvister eller andra rättsliga krav, inklusive krav på skatter 
eller avgifter, som skulle kunna komma att påverka årsredovisningen utöver de som 
redovisats eller framgår av annan information i årsredovisningen. 

5. Jag har redovisat och/eller upplyst om alla skulder som hänför sig till tvister och krav, både 
faktiska och möjliga, och har lämnat upplysningar i årsredovisningen om alla lämnade 
garantier till tredje part. 

F. Ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare  

Inga ersättningar har utgivits och inga avtal om framtida ersättningar till styrelsen föreligger 
utöver vad som redovisats i årsredovisningen.  

G. Händelser efter balansdagen 

Det har inte förekommit några händelser efter räkenskapsårets slut som kräver ändring av 
eller upplysning i årsredovisningen. Vi bekräftar att vi lämnat er information om de möjliga 
effekterna av COVID-19 på vår verksamhet och att dessa är tillräckligt informerade om i 
årsredovisningen och i not till denna. 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
 
Per Renman 
Ordförande 
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