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Fastställelseintyg

Undertecknad  styrelseledamot  i Säkerhetskulhimätverket  intygar  att  resultaträkningen  och

balansräkningen  i årsredovisningen  har  fastställts  på årsstärmna  den  2019-  Årsstärnman  beslutade  att

godkänna  styrelsens  förslag  till  resultatdisposition.  0S- -Q

Jag intygar  också  att innehållet  i årsredovisningen  och  revisionsberättelsen  stämmer  överens  med

originalen.

Stockholm  den  2019-g  :-  i'%



Säkeföetskulturnätverket

Org.nr  802475-9683

1(5)

Styrelsen  för  Säkerhetskulturnätverket  avger  följande  årsredovisning  för  räkenskapsåret  2018.

Årsredovisningenärupprättadisvenskakronor,  SEK.

Förvp'Jtningsbcr;Ltcl:sc

Verksamheten

Ållmänt  om  verksainheten

Säkerbetskultumätverket  (SÅKU)  är en ideell  förening  för  personer  verksamma  inom  säkerhet,  risk  ocli

arbetsmiljö.

Ft5reningen  bildades  2014  och  består  av  ett  trettiotal  medlemmar  från  en rad  olika  sektorer  såsom

industri,  bygg,  energi,  läkemedel  och  även  ett  antal  myndiglieter.  Föreningens  syfte  är att  vara  ett

branschtSverskridande  nätverk  som  erbjuder  kompetensutveckling  samt  möjligheter  till  erfarenhetsbyte

inom  säkerliet,  risk  och  arbetsmiljö.

Företaget  har  sitt  säte i Stockholm.

Flerårsöversikt  (Tkr)

Rörelseintäkter

Resultat  efter  finansiella  poster

Balansomsluning

Soliditet  (%)

2018

447

-15

360

lO

2017

450

2

139

34

Resultatdisposition

Styrelsen  föreslår  att  till  förfogande  stående  vinstmedel  (kronor):

balanserad  vinst

årets  förlust

disponeras  så att

i ny  räkning  överföres

2016

251

2

1ll

43

35 549

-98

35 451

35451

35 451

2015

290

-28

147

31

Företagets  resultat  och  ställning  i övrigt  framgår  av  efterföljande  resultat-  och  balansräkning  med  noter.
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Resultaträkning

Rörelseintäkter

Nettoomsättning

Medlemsavgifter

Summa  rörelseintäkter

Rörelsekostnader

Övriga  extema  kostnader

Summa  rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella  poster

Övriga  ränteintäkter  och  liknande  resultatposter

Räntekostnader  och  liknande  resultatposter

Summa  finansiella  poster

Resultat  efter  finansiella  poster

Bokslutsdispositioner

Förändring  av  periodiseringsfonder

Summa  bokslutsdispositioner

Resultat  före  skatt

Skatter

Skatt  på  årets  resultat

Årets  resultat
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Not 2018-01-01

-2018-12-31

2017-01-01

-2017-12-31

342  354

104  850

447  204

342  051

108  250

450  301

- 461 708

- 461  708

-14  504

-448  597

- 448  597

1704

o

o

o

-14  504

158

- 345

-187

1517

15 443

15  443

939

o

o

1517

- l 036

- 98

-l  288

229



Säkerliets1culturnätverket

Org.nr  802475-9683

Balansrälaiing

TILLGÅNGAR

0msättningstillgångar

Kortfristiga  fordringar
Kundfordringar

Övriga  fordringar

Summa  kortfristiga  fordringar

Kassa  och  bank

Kassa  ocli  bank

Summa  kassa  och  bank

Summa  omsättningstillgångar

SUMMA  TILLGÅNGÅR

Not
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2018-12-31 2017-12-31

305 775

13 208

318 983

l 125

32 993

34 118

40 856

40 856

359 839

104  949

104  949

139  067

359 839 139  067

"bJ'
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Balansräkning Not

EGET  KAPITÅL  OCH  SKULDER

Eget  kapital

Fritt  eget  kapital

Balanserat  resultat

Årets  resultat

Summa  fritt  eget  kapital

Summa  eget  kapital

Obeskattade  reserver

Periodiseringsfonder

Summa  obeskattade  reserver

Kortfristiga  skulder

Leverantörsskulder

Övriga  skulder

Upplupna  kostnader  ocli  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

SUMMA  EGET  KAPITAL  OCH  SKULDER
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2018-12-31 2017-12-31

35 549

-98

35  451

35 451

35 320

229

35  549

35 549

15 443

15  443

13 750

36 238

274400

324  388

359  839

23 250

o

64 825

88 075

139  067
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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.

Stockholm  den  2019-  "  >- - l ":'

A':xel Wallin  Ajazi

NVI[I
Crniffman

Fredrik  Rosengren

Niclas  Grahn

Per  Renman

Vår revisionsberättelse  har lämnats den 2019-0,5'  / (,i

Emst  &  Yoiu'ig  AB

Messo

revisor



Building  a better
working  world

Revisionsberättelse
Till  föreninqsstämman  i SäkerhetskuIturnätverket,  orq.  nr 802475-9683

Rapport  om årsredovisninqen

Utta/anden

Vi  har  utfört  en  revision  av  årsredovisninqen  fi5r

SäkerhetskuIturnätverket  för  2018.

Enliqt  vår uppfattninq  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet

med årsredovisninqslaqen  och ger  en i alla väsentliqa  avseenden

rättvisande  bild av föreningens  finansiella  ställning  per den 31

december  2018  och av dess finansiella  resultat  för året  enligt

årsredovisningslagen.  Förvaltningsberättelsen  är  förenliq  med

årsredovisningens  övriqa  delar.

Grund  för  uttalanden

Vi har  utfört  revisionen  enligt  International  Standards  on Auditinq

(ISA)  och god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  dessa  stan-

darder  beskrivs  närmare  i avsnittet  Revisorns  ansvar.  Vi är obero-

ende  i förhållande  till  föreningen  enliqt  god revisorssed  i Sveriqe

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.

Annan  mformat/on  än årsredovisninqen

Det är styrelsen  som har ansvaret  för  den andra  informationen.

Den andra  informationen  består  av verksamhetsberätteIse  (men

innefattar  inte  årsredovisningen  och  vår  revisionsberättelse

avseende  denna)

Vårt  uttalande  avseende  årsredovisningen  omfattar  inte  denna  in-

formation  och vi qör  int)et  uttalande  med bestyrkande  avseende

denna  andra  information.

I samband  tned  vår  revision  av årsredovisningen  är det  vårt  ansvar

att  läsa den information  som identifieras  ovan  och överväga  om

informationen  i väsentlig  utsträcknint)  är oförenliq  med  årsredovis-

ninqen.  Vid denna  genomgång  beaktar  vi även den kunskap  vi i

övrigt  inhämtat  under  revisionen  samt  bedömer  om informationen

i övrigt  verkar  innehålla  väsentliga  felaktiqheter.

Om vi, baserat  på det  arbete  som  har  utförts  avseende  denna  infor-

mation,  drar  slutsatsen  att  den  anrJra  informationen  innehåller  en

väsentlig  felaktR)het,  är vi skyldiga  att rapportera  detta.  Vi har

inqet  att  rapportera  i det  avseendet.

Styre/sens  ansvar

Det är styrelsen  som har ansvaret  för  att årsredovisningen  upp-

rättas  och att  den qer  en rättvisande  bild enligt  årsredovisnings-

laqen.  Styrelsen  ansvarar  även  för  den interna  kontroll  som den

bedömer  är nödvändR;l  för  att  upprätta  en årsredovisninq  som inte

innehåller  nåqra  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig dessa  beror  på

oeqentligheter  eller  på fel.

Vid upprättandet av årsredovisniru;len  ansvarar  styrelsen  för  be-

dömninqen av föreninqens förm%a  att fortsätta  verksamheten. De

upplyser,  n:år så är tillämpliqt,  om förhållandtn  som kan påverka

förmåqan  att  Tortsätta  verksamheten  och att  använda  antagandet

om fortsatt  drift.  Antaqandet  om fortsatt  drift  tillämpas  dock  inte

om beslut  har  fattats  om att  avveckla  verksamheten.

/?ey/sorns  ansvar

Våra  mål  är att  uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om att  årsredovis-

ningen som helhet inte innehåller n%ra väsentliga felaktigheter,

vare  siq dessa  beror  på oegentliqheter  eller  på fel, och att  lämna

en revisionsberättelse  som innehåller  våra  uttalanden.  RimlR)

säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men är ingen  garanti  för  att

en revision  som  utförs  enliqt  ISA och  qod revisionssed  i Sverit)e  all-

tid kommer  att upptäcka  en väsentlig  felaktighet  om en sådan

finns.  Felaktiqheter  kan uppstå  på grund  av oegentligheter  eller  fel

och anses  vara  väsentliqa  om de enskilt  eller  tillsammans  rimligen

kan förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som användare  fattar

med  qrund  i årsredovisningen.

Som del av en  revision  enliqt  ISA använder  vi  professionellt

omd('me  och har en professionellt  skeptisk  inställninq  under  hela

revisionen.  Dessutom:

identifierar  och bedömer  vi riskerna  för  väsentliga  felaktiq-

heter  i årsredovisniru;)en,  vare  siq dessa  beror  på oeqentlig-

heter eller  på fel, utformar och utför granskninqsåtq1ärder

bland  annat  utifrån  dessa  risker  och inhämtar  revisionsbevis

som är tillräckliga  och ändamålsenliga  för att utgöra  en

grund  för  våra  uttalanden.  Risken  för  att  inte  upptäcka  en

väsentlig  felaktighet  till  följd  av oegentliqheter  är höqre  än

för en väsentlig  felaktighet  som beror  på fel, eftersom

oegentligheter  kan innefatta  aqerande  i maskopi,  rörTalsk-

ning, avsiktliqa  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  rör att  utforma

granskningsåtgärder  som är lämpliga  med hänsyn  till om-

ständiqheterna,  men  inte  för  att  uttala  oss om effektiviteten

i den interna  kontrollen.

utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisninqsprinciper  som

används och rimligheten i styrelsens  uppskattniru;lar  i redo-

visniru;len  och tillhörande  upplysningar.

drar  vi en slutsats  om lämpligheten  i att  styrelsen  använder

antagandet  om fortsatt  drift  vid upprättandet  av årsredovis-

ninqen.  Vi r}rar  också  en slutsats,  med  grund  i de inhämtade

revisionsbevisen, om det finns  n%on väsentlig osäkerhets-
faktor  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 väsentliq  osäkerhetsfaktor,  måste  vi i revisionsberättel-

sen fästa  uppmärksamheten  på upplysninqarna  i årsredo-

visningen  om den väsentliqa  osäkerhetsfaktorn  eller,  om

sådana  upplysningar  är otillräckliqa,  modifiera  uttalandet

om årsredovisningen.  Våra slutsatser  baseras  på de revi-

sionsbevis  som inhämtas  fram  till datumet  för revisions-

berättelsen.  Dock  kan framtida  händelser  eller  förhållanden

göra  att  en föreninq  inte  längre  kan fortsätta  verksamheten.

utväröerar  vi den övergripande  presentationen,  strukturen

och innehållet  i årsredovisningen,  däribland  upplysningarna,

och om årsredovisningen  återqer  de underliqqande  transak-

tionerna  och händelserna  på ett  sätt  som ger  en rättvisande

bild.

Vi måste  informera  styrelsen  om bland annat  revisionens  plane-

rade  omfattninq  och inriktnint;)  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

A membeT liTln Oi EI I1lf & '/OUI1Q GIOUJI Lllnifrtl
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Rapport  om  andra  krav  enliqt  laqar  och  andra

författninqar

Uttalande

Utöver  vår revision  av årsredovisningen  har vi även utfört  en

revision  av styrelsens  förvaltning  av Säkerhetskulturnätverket  för

2018.

Vi tillstyrker  att  föreningsstämman  beviljar  styrelsens  ledamöter

ansvarsfrihet  för  räkenskapsåret.

Grund  f6r  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  föreniru;)en  enligt  god revisorssed

i Sveriqe  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.

Styre/sens  ansvar

Det är styrelsen  som har  ansvaret  för  förvaltningen.

Rev/sorns  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 n%on styrelse-
ledamot i n%ot väsentligt avseende företaqit n%on åtgärd eller
gjort  sig skyldig  till  någon  försummelse  som kan föranleda  ersätt-

ningsskyldiqhet  mot  föreninqen.

Rimlig  säkerhet  är en hög grad  av säkerhet,  men ingen  qaranti  för

att  en revision  som utförs  enligt  god revisionssed  i SverR)e  alltid

kommer  att  upptäcka åh;lärder  eller  försummelser  som  kan föran-
leda ersättningsskyldighet  mot  föreningen.

Som  en  del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige

använder  vi professionellt  omdöme  och har  en professionellt  skep-

tisk inställning  under  hela revisionen.  Granskninqen  av förvalt-

niru;len  grundar  sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande  granskningsåtgärder  som utförs  baseras  på vår  pro-

fessionella  bedömning  med utgåru;)spunkt  i risk  och väsentliqhet.

Det innebär  att  vi fokuserar  granskningen  på sådana  åh;)ärder,  om-

råden  och förhållanden  som är väsentliga  för  verksamheten  och

där  avsteg  och överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  Tör före-

ningens  situation.  Vi går  igenom  och prövar  fattade  beslut,  besluts-

underlag,  vidtaqna åh;lärder  och andra  förhållanden som är rele-
vanta  för  vårt  uttalande  om ansvarsfrihet.

Stockholm  den 16  maj 2019

Ernst Young  AB ä,

}CÅ,-4o

zanne  Messo

uktoriserad  revisor
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