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LITEN ORDLISTA
IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
 utfärdar föreskrifter och är tillsynsmyndighet 
 över arbetslöshetskassorna och 
 Arbetsförmedlingen.

Kkr Tusen kronor 
K Tusen
MSEK Miljoner svenska kronor

Sveriges a-kassor (tidigare Arbetslöshets- kassornas 
Samorganisation, SO)
En organisation där alla arbetslöshetskassor är med-
lemmar, utvecklar och förvaltar arbetslöshets-
kassornas gemensamma IT-system och tolkar 
reglerna i arbetslöshetsförsäkringen.



Styrelseordförande och
kassaföreståndare har ordet
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1969  beslutade  sig  ett  antal  företrädare  för  Sve-
riges småföretagare att bilda en arbetslöshetskassa 
för småföretagare, det som i dag är SMÅA. Det var 
ett framsynt beslut att det behövdes en arbetslös-
hetskassa med särskild kompetens kring företagan-
dets villkor och specifika situation. 

I perspektivet av ökade kostnader och en ökad kon-
kurrens från andra a-kassor arbetade styrelsen under 
2017 fram en handlingsplan (affärsplan) med fokus 
på ökad affärsmässighet och ökad nytta för våra 
medlemmar/kunder. 

Under senhösten 2018 fördjupade styrelsen en dis-
kussion kring SMÅA kostnadsläge inför omförhand-
ling av hyresavtalet. 

Det ledde fram till att styrelsen i mars 2019 beslu-
tade att förlägga en större del av SMÅA verksamhet 
till Lycksele med ett mindre kontor kvar i Stockholm. 
Beslutet om verksamhetsflytt föregicks bland annat 
av att styrelsen tog fram ett antal kriterier för etable-
ring på ny ort. I den kalkyl som beslutet byggde på 
räknade styrelsen med att sänka driftskostnaderna 
med 8,5 miljoner kronor årligen, framförallt genom 
sänkta fasta kostnader.

Vi har under året rekryterat Ulrika Westergren till 
kassaföreståndare. En kritisk punkt för etableringen 
var rekrytering av nya medarbetare utöver plats-
chef och försäkringsjurist. Vi kan nu konstatera att 

rekryteringsarbetet har gått över förväntan med ett 
stort antal välmeriterade sökande till de nya tjäns-
terna. Under hösten 2019 har de nya medarbetarna 
haft internutbildning och under denna period har 
SMÅA fått handläggarhjälp från framförallt Bygg-
nads a-kassa. 

Den bedömda årliga driftbesparingen har överträf-
fats och när budgeten togs av styrelsen i december 
beräknas den årliga besparingen till cirka 11 miljoner 
kronor från och med 2021. 

Utan styrelsens beslut att flytta verksamheten och 
drastiskt sänka kostnaderna hade SMÅA varit sämre 
rustade att möta framtidens krav, och vår unika posi-
tion som enda a-kassan för Sveriges småföretagare 
hade inom några år varit direkt hotad.   

Efter 18 år som styrelseordförande beslutade Leif 
Walterum sig för att vid årsskiftet lämna ordförande-
skapet och styrelsen för SMÅA. 

Fokus för verksamheten ligger fortsatt på kvalitativ, 
effektiv och rättssäker handläggning samt rekryte-
ring av nya SMÅA-medlemmar. 

 

Helena Lundgren  Ulrika Westergren
Styrelseordförande  Kassaföreståndare 
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Styrelsen och kassaföreståndaren för SMÅA lämnar 
härmed följande årsredovisning för år 2019. 

SMÅA grundades år 1969 under namnet Sveriges 
hantverks-, industri- och servicenäringars erkända 
arbetslöshetskassa för företagare.  Namnet ändrades 
år 1987 till Småföretagarnas erkända Arbetslöshets-
kassa och år 1992 fick SMÅA sitt nuvarande namn.

SMÅAs uppgift är att administrera arbetslöshetsför-
säkringen för sina medlemmar. Uppgiften innefattar 
myndighetsutövning som har delegerats till SMÅA 
från staten. SMÅA är en förening med stadgar och 
ansvar för sin organisation och verksamhet. SMÅAs 
högsta beslutande organ är föreningsstämman, som 
bland annat utser styrelsen.

MEDLEMSAVGIFT

SMÅAs verksamhet finansieras genom medlems-
avgifter som används för betalning av en avgift till 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
och övriga förvaltningskostnader. För att delfinan-
siera statens kostnader för arbetslöshetsförsäkring-
en betalar SMÅA en månatlig finansieringsavgift till 
IAF. Finansieringsavgiftens storlek utgår från anta-
let medlemmar och den genomsnittligt utbetalda 
dagpenningen. Staten står dock för merparten av 
kostnaden för utbetald arbetslöshetsersättning ge-
nom statsbidraget. 

SMÅA har under år 2019 betalat in 94 671 661 kro-
nor i finansieringsavgift till staten. 

Förvaltningsberättelse
SMÅAs medlemsavgift under år 2019 var 128 kro-

nor per månad. Styrelsen fastställde i december år 
2018 medlemsavgiften till 128 kronor per månad för 
år 2019, det vill säga oförändrad medlemsavgift.

MEDLEMSUTVECKLING 

Vid  årsskiftet  2019/2020  var  antalet  medlemmar
106 208, vilket var en nettoförändring med –3 647. 
Andelen män vid årsskiftet 2019/2020 var 67 pro-
cent och andelen kvinnor 33 procent.

Under  året  tillkom  totalt  5 557  medlemmar  och  
9 204 medlemmar lämnade SMÅA. Antalet med-
lemmar som lämnade SMÅA på grund av att med-
lemsavgiften inte betalats i tid var under året 2 064. 
Under året har 21 medlemmar uteslutits främst på 
grund av att medlemmarna lämnat oriktiga eller vil-
seledande uppgifter i ersättningsärenden.

Enligt statistik från IAF var medlemsökningen i snitt 
0,5 procent för samtliga arbetslöshetskassor under 
år 2019. SMÅA stod dock för en minskning om 3,0 
procent.

FRAMTIDA UTVECKLING SAMT FÖRVÄNTAD 
ARBETSLÖSHETSNIVÅ

Arbetsförmedlingens prognos för 2020 och 2021 vi-
sar på en fortsatt stark arbetsmarknad. Sammanlagt 
ökar antalet sysselsatta med 45 000 personer, vilket 
är en dämpning jämfört med tidigare år. Konjunktur–
utvecklingen är för närvarande svårbedömd.

MEDLEMSUTVECKLING UNDER FEM ÅR MEDLEMSANTAL 2019-12-31 PER ÅLDER OCH KÖN
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Statistik från IAF som sammanställts av Sveriges 
a-kassor  visar att antalet utbetalningar av ersättning 
ökade från a-kassan med cirka 1,5 miljarder kronor 
till 14,3 miljarder kronor 2019. Det är en tydlig ökning 
jämfört med åren 2015–2018 då utbetalningarna har 
legat stabilt på 12–13 miljarder.

Vi har med anledning av arbetsmarknadens prog-
noser anledning att förvänta oss ett ökat inflöde av 
medlemmar som begär ersättning från a-kassan un-
der kommande år. Detta bör också medföra att fler 
ansluter sig till a-kassor/SMÅA.

ARBETSLÖSHET

Den procentuella arbetslösheten för SMÅAs med-
lemmar under år 2019 rörde sig mellan 2,4 - 3,0 pro-
cent per månad. Under år 2019 uppgick utbetald ar-
betslöshetsersättning till 443 959 758 kronor varav 
SMÅA finansierade 94 671 661 kronor. Antalet ersätt-
ningsdagar år 2019 uppgick till 672 129.

Antalet medlemmar som fick arbetslöshetsersätt-
ning någon gång under år 2019 var 6 144. De fick i 
snitt ersättning under 109 dagar med en genomsnitt-
lig inkomstrelaterad dagpenning om 670 kronor. 

Antalet medlemmar som under året fick aktivitets-
stöd från Försäkringskassan utifrån SMÅAs beräk-
ningar uppgick till 3 602.

OMORGANISATION

Under första kvartalet 2019 beslutade styrelsen att 
en betydande del av verksamheten skulle flyttas till 
Lycksele. Orsaken var framförallt att få ner omkost-
naderna till en nivå i relation till medlemsintäkterna.

Stora delar av personalen fick erbjudande om att 
fortsätta sin anställning i Lycksele. Många valde i stället 
att avsluta sin anställning på SMÅA, vilket innebar ett 
kompetenstapp och längre handläggningstider än 
normalt. SMÅAs verksamhet bedrivs nu från två kon-
tor, ett i Lycksele och ett mindre i Stockholm.

Rekrytering till nya kontoret i Lycksele startades 
under  kvartal  två  och  vid  årsskiftet  var  det  30 
anställda i Lycksele. När utbildningsfasen av nya 
medarbetare är genomförd har SMÅA tillsammans 
med de erfarna medarbetarna goda förutsättningar 
att möta medlemmarnas behov.

UTBILDNINGAR 

Under året har utbildningsinsatserna framför allt rik-
tat sig mot de nyanställa i Lycksele. Utbildningarna 
har skett både via konsult men även internt. Utöver 
det har SMÅA deltagit i utbildningar som anordnas 
av Sveriges a-kassor.

FÖRDELNING MEDLEMMAR MED
ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING OCH AKTIVITETSSTÖD

FINANSIERING AV UTBETALD ERSÄTTNING

Aktivitetsstöd från Försäkringskassan
Arbetslöshetsersättning från SMÅA

SMÅA STATEN
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RAPPORTER

Under året har IAF varit aktiva och publicerat flera 
rapporter där arbetslöshetskassornas handläggning 
granskats eller kartlagts. IAF har bland annat gran-
skat och publicerat följande:

I rapporten 2019:14 har IAF granskat årsredo-
visningarna för räkenskapsåret 2018. Gransk-
ningen har gjorts utifrån IAF:s föreskrifter (IAFFS 
2018:1) om arbetslöshetskassor och tillämpliga 
delar i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 
(LAK).  Resultatet visar att arbetslöshetskassorna i 
huvudsak har följt föreskrifterna när de har utformat 
sina årsredovisningar. Avvikelser som IAF däremot 
har noterat var bland annat handlat om felaktiga 
benämningar på poster i resultat och balansräkning, 
avsaknad av underskrift av kassaföreståndare. 
För SMÅAs del har man, tillsammans med ytterliga-
re fyra andra a-kassor påpekat att årsredovisningen 
inkommit för sent till IAF i förhållande till revisions-
berättelsen.

IAF har inte funnit någon avvikelse i granskningen 
av arbetslöshetskassornas förvaltningsberättelser.   
Granskningen av årsredovisningarna syftar även till 
att ge en bild av arbetslöshetskassornas ekonomi. 
IAF konstaterar att ekonomin generellt är god. IAF 
har påtalat för två arbetslöshetskassor att deras 
egna kapital ligger på en för hög nivå. Detta gäller 
inte SMÅA.

Rapport 2019:1, Felaktiga utbetalningar i arbetslös-
hetsförsäkringen.

Den slumpmässiga kontrollen av ärenden har ge-
nomförts genom att samma ärenden granskats hos 
både Arbetsförmedlingen (AF) och arbetslöshets-
kassorna. De felaktiga utbetalningarna avser 2017.    
Resultatet visar att det förekommer fel hos AF 
som medför att för få underrättelser skickas till ar-
betslöshetskassorna. Resultatet av omfattnings-
studierna bekräftar IAF:s tidigare granskningar av 
Arbetsförmedlingens arbete med underrättelser.   
Granskningen av arbetslöshetskassornas handlägg-
ning av ärenden visar i huvudsak följande:

• Arbetslöshetskassorna gör förhållandevis få fel i 
 de delar som granskats.  
•  De brister som förekommer rör oftast små 
 belopp. 
• Samtliga avslagsärenden hos arbetslöshets-
 kassorna har varit korrekta.

Granskningen av ärenden där arbetslöshetskassor-
na har avslagit de ersättningssökandes begäran om 
ersättning visar att samtliga ärenden har handlagts 
av arbetslöshetskassorna på ett riktigt sätt. De sö-
kande har därmed inte haft rätt till ersättning i något 
av dessa ärenden.  

IT UTVECKLING

Merparten av IT- och systemutveckling för med-
lemshantering och handläggning sker hos Sveri-
ges a-kassor och finansieras av de olika a-kassorna. 
För SMÅAs räkning är det viktigt att kostnads-
utvecklingen står i relation till nyttan för företagar–
ärenden, vilket vi löpande lyfter fram.

Genom MIR och Mina Sidor ökar digitaliseringsgra-
den mellan arbetslöshetskassorna och medlemmar-
na i medlems- och ersättningsärenden. 

SVERIGES A-KASSOR

SMÅA har under året varit representerade på kas-
saföreståndarträffar och deltagit i Sveriges a-kassors 
årsmöte och medlemsmöte.

SMÅA PÅVERKAR 

Under året har SMÅA haft återkommande kontak-
ter med företrädare för både riksdag och regering 
samt statliga myndigheter. Ett exempel på detta är 
att sedan några år tillbaka bjuder SMÅAs ordförande 
och vice ordförande in företrädare för dels politiska 
partier, dels representanter för samverkansaktörer till 
lunchsamtal om trygghetssystemen för företagare 
under politikerveckan i Visby. 

SMÅA har också under året medverkat i remissvar 
i frågor som rör företagsamhet och företagarnas 
villkor i landet. SMÅA har i detta arbete bland an-
nat träffat sekretariatet för den arbetslöshetsförsäk-
ringsutredning som pågår.

 

SAMVERKANDE PARTNERS

SMÅA är fristående och saknar helt ekonomiska eller 
organisatoriska bindningar till andra organisationer. 



SMÅAs styrelse Från vänster: Susanne Karlsson lekmannarevisor, Stefan Fritzdorf, Jenny Söderström, Suzanne Parenius, 
Samuel Holmström, Helena Lundgren, Tore Holmefalk, Helén Forssander, Helena Adrian auktoriserad revisor, Anders 
Edward, Ulrika Westergren kassaföreståndare, Leif Walterum, Alexander Wendt. Saknas på bilden gör Eva Nilsson.
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Däremot finns samarbete med bland annat Företa-
garna, Småföretagarnas Riksförbund, Lantbrukarnas 
Riksförbund och branschförbund inom svenskt nä-
ringsliv för att sprida information till företagare om 
medlemskap i SMÅA. Under 2019 har SMÅA bland 
annat  deltagit som utställare vid mässan Eget Fö-
retag och  vid Årets Företagare i oktober. En annan 
viktig samarbetspartner för SMÅA är Nyföretagar-
centrum där SMÅAs vice ordförande sitter i Nyföre-
tagarcentrums nationella styrelse.    

 
STÄMMA 

Ordinarie stämma hölls den 17 maj 2019 i Stockholm 
med stämmoordförande Johanna Lundgren Gestlöf 
och gästades av Ulf Staffansson, IAF, samt 41 ombud. 
Vid stämman behandlades sedvanliga ärenden enligt 
stadgarna.

I samband med stämman firade SMÅA 50 år som 
a-kassa. Festligheterna ägde rum på Spånga-Säby 
konferensgård. Inbjudna var ombud, styrelse, anställ-
da och samverkansaktörer.

STYRELSE 

Styrelsens sammansättning beslutas av stämman, 
IAF och personalen. Stämman väljer åtta ledamöter 
och en suppleant, IAF utser en ledamot och en supp-
leant. Personalen utser som högst två ordinarie och 
två suppleanter som arbetstagarrepresentanter.

Styrelsen har under året haft följande sammansätt-
ning.

Ledamöter:
Leif Walterum, ordförande, Skövde
Helena Lundgren, vice ordförande, Vindeln 
Stefan Fritzdorf, Bromma
Alexander Wendt, Trensum
Suzanne Parenius, Jonsered
Samuel Holmström, Piteå
Tore Holmefalk, Glommen
Jenny Söderström, Lannavaara
Anders Edward, statens representant 
Jeanette Thomsen, arbetstagarrepresentant, 
tom april
Peter Lundesten, arbetstagarrepresentant

Suppleanter:
Helén Forssander, Lund
Eva Nilsson, statens representant
Eva Adeen, arbetstagarrepresentant, tom augusti
Hans Öström, arbetstagarrepresentant, tom april

Styrelsen har utgjorts av elva ordinarie styrelsele-
damöter och fyra suppleanter, varav närmare hälf-
ten kvinnor och hälften män. Styrelsen har hållit elva 
sammanträden under året varav fem per telefon.
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ARBETSUTSKOTT 

Arbetsutskottet, som utses av styrelsen och består 
av fyra ledamöter, har under året bestått av Leif Wal-
terum, ordförande, Helena Lundgren, vice ordföran-
de, Anders Edward, statens representant och Stefan 
Fritzdorf. Arbetsutskottet har hållit sju sammanträ-
den under året. 

REVISORER 

Revisorerna, som väljs av stämman, har under året 
haft följande sammansättning: 

Ordinarie: Helena Adrian, auktoriserad revisor, Göte-
borg och Susanne Karlsson, lekmannarevisor, Smö-
gen. 

Suppleanter: Jonas Karmebäck, auktoriserad revisor, 
Göteborg samt Peter Jorméus, lekmannarevisor, Fal-
köping.

VALBEREDNING 

Av stämman utsedd valberedning för val av styrelse, 
revisorer och valberedning har under året haft föl-
jande sammansättning: Marie Louise Falk, Upplands 
Väsby, sammankallande, Anders Winlöf, Falköping, 
Marianne Ekberg Offesson, Tygelsjö och Marcus 
Kågström, Skellefteå. Valberedningen har under året 
hållit fyra sammanträden och däremellan telefon- 
och mejlkontakter.

EKONOMI 

Styrelsen hade budgeterat 2019 med ett minusresul-
tat mot bakgrund av fortsatt medlemsbortfall i kom-
bination med höga omkostnader, framför allt i långa 
avtal. Kapitalplaceringarna har däremot under året 
varit goda vilket resulterar i ett positivt resultat. Även 
2020 är budgeterat med ett minusresultat, detta 
oräknat utvecklingen av SMÅAs kapitalplaceringar. 
SMÅAs soliditet är fortsatt god och uppgår till 60%.

FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Styrelsen föreslår att årets resultat tillförs det egna 
kapitalet enligt följande (belopp i kkr):

Ingående eget kapital      91 239                        

Årets resultat                     6 309 

Utgående eget kapital     97 548

FEMÅRSÖVERSIKT ÖVER RESULTATET (MSEK)
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Finansiella rapporter
RESULTATRÄKNING (kkr) 2015 2016 2017 2018 2019

Medlemsavgifter 161 175 177 412 175 942 170 877 165 492

Administrationskostnader -79 688 -78 018 -81 317 -83 062 -76 094

Avgifter till staten -87 333 -95 583 -97 318 -96 224 -94 672

Finansiella poster 2 324 5 266 6 541 -2 705 11 295

Statsbidrag 420 751 427 826 432 630 452 779 476 767

Årets resultat -3 217 9 533 4 174 -10 729 6 309

     

ANTAL ANSTÄLLDA PER 31/12 58 55 51 48 47

Frisknärvaro (procent) 94,1 95,1 94,8 95 94,7

     

BALANSRÄKNING (kkr)     

Anläggningstillgångar 3 001 7 662 13 927 13 877 19 821

Omsättningstillgångar 155 855 157 119 153 344 132 018 142 529

Eget kapital 87 589 97 121 101 968 91 239 97 548

Avsättningar - - 10 186 3 065 3 909

Skulder 71 267 67 660 55 117 51 591 60 893

Balansomslutning 158 856 164 781 167 271 145 895 162 350

Soliditet (procent) 55,1 58,9 61,0 62,5 60,0

     

NYCKELTAL MEDLEM     

Medlemsavgift per 31/12 (kr) 115 128 128 128 128

Medlemsantal per 31/12 116 727 114 746 113 519 109 855 106 208

   - varav kvinnor (procent) 33 33 33 33 33

   - varav män (procent) 67 67 67 67 67

Nya medlemmar 8 160 7 184 7 731 5 713 5 557

Utträden medlemmar 9 345 9 163 9 069 9 379 9 204

   - pga uteslutning 29 30 35 41 21

   - pga bristande betalning 1 786 1 715 1 662 2 056 2 064

Medlemsförändring (procent) -1 -1,7 -1 -3,2 -3

Medlemsförändring alla kassor (procent) 1,1 1,2 1,1 0,4 0,5

     

NYCKELTAL ARBETSLÖSHET     

Antal ersättningsdagar 697 000 644 751 645 158 652 658 672 129

Antal ersättningstagare 7 008 6 723 6 636 6 612 6 144

Ersättningsdagar/ersättningstagare 99,5 95,9 97,2 98,7 109,3

Utbetald ersättning (kkr) 423 229 430 159 435 723 447 924 443 959

Genomsnittlig dagpenning (kr) 569 632 648 660 670

Högsta dagpenning (kr) 910 910 910 910 910

Genomströmningstid snitt (veckor) 7 6 7 8 11

Antal medlemmar med aktivitetsstöd 4 786 4 564 4 456 4 065 3 602

     

NYCKELTAL ÄRENDEN     

Antal inkomna underrättelser/AF-meddelanden 7 325 7 619 7 863 8 927 9 680

Antal beslut sanktion 2 963 2 891 2 723 2 716 2 816

Antal beslut ej sanktion 4 345 4 834 5 140 5 811 5 991

   - pga skäl saknades (tillerkänd ersättning) 494 292 376 233 171

Handläggningstid snitt, dagar  15 14 15 16 17

     

Antal inkomna omprövningar 579 515 441 529 527

Antal omprövningsbeslut 579 505 439 485 475

   - varav vidhållna förstabeslut 364 340 279 322 279

   - varav ändrade förstabeslut 170 151 140 149 167

Handläggningstid snitt, dagar  16 17 20 33 44,5

     

Antal rättelsebeslut 202 157 114 75 65

Antal återkravsbeslut ersättning 839 914 896 820 968

Antal polisanmälningar 12 16 20 9 1

     

Antal inkomna överklaganden 63 53 63 52 38

Antal inkomna domar 79 68 66 57 46

   - varav förvaltningsrätten  74 63 63 57 45

        - fastställde SMÅAs beslut 68 60 59 55 41

        - ändrade SMÅAs beslut 5 2 2 0 2

Avvaktar dom i högre instans per 31/12  54 42 47 37 31
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Resultaträkning
1 JAN-31 DEC 2019

KKR  2019 2018
   

INTÄKTER   

Medlemsavgifter Not 1 165 492 170 877

Övriga intäkter  450 601

Summa intäkter  165 942 171 478

   

ADMINISTRATIONSKOSTNADER   

Personalkostnader Not 4 -35 781 -38 303

Övriga externa kostnader Not  5,6 -39 270 -43 718

Avskrivningar enligt plan Not  7 -1 043 -1 041

Summa administrationskostnader  -76 094 -83 062

Resultat före avgifter till staten  89 848 88 416
   
   
AVGIFTER TILL STATEN   
Finansieringsavgift  -94 672 -96 224

Summa avgifter till staten  -94 672 -96 224

Resultat före finansiella poster  -4 824 -7 808
   
   
FINANSIELLA POSTER   
Finansiella intäkter Not 8 4 847 4 546

Värdereglering korta placeringar     6 622 -7 014

Finansiella kostnader  -174 -237

Summa finansiella poster  11 295 -2 705

Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen  6 471 -10 513
   
POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN   
Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning Not 2 476 767 452 779

Kostnad arbetslöshetsersättning Not 3 -476 767 -452 779

Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning   -162 -216

Summa poster arbetslöshetsförsäkringen   -162 -216

ÅRETS RESULTAT  6 309 -10 729



KKR  2019 12 31 2018 12 31

   

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR   
Immateriella anläggningstillgångar   
Hyresrätt Not 9 4 391 0

  4 391 0

Materiella anläggningstillgångar   
Inventarier och datorer Not 9 4 248 1 252

  4 248 1 252

Finansiella anläggningstillgångar   
Andra långfristiga fordringar Not 10 11 182 12 625

  11 182 12 625

Summa anläggningstillgångar  19 821 13 877
   

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR   
Fordringar   
Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning  Not 2 35 787 22 764

Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning Not 11 3 909 3 065

Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning     Not 11 668 524

Fordringar på medlemsavgift Not 12 1 560 1 761

Övriga fordringar Not 12 7 030 7 497

Förutbetalda kostnader   

och upplupna intäkter Not 13 3 274 5 094

   

Kortfristiga placeringar   
Övriga kortfristiga placeringar Not 14 71 605 80 453

   

Kassa och bank  18 696 10 860

Summa omsättningstillgångar  142 529 132 018
Summa tillgångar  162 350 145 895
   
EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR  OCH SKULDER   
Eget Kapital   
Eget kapital vid räkenskapsårets början  91 239 101 968

Årets resultat  6 309 -10 729

Summa eget kapital  97 548 91 239
   

Avsättningar   
Avsättningar felaktig arbetslöshetsersättning Not 15 3 909 3 065

Summa avsättningar  3 909 3 065
   

Kortfristiga skulder   
Skulder arbetslöshetsersättning Not 3 35 787 22 764

Skulder finanseringavgift  7 740 7 959

Leverantörskulder  3 030 2 040

Övriga skulder Not 16 10 723 10 712

Upplupna kostnader och   

förutbetalda intäkter Not 17 3 613 8 116

Summa skulder  60 893 51 591

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  162 350 145 895
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Tilläggsupplysningar till
resultat- och balansräkning
REDOVISNINGSPRINCIPER:
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) med undantag för de krav IAF ställer 
avseende redovisning av statsbidrag, fordringar felaktig arbetslöshetsersättning samt att föreskrifter-
na inte kräver kassaflödesanalys. Tillämpade redovisning - och värderingsprinciper överensstämmer med 
föregående år.

FORDRINGAR
Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning och övriga fordringar upptas till det belopp, som efter 
individuell bedömning beräknas bli betalt.

MEDLEMSAVGIFTER
Medlemsavgifter intäktsförs löpande, varvid periodisering sker linjärt över tiden.

STATSBIDRAG
Statsbidrag som utgör ersättning för utbetald ersättning bokförs löpande som intäkt enligt lag om 
arbetslöshetskassa 93§ då utbetalning av bidragsgrundande intäkt skett. Dessutom redovisas 2019 en 
beräknad ersättning avseende arbetslöshet 2019 vilken kommer att utbetalas 2020 i enlighet med IAFs krav 
på periodisering.

KOSTNAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING
Utbetald arbetslöshetsersättning, vilken ersätts med statsbidrag enligt lag om arbetslöshetskassor bokförs 
i takt med att utbetalning sker. Alla utbetalningar genomförda under 2019 redovisas i resultaträkningen. 
Från 2019 redovisas en beräknad ersättning avseende arbetslöshet 2019 vilken kommer att ersättas 2020, 
i enlighet med IAFs krav på periodisering. Beloppet redovisas i resultaträkningen i posten kostnad arbets-
löshetsersättning samt i balansräkningen i separat post under kortfristiga skulder. Se även not 3.

FINANSIERINGSAVGIFT
Finansieringsavgift redovisas utifrån antalet medlemmar och genomsnittligt utbetald dagpenning.

AVSÄTTNINGAR
Som avsättning redovisas det belopp som motsvarar den bästa uppfattningen av det belopp som kommer 
att krävas för att reglera förpliktelsen till Arbetsförmedlingen avseende felaktigt utbetalda ersättningar.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över bedömd nyttjandetid. 
Tillämpade avskrivningstider redovisas nedan.

 Antal år
Datorer och server 3-7
Inventarier 5-10
Hyresrätt 10

LEASINGAVTAL
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs 
i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

FINANSIELLA INSTRUMENT 
Finansiella anläggningstillgångar har värderats till verkligt värde enligt 12:e och 27:e kapitlet i K3.

Avskrivningen på hyresrätten baseras 

på en lägsta förväntad kontraktstid.
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  2019 2018

Not 1 Medlemsavgifter  
 Grundavgift 165 492 170 877
 Summa 165 492 170 877
   
Not 2 Statliga bidrag till arbetslöshetsersättning  
 Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 443 384 425 160
 Periodiserat statligt bidrag till Arbetslöshetsersättning 35 787 22 764
 Återbetald arbetslöshetsersättning (från ersättningstagare till 
 Arbetsförmedlingen) -2 404 -2 348
 Förändring värdereglering avsättning felaktig arbetslöshetsersättning 0 7 203
 Summa 476 767 452 779
   
 Kassan har i år i enlighet med IAFs tolkning av god redovisningssed periodiserat beräknade 
 men ej utbetalade statsbidrag avseende arbetslöshet för 2019 med 35 787 kkr. Beloppet har 
 ökat såväl intäkten som kostnaden, se nedan not 3, men också med samma belopp ökat 
 interimsfordringar och skuld. Motsvarande belopp föregående år uppgick till 22 764 kkr.  

   
Not 3 Kostnad  arbetslöshetsersättning  
 Utbetald arbetslöshetsersättning -443 384 -425 160
 Periodiserad arbetslöshetsersättning -35 787 -22 764
 Återbetald arbetslöshetsersättning  (från ersättningstagare  
 till Arbetsförmedlingen) 2 404 2 348
 Förändring värdereglering avsättning felaktig arbetslöshets-  
 ersättning 0 -7 203
 Summa -476 767 -452 779
   
   
Not 4 Medelantal anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter  
 Medeltal anställda 46 51
 Kvinnor 32 30
 Män 14 21
   
 Styrelsen och ledande befattningshavare på balansdagen 
 fördelas enligt följande:  
 Kvinnor 6 10
 Män 7 7
  13 17
 Löner och andra ersättningar, styrelse och   
 kassaföreståndare 3 684 3 100
 Löner och andra ersättningar, övriga anställda 20 756 21 877
 Sociala avgifter enligt lag och avtal 10 803 11 063
    varav pensionskostnader, kassaföreståndare 440 478
    varav pensionskostnader, övriga anställda 1 996 1 990
 Summa  35 243 36 040
   
 Årets siffror för styrelse och ledning är belastade med delvis dubbla kostnader för kassaföreståndare  
 samt att styrelsen under 2019, utöver ordinarie möten, haft flera extra möten rörande dels rekrytering   
 av ny kassaföreståndare och flytt av organisation till Lycksele.  

   
Not 5 Övriga externa kostnader  
 Övriga externa kostnader 38 718 43 529
 Revisionsuppdrag 301 224
 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 22 16
 Övriga tjänster, revisionsbyrå 0 27
 Befarade och konstaterade förluster medlemsavgifter 229 -78
 Summa  39 270 43 718
   
 Av beloppet övriga externa kostnader avser 0 (0) kkr kostnader för köp av tjänster 
 från närstående organisationer.
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  2019 2018
  
Not 6 Operationella leasingavtal  
 Bolagets leasingkontrakt utgörs i allt väsentligt av hyrda lokaler och kontorsinventarier. 
 Dessa kontrakt är operationella i enlighet med bestämmelserna i BFNAR 2012:1.   

 Årets leasingkostnader avseende leasingavtal uppgår till 9 819 (9 003) kkr.  

 Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal,  

 förfaller till betalning enligt följande:  
   
 Inom ett år 4 065 9 194
 Senare än ett år men inom fem år 5 719 2 473
 Senare än fem år 877 0
  10 661 11 667
   
Not 7 Avskrivningar  
 Inventarier 109 110
 Datorer och server 897 917
 Hyresrätt 37 14
 Summa  1 043 1 041
   
Not 8 Finansiella intäkter  
 Ränta på återkrav felaktig arbetslöshetsersättning 49 124
 Utdelningsinkomster och realistationsresultat aktier 4 798 4 422
 Övriga ränteintäkter och liknande poster 0 0
 Summa 4 847 4 546
   
   
Not 9 Inventarier   
 Inventarier vid årets början 4 114 4 114
 Inköp under året 2 994 0
 Avyttringar/utrangeringar under året -1 454 0
 Inventarier vid årets slut 5 654 4 114
   
 Ackumulerade avskrivningar vid årets början -3 708 -3 598
 Avyttringar/utrangeringar under året 1 454 0
 Årets avskrivningar inventarier -109 -110
 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -2 363 -3 708
 Summa  3 291 406
   
 Datorer och server  
 Datorer och server vid årets början 6 386 6 371
 Inköp under året 1 011 15
 Avyttringar/utrangeringar under året -754 0
 Datorer vid årets slut 6 643 6 386
   
 Ackumulerade avskrivningar vid årets början -5 540 -4 623
 Återförda avskrivningar på sålda & utrangerade datorer 751 0
 Årets avskrivningar datorer -897 -917
 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -5 686 -5 540
 Summa  957 846
   
 Hyresrätt  
 Hyresrätt vid årets början 676 676
 Inköp under året  4 428 0
 Avyttringar/utrangeringar under året 0 0
 Hyresrätt vid årets slut  5 104 676
   
 Ackumulerade avskrivningar vid årets början -676 -662
 Avyttringar/utrangeringar under året 0 0
 Årets avskrivningar hyresrätt -37 -14
 Ackumulerade avskrivningar vid årets slut -713 -676
 Summa 4 391 0
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Not 10 Andra långfristiga fordringar  
 Sveriges A-kassor utvecklar ett nytt medlemssystem MIR där ett antal A- kassor 
 är med och finansierar utvecklingen av systemet. SMÅA har per den 2019-12-31 
 betalat 14 367 kkr till Sveriges A-kassor för sin del av utvecklingskostnaden. 
 Då Sveriges A-kassor äger systemet utgör dessa betalningar en förutbetald 
 hyra och redovisas därför som en långfristig fordran. Förskottshyran 
 periodiseras under nyttjandetiden som är beräknad till 10 år och nyttjandet
 påbörjades i oktober 2017 och årets kostnad uppgår till 1 443 kkr (1 443kkr).  
   
 Ingående fordringar 12 625 11 649
 Årets tillkommande fordringar 0 2 419
 Årets inbetalningar -1 443 -1 443
  11 182 12 625
   
Not 11 Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning  
 Ingående ackumulerade fordringar 10 268 10 186
 Årets förändringar  
 Årets tillkommande fordringar 3 917 3 013
 Årets inbetalningar -2 898 -2 828
 Årets eftergiftsbeslut -175 -103
 Osäkra fordringar -7 203 -7 203
 Utgående ackumulerade fordringar 3 909 3 065
   
   

 I enlighet med IAFs föreskrifter har ränta på fordringar avseende återkrav av felaktiga arbetslöshets-
 ersättningar om 668 (524) kkr redovisats som fordran. Då Kassan bedömt att det föreligger osäkerhet 
 i värdet av dessa räntefordringar har reservation skett för ränteförlust, vilket redovisas som 
 avdragspost under övriga fordringar.

  
   
Not 12 Övriga fordringar  
 Fordringar medlemsavgifter grundavgift 1 860 2 061
 Nedskrivning medlemsavgifter -300 -300
 Summa 1 560 1 761
   
 Källskatt arbetslöshetsersättning 7 285 7 575
 Övriga fordringar  -108 69
 Nedskrivning fordringar inkassoavgifter -147 -147
 Summa  7 030 7 497
   
Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  
 Förutbetalda hyror 2 654 2 192
 Övriga förutbetalda kostnader 620 2 902
 Summa 3 274 5 094
   
Not 14 Kortfristiga placeringar 
 Bokfört värde  
 Värdepapper Burenstam & Partners 71 605 80 453
 Summa 71 605 80 453

 Anskaffningsvärde  
 Värdepapper Burenstam & Partners 61 271 76 742
 Summa 61 271 76 742
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  2019 2018

Not 15 Avsättning felaktig arbetslöshetsersättning 
 Ingående ackumulerade avsättningar 10 268 10 186
 Årets förändringar  
 Årets tillkommande avsättningar 3 917 3 013
 Årets inbetalningar -2 898 -2 828
 Årets eftergiftsbeslut -175 -103
 Osäkra avsättningar -7 203 -7 203
 Utgående ackumulerade avsättningar 3 909 3 065
   
  
   
Not 16 Övriga kortfristiga skulder  
 Källskatt arbetslöshetsersättning 7 285 7 575
 Övriga skulder 3 438 3 137
 Summa 10 723 10 712
   
Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  
 Upplupna semesterlöner 1 640 3 253
 Upplupna sociala kostnader 1 436 1 815
 Övriga upplupna kostnader 537 3 048
 Summa  3 613 8 116
   
   
Not 18 Poster inom linjen  
 Ställda Panter inga inga
 Eventualförpliktelser inga inga
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Rapport från lekmannarevisorer
TILL STÄMMAN I SMÅFÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA
Organisationsnummer 802005-5037

Baserat på min granskning anser jag att: 
· Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad 
 enligt god redovisningssed och baseras på en 
 ordnad bokföring.
· Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag 
 med omsorg och i enlighet med kassans stadgar.

Jag anser således att:
· Stämman kan fastställa årsredovisningen, och
bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Stockholm den 19 mars 2020

Susanne Karlsson 
Lekmannarevisor

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna 
samt styrelsens förvaltning för Småföretagarnas 
Arbetslöshetskassa för räkenskapsåret 1/1-31/12 
2019. Det är styrelsen som är ansvarig för att upp-
rätta årsredovisningen i enlighet med god redovis-
ningssed och för att sköta förvaltningen i enighet 
med lag och stadgar.

Jag har granskat att årsredovisningen är baserad 
på en ordnad bokföring och är upprättad i enlig-
het med god redovisningssed. Jag har dessutom 
granskat att kassans verksamhet sköts på ett ända-
målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfreds-
ställande sätt och att kassans interna kontroll är 
tillräcklig.
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Revisionsberättelse
TILL STÄMMAN I SMÅFÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA
Organisationsnummer 802005-5037

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Små-
företagarnas Arbetslöshetskassa för räkenskapsåret 1/1 – 
31/12 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och IAFs föreskrifter 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
Småföretagarnas Arbetslöshetskassa finansiella ställning 
per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättel-
sen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att stämman fastställer resultaträk-
ningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Re-
visorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Små-
företagarnas Arbetslöshetskassa enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalan-
den.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen 
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre-
dovisningslagen och IAFs föreskrifter. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som de bedömer är nödvän-
dig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåll-
er några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrel-
sen för bedömningen av kassans förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten och att använda antagandet om fortsatt drift. 
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen avser att likvidera kassan, upphöra med verksam-
heten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra 
något av detta. 

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om hu-
ruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegent-
ligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättel-
se som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en re-
vision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sve-
rige 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 professi-
onellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. 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 utifrån 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 beror på fel, eftersom 
 oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
 förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
 information eller åsidosättande av intern kontroll.

· skaffar jag mig en förståelse av den del av kassans 
 interna kontroll som har betydelse för min revision för 
 att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
 hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
 mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

· utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
 som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
 ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

· drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
 använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
 rättandet av årsredovisningen. Jag drar också en 
 slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
 om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
 faktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
 som kan leda till betydande tvivel om kassans för-
 måga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slut-
 satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
 måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksam-
 heten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
 väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
 ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om års-
 redovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisions-
 bevis som inhämtas fram till datumet för revisions-
 berättelsen. Dock kan framtida händelser eller för-
 hållanden göra att en kassa 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 iakt-
tagelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
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Revisionsberättelse
TILL STÄMMAN I SMÅFÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA
Organisationsnummer 802005-5037

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar

Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även ut-
fört en revision av styrelsens förvaltning för Småföreta-
garnas Arbetslöshetskassa för räkenskapsåret 1/1 - 31/12 
2019 samt av förslaget till dispositioner beträffande kas-
sans vinst.

Jag tillstyrker att stämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sveri-
ge. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Små-
företagarnas Arbetslöshetskassa enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är till-
räckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalan-
den.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till disposi-
tioner beträffande kassans vinst. Vid förslag till utdelning 
innefattar detta bland annat en bedömning av om utdel-
ningen är försvarlig med hänsyn till de krav som kassans 
verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken 
av kassans egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet 
och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar för kassans organisation och förvalt-
ningen av kassans angelägenheter. Detta innefattar bland 
annat att fortlöpande bedöma kassans ekonomiska situa-
tion och att tillse att kassans organisation är utformad så 
att bokföringen, medelsförvaltningen och kassans ekono-
miska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryg-
gande sätt.

 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kun-
na bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende:
· företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
 försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
 mot kassan, eller

· på något annat sätt handlat i strid med Lag (1997:239) 
 om arbetslöshetskassor, årsredovisningslagen eller 
 kassans stadgar.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositio-
ner av kassans vinst, och därmed mitt uttalande om detta, 
är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget 
är förenligt med stadgarna.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revisions-
sed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller 
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot kassan, eller att ett förslag till dispositioner av kas-
sans vinst inte är förenligt med stadgarna.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen och förslaget till disposi-
tioner av kassans vinst grundar sig främst på revisionen 
av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på min professionella bedömning 
med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden 
och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse 
för kassans situation. Jag går igenom och prövar fatta-
de beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om an-
svarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens 
förslag till dispositioner beträffande kassans vinst har jag 
granskat om förslaget är förenligt med stadgarna.

Göteborg den 19 mars 2020
     

……………………………………
Helena Adrian
Auktoriserad revisor
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