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Styrelsen for Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), 802006-3544, får härmed avge
å rsredovisni n g för rä kenskapsåret 201 9-07 -0 1 - 2020-06-30.

Verksamheten
Al I m ä nt om verksa m heten
Organisationen har sitt säte i Stockholm.
Organisationen hade vid slutet av året 40 medlemskårer, vars sammanlagda medlemsantal uppgick till
34 390 studenter. Medlemsavgiften är 14kr per student som är ansluten till kåren.
Organisationens revisorer har under året varit Jens Andersson (sakrevisor) och Mazars AB med Anna
Forsslund som huvudansvarig (auktoriserad revisor). Revisionen för verksamhetsår 19/20 genomförs
av Mazars AB med Anna Forsslund som huvudansvarig (auktoriserad revisor), Jens Andersson
(sakrevisor 19120).
Styrelsen för verksamhetsåret 2019120 bestod av ordförande Oskar M Wiik, vice ordförande Hugo
Thor6n, styrelseledamöterna Omar Branzell (t.o.m. 2020-06-10), Sofia Holmdahl, Filip Hörnsten (t.o.m.
2019-11-22),Louisa Kellman, Adam Maquard, Gustav Ogesten, Michael Pettersson och Emmanuel
Zavalis (fr.o.m. 2019-11-27) saml suppleant Lucas Svärd (fr.o.m. 2019-11-27).

SSCO har under verksamhetsåret förvaltat stiftelsen Stiftelsen Stockholm Student Reception
Servicefonden (SSSRSF). Stiftelsens egna kapital uppgår till 4 161 106kr. Styrelsen har inte delat ut
några medel ur stiftelsen under verksamhetsåret 19120 i enlighet med tidigare beslut om att endast
dela ut medel vartannat år.

Främjande av ändamålet
SSCO har till ändamål att tillvarata de ansluta kårerna och dess medlemmars gemensamma intressen,
att organisera och stärka samarbetet mellan kårerna samt att representera Stockholms student- och
elevkårer som en samarbetsorganisation för kårregionen Stockholm. Detta har vi gjort genom vårt
arbete med politisk påverkan, studiesocial verksamhet samt studentservice och medlemsstöd.
Genom aktivt deltagande i seminarier, näfuerk, konferenser och andra sammanhang samt genom
debattartiklar och intervjuer har SSCO synliggjort studentperspektivet och drivit viktiga frågor inom
områdena studenters bostadssituation, studenters ekonomiska situation och studenters hälsa.
Genom studenternas deltagande vid Nobelfestligheterna har studenternas betydelse för forskning och
samhällsutveckling synliggjorts och studenter från olika lärosäten har fått möjlighet att mötas och
utveckla en stark studentgemenskap. lnom klubbmästarrådet har ett viktigt arbete för jämställdhet och
inkludering på studentevenemang påbörjats.
Genom ett högt antal medlemsbesök har relationen mellan SSCO och medlemskårerna stärkts. Ett
nytt nätverk har startats för att uppmuntra till och forenkla samarbeten mellan SSCO:s medlemskårer.
Arbetet inom ramen för SSCO:s studentbostadsstiftelse SSSB, med att uppdatera instruktionen för
SSSB samt utveckla Bostadsdelegationens funktion har slutförts. En rad uppdateringar har genomforts
på Akademisk kvart och därmed stärkt SSCO:s arbete med att erbjuda studenter andrahandsboenden
i Stockholm med rimliga villkor.

Coronapandemin har drabbat alla på olika sätt. SSCO har noga bevakat hur studenter påverkats av
pandemin. Restriktionerna för att stoppa smittspridningen har för SSCO inneburit ett digitalt studentråd
ett inställt valborgsfirande samt ett inställt Almedalen. Det kan även nämnas att SSCO:s dotterbolag
Studentpalatset AB som vanligtuis erbjuder studieplatser varit tvungna att hålla sin verksamhet stängd.
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Väsentliga händelser u nder räkenskapsåret
Organisationen har länge brottats med budgetunderskott och stora ansträngningar har gjorts under
året för att kapa onödiga kostnader och på sikt öka organisationens intäkter.
I maj 2019 fattade studentrådet beslut om en strategi för hållbart nyttjande avkastningen på
organisationens kapital som ett led i att komma till bukt med budgetunderskottet. Denna strategi
implementerades for första gången i år och har tillsammans med utdelningen från dotterbolaget
Studentpalatset AB mojliggjort viktig verksamhet och stärkt organisationens budget och ekonomiska

stabilitet.

Coronapandemin har likväl som på verksamheten även haft stor påverkan på SSCO:s ekonomi. Att
studenternas valborgsfirande behövde ställas in innebar förlust av en stor intäkt för organisationen.
Samtidigt uteblev även Almedalen vilket vanligtuis innebär en relativt stor kostnad. Statliga
corona-relaterade åtgärder har även inneburit sänkta arbetsgivaravgifter och viss sjuklöneersättning.
Trots uteblivna intäkter i och med coronapandemin gör organisationen ett bättre verksamhetsresultat
än budgeterat. Detta beror på aft man gjort ett bättre resultat än väntat på Nobel, att omorganiseringen
av Bostadsdelegationen även lett till en ekonomisk effektivisering där, att de ekonomiska marginaler
som funnits i budgeten inte utnyttjats till fullo, att nya periodiseringsrutiner lett till att lite mindre än en
årshyra belastar detta år samt att SSCO har fått ytterligare en hyresgäst på kansliet. Även värdet på
organisationens värdepapper har ökat. Detta ger ett slutligt årets resultat på 571 441 kr.
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Flerårsöversikt
Neftoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %
Balansomslutning

2019/2020 2018/2019
2 705 980
571 441
98

3 107 750

25281 107

24 652 219

Förändringar i eget kapital
Grundfond UTA-fond
Balans 2461 571
Resultatdisposition
Arets resultat
lngående

Reservering

lanspråktagande

805

518

-11071
_
2461571 794447

Utgåendebalans

I

347 131
9B

Övriga

Belopp

24 114 659

Arets
Resultat

Kapital

Balanserat

Fonder Resultat
40BOB2 19

1BB

I

347

124
131

1 347 131
-1 347 131
571 441

-23664

384418

ikr

2016/2017
2 946 194

2017/2018
3 337 703
225 425
98
23 890 250

253798
96

Totalt

24 210 426
571 441
-g4

20535255

rc;

24747 132

571441

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras enligt följande:

20 535255

Balanserat resultat vid årets början
Arets resultat
Balanserat resultat vid årets slut

571 440

21 106 695

21 106 695
21 106 695

Balanseras i ny räkning
Summa

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Nof

2018-07-012019-06-s0

2019-07-012020-06-30

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Kostnadsbidrag och ersättningar
Övriga föreningsintäkter

507 409

495 131
1 434649
776 200
2 705

3 107 750

-582730

-568 158

-471 131

-726 370
-5 754
-804 543
-1 499 460
-3 604 285

1 245 079
1 355 262

980

Summa föreningens intäkter

Föreningens kostnader
irekta verksamhetskostn ader
Lokalkostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
D

Personalkostnader
Summa föreningens kostnader

Verksamhetsresultat

-2202
-721 407
2

-1944274
-3721 744
-1015764

-496 535

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernforetag
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

61 1 933
1 116 931
-141 659
1 587 205

1 979 417

-135 751
1 843 666

Resultat efter finansiella poster

571 441

1 347 131

Resultat före skatt

571 441

1

571 441

1 347 131

347 131

Skatter
Arets överskott
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Balansräkning
Belopp i kr

Nof

2020-06-30

2019-06-30

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
m ateriel la anlägg n i ngstillg ångar
Programvaror
Summa immateriella anläggningstillgångar
Im

M ateri e I I a an I ägg n i ng sti I I g å ng a

r

3

4

lnventarier, verktyg och installationer
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar
Fi n

703 800
703 800

703 800

5

50 000

6

21 255 853

50 000
20 656 496

703 800

ansiella anlägg ningsti I Ig å ngar

Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

21 305

853

20706496

22 009

653

21 410296

Omsättn i ngsti I gån gar
I

Varulager m.m.
Handelsvaror
Färdiga varor
Summa varulager
rtfri sti g a ford ri ng a r
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

50 186

3 309

3 309
38 493

53 495

41 802

83 877

97 630
85 349
161 564

Ko

'110 093

16 383
310 353

344 543

2 907 606

2 855 578

2 907 606

2 855 578

3271454

3 241 923

'1

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Su mma

omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

25281

107

24652219
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Balansräkning
Belopp i kr

Nof

2020-06-30

2019-06-s0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Grundfonden
UTA-Fonden
Övriga fonder

2461 571

2461 571

794 447
384 418

408 082

Summa bundet eget kapital

3 640

436

805 518

3675 171

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital

20 535 255

Summa eget kapital

24747

571 441

19 1BB 124
1 347 131

21 106 696

20 535255

132

24210426

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

15 909
36 442
381 624
533 975
1

25281

107

50 244
50 633
340 916
441 793

24652219
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges

Not

1 Redovisningsprinciper

Ärsredovisningen har upprättats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Ärsredovisning i mindre företag.
an lägg n i ngsti I lgå n g a r
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod
Följande avskrivningstider tillämpas:

Avskriv ni ng spri nciper för

Ar

An I äg g n i n g sti I lg å n g a r

Materiella anläggningstillgångar:
5

-lnventarier, verktyg och installationer
-Övriga materiella anläggningstillgångar (konst)

Avskrivs ej

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskdvningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men fore skatter

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skaft (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.
Balansomslutning
Summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i foreningens balansräkning

Varulager
Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor

Not

2 Personal och arvoderade förtroendevalda
2020-06-30

2018-07-012019-06-30

2019-07-01Medelantalet anställda
Medelantalet arvoderade förtroendevalda

2

2

4

3

Summa

6

5
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Not

3

lmmateriella anläggningstillgångar

Ac ku m u I e ra d e

an

skaffn

in g

2020-06-30

Vid årets slut
Acku m u I e rad e avskrivn

in g a

65 000

2019-06-30
65 000
65 000

-65 000

-65 000

-65 000

-65 000

65 000

svä rd e n

r:

Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

Not

4 Materiella

anläggningstillgångar

2020-06-s0
MU

2019-06-30

e

47 640

47 640

703 800
751 440

703 800

Vid årets slut

-47 640
-47 640

-47 640
-47 640

Redovisat värde vid årets slut

703 800

703 800

-lnventarier och verktyg
-Konst
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
-Avskrivningar inventarier och verktyg

Not

5 Andelar i koncernföretag

751 440

2020-06-30

2019-06-30

Ackumulerade anskaffnin gsvärden:
-Vid årets början

50 000

50 000

Redovisat värde vid årets slut

50 000

50 000

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Dotterföretag

/

Org nr

/ Säte

Antal
andelar

i%

Redovisat
värde

1 000

100%

50 000

Studentpalatset AB, 556448-6842, Stockholm

50 000

Not

6 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2020-06-30

2019-06-30

-Vid årets början
-Arets förändring

20 656 496
599 357

19 278 757

Redovisat värde vid årets slut

21 255

1 377 739

853

20 656 496
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Underskrifter
Stockholm

2020-

ll - 0b
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Vice ordförande

lseordförande

Ordinarie Styrelseledamöter

Kellman

Adam Maquard

t-b'Koil'ffuLr
Emilia Kaufeldt

/->fu4*

Lina Källkvist

EmmanuelZavalis

äz*A

Sofia H

Gustav Ogesten
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Kajsa Nilsson

Vår revisionsberättelse har lämnats den2O20-

Sakrevisorer

Mazars AB
a--

Anna Forsslund

Auktoriserad revisor

o

uq

REVISIONSBERJiTTELSE
Till

studentrådet i SSCO Stockholms Studentkårers Centralorganisation

Org. nr 802006-3544
Rapport om årsredovisningen
Styrelsens ansvar
Uttalanden

Vi har utört

en revision av årsredovisningen

ftir SSCO Stockholms

Studentkårers Centralorganisation för räkenskapsåret

1

juli

20 I 9 - 30

juni 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av ftireningens finansiella ställning per den 30
juni 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av öreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka fiirmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.

Vi tillstyrker därfiir att studentrådet fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

Grund

fiir

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den intema
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.

Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att avveckla verksamheten.

uftalanden

Vi har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisoremas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt Den
icke-kvalifi cerade revisorns ansvar.

Det registrerade revisionsbolagets ansvor

Vi är oberoende ftirhållande till öreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har
fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet
är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en
revision som utfiirs 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
misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Vi har att utfiira revisionen enligt International Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen

Vi anser att

de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ftir våra uttalanden.

Anna n information ön årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.
Den andra informationen består av verksamhetsberättelsen (men
innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse

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

avseende denna).

a

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande
avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oörenlig
med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även
den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer
om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga
felaktigheter.

identifierar och bedömer vi riskema för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund ftir våra
uttalanden. Risken fiir att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till fiiljd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern

kontroll.

Om vi, baserat på det arbete som har utfiirts avseende denna
information, drar slutsatsen att den andra informationen
innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.

a

I

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

.j+

?

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
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser
sådana händelser eller örhållanden som kan leda till
betydande wivel om öreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. 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.
a

utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningama, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelsema på ett
sätt som ger en rdttvisande bild.

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

Vi

Den icke-kvaliftcerade revisorns ansvar

utftira en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
Jag har att

2

P

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
samt stadgar

Stockholm den 9 november 2020

Uttalande

Mazars AB

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för SSCO Stockholms
Studentkårers Centralorganisation för räkenskapsåret 1 juli 2019
- 30 juni 2020.

Anna Forsslund
Auktoriserad revisor

Vi tillstyrker att studentrådet disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund Jiir uttalande
Vi har utört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i fiirhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i
övrigt fullgiort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ftr vårt uttalande.

Vi

Styrelsens onsvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
Revisortts ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis {iir
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 örsummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av
föreningens vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om
detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om {iirslaget är

förenligt med stadgarna.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utftirs 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 det registrerade revisionsbolaget professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade
revisionsbolagets professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden
som är väsentliga Itir verksarnheten 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. Som underlag
för vårt uttalande om styrelsens ftirslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlustjag vi granskat om
örslaget är förenligt med föreningens stadgar.

J

Jens

Sakrevisor

