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”Hoppas inte det här förordet precis som alla andra texter under
året handlar om pandemin” tänkte du säkert, men ditt önsketänkande är tyvärr förgäves. Fladdermusätandet kom och slet ifrån
oss nyckeln till det som gör att så många engagerar sig i studentrörelsen och vände upp och ner, och bak och fram, på studietiden
och studentlivet.
Kära studenter och studentkårer, ni har varit fenomenala och har
tydligt visat att ingenting kan stoppa oss. Under året har vi trots
pandemins framfart sett till att Stockholms studenter fick en högkvalitativ utbildning och en värdefull studietiden (och nej en digital tentaöl är inte lika kul men vi har gjort det ändå!).
På tal om omställningar har SSCO haft flera under året, både personal- och styrelsemässigt. I en omvälvande tid är det däremot
viktigt att hitta stabilitet i något. När samhället skakade fastställde
ni, medlemskårerna, SSCO:s politik (för första gången på 125 år,
på tiden det vill säga) och Stockholms studentkårer kunde därmed
bana vägen för ett nytt förankrat SSCO, som starkare kunde arbeta proaktivt för ett bättre Studentstockholm.
Hur sammanfattar vi året då? Allt var åt helvete men fy
tusan
vad bra vi gjorde det tillsammans ändå? Ja något
sådant blir
fenomenalt.
Tack för att ni aldrig släckte vår och Stockholms glöd. En levnadsduglig studentstad och kunskapsregion är ett steg närmre
verklighet.

Oskar M Wiik

Emilia Kaufeldt

Förbundsordförande
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© 2021 SSCO
SSCO - Stockholms studentkårer är ett förbund av student- och
elevkårer vid universitet, högskolor och andra lärosäten för eftergymnasial utbildning i Region Stockholm.
SSCO har till ändamål att tillvarata medlemskårerna och dess
medlemmars gemensamma intressen, att organisera och stärka
samarbetet mellan medlemskårerna.

Stockholms studentkårers centralorganisation
Sveavägen 110, 113 50 Stockholm
www.ssco.se
org.nr 802006-3544
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Förtroendevalda & personal
Valda av förbundskongressen
Förbundsstyrelse
Rebecka Heumann, ledamot
Sofia Holmdahl, ledamot
Emilia Kaufeldt, vice förbundsordförande 1
Louisa Kellman, ledamot
Lina Källkvist, ledamot
Adam Maquard, ledamot
Gustav Ogesten, ledamot
Kajsa Nilsson, ledamot
Sebastian Villarroel, ledamot
Hugo Thorén, vice förbundsordförande 2
Oskar M Wiik, förbundsordförande
Nikita Zabzine, ledamot 3
Emmanuel Zavalis, ledamot 4
Valberedning
Sara Emnegard, ledamot
Linnea Eriksson, ledamot
Leif Karlsson, sammankallande
Daniel Kyriacou, ledamot
Revisorer
Douglas Ahlberg, revisorssuppleant
Anna Forsslund (PwC), auktoriserad revisor
Sabine Pettersson, revisor
Kongresspresidium
Christian Bratt, vice kongressordförande
Kristian Kull, kongressordförande

1

Ledamot t.o.m. 2020-12-31. Därefter vice ordförande.

2

Entledigad fr.o.m 2020-12-31.

3

Suppleant t.o.m. 2020-12-31.

4

Entledigad fr.o.m 2020-12-31.
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Valda av förbundsstyrelsen
Övermarskalksämbete
Henrik Borgenhäll, övermarskalk
Elise Sesemann, vice övermarskalk
Sara Tabari, Nobels toastmaster

Av förbundsstyrelsen utsedda
representanter
Stiftelsen Aktiverums styrelse
Louisa Kellman, suppleant
Hugo Thorén, ledamot
Stockholms akademiska forum (Staf)
Emilia Kaufeldt
Oskar M Wiik
Stockholms akademiska rektorskonvent
Oskar M Wiik
Sundbybergs cykelråd
Johanna Granander

Personal
Elin Markgren, kanslisekreterare
Hanne Nordqvist, politisk sekreterare 5
Tulsa Tollemark O’Shea, generalsekreterare 6
Josefin Stern, politisk sekreterare 7

5

Från december 2019 till och med december 2020.

6

Föräldraledig från december 2019 till juni 2021.

7

Från och med januari 2021
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Förbundsstyrelse
Kvinnor

Män

46 %

54 %

Förtroendevalda totalt

Kvinnor

Män

48 %

52 %

Personal

Kvinnor

Män

100 %

S S C O - S to ck h o l ms stu d en tk å r er
www.ssco.se

6

Sveaväg en 11 0
113 50 Sto ckh o lm

Mötesdata
Förbundsstyrelsen
Totalt höll styrelsen nio (9) sammanträden under verksamhetsåret.
Av dessa var ett extrainsatt och två längre konferenssammanträden.
Styr#1
Styr#2
Styr#3
Styr#4
Styr#5
Styr#5.2
Styr#6
Styr#7
Styr#8

29-30 augusti 2021 på Studentpalatset
7 oktober 2021 på Studentpalatset
5 november 2021 via Zoom
16-17 januari 2021 via Zoom
3 mars 2021 via Zoom
29 mars 2021 8 via Zoom
13 april 2021 via Zoom
11 maj 2021 via Zoom
12 juni 2021 via Zoom

Antal fattade per capsulam-beslut: 4
Antal fattade presidiebeslut: 5
Förbundskongressen 9
Novembersammanträdet 2020
14 november 2020 (Digitalt via Zoom)
Majsammanträdet 2021
19 maj 2021 (Digitalt via Zoom)
Inga extra kongresser hölls under verksamhetsåret 2020/21.

Extrainsatt förbundsstyrelsemöte med anledning av beslut om Stockholms studentvän 2021.
8

9

Förbundskongressen hette fram till 2021/22 Studentrådet.
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Politik och påverkan
SSCO är den självklara rösten för frågor om studenters boende, ekonomi och
hälsa i Stockholmsregionen.
SSCO.s politik är framtagen av och etablerad hos medlemskårerna.
Det finns goda förutsättningar för att vara student i Stockholm

D

en globala pandemin präglade hela året och krävde en
omställning av SSCO:s alla verksamhetsområden. SSCO
hade trots omställningen ett starkt politiskt utvecklande
år. Verksamhetsplanens nya utformning möjliggjorde nya förankrade satsningar för studentstockholm och under novembersammanträdet beslutades för första gången i SSCO:s 125-åriga historia tre politiska program. Bostads-, ekonomi- och högskolepolitiska programmet lägger grunden för det fortsatta politiska arbetet
och sätter SSCO åter på påverkanskartan.
Under hösten 2020 beslutade styrelsen att uppdra Novus att göra
en kartläggning över studerandes i Stockholms förutsättningar.
Undersökningen ligger till grund för projekt i år och framöver.
Utöver ovan vill SSCO nämna tre särskilda områden:
Ett Studentstockholm - för vem?
Hur går det egentligen för den regionala och kommunala stadsutvecklingen när det kommer till studentbostäder? När den bostadspolitiska debatten kretsade kring att kommuner, marknad
och stat skyllde på varandra i politiska misslyckanden, tog SSCO
ett helhetstag. En sammanställning över studenters boende och
ekonomiska situation släpptes den 4 september 2020 och SSCO
utlyste ett katastrofläge på studentbostadsmarknaden. Femtiotusentals studenter köar i vår egna bostadskö, bostadsförmedlingens
kötider är lika långa som det tar för en student att påbörja sin utbildning till att masteruppsatsen är klar, presumtiva studenter väljer bort Stockholm och många av de studenter som bor i en
andrahandsbostad vittnar om otrygga villkor.
Samtidigt byggs högskolan ut, långt i från den långsamma takt
som bostäder för studenter erbjuds. Rapporten En Studentstad - för
vem? har legat till grund för givande möten med myndigheter,
kommun, riksdagspolitiker och var fokuset under SSCO:s arrangemang under Boinstitutets digitala Almedalen 2020 som
SSCO arrangerade tillsammans med Sveriges förenade studentkårer.
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Stockholms studentbudget
Den 16 februari 2021 släppte SSCO Stockholms studentbudget. Rapporten är en kartläggning över stockholmstuderandes intäkter och
utgifter baserade på uppgifter från Novus, CSN, Konsumentverket och SL. Resultatet visar att den generella stockholmsstudenten
går back 2 158 kronor varje månad.
SSCO har med stor glädje sett hur rapporten använts som diskussionsgrund för kårpartier, riksdagspartier och civilsamhället. Studentrådet beslutade i maj 2021 att Stockholms studentbudget ska
vara ett återkommande politiskt verktyg och SSCO ser fram emot
att fortsatt arbeta för att synliggöra studenternas ekonomiska utsatthet - och förändra den.
Oro, stress & ensamhet
Studenter lägger i snitt 43 % av sitt studiemedel på boendekostnader och siffran kan bara förväntas öka i takt med behovet av
nyproduktion och tillhörande presumtionshyror10. Samtidigt uppger åtta av tio studenter att de ofta eller alltid har problem med
stress och var tredje student känner inte till Studenthälsan. Genom Novus-undersökningen gick SSCO på djupet i studentstockholms större frågeställningar och initierade en dialog med Stockholms två studenthälsomottagningar. SSCO kommer vidare kräva
en jämställd akademi, en plan för Stockholm som studentstad och
för Studenthälsan i stort och att staden utökar andelen studentbostäder som matchar studentplånboken.
Stockholms studentvän 2021
Till Stockholms studentvän 2021 utsågs Anna-Karin Björkling,
utredare vid rektors kansli på Stockholms universitet, för sitt arbete med studentinflytande vid lärosätet.
”I framtiden hoppas jag än mer på ett reellt studentinflytande, t.ex. att studenternas åsikter blir ännu mer efterfrågade, att studenterna blir lyssnade på och att deras synpunkter tas i beaktande vid t.ex. förändringsarbete. Alltså,
att de i verkligheten och inte endast på papper behandlas
som aktiva medskapare till sin utbildning och sin studiesituation.”
- Anna-Karin Björling
Presumtionshyror beräknas ofta utifrån lägenheternas produktionskostnader och inte av bruksvärde. Presumtionshyror gäller i 15 år.
10
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Studiesocial verksamhet
Stockholm anses vara en ledande och levande studentstad.
Stockholms studentliv är ledande i frågor om inkluderande och inspirerande mötesplatser.
Det finns ett gott samarbete mellan studentorganisationerna och kontinuerliga utbyten dem emellan.

A

tt den studiesociala verksamheten fick ta sig en paus under
verksamhetsåret 2020/21 har inte gått någon omärkt förbi. SSCO:s största event, Nobelfestligheterna, studenternas valborgsfirande på Skansen och Valborgspubrundan, ställdes
alla in. Trots detta såg SSCO hur medlemskårerna kämpade för att
rekrytera medlemmar och engagemanget var allt annat än dött.
SSCO:s övermarskalksämbetes arbete påverkades starkt av pandemin och utmaningen blev att skapa anpassade event efter de
förutsättningar som fanns.
Nobelbanketten och studenternas Valborgsfirande på Skansen
Studenternas representation vid Nobelfestligheterna och Valborgsfirandet på Skansen ställdes helt in. Till Valborg spelades det
dock in ett förinspelat event från Studentpalatset. I inspelningen
ingick en hälsning från övermarskalksämbetet, utnämningen av
Stockholms studentvän och årets valborgstal. Inspelningarna delades i sociala medier.
Den årliga Valborgspubrundan ställdes in både 2020 och 2021.
Under rådande läge, med släppta restriktioner, är både Valborgsfamiljen, klubbmästarrådet och SSCO inställda på att Valborgspubrundan går av stapeln i april 2022.
Klubbmästarrådet
Under året har fokus för diskussionerna varit hur klubbmästerierna anpassar sin verksamhet enligt restriktionerna, hur en fortsätter
inkludera och aktivera sina medlemmar, samt hur en behåller kunskapen inom organisationen. KMR röstade igenom en större förändring rörande fakturering till en årsfakturering som ska täcka
samtliga möten, samt godkänt ett styrdokument rörande KMR:s
struktur.
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Studenthälsan
Stockholms stads studentanpassade utbildning för ansvarsfull alkoholservering (STAD) har genomförts två gånger under pandemin, men varit delvis digital. Anpassningen för att kunna genomföra STAD trots pandemin har uppskattats väldigt mycket och
varit nödvändig för Stockholms studentkårer. Det har även varit
ett sätt att säkerställa att studenterna behåller kompetensen kring
pubverksamhet och alkoholservering när pandemins restriktioner
lyfts.
Ett ökat samarbete med Studenthälsan har också inletts för att
kommunikationsvägen till Studenthälsan ska kännas kortare. Anledningen är bland annat för att SSCO:s inflytande över STADutbildningen ska stärkas.
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Studentservice och
medlemsstöd
SSCO:s medlemsk rer r starka och sj lvstyrda organisationer.
Alla studenter i Stockholm r medlemmar i sin studentk r.
Det r enkelt att som student engagera sig i SSCO och i sin studentk r

U

tan SSCO:s medlemskårer är SSCO ingenting, och utan
studenter är SSCO:s medlemskårer ingenting. Utöver
SSCO:s politiska påverkansarbete arbetar därför SSCO
med studentservice för att hjälpa Stockholm på traven att bli den
studentstad vi vill ha och attrahera framtida studenter.
Akademisk kvart
Akademisk kvart är SSCO:s plattform för annonsering av andrahandsbostäder till studenter. Alla annonser som kommer in
granskas för att säkerställa att annonsören är seriös och uppfyller
plattformens villkor. Akademisk kvarts villkor utgår till skillnad
från andra plattformar inte från annonsörens situation, utan från
studenters ekonomiska situation, integritet och trygghet.
Under verksamhetsåret har Akademisk kvart fortsatt att administreras av kansliet. Under terminsstarterna har trycket varit högt
med flertalet annonser per dag, och under terminerna nästintill
dagligen. De flesta annonser som läggs ut är för inneboende i lägenhet eller hus, samt separata uthyrningsdelar i hus eller gäststuga på tomt. Uthyrning av lägenheter i andrahand är mindre vanligt, sannolikt på grund av att dessa lägenheter är för dyra för att
annonseras via vår plattform.
Akademisk kvart är mycket uppskattat av både studenter och annonsörer.
Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden
(SSSRSF)
Verksamhetsåret 2020/21 ansökte fem medlemskårer om medel
från SSSRSF för att stärka sin mottagnings-verksamhet. Utöver de
fem medlemskårerna ansökte även SSCO för bidrag vid framtagning av marknadsförings-material. Samtliga ansökningar beviljades, vissa med ett justerat belopp, och totalt utbetalades 101 000
kronor till medlemskårerna och 25 000 kronor till SSCO.

12
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Studentpalatset
I december 2020 sa Stockholms universitet upp hyresavtalet för
Studentpalatset. Under våren påbörjades arbete med att hitta nya
verksamhetsanpassade lokaler och i juni 2021 flyttade SSCO in på
Sveavägen 110. Med de nya lokalerna har SSCO inte samma möjlighet för studieplatser och därmed beslutades att Studentpalatset
AB ska likvideras.
SSCO är tacksamma för Studentpalatsets 23 år och alla studenter,
förtroendevalda och anställda som formade det Studentpalatset
kom att bli.
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO), 802006-3544, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Organisationen har sitt säte i Stockholm.
Organisationen hade vid slutet av året 41 medlemskårer, vars sammanlagda medlemsantal uppgick till
31 316 studenter. Medlemsavgiften är 14 kr per student som är ansluten till kåren.

Oskar M Wiik, ordförande
Hugo Thorén, vice ordförande (fram till 2020-12-31)
Emilia Kaufeldt, vice ordförande (från 2021-01-01)
Rebecka Heumann
Sofia Holmdahl
Louisa Kellman
Lina Källkvist
Adam Maquard
Kajsa Nilsson
Gustav Ogesten
Sebastian Villarroel (från 2021-01-01)
Nikita Zabzine (från 2021-01-01)
Emmanuel Zavalis (till 2020-12-31).
För verksamhetsåret 2021/2022 har SSCO:s styrelse följande sammansättning:
Sofia Holmdahl, ordförande
Emilia Kaufeldt, vice ordförande
Hanna Bjarre
Rebecka Heumann
Charley Jönsson
Filip Lindblom
Viktorija Pesic
Sebastian Villarroel
Nikita Zabzine
Organisationens revisorer har under året varit Sabine Pettersson (sakrevisor), Douglas Ahlberg
(sakrevisorssuppleant) och Mazars AB med Anna Forsslund som huvudansvarig (auktoriserad
revisor). Revisionen för verksamhetsår 20/21 genomförs av dem.
SSCO har under verksamhetsåret förvaltat stiftelsen Stiftelsen Stockholm Student Reception
Servicefonden (SSSRSF). Stiftelsens egna kapital uppgår till 4 243 387kr. Styrelsen har under
verksamhetsåret 20/21 delat ut 126 000kr ur stiftelsen till fem olika projekt samt till framtagande av
informations- och marknadsföringsmaterial.
Främjande av ändamålet
SSCO har till ändamål att tillvarata de ansluta kårernas och dess medlemmars gemensamma
intressen och att organisera och stärka samarbetet mellan kårerna. Detta har gjorts genom arbete
med politisk påverkan, studiesocial verksamhet samt studentservice och medlemsstöd.
Året har präglats av coronapandemin och medföljande restriktioner. SSCO har förutom att anpassa
den egna verksamheten, noga följt hur studenter och studentkårer påverkats och aktivt arbetat för att
stödja dessa.

Penneo dokumentnyckel: V5KDW-AIVD5-AJIYE-DNE4E-1BP07-HKMPX

Under verksamhetsåret 2020/2021har SSCO:s styrelse haft följande sammansättning:

Stockholms Studentkårers Centralorganisation

2(9)

802006-3544

Genom att ta fram politiska program har SSCO fortsatt att synliggöra studentperspektivet och driva
betydande frågor inom områdena studenters bostadssituation, ekonomi och hälsa. SSCO har även
genomfört fördjupande undersökningar och skrivit rapporter utifrån dessa. Samtliga åtgärder har lett till
en tydligare, fördjupad och breddad politik.
Då nobelfestligheterna och arrangemangen kring valborg ställdes in på grund av pandemin, har SSCO
kunnat lägga mer energi på att utveckla arbetet med Klubbmästarrådet, STADutbildningen för
ansvarsfull alkoholservering, samt samarbetet med Studenthälsan. På så sätt har SSCO stärkt
förutsättningarna för att skapa trygga studiesociala sammanhang för Stockholms studenter kommande
år.
I och med anpassning till gällande coronarestriktioner har kontakten mellan SSCO och
medlemskårerna behövt ta nya digitala former, exempelvis genom digitala studentråd (SSCO:s
årsmöten). Medlemsstöd och studentservice har även erbjudits genom utdelning av projektbidrag ur
SSSRSF och Akademisk kvart (andrahandsförmedling för studenter). Genom Studentpalatset AB har
SSCO kunnat erbjuda viktiga studieplatser, en verksamhet som nu tyvärr blivit tvungen att avvecklas.

Arbetet med att stärka organisationens ekonomiska stabilitet och långsik-tigt öka organisationens
intäkter har fortgått under året. Bland annat har SSCO genomfört en översyn av avtal samt undersökt
möjligheten att söka olika bidrag.
Coronapandemin har haft stor påverkan på SSCO:s ekonomi. Att både nobelfestligheterna och
studenternas valborgsfirande behövt ställas in har inneburit stora intäktsbortfall för organisationen.
Samtidigt har pandemin och restriktionerna i viss mån också inneburit minskade kostnader, varav de
kopplade till vårt deltagande vid Almedalsveckan är den största enskilda posten.
En del av de effekter coronarestriktionerna skulle ha på organisationens ekonomi kunde förutses och
tas hänsyn till i den reviderade budgeten som studentrådet fattade beslut om i november 2020. Trots
att utfallet för året inte motsvarar förväntningarna SSCO hade när budgeten reviderades, gör SSCO ett
något bättre verksamhetsresultat än vad som var budgeterat. Detta tack vare att oförutsedda
kostnader och intäktsbortfall täcks upp av diverse olika minskade kostnader, ökade intäkter samt
outnyttjade marginaler i budgeten.
Stockholms universitets uppsägning av hyresavtalet för Studentpalatset föranledde flytten till SSCO:s
nya lokaler på Sveavägen 110. Den största kostnaden som skiljer sig från vad som var budgeterat
utgörs av sammanlagda kostnader kopplade till flytten till det nya kontoret. En del av flyttkostnaderna
kommer även att belasta verksamhetsår 21/22.
Uppsägningen har även gjort att vårt dotterbolag Studentpalatset AB:s verksamhet med studieplatser
tvingats stänga. Utöver förlusten av den värdefulla verksamheten betyder detta även en förlust av en
stadig inkomstkälla för SSCO i form av årlig ägarutdelning.
Verksamhetsår 20/21:s verksamhetsresultat tillsammans med vår sista ägarutdelning från
Studentpalatset AB, samt övriga finansiella intäkter från vårt investerade kapital ger slutligen ett
resultat på 854 965 kr.
Styrelsen föreslår att hela årets resultat avsätts till styrelsens dispositionsfond. Bakgrunden till förslaget
är att pengarna oavkortat går till verksamhet kopplad till den av kongressen beslutade
verksamhetsplanen och att villkoren från per capsulambeslut #3 2020/21 då uppnås
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Flerårsöversikt

2020/2021
1 989 947
854 965
97
26 180 199

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %
Balansomslutning

2019/2020
2 705 980
571 441
98
25 281 107

2018/2019
3 107 750
1 347 131
98
24 652 219

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

Grundfond

UTA-fond

Övriga Balanserat
Fonder
Resultat

Årets
Resultat

Totalt
Kapital

Ingående Balans 2 461 571
Resultatdisposition
Årets resultat
Reservering
Ianspråktagande
Utgående balans 2 461 571

794 447

384 418 20 535 255
571 440

571 440
-571 440
854 965

-26 221
768 226

-166 873
217 545 21 106 695

24 747 132
854 965
-193 095
25 409 002

854 965

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras enligt följande:
Balanserat resultat vid årets början
Årets resultat
Balanserat resultat vid årets slut

21 106 695
854 965
21 961 660

Fondavsättning till styrelsens dispositionsfond
Balanseras i ny räkning
Summa

854 965
21 106 695
21 961 660

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

Not

2020-07-012021-06-30

2019-07-012020-06-30

482 545
1 502 146
5 256
1 989 947

495 131
1 434 649
776 200
2 705 980

-19 331
-682 524
-4 241
-1 001 462
-1 475 869

-582 730
-471 131
-2 202
-721 407
-1 944 274

-5 872
-3 189 299

-3 721 744

-1 199 352

-1 015 764

739 923
1 464 806
-150 412
2 054 317

611 933
1 116 931
-141 659
1 587 205

Resultat efter finansiella poster

854 965

571 441

Resultat före skatt

854 965

571 441

854 965

571 441

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Kostnadsbidrag och ersättningar
Övriga föreningsintäkter
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Direkta verksamhetskostnader
Lokalkostnader
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa föreningens kostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

2

Skatter
Årets överskott
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-06-30

2020-06-30

-

-

11 744
703 800
715 544

703 800
703 800

50 000
22 434 468
22 484 468

50 000
21 255 853
21 305 853

23 200 012

22 009 653

18 470
18 470

3 309
50 186
53 495

119 082
133 130
263 308
515 520

83 877
110 093
116 383
310 353

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 446 197
2 446 197

2 907 606
2 907 606

Summa omsättningstillgångar

2 980 187

3 271 454

26 180 199

25 281 107

TILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillgångar
Programvaror
Summa immateriella anläggningstillgångar

3

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Övriga materiella anläggningstillgångar
Summa materiella anläggningstillgångar

4

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5
6

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Handelsvaror
Färdiga varor
Summa varulager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-06-30

2020-06-30

2 461 571
768 226
217 544
3 447 341

2 461 571
794 447
384 418
3 640 436

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

21 106 695
854 965
21 961 660

20 535 255
571 441
21 106 696

Summa eget kapital

25 409 001

24 747 132

414 788
73 670
282 740
771 198

115 909
36 442
381 624
533 975

26 180 199

25 281 107

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

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

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

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar

År

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer
-Övriga materiella anläggningstillgångar (konst)

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar 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 före skatter.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.
Balansomslutning
Summan av tillgångssidan alternativt summan av skulder och eget kapital i föreningens balansräkning.

Varulager
Företaget räknar in indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor.

Not 2 Personal och arvoderade förtroendevalda

Medelantalet anställda
Medelantalet arvoderade förtroendevalda
Summa

2020-07-012021-06-30
3
4
7

2019-07-012020-06-30
2
4
6
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Not 3 Immateriella anläggningstillgångar
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets slut
Ackumulerade avskrivningar:
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2021-06-30
65 000
65 000

2020-06-30
65 000
65 000

-65 000
-65 000

-65 000
-65 000

-

-

Not 4 Materiella anläggningstillgångar
2021-06-30

2020-06-30

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Inventarier och verktyg
-Konst
-Nyanskaffningar
Vid årets slut

47 640
703 800
17 616
769 056

47 640
703 800

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Avskrivningar inventarier och verktyg
-Årets avskrivning anskaffningsvärden
Vid årets slut

-47 640
-5 872
-53 512

-47 640

Redovisat värde vid årets slut

715 544

703 800

2021-06-30

2020-06-30

50 000
50 000

50 000
50 000

-47 640

Not 5 Andelar i koncernföretag
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Redovisat värde vid årets slut

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

Dotterföretag / Org nr / Säte
Studentpalatset AB, 556448-6842, Stockholm

Antal
andelar

i%

Redovisat
värde

1 000

100%

50 000
50 000

2021-06-30

2020-06-30

21 255 853
1 178 615
22 434 468

20 656 496
599 357
21 255 853

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
-Årets förändring
Redovisat värde vid årets slut
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till studentrådet i SSCO Stockholms Studentkårers Centralorganisation
Org. nr 802006-3544
Rapport om årsredovisningen

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 30
juni 2021 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 föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.

Vi tillstyrker därför att studentrådet fastställer resultaträkningen
och balansräkningen.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt Den
icke-kvalificerade revisorns ansvar.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 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 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 är oberoende förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har
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 information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.
Den andra informationen består av verksamhetsberättelsen (men
innefattar inte årsredovisningen och vår revisionsberättelse
avseende denna).

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

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

•

identifierar och bedömer vi riskerna 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 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.

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 oförenlig
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.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts 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.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
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.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SSCO Stockholms
Studentkårers Centralorganisation för räkenskapsåret 1 juli 2020 30 juni 2021.

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 förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens 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
osäkerhetsfaktorn 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.

•

utvärderar vi 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.
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•

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.
Den icke-kvalificerade revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
samt stadgar

Stockholm oktober 2021

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för SSCO Stockholms
Studentkårers Centralorganisation för räkenskapsåret 1 juli 2020
- 30 juni 2021.

Mazars AB

Anna Forsslund
Auktoriserad revisor

Vi tillstyrker att studentrådet disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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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. Vi som registrerat revisionsbolag har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Sabine Pettersson
Sakrevisor

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.
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 förslaget är
förenligt med stadgarna.
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 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 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. Som underlag
för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
beträffande föreningens vinst eller förlust jag vi granskat om
förslaget är förenligt med föreningens stadgar.
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3.4. Disposition av resultatet för
verksamhetsåret 2020/21
Bakgrund
Under verksamhetsår 2020/21 uppdrogs Novus att genomföra en undersökning
om studenters ekonomiska förutsättningar i Stockholm. Undersökningen
möjliggjorde Stockholms studentbudget och SSCO:s rapport Oro, stress och ensamhet,
som bidrog till debattskapande och politisk påverkan.
Undersökningen uppgick till 222 500 kr varav 75 procent av summan togs från
Styrelsens dispositionsfond. Fondens syfte är att finansiera styrelsens satsningar för
att uppnå verksamhetsplanen för projekt som inte ryms inom budgetens ramar.
Fonden uppgick vid tillfället då beslutet togs till 200 000 kr.
Beslutet var ett per capsulambeslut (#3 2020/21) och innehöll även följande två
villkor för att säkerställa fondens fortlevnad:
1) Förbereda för att delar av detta verksamhetsårs [2020/21]
eventuella överskott disponeras till fonden
2) Föreslå studentrådet att tillskjuta 136 186 kr till fonden i vår,
som idag ligger i en oreglerad dispositionsfond inom SSCO.

Under majsammanträdet 2021 beslutade studentrådet att följa det andra villkoret
enligt ovan. Detta resulterar i att det behöver avsättas 30 707 kr (= 166 875 - 136
168) från överskottet för verksamhetsår 2020/21 till Styrelsens dispositionsfond
för att möta det första villkoret i per capsulamet.
Beslutsförslag
Överskottet från 2020/21 uppgår till 854 965 kr. Novemberkongressen 2021
föreslås besluta att avsätta hela överskottet till Styrelsens dispositionsfond.
Bakgrunden till förslaget är att pengarna oavkortat går till verksamhet kopplad till
den av kongressen beslutade verksamhetsplanen och att villkoren från per
capsulambeslut #3 2020/21 då uppnås. Detta tillstyrker även den auktoriserade
revisorn och sakrevisorn.
Novemberkongressen föreslås besluta
att
avsätta överskottet om 854 965 kr till Styrelsens dispositionsfond.

3.5. Ansvarsfrihet för SSCO:s styrelse
2020/21
Bakgrund
I revisionsberättelsen går det utläsa att den auktoriserade revisorn och sakrevisorn
tillstyrker kongressen att bevilja SSCO:s styrelse ansvarsfrihet för räkenskapsåret
202/21.
Beslutsförslag
Novemberkongressen föreslås besluta
att
ansvarsbefria SSCO:s styrelse 2020/21
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) avger härmed i egenskap av förvaltare för
Stiftelsen Stockholm Student Reception Servicefonden (SSSRSF) följande årsredovisning för räkenskapsåret
2020-07-01–2021-06-30.

VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen har till ändamål att bidra till kostnaderna för de uppgifter som på uppdrag utförts av SSCO eller
SSCO:s medlemskårer, och som annars ankommer på SSSRS enligt dess stiftelseurkund *, i de delar som
urkunden ännu äger giltighet.
*Utdrag ur Stiftelsen Stockholm Student Reception Service (likviderad) stiftelseurkund § 2:
Stiftelsen ska ha till uppgift att inom Stockholmsregionen omhänderta mottagningsverksamhet och
annan serviceverksamhet för studerande, varvid särskild hänsyn skall tagas till de utländska
studerandes behov, samt skall därvid tillhandahålla de aktiviteter och den service som anses befogad
med hänsyn till de studerandes studiesociala situation.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
Under verksamhetsåret 2020/2021 har stiftelsens förvaltare, SSCO:s styrelse, haft följande sammansättning:
Oskar M Wiik, ordförande
Hugo Thorén, vice ordförande (fram till 2020-12-31)
Emilia Kaufeldt (vice ordförande från 2021-01-01)
Rebecka Heumann
Sofia Holmdahl
Louisa Kellman
Lina Källkvist
Adam Maquard
Kajsa Nilsson
Gustav Ogesten
Sebastian Villarroel (från 2021-01-01)
Nikita Zabzine (från 2021-01-01)
Emmanuel Zavalis (till 2020-12-31).
För verksamhetsåret 2021/2022 har stiftelsens förvaltare, SSCO:s styrelse, följande sammansättning:
Sofia Holmdahl, ordförande
Emilia Kaufeldt, vice ordförande
Hanna Bjarre
Rebecka Heumann
Charley Jönsson
Filip Lindblom
Viktorija Pesic
Sebastian Villarroel
Nikita Zabzine
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Främjande av ändamålet
SSCO:s styrelse som är förvaltare av SSSRSF har under räkenskapsåret beviljat medel till 5 olika projekt samt
medel till framtagande av informations- och marknadsföringsmaterial till en total summa om 126 000 kr.

FLERÅRSÖVERSIKT
2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018

2016/2017

Stiftelsens intäkter

166 645

136 413

111 946

97 944

99 772

Förvaltningsresultat

97 262

62 271

41 641

50 297

55 271

208 282

114 864

206 275

118 783

377 024

Eget kapital

4 243 387

4 161 106

4 007 330

3 543 212

3 424 428

Förmögenhet

4 832 966

4 342 200

4 386 317

3 968 902

3 896 681

Fritt eget kapital

48 078

86 543

15 250

94 279

49 011

Beviljade anslag

126 000

-

116 505

-

132 000

Årets resultat

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Not

2020-07-01
--2021-06-30

2019-07-01
--2020-06-30

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa stiftelsens intäkter

91 603
63 974
11 068
166 645

63 477
63 322
9 614
136 413

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa stiftelsens kostnader

-69 383
-69 383

-74 142
-74 142

97 262

62 271

Summa finansiella poster

111 020
111 020

52 593
52 593

Resultat efter finansiella poster

208 282

114 864

Årets resultat

208 282

114 864

RESULTATRÄKNING

Förvaltningsresultat
Finansiella poster
Realisationsresultat från övriga finansiella
tillgångar
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2021-06-30

2020-06-30

4 166 485
4 166 485

4 042 705
4 042 705

4 166 485

4 042 705

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

77 727
77 727

129 338
129 338

Summa omsättningstillgångar

77 727

129 338

4 244 212

4 172 043

4 074 563
120 746
4 195 309

3 992 079
82 483
4 074 563

86 543
-120 746
-126 000
208 282
48 078

15 250
-58 820
15 248
114 864
86 543

4 243 387

4 161 106

825
825

10 937
10 937

4 244 212

4 172 043

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

2

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

3

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Överfört till och från bundet eget kapital
Beviljade och återförda anslag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Tillämpade principer är oförändrade från
föregående år.

Finansiella anläggningstillgångar
Innehav av överlåtbara värdepapper och fondandelar utgör en värdepappersportfölj. I de fall portföljens
bokförda värde överstiger verkligt värde görs nedskrivning till verkligt värde.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital består av stiftelsekapital, mottagna
gåvor som ej får förbrukas för stiftelsens ändamål och ackumulerat realisationsresultat. Fritt eget kapital
består av balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar mot bundet eget kapital.
Mot bundet eget kapital förs den del av årets resultat som avser realisationsresultat, eventuell nedskrivning
och det belopp som enligt beslut ska kapitaliseras.

Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga tillgångar
upptagna till bokfört värde minskat med skulder.
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NOTER
2021-06-30

2020-06-30

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
Investeringar
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 042 705
846 449
-722 669
4 166 485

3 925 951
1 607 225
-1 490 470
4 042 705

Utgående bokfört värde

4 166 485

4 042 705

144 912
-33 892

126 281
-73 689

Aktier
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

1 292 999
1 637 861

1 165 673
1 200 875

Aktiefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

594 340
987 808

697 885
935 684

Räntefonder
Anskaffningsvärde
Marknadsvärde

2 279 147
2 130 396

2 179 147
2 087 240

Summa anskaffningsvärde
Summa marknadsvärde

4 166 485
4 756 065

4 042 705
4 223 799

Stiftelsekapital

Ackumulerat
realisationsresultat

3 511 358

563 205

Realisationsvinster
Realisationsförluster

Not 3 Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Omföring inom eget kapital
Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat

9 726
111 020
3 521 084

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa bundet eget kapital

674 225
4 195 309
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NOTER
Fritt eget kapital

Balanserade
medel
86 543

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Beviljade anslag

-126 000

Årets resultat

208 282

Omföring inom eget kapital
Kapitalavsättning
Årets realisationsresultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa fritt eget kapital

-9 726
-111 020
48 078
48 078

2021-

Sofia Holmdahl
Ordförande

Emilia Kaufeldt
Vice ordförande

Hanna Bjarre

Rebecka Heumann

Charley Jönsson

Filip Lindblom

Viktorija Pesic

Sebastian Villarroel

Nikita Zabzine

Revisionsberättelse har lämnats 2021Mazars AB

Anna Forsslund

Sabine Pettersson

Auktoriserad revisor

Sakrevisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen

•

identifierar och bedömer jag riskerna 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 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 misstag, 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 stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för min 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 jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i förvaltarens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar jag en slutsats om lämpligheten i att förvaltaren
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse
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.

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Stockholm
Student Reception Servicefonden för räkenskapsåret 1 juli 2020 – 30
juni 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 30
juni 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt Den
icke-kvalificerade revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Förvaltarens ansvar
Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Förvaltaren ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Den 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.

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

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 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 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.

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

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
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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 förvaltarens förvaltning för Stiftelsen Stockholm
Student Reception Servicefonden för räkenskapsåret 1 juli 2020
– 30 juni 2021.
Enligt vår uppfattning har förvaltarens ledamöter inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
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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 stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag 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.
Förvaltarens ansvar
Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon förvaltningsledamot i
något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 stiftelsen.
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
revisisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm oktober 2021
Mazars AB

Anna Forsslund
Auktoriserad revisor

Sabine Pettersson
Sakrevisor
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3.8. Ansvarsfrihet för SSCO:s styrelse
för förvaltning av SSSRSF 2020/21
Bakgrund
I revisionsberättelsen för SSSRSF går det utläsa att den auktoriserade revisorn och
sakrevisorn anser att styrelsen inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen under räkenskapsåret 202/21.
Beslutsförslag
Novemberkongressen föreslås besluta
att
ansvarsbefria SSCO:s styrelse 2020/21

