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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelsen för Sveriges Veterinåsförbund Or härmed avge ixsredovisning för räkenakapsl.rce 2018.

Verksamheten

Alimårit om verksamheten
Sveriges Vcterinärförbund (SVFJ är ert fackförbund och en intrcsseorganisadon för
veterinärer och vctrtinärstudcntce. förbundet är anslutrt till Sveriges Akademikets Cen alorgancsaöon (Saco)

Den ideella föreningens säte år Stockholm.

främjande sv ändamMet
Syfta syfte år att tillvarata föebundsme mmsrnas samhälleliga, ekonomiska, ykesmässiga
och vetceinårmedicinska intressen, samt att värna om veterinåryrket och dras framtid 1
samhället.

Enligt Fullmäktigebeslut i maj 2018 ska SVF under den kommande perioden (201 8-2020)
fokustra pi förbundets ekonomi, medleousecvicc, nya förhundsaeganisaäoncn,
kansliorganiaaöonea, sams arbetsmiljö i samarbete med Saco-federationen.

Förbundets ändamil har under räkenskapsåret främjats genom an föreningen:
- verkat för god arbetsmiljö
- bevakat lagars och avtala tillämpning
-verkställt fullmäktiges beslut om en långsiktig ekonomi i balans med utrymme för
minskade kostnader, effoktiviseting, sydligare ledarskap, kompetenshöjningar i fann sv
atyrelsrutbildningar och förbättrat arbetolslimar.
- medverkat el ars medlemiavgiften haft tydlig koppäng till verksamhet som gagnar medlemmarna
• tilitett behovet av antal anställda mcd hänsyn till tjänster som förbundet efterfrågas
- samarbetar tord SACO och andra förbund for ange inblick 1 hur andr förbund arbetar som
underlag för hur SVF kan förbättras i detta avseende
- dtlvit spcdslistutbildnhsgsprogram och casminatinn inom dessa
- besvarat remisser som berör vår kår
- anordnar en kongress med res brett kursprogsam sams skapar en mötrsplats för
landets vrserinärer
• aktivt deltagit i debatt och diskussioner nationellt och internationellt som berör vrtednårer
direkt eller indirekt
- erbjudit fackliga kurser och kurser för företagare och fömorndcvalda samt genom art störta eller samarbeta
med Saco-federationen för att lyfta frågor som gynnar vIsa medlemmar.

Organiserat ett ordinarie fulirnäktigemöte den 7-8 maj 2018 i Stockholm där en ny
ordinarie tärbundssryrelse valdes.
Aktivt och fortlöpande arbetat fören ekonomi i balans genom on droljgrasukning av
förbundets ekonomi, &rgärder för att minska utgifterna och genom att koppla arbetet till
förbundets uppdrag.
Fortlöpande fört diskussioner kring förbundets uppdrag och succtssivs försökt justcra i rätt
riktning.
Norant utrett bästa möjliga lösning för facklig rådgivning till vIsa medlemmar och genom
att anpassa ridgivningen till dm modell som tillämpas av Saco-federationen.
Deltagit i förhandlingar med arbrtsgivarr/arbctsgivarpart

Arbetat kontinuerligt inom hela förbundet mcd att imptemcorcra den nya
förbut-sösoeganisadonen.
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Arbetat vidare med att fastsrålla en ksnsliorganisatioa som är tillräcklig för förbundets uppdrag.
Gemensamt med Sam-federationen (“Ert hdllbsrt arbetaIiv bidragit till att på sikt förbättra
arbetsmiljön för alla våra medlemmar. Förbundet har informerat om arbctsmiljöfrågor
genom Svensk Vctrrin3nidnhig saint digitalc

Deltagit i möten och konferenser inom Saco-federationen dir aktuella fackliga och
samhälispolitiska frågor lyfts och diskuterats.
På uppdrag av]ordbruksvrrkrc adminisnetar, handlagt och drivit
spedalismtbildoingspeogeam och casminadon inom detaa
Gett mölligher till uppdatering inom olika vetcrinårmedicinska områden, men även
information om fackliga frågesti’ , via förbundets tidning vrnskVeterin0rtidningi.
Deltagit i den Europeiska Vcterinärfedniadonens (FVE vår- och hösemöte samt
förberedande möten inom Nocönn/Baltikum.
Genom Veterinärmedicinska ridets verksamhet bidragit till information som kommer våra
medlemmar dii nytta.
Aktivt deltagit 1 arbetsgrupper och debatter som berör t ex vcterinärer, djurhälsa, djurskydd,
smittskydd och antbiotikafrägor.
fortsatt det viktiga arbettt med att söka kontakt med organisationer osed koppling till
förbundet och mcd studentkårers för att förbättra och förtydliga värt samarbete och våra
roller. SVF har vidare gisrat olika möten och sammankomster dir
vererinuxer/veterinirstudcnrer (medlemmar och icke-medlemmar) varit närvarande.
Bidragit dli debattaröklar.
Inrittat ett rcdaktionsutskort samt ett djurskyddsutskorr.
Agerat 1 vissa frågor där medlemmar bett om ett utlåtande från förbundet.

Väsentliga häiiddser under räkenskapssiret
Förbundet antog nya stadgar pi Fillmåktige 1 maj 2018. Beslut fattades om försäljning av
förbundets hyeeafasögher Vattoormen 15.

Ekonomi
Åtgärder har vidtagits efter bl a genomgång av avtal flit att minska kosmadema för
förbundet och för art kunna erhålla en budget i balans. Dock har avveckllngskosmadec
belastat ekonomin negativt

Styrelse
för perioden 2018-01-01 -201 8-05-07 har intrrimstyrrLsen haft följande sammansättning

Katja Puustinen, ordförande

Björn Gammelgård, 1:e vice ordförande
Torkel Ekman, 2:e vice ordförande, SVS ordförande
Ida Brandt, ledamot
Eleonor Fredler, ledamot
Ninnie Löfqvis; (styrelseledamot, avgick slutet av ouxa 2018)
Christina Svedberg, (styrelseledamot)

För perioden 2018-05-08 - 201812-31 har styrelsen haft följande sammansättning
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Katja Punsdoeri, ordförande
Maria Lundvall, vice ordförande
Eleonor Fredler, ledamot
Anna-Karin Mcmi, ledamot
Susarma Sternberg Lewetio, ledamot och ledare för Veterinärmedicinska rådet
Torkel Ekman, personlig ersättare för Sussona Sternberg Lewenn
Johanna Habbe, ledamot och ledare för Företagarråder
Christina Svedberg personlig ersättare förjohannaHabbe
Kajsa Gustavsson, ledamot och ledare för fackliga rådet
Ulrika lind, personlig ersättare för Kajsa Gustavsson

Kansli
Under åter har kanslirt anpassats till verksamheten och effektivisetats tät att minska
kostnaderna. Arbetet med att förbättra arbetaklinutet har varit pigdende och fortsätter
kontinuerligt.

Med1emsreister och GDPR
Ett nytt medlrms- och åxendebanteringssystem, MYSOFT, hari samarbete med sex (6)
övriga mindre Sacoförbund upplundlats. Arbetet med att anpassa förbundet till de nya
GDPR-reglrtna pibörjades i maj månad di EUs nya dataskyddsrrglrr trädde i kraft och är
pågående.

Svtonsk Yeterinixtidning
Tidningen hat under året fln en ny layout och också en egen hrmsidL

Hemsida
Planeringsarbetet med en ny hrmsida för förbundet päbötjades i slutet av året.

Veterinärmedicinska R4det
Veterin3nnedicinska Ridet (VMR) lur under 2018 lena sv Ssrsanna Sternberg Lcwedn med
Torkel Ekman som personlig ersättare. Rådets ledamöter har varit Etika Chcnais (sekdonen
lär veterinär folkhälsa), Bengt Eriksson (ftirsöksdjurssektionen) Anne-lie Esserotis
(smidjurssekdonrn). Lena Malmgren (histsekdonas) och Mats Scharin (husdjurssekdonen).
VMR har sedan inrättandet avhillit fyra möten, varav rs-i via Skype och två 1 Stockholm.
Innan V?sm inrletades hölls två fysiska möten med SVS.kollcgiet, varav ett med fokus pi
planering av Veterinärkongressen.

Veterinärkongressrn arrangerades på Ultuna 9-10 november. med fem parallella program,
755 deligarr och 53 utställare. Diskussioner har förts med jordbrukavetket rörande
revideringen av den föreskrift som styr sprcialistutbildningama, vilket resulterat i ett beslut
art fortsatt utse SVF/VhIR art anordna uthildningarna. Under året erhöll 21 vetetinärer
speciaiistkompeteos (18 hund och katt steg 1, 1 häst steg 1,1 steg 2 kinsrgi, 1 steg 2 deruutologs).

Följande projekt har avslutats under 8rct, med rapporter utlagda på syfte: Kvaliretssikring
av laboratorieverksamhet vid djursjukhus och kliniker saint Riktlinjer för fortbildning.
Dessutom har en revidering av andbiotikapoicy hund och katt initieruts

Vid årets slut upphörde sektionerna i sin gamla form för att åtenipprättas inom VMR som
en organitatoriskt och juridiskt integrerad del av förbundet, mcd samma verksamhet som
tidigare. En gemensam instruktion tor sektionema har fastslagits.

Flerårsöversi]ct
2018 2017 2016 2015

Huvudintåkter 21 748 963 24 686 758 22 367 354 21 825 600
Arets rrsuhat -3251188 2060363 497 411 -923 078
Totalt eget kapital 5007 961 8250149 6 198 786 5701 376
Balsnsomsluming 27330 722 33986 469 32 096 915 30769023
Soliditct,% 18 24 19 19

Hurvudintöktet består av följande
- Medlemsavgifter

- Nettoomsättning (annonsförsåijning, hyrrsintäktrr sponsotintäkter mm)

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balartsräktsingar med noter.
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Resultaträkning

2018-01.01 2017-01-01
Bekpp 14, NsI .2018-12-31 -2077-12-31

föreningens intäkler
Mrdlemsavgiftcr 2 9 005 549 9 000 109
Nettooms5ttning 3 12 743 414 15 580 549
Övrigi föreningsisit5ktcr 459 590 1 280 908

Summa föreningens intkter fl 208 553 25 967 666

föreningens kostnader
OSvaror och förnödenheter 4 935 .2 901
Övriga externa kostnader -14 155 199 -10 318 743
Pcrsooatkostnader och styrcisrarvoden 4 -10 631 353 -13 106 453
Avskrivningar och ocdskrivssingar av materiella och
immaterlefla an15tdngsti1Jg-5rsgar 7,8,9 -504 028 -508 532
Övriga rörelsekosmader 4 004 -5 705

Summa föreningens kostnader -25 289 649 -23 942 334

Rörelseresultat -3 081 096 2 025 332

finansiella poster
Resultat trOn övriga finansiella anläggningstillglngar 447 601 5 821 474
Övriga ränreint5ktcr och liknande resultatpostcr 5 — 10 650
R%ntekostnadcr och liknande resultatpoatcr 6 -245 029 -173 578

Resultat efter finansiella poster -2 878 524 3 683 878

Resultat före skatt -2 878 524 3 683 878

Skatter
Skatt pS Orets resultat -372 664 -1 623 515

Årets resultat -3 251 188 2 050 363
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Balausräkning
Brkpp 1kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Axilggnfngsdllgångar

Immateriella anIiggnirgstilLgngar
Koncessioner, piren; liccnscr, varum6rken samt
liknande r6tiigheter 7 409 505 491 407
Summa imtnataidli anllgningstiuglngar 409 505 491 407

Materiella arilaggningstillgånar
Bynadrr och mark 8 1 738 220 1 866 668
Inventarier, verktyg orh inseaflafloner 9 3 043 735 3 280 386
Summa materiella an1äningnillgångir 4 781 955 5 147 054

finansiella a&äingsd1ångar
Andra långfristiga värdopappersixmeluv 10 17 748 285 3 294 564
Andra långfristiga fordringar 11 — 4 000
Sutnma Enaa5iella anl8ggningstillg1ngsr 17 748 285 3 298 564

Summa aiäggningstiI1g.ngar 22 939 745 8 937 025

Omsätmingsdilgngar

Vandugerm ni

Råvaror och fdrnödenhetcr 74 633 69 698
Summa varulager 74 633 69 698

Korfrisaga forddngar
Kundforduingar 618 828 1 908 871
Aktuella skattcfordringar 1 209 218 -

Övriga fordringar 1 449 545 2758 705
Fönitbctuida kostnader och upplupna intäkter 350 974 4 642 379
Summa kortfristiga fordringar 3 628 565 9 309 955

Kassa ochbank 687779 15666791
Summa omsättningstiligångar 4 390 977 25 046 444

SUMIvIA TILLGÅNGAR 27 330 722 33 983 469
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Balansräkning
&kppikr Nr.! 2018-12-37 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital vid årets början 8259 149 6198786
Årets resultat -3 251 188 2060 363
Eget kapital vid årets slut 5007901 8259 149

Långfristiga skulder
lÅngfristiga r6zrteblnnde skulder 12 5 000 000 16 000 000
Övaigaskulder 13 100000 100000
Summa lOngfrlstiga skulder 5 100 000 16 100 000

Kortfristiga skulder
förskott trio kunder

— 1 810
Leverantörsskuldct 1 377 936 1 210 756
Aktuella skarteskulder

— 1 216 094
Övriga skulder 14 309 209 5 246 482
U1splupna kostnader och förutbcdda intikter 1 535 616 1 949 178
Summa kortfrisög skulder 17 222 761 9 624 320

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 27 330 722 33 983 469
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Noter

&lopD kr om inget annat anges

Non Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprarmcs 1 enlighet tord Ånredovisningslagen och Bokfiiringsnsrnndrns
alltollnos nid BFNAR 20l610. Arcrcdovisningi mindre filretag.

AvskrivninHsprijldper fr anIäg.ningstiilgnzar
Avskrivningar enligt plan barcras pS usprungliga axrskaffningsvllrdeo och brröknad
nyttjaudepetiod. Följande avskrivningstlder till pas;

AnIningrtiIIJgar Är
Immatedells anläggningsöllgångar
-varumirken lO
Materiella aniningstilgångan
- Byggnader 50
- Förbänringsutgiftcr kansliloksicena 20
- Inventarier 5
-Datorer 3-5

Skillnaden mellan ovan nämnda avsrivningar och skrnrmässigt gjorda avskrivningar
redovisas tom ackumulerade överavskrivningar, vilka inglx 1 obeskartade reterver.
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Not 2 Medkmsavgffter

2018-1)1-01- 2077-01-01

201g42-31 2017-12-31

Mcdlcmsavgifter 9 005 549 9 006 109

Summa 9 005 549 9 006 109

Not 3 Nettoomsättning
2018-01-01 2017-01-7)1

-2018-12-31 -2017-12-31

InMkter&r v&enthgt iis riktnÅg
Hyrmintlktnr 2 265 159 2 235 172
Svensk Vcterin daing fmnoosintlktcr) 2 260 785 3 304 423

Vcterinärkongrcssen 2 438 567 2 334 599

Speciiistutbfldning 2 381 280 2 905 800

förs1jning av tj5ns ter 2 882 000 3 652 707
Blxikettisr 313780 418147
Förvz1uiiisgsarvode 201 843 828 Bot
Summa 12 743 414 15 680 649

Not 4 Personal
2018-01-01 2017-01-01

-2018-12-3 1 -2017-12-31

Medeianta1etanst1fld 10 13

Summa 10 13

Not 5 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
2018-01-01 2017-01-VI

-2018-12-31 -2017-72-31

Rinteintlkter, övtiga — 10 650
Summa

= 10 650

Not 6 Räntekostnader och liknande resuhatposter
2018-01-VI 2017-1)7-01

-2018-12-31 -2017-12-31

R%ntekasuuder, övriga -245029 -173578

-245 029 473 578Summa
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Ackumulerade anskatfnngsvärdcn
Vid årets början
Nyanskaffisingar
Avyttingar och urrairgcxingar

Ackumukrade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början
Avyctringac och utrangeringar
Åren avskrivning enligt plan

Not 7 Konces8ioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
2018-12-31 2017-12-31

Ackumsilerade anslcaffningsvärden:
Vidlirenbörjanochalur 819012 819012

819 012 819 012

Arka,ws3kmgk avskrjvnin8ar tf?1aJ7

Vid årets början -327 605 -245 704
Årets avskrivning enligt plan -81 902 -81 901

-409507 -327605

Redovisat vätde vid pedodens slut 409 505 491 407

Not 8 Byggnader och mark
2018-12-31 2017-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärdcn
Vid Iran början 3 257 996 3 257 996

3257996 3257996

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
Vid årets början -1 391 328 -1 262 880
Årets avskrivning enligt plan på anskaffaingsulirden -128 448 428 448

-1 519 776 -1 391 328

Redovisat v8rde vid 8xet slut 1 738 220 1 866 668

2018-12-31 2017-12-31
Vaanv mark 216965 218965

Not 9 inventarier, verktyg och Installationer

2018-12-3 1

5 833 066
57 027

5 890 093

-2 552 680

-293 678
-2 840 358

3 043 735Redovisat vätde vid 4rets slut

2017-12-3 1

5 748 829
84 237

5 833 066

-2 254 497

-298 183
-2 552 680

3280386
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Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ackumulerade anscaffniogsvbrden
Vid årets början
Tillkornrnandc tillgångar
Avgående tillgångar

Ackumulerade nedskiivingar
Vid årets början
Avgående tillgångar
Omldassificceingar
Under året årerförda nedskeivningar
Årets ncdskrivnlngar

Redovisat vårde vid årets slut

BrfVattuonncn Nordast vid årets början och alut

Portföljvärdr vid Sicts början

Porfföljvirde vid årets slut

Not 11 Andra långfristiga fordringar

Ackumsilerade anskaffningwirden:
Vid årets början
Regictade fordringar
Redovisat vårde vid årets tut

Not 12 Övriga skulder till kreditinstitut

Belopp varmed skuidposten förväntas betalas

efter mer ån fem år efter balansdagen

Not 13 Övriga skulder

2018.12-31 2017-12-3!

4000 4000
4000 —

— 4000

2018-72-31 2017-; 2-31

5 000 000

5 000 000

16 000 000

16 000 000

2018-12-31 2017-12-31

Skulder som förfaller senare än fem Sr från balansdagen 100 000 100 000

100000 100000

Not 14 Ställda säkerheter och ansvarförbindelser
2018-12-31 2017-12-31

Stållda säkerheter
För egna skulder oth avsätotingar

16100000 16100000Fa8ånrintrrkn,,,8ar

16 100 000 16 100 000

Evenmu]fötplikteber

3708310 3708310Garandånganden, SACO

708 310 3 708 310

2018-12-31

3294 564
16625482
-1 526 292

18393754

-645 469

-645 469

17 748 285

Bokfört värde

1 565 313

1 729 251

16182972

2017-12-3 1

4045260

-750 696

3 294 564

3 294 564

Bokfört värde

1 565 313

1 729 251

1 729 251
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Underskrifter

StdckhaImden 2019- 2J [

Katja Puustinen Susanna Sternberg Lewerin
Ordförande Styrelseledamot

5- %p27
\ ]b1iannaEbbt Anna-Karin Merin

Styrelseledamot \ Styrelseledamot

EQZEEE
,(Øjsa Gusta stan Elcortor Fredler
tyrelsc1edamot Styrelseledaxuat

Vor revisionsberättelse har lämnats den 201 9(/’ -1.4’

,ti

Fredrik Sjölander Anja Prdlrrsen
Auktorlserad revisor, KPMG Förtroendevald revisor



Till föreningsstämman i Sveriges Veterinärförbund, org. nr 802003-7019

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sveriges Veterinärförbund för år 2018.

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 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt
ningsberättelsen 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 förtroendevalda revisorns ansvar.

Vi är oberoende i 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.

Styrelsens och kanslichefens ansvar
Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för att årsredo
visningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsre
dovisningslagen. Styrelsen och kanslichefen ansvarar även för den
interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
fISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte in
nehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oe
gentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säker
het, 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 be
slut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

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

— identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut
ifrån dessa risker och inhämtat 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 be
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform
ation 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 omstän
digheterna. men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in
terna kontrollen.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och kansli-
chefen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verk
samheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som
kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

— utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an
vänds och rimligheten i styrelsens och kanslichefens uppskatt
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

— drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och kansliche
ten använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de in
hämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsent
lig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhål
landen som kan leda till betydande tvivel om föreningens för
måga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det
finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättel
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovis
ningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovis
ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som in-
hämtas 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.

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

Den föriroendevalda 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 säker
het om huruvida årsredovisningen hat 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
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen hat vi även utfört en revision av styrelsens och kanslichefens förvaltning för Sveriges Veterinärförbund
för år 2016.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och kanslichefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero
ende i förhållande till föreningen 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.

Styrelsens och kanslichefens ansvar
Det är styrelsen och kanslichefen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot el
ler kanslichefen 1 något väsentligt avseende företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda er
sättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt
ningsskyldighet mot föreningen.

Stockholm den).ij juni 2019

KPMGAB

Fredrik Sjölander

Auktoriserad revisor

Anja Pedersen

Förtroendevald revisor

Som en del av en revision enligt god revislonssed i Sverige använder
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Gransk
ningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken
skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs base
ras på det registrerade revisionsbolagets professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt 1 risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksam
heten 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.
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