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Arbetslöshetsavgift
Avgift för delfinansiering av statens kostnader för utbetald 
ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. Avgiften är 
33 procent av under tidigare  månad ut betald ersättning 
enligt inkomstbortfallsförsäkringen. Av giften finansieras 
inte via medlemsavgiften av den som är arbetslös i den 
mening som avses i 41 a § LAK. Fr.o.m. juni 2009 görs ett 
avdrag om 50 kr per icke- arbetslös medlem och månad.

Direktanslutna
De som är medlemmar i AEA utan att ha ett medlemskap i 
ett Saco-förbund eller Vårdförbundet.

Direktaviserade
Medlemmar som får sin avgift aviserad av AEA. Det gäller 
de direktanslutna men även vissa av dem som är anslutna 
via Saco:s förbund och Vårdförbundet.

Distrikt
AEA:s medlemmar är indelade i distrikt vilka mot svarar 
Saco:s medlemsförbund, Vårdförbundet och ett  distrikt 
för direktanslutna medlemmar.

Finansieringsavgift
Avgift för delfinansiering av statens kostnader för utbetald 
ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen. Av giften  
är 131 procent av den under det löpande verk samhetsåret 
genomsnittligt utbetalade dagpenningen multiplicerat 
med antalet medlemmar per den sista i den månaden 
 avgiften avser. 

Finansieringsavgiften och arbetslöshetsavgiften får till-
sammans högst motsvara vad AEA betalat ut i dagpenning 
enligt inkomstbortfallsförsäkringen den månad avgifterna 
avser.

Finansieringsgrad
Den nivå arbetslöshetskassan själv finansierar av utbetald 
arbetslöshetsersättning efter att ha inbetalt finansierings-
avgift och arbetslöshetsavgift.

Förbundsaviserade
Medlemmar som får sin avgift aviserad av sitt  förbund.

Förbundsanslutna
Medlemmar som också är medlemmar i ett Saco- förbund 
eller Vårdförbundet.

IAF
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen är  
en statlig myndighet som utövar tillsyn över bl. a. 
 arbetslöshetskassorna och utfärdar föreskrifter.

SO
Arbetslöshetskassornas samorganisation, är arbets-
löshetskassornas intresseorganisation och samordnar 
övergripande försäkrings- och data frågor, anordnar 
 utbildningar m.m. 
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2013 i korthet 

•	 	Antalet	medlemmar	var	vid	årets	utgång	 
664 895  vilket innebär en ökning med  
ca 1,8 procent och be tyder att vi har 11 668  
fler medlemmar jämfört med föregående år.

•	 	Antalet	medlemmar	som	vid	något	tillfälle	 
fick ersättning under året ökade med 880  
till 24 479 vilket är 3,7 (3,6) procent av antal 
årsmedlemmar.

	•	 	Den utbetalade ersättningen ökade  
marginellt till 1 229 mnkr jämfört med  
1 149 mnkr föregående år.

•	  Årets resultat var –25,4 mnkr. Resultatet 
 ligger inom den planerade budgetramen.

664 895
Medlemmar vid årets utgång
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Vad säger statistiken från Arbetsförmedlingen (Af)?
För den som är arbetslös är det självklart att vara aktiv för att 
hitta ny försörjning genom nytt jobb, utbildning  eller eget före-
tag. Även för oss som hanterar arbetslöshetsförsäkringen är 
det ett självklart och rimligt krav att den som får arbetslöshets-
ersättning också är aktiv. Den 1 september 2013 började ett 
nytt regelverk att gälla.

Aktivitetsrapporter till Af varje månad
För att ha rätt till a-kassa ska man bland annat vara  aktivt 
 arbetssökande och från och med den 1 september 2013 för-
tydligades reglerna. Nu ska alla arbetssökande lämna skriftliga 
aktivitetsrapporter till Af en gång i månaden. Rapporterna ska 
innehålla information om vad man gjort för att bryta arbets-
lösheten, till exempel vilka jobb man sökt. Det är viktigt att 
hålla kontakten med Af för att inte riskera att gå miste om  
sin ersättning.

Nya konsekvenser om man inte sköter sitt  arbetssökande
Tidigare var a-kassan skyldig att sänka ersättningen  direkt om 
en arbetslös medlem misskötte sitt arbets sökande. Nu trappas 
åtgärderna upp i flera steg, från varning, avstängning 1, 5 resp 
10 dagar till indragen  ersättning.

Prognos från Af inför 1 september
Af:s uppskattning var att vi skulle få 450–900 meddelanden  
i månaden. Med facit i hand vet vi att det i stället landade på 
över 2 500. Många, ca 45 procent, rör medlemmar som inte 
har ersättning från oss men som trots detta är registrerade som 
aktivt arbetssökande hos Af. Vid kontakt med medlemmar har 
vi fått besked om att de har nytt jobb, börjat läsa osv och att  
de på olika sätt informerat Af om detta. Detta väcker onekligen 
frågan om hur rättvisande Af:s arbetslöshetsstatistik är. Jag 
 utgår ifrån att det måste bli någon rensning i Af:s databas och 
att detta, åtminstone i någon mån, ger utslag i procent satsen 
över antalet arbetslösa.

Läget i övrigt
Arbetslösheten bland våra medlemmar har under 2013  legat 
på en fortsatt låg nivå. Och det finns inga tecken som visar på 
något annat för 2014. Det gör att läget på kansliet är stabilt 
och ger utrymme för fortsatt internt  utvecklingsarbete. Som 
alltid utgår det arbetet med medlemmarnas bästa för ögonen. 
Höstens kanslikonferens innehöll ett avsnitt med Ann Heber-
lein som pratade om etik och moral med vårt gemensamma 
värde som människa som utgångspunkt. Och med ett viktigt 
medskick till oss, som i förhållande till den enskilde medlem-
men sitter på makt, att möta den makten med respekt. Ann 
 Heberlein deltog på vårt seminarium i Almedalen under temat 
 Arbetslös – värdelös? och eftersom vi fick väldigt positiva reaktio-
ner över hennes anförande där kändes det väldigt värdefullt 
att också ge medarbetarna möjlighet att möta Ann och hennes 
tankar.

Medlems- och medarbetarundersökning
Vi genomför regelbundet undersökningar för att få veta vad 
medlemmarna tycker om oss och vår service. Det är glädjande 
att vår tillgänglighet och vårt bemötande ökar från redan fina 
nivåer. Den sista december togs arbets löshetsavgiften bort vil-
ket medfört att det nu inte skiljer så mycket mellan kassornas 
medlemsavgifter. Vår främsta konkurrensfördel är alltså vad 
medlemmarna tycker om det arbete vi utför och den service  
vi ger. 

Även resultatet i vår medarbetarundersökning steg från 
fina nivåer när vi mätte vårt NMI (nöjdmedarbetarindex) och 
LI (ledarskapsindex). NMI hamnade på 8,0 och LI på 7,95 på 
en 10-gradig skala. Ett normvärde bland svenska arbetsplatser 
är ca 6–6,5. Detta fina resultat ger förstås goda förutsättningar 
i arbetet att skapa en gemenskap kring det som allt går ut på – 
att ge våra medlemmar god service och trygghet i förändring.  

Katarina Bengtson Ekström
Kassaföreståndare

Kassaföreståndaren har ordet
En tillbakablick på 2013
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Detta är AEA

AEA:s verksamhet startade 1970 på initiativ av Sveriges akade-
mikers centralorganisation, Saco. Sacoförbundens medlemmar 
har möjlighet att vara med i AEA liksom Vårdförbundets med-
lemmar och de akademiker som valt att vara med i något annat 
fackförbund eller att inte vara med i något fackförbund alls.

Medlemmarna är enligt stadgarna indelade i distrikt utifrån 
vilket fackförbund de är med i. De som inte är med i något av 
de förbund som nämns i stadgarna, så kallade direkt anslutna, 
utgör ett eget distrikt. De utgör ungefär en fjärdedel av det 
 totala medlemsantalet. Distrikten fungerar som valkretsar  
och utser ombud till föreningsstämman.

Effektiv service till yrkesverksamma akademiker
Akademikernas a-kassa är med våra 665 000 medlemmar en 
av Sveriges största organisationer. Det har vi blivit genom att 
möta de yrkesverksamma akademikernas behov av ekonomisk 
trygghet med en effektiv och service inriktad organisation. Vi 
vill vara den självklara a-kassan för landets akademiker och 
även om villkoren för arbetslöshetsförsäkringen är desamma i 
alla a-kassor så anstränger vi oss för att möta förväntningarna 
från vår medlems kategori i alla delar som reglerna ger oss möj-
lighet till. Att ha en rättssäker hantering av alla ärenden och 
kontakter ser vi som en viktig del av rättssäkerheten. 

Det räcker med arbete och 180 poäng 
För att bli medlem hos oss krävs att man arbetar eller har arbe-
tat i Sverige och att man är akademiker. Vilken bransch man 
arbetar inom spelar ingen roll, inte heller om man är företaga-
re eller anställd – alla kan vara med. Vår definition av akade-
miker är att man har minst 180 hög skolepoäng (120 poäng  
för dem som studerade före 2007) eller att man studerar med 
avsikt att ta minst 180 hög skolepoäng.

Lagar och kontroller för rättssäker tillämpning
Regler och villkor för a-kassornas verksamhet återfinns i lagar-
na om arbetslöshetskassor respektive arbetslöshetsförsäkring. 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, kontrollerar 
att a-kassorna följer reglerna. De kontrollerar också Arbetsför-
medlingens arbete. För att försäkra oss om att vi arbetar rätts-
säkert och håller hög kvalitet i handläggningsarbetet har vi 
också egna granskningar och rikt linjer för intern styrning och 
kontroll. 

Föreningsstämma, styrelse och kassaföreståndare 
Kansliet är organiserat för att ge bästa service och korta hand-
läggningstider till en låg kostnad. Kassan har cirka 140 anställ-
da som alla arbetar i kansliets lokaler i centrala Stockholm. 
 Arbetet leds av kassaföreståndaren som har stöd av en led-
ningsgrupp där kansliets avdelningschefer ingår. Kassans hög-
sta beslutande organ är föreningsstämman som sammanträder 
en gång per år. Stämman utser en styrelse som följer och fattar 
beslut om bland annat kassans ekonomi, vissa förvaltnings-
ärenden och utser ett arbetsutskott. Arbetsutskottet fattar 
 beslut i särskilda förvaltningsärenden och lämnar yttranden 
till domstolar och myndigheter på styrelsens ansvar.
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Organisationsplan AEA

Medlemsavdelningen: behandlar och  beslutar om 
inträden och utträden i AEA. 

Försäkringsavdelningen: behandlar och  beslutar 
om rätt till arbetslöshetsersättning. Är indelad i fem 
enheter.

Försäkringsjuridiska avdelningen: handl ägger om
prövningsärenden och lämnar yttranden i medlems
ärenden.

Administrativa avdelningen: ansvarar för ekonomi, 
personal och lön, post och intern service. Har också  
en ITenhet.

Kommunikationsavdelningen: ansvarar för intern och 
extern information, statistik och PRarbete. 

Kvalitetssamordnare: ansvarar för att samordna och 
utveckla AEA:s kvalitetsarbete.

KASSAFÖRESTÅNDARE

Styrelse

Föreningsstämma

Medlems- 
avdelning

Administrativ   
avdelning

Kommunikations- 
avdelning

IT-enhet

Kvalitets- 
samordnare

Handläggar enhet  1 Handläggar enhet  2 Handläggar enhet  3 Informatörs enhet Af-meddelandeenhet

Försäkrings- 
avdelning

Försäkrings juridisk av-
delning
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Styrelsen för Akademikernas erkända arbetslöshets kassa, AEA, 
org.nr – 802005-4691, avger härmed års redovisning för år 
2013.

Väsentliga händelser 2013
Tydligare krav på arbetssökande
Den 1 september ändrades regelverket för hur arbets sökande 
ska sköta och rapportera sitt arbetssökande. En central del i 
förändringen är att den ersättningssökande ska hålla tätare 
kontakter med både a-kassan och Arbetsförmedlingen. För 
uppgifter till a-kassan är det numera reglerat att dessa lämnas 
på heder och samvete samt att väsentliga förändringar ska 
meddelas omgående. Till Arbetsförmedlingen ska en aktivi-
tetsrapport lämnas in varje månad. För rapporteringsskyldig-
heten respektive  arbetssökandet har ett nytt sanktionssystem 
tagits fram som i många avseenden är mildare än tidigare men 
som också innebär att sanktionerna trappas upp vid upprepade 
avvikelser. En avvikelse vid Arbetsförmedlingen lämnas vidare 
för beslut hos a-kassan i form av ett meddelande. För AEA:s del 
innebar nyheterna upprättande av en separat arbetsenhet un-
der Försäkringsavdelningen som har  arbetat med handlägg-
ningen av meddelanden. Volymen överskred vida de prognoser 
som fanns innan förändringen men tack vare den separata en-
heten och ett dynamiskt arbetssätt har AEA klarat av handlägg-
ningen och utvecklingen av rutiner på ett sätt som säkerställt 
såväl rätts säkerheten som effektiviteten.

Parlamentariska Socialförsäkringsutredningen
Regeringen tillsatte våren 2010 en parlamentarisk  kommitté 
med uppgift att utreda politiskt breda lösningar för hållbara 
försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. Kommitténs arbete 
skulle slutredovisas senast den 15 maj 2013. Under hösten 
2012 kom dock tilläggsdirektiv där utredningen fick ett utökat 
mandat och förlängd tid till slutredovisning. Slutredovisning 
ska nu ske senast den 31 januari 2015.

Eftersom kommitténs arbete har avgörande betydelse för 
AEA:s medlemmar och medarbetare har vi valt att  aktivt arbe-
ta gentemot kommittén. AEA erbjuder stöd till tjänstemän och 
politiker i form av utbildning i försäkringsbestämmelser, ruti-
ner och arbetssätt och diskussioner och exempel utifrån våra 
konkreta erfarenheter. 

AEA ser stora vinster med vårt engagemang. Genom att erbju-
da relevant och korrekt kunskap och statistik bidrar vi till väl 
underbyggda politiska förslag och beslut. Det bidrar i sin tur 
till en försäkring som vi kan hantera effektivt, rättssäkert och 
förutsägbart. Under år 2013 har vi fortsatt träffa politiker och 
tjänstemän på parti-, riksdags- och regeringsnivå. Vi hade 
bland annat arbetsmarknadsminister  Hillevi Engström på be-
sök. Vi har också träffat den nya  huvudsekreteraren i den par-
lamentariska socialförsäkringsutredningen Ingemar Eriksson.

Granskningar av IAF
IAF har under året granskat AEA vid ett flertal tillfällen. IAF 
har bland annat sett över kassans hantering av medlemsav-
giftsfordringar och fordringar felaktig ersättning. IAF har 
 också vid flera tillfällen varit och granskat försäkringsärenden. 
Dessa granskningar har i allt väsentligt visat att AEA följer 
 gällande regelverk. 

AEA försöker ständigt förbättra verksamheten
Vi anstränger oss för att utveckla och anpassa arbets metoder 
och teknikstöd, allt för att effektivisera verksamheten och för 
att öka nöjdheten hos arbetslösa såväl som arbetande medlem-
mar. I vårt utvecklingsarbete följer vi noggrant vad medlem-
marna anser om vårt arbete genom enkäter och undersökning-
ar. Under år 2013 har vi bland annat utökat våra telefontider, 
vi har lagt stor vikt vid att arbeta fram smidiga rutiner för att 
ta hand om meddelanden från Arbetsförmedlingen och vi har 
också arbetat med kvaliteten i den skriftliga och muntliga 
kommunikationen. 

Arbetslöshetsavgiften försvinner
Under hösten 2013 beslutade riksdagen att arbetslöshets avgiften 
ska tas bort från och med den 1 januari 2014. Förändringen inne-
bär att a-kassorna inte längre kommer att  betala någon avgift till 
staten utifrån hur mycket arbetslöshetsersättning de betalar ut. 
Det vill säga att nivån på arbetslösheten i kassan inte påverkar 
kostnaderna lika mycket. Det innebär också att medlemsavgiften 
till a-kassan blir mer lika mellan kassorna, precis som det var inn-
an den infördes år 2007. Finansieringsavgiften kommer att vara 
kvar i samma form som tidigare. 

Medlemsutveckling 2013
Medlemsutvecklingen för år 2013 har varit fortsatt positiv och 
till slutet av året hade medlemsantalet växt till 664 895 (653 
227) medlemmar. AEA:s andel av det totala medlemsantalet i 
a-kassorna uppgår nu till 19,3 (19,1)  procent.

Under året tillkom det 32 635 (33 301) nya medlemmar och 
20 967 (21 130) medlemmar valde att lämna AEA. Detta inne-
bär en nettoökning med 11 668 (12 171) med lemmar. 

Så som under tidigare år är den största gruppen av våra med-
lemmar i åldern 35–44. När det gäller de nytillkomna medlem-
marna är 73 (69) procent under 35 år. Median åldern för nya 
medlemmar är 29 år. 

Den största åldersgruppen för merparten av utträden är 60–65 
år, vilket motsvarar 59 (55) procent av utträdena.

Av det totala antalet medlemmar i slutet av året var 58,7 
(58,5) procent kvinnor och 41,3 (41,5) procent män.

Förvaltningsberättelse
(föregående års uppgifter inom parentes)
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Arbetslösheten
Arbetslösheten bland AEA:s medlemmar ökade något  under 
2013 jämfört med 2012. I siffror betyder det att 24 479 med-
lemmar fick ersättning någon gång under 2013, vilket kan jäm-
föras med 23 599 året innan. Det var således 880 fler medlem-
mar som någon gång fick ersättning under 2013 jämfört med 
året innan.  

Arbetslösheten i form av antal ersättningsfall genom antal års-
medlemmar hamnade på låga 3,7 procent (3,6). Det är i ett 
historiskt perspektiv en väldigt låg siffra trots att vi ökade i an-
talet ersättningstagare.

Den procentuella arbetslösheten månad för månad rörde sig 
för AEA:s medlemmar mellan 1,2–1,5 procent. I genomsnitt 
fick 8 997 (8 530) medlemmar per månad ersättning från AEA 
2013 medan 4 740 (4 771) fick aktivitetsstöd. Antalet personer 
som fick ersättning från AEA ökade således något medan anta-
let personer med aktivitetsstöd minskade något jämfört med 
 tidigare år. Aktivitetsstödet utbetalas av Försäkringskassan 
 utifrån AEA:s beräkningar av ersättningsrätten. 

Då arbetslösheten har fortsatt ligga på en relativt låg nivå så 
har vi haft möjligheten att hålla korta handläggningstider, vil-
ket mäts från ärendets ankomstdatum till dess att utbetalning 
sker. 

Arbetslösheten i kronor, det vill säga den utbetalade arbetslös-
hetsersättningen ökade under året till 1 229 mnkr, jämfört 
med 1 149 mnkr 2012. Våra ersättningstagare fick i snitt er-
sättning 80 (78) dagar och den genomsnittliga dagpenningen 
ökade till 651 kr (648) för 2013. 

Finansieringsgrad
Finansieringssystemet för arbetslöshetsförsäkringen har änd-
rats vid ett flertal tillfällen det senaste decenniet men har se-
dan sommaren 2009 varit oförändrat. Det nu gällande regel-
verket innehåller två statliga avgifter för a-kassorna, dels en fi-
nansieringsavgift, dels en arbetslöshetsavgift. Sedan juni 2009 
finns det en rabatt på arbetslöshetsavgiften med 50 kronor per 
icke-arbetslös medlem och månad. I dagsläget betyder det att 
vi i stort sett finansierar oss själva till hälften, 48 %. Då arbets-
löshetsavgiften tas bort från och med den 1 januari 2014 kom-
mer finansieringsgraden att sjunka kommande år.

Väsentliga händelser i försäkringen
Tydligare förutsättningar för deltidsstudier
Under våren 2013 kom två domar från Högsta Förvaltnings-
domstolen som fastställde att längden på en deltidsutbildning 
inte är ett kriterium som ensamt kan utgöra ett hinder mot att 
få deltidsstudera. Domstolen konstaterade att det lagstöd som 
finns för bedömningen endast handlar om att studiernas 
 karaktär och omfattning inte får vara sådan att det hindrar  
en ersättningssökande att söka och anta ett heltidsarbete.

Ny medlemsstat i EU
Den 1 juli 2013 blev Kroatien ny medlemsstat i EU. Det inne-
bär att AEA numera kan förvänta sig att möta frågor och ären-
den relaterade till 32 olika nationer (28 EU-länder, 3 EES-län-
der och Schweiz). 

Ekonomi och administration
För 2013 budgeterade AEA ett underskott om -54 mnkr medan 
utfallet blev -25 mnkr. Anledningen till det bättre utfallet kan 
främst förklaras i att arbetslösheten inte uppgått till den bud-
geterade nivån under 2013, även om den ökade något. Budge-
ten utgick ifrån en ökning av arbetslösheten under 2013 men 
utfallet blev lägre. På årsbasis ligger utbetald ersättning ca 8 % 
lägre än budget. Detta resulterar i att de avgifter AEA betalar 
till staten inte blev så höga som budgeterat.

Administrationskostnaderna har ökat under 2013. De hamna-
de på 157 mnkr vilket är en ökning med ca 10 mnkr jämfört 
med 2012. Den främsta orsaken till den ökade 
 administrationskostnaden är de nya regler som trädde ikraft  
1 september 2013. Vi planerade och rekryterade  inför denna 
regelförändring redan innan sommaren och detta medförde 
självklart ökade kostnader. För att täcka dessa ökade kostnader 
har AEA mottagit 2,9 mnkr i bidrag från staten. Administra-
tionskostnaden per medlem år 2013 var 236 kr, vilket är lägst 
jämfört med övriga  a-kassor de senaste åren.   
Våra finansiella intäkter hamnade på ett överskott på ca 3,7 
mnkr, vilket inte kom upp till den budget som var lagd på 5 
mnkr. Det ska dock påpekas att AEA i sina finansiella place-
ringar har en orealiserad vinst på ca 14 mnkr. Vid en eventuell 
försäljning av värdepappren finns det således i dagsläget en 
gedigen vinst att redovisa. 
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Finansieringsgrad

Diagrammet visar förändringen i AEA:s del finansiering av 
arbetslöshetsförsäkringen.

Diagrammet visar medlemsutvecklingen under de senaste 
fem åren och fördelningen mellan direkt anslutna och för
bundsanslutna medlemmar.

Åldersfördelning över AEA:s medlemmar. Här syns tydligt hur stor 
åldersgruppen 35–44 år är i förhål lande till övriga grupper.
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I och med 2013 års resultat uppgår det egna kapitalet till 228 
mnkr vilket fortfarande är högre än styrelsens bedömning om 
den långsiktiga nivån på kapitalbehovet för AEA. För 2014 be-
räknas ett underskott om 17 mnkr vilket gör att det egna kapi-
talet kommer att närma sig den bedömda behovsnivån på mel-
lan 120–130 mnkr.

Personal och utbildning
Under 2013 var sjukfrånvaron hos AEA:s personal 4,6 % (3,8). 
Under året hade personalen ett snitt på antal sjukfrånvarotill-
fällen på 3,01 gånger per anställd. En siffra som AEA aktivt för-
söker att minska. AEA:s satsning består i hälsofrämjande akti-
viteter såsom inrättandet av en friskvårdsförening, rökavvänj-
ningsstöd, kontorsmassage, halvtimmespromenader i grupp  
på arbetstid men också subventionerade starter i motionslopp. 
Utöver det har vi också ett friskvårdsbidrag.  De stora utbild-
ningsinsatserna under året har varit fortsatt individuell tele-
foncoachning samt en utbildning i grunderna för Office 2013 
som vi under året bytt till. Som vanligt har vi också satsat på 
vidareutbildning i försäkringen.

Föreningsstämma 2013
AEA höll ordinarie föreningsstämma den 29 maj 2013 i Stock-
holm. På stämman deltog 30 ombud. Närvarande var även sty-
relseledamöter och suppleanter, revisorer samt anställda vid 
AEA:s kansli.

 Antal arbetslösa      Andel arbetslösa (procent)
 

Arbetslöshet 1990–2013
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10 Diagrammet visar hur arbetslösheten har utvecklats under 
 tiden 1990 till 2013. Antal arbetslösa uttrycks i antal medlem
mar per år som har fått ersättning (vänstra skalan). Andelen 
 arbetslösa uttrycks i antalet arbetslösa i relation till antalet 
 årsmedlemmar (högra skalan).
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Väsentliga beslut på föreningsstämman
Stämman beslutade enhälligt och i enlighet med revisorernas 
förslag att bevilja ansvarsfrihet till styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret. Stämman beslutade liksom tidigare år att 
uppdra åt styrelsen att fastställa budget och medlemsavgifter 
för 2014 under hösten 2013. Dessutom beslutade stämman att 
bemyndiga styrelsen att justera medlemsavgiften under året 
om det bedöms nödvändigt. Stämman beslutade också att änd-
ra § 8 i stadgarna, för att anpassas till det nya regelverket som 
gäller från den 1 september 2013. Förändringen innebär att 
första stycket i stadgarna tas bort då den delen numer finns 
förtydligad i lag om arbetslöshetsförsäkring. 

Framtid
Vi planerar och arbetar för en fortsatt god medlemstillströmning 
även under 2014. Arbetet med fokus på service och kvalitet i så-
väl handläggning som medlemskontakter fortsätter så att med-
lemmar och andra intressenter ska känna ett stort förtroende för 
vår verksamhet. Vi kommer att fortsätta bevaka utvecklingen 
kring arbetslöshetsförsäkringen och särskilt den parlamentariska 
utredningen och de rapporter som kommer därifrån. AEA:s be-
dömning av arbetslösheten för 2014 är att den kommer att mins-
ka och vi budgeterar med ca 24 000 ersättningstagare under 
2014. Kansliet står väl förberett för den nivån och för närvarande 
planeras ingen ökning av medlemsavgiften. Under 2014 kommer 
vi också att satsa på att utveckla våra IT-system för att kunna 
fortsätta ge en rättssäker och god service till våra medlemmar. 

Förslag till resultatdisposition
Styrelsen föreslår att årets resultat tillförs det egna  kapitalet 
enligt nedan.

tkr

Eget kapital vid räkenskapsårets början 253 192

Årets resultat  25 378

Eget kapital 227 814
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Fördelning av intäkter och kostnader

Medlemsavgiftsintäkt

Administrationskostnader

Finansieringsavgifter         

Diagrammet visar fördelningen mellan 
intäkter, medlemsavgifter samt kostna
der för finansieringsavgift och adminis
tration de senaste fem åren. Diagram
met visar tydligt att intäkterna varit lägre 
än kostnaderna de senaste fem åren. 
Under samma period har också AEA haft 
ett underskott i resultatet. 
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Fem år i sammandrag
 2009 2010 2011 2012 2013

RESULTATRÄKNING (TKR)

Medlemsavgifter 816 205 666 799 686 380 700 552 712 407

Övriga intäkter 132 123 373 463 1 413

Summa intäkter 816 337 666 922 686 753 701 015 716 721*

Avgifter till staten 729 053 609 129 559 280 568 428 589 066

Administrationskostnader 139 559 143  210 146 913 146 650 156 679

Resultat före finansiella poster 52 275 85 417 19 449 14 063 29 024

Finansiella poster 15 783 28 386 5 029 11 697 3 658

Årets resultat -35 821 -57 032 -24 478 -2 366 -25 378

Summeringen stämmer inte då den 2013 också innehåller posten annat statligt bidrag som inte framgår av egen rad (belopp 2 901 tkr).

Statsbidrag 1 366 638 1 351 254 1 155 676 1 148 998 1 229 352

Medelantal anställda 118 128 133 132 136

BALANSRÄKNING (TKR)

Anläggningstillgångar 145 081 40 829 170 676 177 988 178 445

Omsättningstillgångar 442 999 439 971 274 495 260 733 238 490

Eget kapital 337 068 280 036 255 558 253 192 227 814

Skulder 251 012 200 764 189 613 185 530 189 121

Balansomslutning 588 080 480 800 445 171 438 722 413 974

NYCKELTAL, MEDLEM

Förbundsaviserade, män** 151 563 153 427 153 607 146 187 146 348

Förbundsaviserade, kvinnor** 173 643 178 978 181 387 170 139 172 578

Förbundsaviserade, totalt** 325 206 332 405 334 994 316 326 318 926

Direktaviserade, män** 104 615 108 803 113 363 124 593 128 183

Direktaviserade, kvinnor** 178 306 185 671 192 699 212 308 217 786

Direktaviserade, totalt** 282 921 294 474 306 062 336 901 345 969

Totalt antal medlemmar** 608 127 626 879 641 056 653 227 664 895

Antal årsmedlemmar 596 429 618 443 635 076 647 634 659 698

Årsavgift förbundsaviserade 1 280 1 080 1 080 1 080 1 080

Årsavgift direktaviserade 1 280 1 080 1 080 1 080 1 080

Årsavgift arbetslösa medlemmar 1 080 1 080 1 080 1 080 1 080

NYCKELTAL, ARBETSLÖSHET

Antal ersättningsdagar 2 113 101 2 203 088 1 867 499 1 833 657 1 962 085

Antal ersättningstagare 26 217 28 431 24 443 23 599 24 479

Ersättningsdagar/ersättningstagare 81 77 76 78 80

Ersättningsdagar/årsmedlem 3,5 3,6 2,9 2,8 3,0

Utbetald ersättning (mnkr) 1 326 1 380 1 167 1 177 1 225

Genomsnittlig dagpenning (kr) 645 647 647 648 651

Högsta dagpenning (kr) 680 680 680 680 680

Antal omprövningar 1 245 1 320 1 261 1 199 1 189

vidhållna beslut 661 653 680 612 557

ändrade beslut 538 562 533 507 592

Övrigt 46 105 48 80 40

Antal överklaganden 112 118 125 99 100

Bestridda 89 106 100 93 89

Tillstyrkta 4 6 11 4 5

Övrigt 19 6 14 2 6

Antal domar i.u. i.u. i.u. 85 87

Antal underrättelser 138 168 198 268 13 203

Sanktion 114 136 162 160 1 572

tillerkänd ersättning 24 32 36 34 859

utan åtgärd i.u. i.u. 75 60 9 269

ej behandlad vid årsskiftet i.u. i.u. 0 14 1 503

Antal polisanmälningar 44 46 34 28 33

Antal beslut om återkrav 1 545 1 967 1 808 1 691 1 663

** Avser antal medlemmar per den 31 december.
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Resultaträkning

Not nr 2013 2012

tkr tkr

INTÄKTER

Medlemsavgifter 1 712 407 700 552

Annat statligt bidrag 2 901 0

Övriga intäkter 2 1 413 463

SUMMA INTÄKTER 716 721 701 015

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Personalkostnader 3 84 159 79 445

Övriga externa kostnader 4 70 109 64 740

Avskrivningar enligt plan 9 2 411 2 465

SUMMA ADMINISTRATIONSKOSTNADER -156 679  -146 650

Resultat före avgifter till staten 560 042 554 365

AVGIFTER TILL STATEN

Finansieringsavgift 562 460 549 819

Arbetslöshetsavgift 26 606 18 609

SUMMA AVGIFTER TILL STATEN -589 066 -568 428

FINANSIELLA POSTER

Finansiella intäkter från anläggningstillgångar 5 2 125 9 245

Övriga finansiella intäkter 5 1 536 2 453

Finansiella kostnader 6 3  1

SUMMA FINANSIELLA POSTER 3 658  11 697

Resultat före poster arbetslöshetsförsäkringen 25 366 2 366

POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 7 1 229 352 1 148 998

Kostnad arbetslöshetsersättning 8 1 229 352 1 148 998

Kostnad ej statsbidragsberättigad arbetslöshetsersättning 12 0

SUMMA POSTER ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN -12 0

ÅRETS RESULTAT -25 378 -2 366
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Balansräkning

Not nr 2013-12-31 2012-12-31

tkr tkr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 9

Förbättringsutgifter på annans fastighet 6 134 6 618

Inventarier 3 129 4 313

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Andra långfristiga värdepappersinnehav 10 169 182 167 057

Summa anläggningstillgångar 178 445  177 988

Omsättningstillgångar

FORDRINGAR

Fordringar statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 11 86 433 86 860

Fordringar felaktig arbetslöshetsersättning 12 9 171 8 925

Fordringar ränta återkrav felaktig arbetslöshetsersättning

Fordringar medlemsavgift 4 312 4 103

Fordringar närliggande organisationer 27 739 27 872

Övriga fordringar 13 24 224 22 417

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 4 542 4 608

KASSA OCH BANK 79 110 105 950

Summa omsättningstillgångar 235 529 260 733

SUMMA TILLGÅNGAR  413 974 438 722

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 253 192 255 558

Årets resultat  25 378 2 366

Summa eget kapital 227 814 253 192

Skulder

Skulder arbetslöshetsersättning 11 86 433 86 860

Skulder till Arbetsförmedlingen och IAF 15 56 785 55 549

Skulder till närliggande organisationer 2 135 2 332

Leverantörsskulder 3 821 6 946

Övriga skulder 16 28 738 26 597

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 8 248 7 246

Summa skulder 186 160 185 530

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  413 974 438 722

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga Inga
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Noter till resultat- och balansräkningar
Redovisningsprinciper 
Tillämpade redovisnings och värderingsprinciper överensstämmer med lagen 
(1997:238) om arbetslöshetskassor, IAF:s föreskrifter och årsredovisningslagen i till
lämpliga delar. Tillämpade redovisningsprinciper är oförändrade i jämförelse med före
gående år.

Fordringar medlemsavgifter
Fordran på medlemmar, för medlemsavgifter, den förhöjda finansieringsavgiften res
pektive arbetslöshetsavgiften, redovisas till det belopp som beräknas bli betalt.

Fordringar felaktig ersättning redovisas i nominella värden, enligt IAF:s föreskrift.

Övriga fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli 
betalt. 

Finansieringsavgift och Arbetslöshetsavgift
Finansieringsavgift och Arbetslöshetsavgift har periodiserats utifrån den faktura som av
ser december månads utbetalda arbetslöshetsersättning som inkom i januari 2014. Nå
gon ytterligare periodisering avseende finansieringsavgift och arbetslöshetsavgift har ej 
gjorts med hänvisning till att de beräknas utifrån utbetald inkomstrelaterad ersättning. 

Statligt bidrag och kostnad arbetslöshets ersättning
Statsbidrag och arbetslöshetsersättning redovisas i enlighet med bokföringsmässiga 
grunder. 

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över bedömd nyttjandeperiod. 
Linjär avskrivning används för samtliga typer av materiella anläggningstillgångar. Föl
jande avskrivningsprinciper tillämpas:

Datorutrustning (annan än ovan) 3 år
Kontorsmaskiner 5 år
Möbler m.m 7 år
Förbättringsutgifter på annans fastighet 10 år

Persondatorerna kostnadsförs direkt och påverkar inte anskaffningsvärdet av anlägg
ningstillgångarna.

Förbättringsutgifter på annans fastighet har en längre avskrivningsperiod än vad vårt 
nuvarande hyreskontrakt löper på, då vi har för avsikt att nyttja våra nuvarande lokaler 
under längre tid än så.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, d.v.s. leasingavgifterna kost
nadsförs löpande. Leasing tillämpas för vissa kontorsmaskiner, såsom kopiatorer, kaffe
maskiner m.m.

Långfristiga värdepappersinnehav
Värdering av värdepapper har gjorts till det lägsta av anskaffningsvärdet och marknads
värdet på balansdagen. Innehav av värdepapper värderas post för post. 

Not 1  MEDLEMSAVGIFTER

tkr 2013 2012

Grundavgift 712 405 700 553

Arbetslöshetsavgift 2 1

SUMMA 712 407 700 552

Not 2  ÖVRIGA INTÄKTER

tkr 2013 2012

Återbetalning av tryckmoms 1 097

Övrig intäkt 316 463

SUMMA 1 413 463

Not 3  PERSONAL

tkr 2013 2012

Medelantal anställda

Kvinnor 97 93

Män 39 39

136 132

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 4,6% 3,8%

Sjukfrånvaro för kvinnor 5,4% 3,9%

varav långtidssjukfrånvaro 1,3% 0,3%

Sjukfrånvaro för män 2,8% 3,8%

varav långtidssjukfrånvaro  

PERSONALKOSTNADER

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter

Löner och andra ersättningar,  
styrelse och kassaföreståndare 2 338 2 276

Löner och andra ersättningar, övriga anställda 53 013 48 087

Sociala avgifter enligt lag och avtal 18 222 17 017

Pensionskostnader, kassaföreståndare 836 727

Pensionskostnader, övriga anställda 4 496 5 051

Övriga personalkostnader 3 979 4 095

Utbildning 1 275 2 190

SUMMA 84 159 79 445

Till styrelsen utbetaldes 2013 ett sammanlagt arvode på 313 840 kr (296 995 kr), varav 
24 200 (23 000 kr) till ordföranden. Till ordinarie kassaföreståndaren utbetalades sam
manlagt 1 197 216 kr (1 147 216 kr) i lön. 

Pensionsåldern för ordinarie kassaföreståndare är 65 år. Vid uppsägning från ordinarie 
kassaföreståndare eller AEA tillämpas en ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Vid 
uppsägning från AEA utgår därutöver  avgångsvederlag motsvarande 15 månadslöner 
med full avräkning mot annan förvärvsinkomst.

Könsfördelning AEA:s ledning 2013

Andel män Andel kvinnor

Styrelseledamöter 38% 62%

Ledningsgrupp 28% 72%

Fortsättning Noter  >>
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Not 4  ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

tkr 2013 2012

Lokalkostnader 11 926 11 506

Kontorsomkostnader 1 461 1 853

Datakostnader 23 810 16 909

Information 6 545 5 962

Tele och portokostnader 3 336 4 535

Externa tjänster 8 367 9 238

Ersättning till revisorerna:

förtroendevalda revisorer 11 10

auktoriserade revisorer 225 245

Medlemsavgift till SO 3 266 3 205

Ersättning till förbunden 9 375 9 538

Avskrivna medlemsavgifter 597 670

Övriga kostnader 1 190 1 069

SUMMA 70 109 64 740

Not 5  FINANSIELLA INTÄKTER

tkr 2013 2012

Finansiella anläggningstillgångar

Utdelning 0 3 204

Resultat från avyttringar 554 729

Återföring/nedskrivning av aktiefonder 1 571 5 312

2 125 9 245

Ränteintäkter

Ränta på återkrav felaktig arbetslöshets ersättning 73 70

Övriga ränteintäkter 1 463 2 383

SUMMA 1 536 2 453

Not 6  FINANSIELLA KOSTNADER

tkr 2013 2012

Ränta och avgifter leverantörsskulder 3 1

SUMMA -3 -1

Not 7   STATLIGT BIDRAG TILL ARBETSLÖSHETS ERSÄTTNING

tkr 2013 2012

Statligt bidrag till arbetslöshetsersättning 1 233 038 1 149 111

Periodiserat statligt bidrag till  
Arbetslöshetsersättning 427 3 689

Återbetald arbetslöshetsersättning  
(till Arbetsförmedlingen) 3 259  3 803

SUMMA 1 229 352 1 148 998

Not 8   KOSTNAD ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

tkr 2013 2012

Arbetslöshetsersättning 1 233 038 1 149 111 

Periodiserad arbetslöshetsersättning 427 3 689

Återbetald arbetslöshetsersättning  
(från ersättningstagare) 3 259 3 803

SUMMA -1 229 352 -1 148 998

Not 9  MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Förbättringsutgifter på annans fastighet

Ingående anskaffningsvärde 8 049 7 728

årets inköp 342 321

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 8 391 8 049

Ingående avskrivningar 1 432 659

årets avskrivningar 825 773

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 257 -1 432

Bokfört värde 6 134 6 618

Inventarier

Ingående anskaffningsvärde 12 797 13 027

årets inköp 402 111

försäljning/utrangering 452 341

Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 12 747 12 797

Ingående avskrivningar 8 484 7 132

försäljning/utrangering 452 341

årets avskrivningar 1 586 1 693

Utgående ackumulerade avskrivningar -9 618 -8 484

Bokfört värde 3 129 4 313

Not 10  ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 169 751 165 718

   köp av värdepapper 68 206 76 626

   avyttringar 67 651 72 593

Utgående anskaffningsvärden 170 306 169 751

Ingående nedskrivning 2 695 8 007

   årets förändring av nedskrivning 1 571 5 312

   utgående nedskrivning 1 124 2 695

Utgående bokförda värden 169 182 167 057

Marknadsvärden 183 712 170 842

Not 11   FORDRINGAR STATLIGT BIDRAG TILL  ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING 
RESPEKTIVE  SKULDER TILL ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Ingående periodiserade fordringar 
statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respektive 
skulder arbetslöshetsersättning 86 860 83 171

Årets förändring 427 3 689

Utgående periodiserade fordringar  
statligt bidrag till arbetslöshetsersättning respekti-
ve skulder arbetslöshetsersättning 86 433 86 860

Fortsättning Noter  >>
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Not 12   FORDRINGAR FELAKTIG  ARBETSLÖSHETSERSÄTTNING

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Ingående ackumulerade fordringar 8 925 8 956

Under året tillkommande fordringar 5 242 5 418

Under året reglerade fordringar 4 996 5 449

Utgående ackumulerade fordringar 9 171 8 925

Fordringar < 1 år 1 192 1 628

Fordringar > 1 år < 5 år 6 290 5 584

Fordringar > 5 år < 10 år 688 865

Fordringar > 10 år 1 001 849

SUMMA NOMINELLT BELOPP 9 171 8 925

Av summan fordringar felaktig arbetslöshetsersättning bedöms 2 597 tkr (2 977 tkr) 
som osäkra fordringar.

Not 13  ÖVRIGA FORDRINGAR

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Källskatt arbetslöshetsersättning 24 003 22 188

Övriga fordringar 221 229

SUMMA 24 224 22 417

Not 14   FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH  
UPPLUPNA INTÄKTER

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Lokalhyra kvartal 1 2 701 2 487

Datakostnader januari 561 799

Lunchkuponger 188 300

Övriga förutbetalda kostnader 1 090 1 021

SUMMA  4 542 4 608

Not 15   SKULDER TILL ARBETSFÖRMEDLINGEN OCH IAF

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Finansieringsavgift (IAF) 47 262 46 242

Arbetslöshetsavgift (IAF) 0 129

Skulder felaktig ersättning  
(Arbetsförmedlingen) 9 171 8 925

Övriga skulder till Arbetsförmedlingen 352 252

SUMMA 56 785 55 549

Not 16   ÖVRIGA SKULDER

tkr 2013-12-31 2012-12-31

Medlemsavgifter under utredning 2 356 2 440

Ersättning under utredning 76 52

Källskatt ersättning 24 003 22 255

Källskatt personal 1 432 1 115

Övriga skulder 871 735

SUMMA 28 738 26 597

Not 17   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

tkr 2013-12-31 2012-12-31

SO, Teknikkostnader 1 557 1 726

Upplupen semester och kompledighetsreserv 4 621 3 400

Upplupna löner och sociala avgifter 1 529 1 603

Övriga upplupna kostnader 541 517

SUMMA 8 248 7 246



– 17 –

Tack från styrelsen   –   AEA årsredovisning 2013

Styrelsen vill avslutningsvis tacka AEA:s personal och distriktens personal för ett 
 engagerat och gott arbete under det gångna verksamhetsåret.

Stockholm den 20 februari 2014.

Tack från styrelsen

Göran Arrius 
Ordförande 

Vår revisionsberättelse har lämnats den 26 februari 2014.

Katarina Bengtson Ekström 
Kassaföreståndare

Lars Holmblad 

Cecilia Herm Lars Hallenberg

Helena Larsson 

Ann-Charlotte JuliussonSverker Rytterstedt 
auktoriserad revisor 

Mia Bigelius

Karin Lindell 
Vice ordförande
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Styrelse, revisorer och AEA:s ledning   –   AEA årsredovisning 2013

Styrelse, revisorer och AEA:s ledning

Göran Arrius  
Saco, ordförande 

Karin Lindell
statens representant
vice ordförande 
ledamot i arbetsutskottet

Lars Hallenberg
Lärarnas Riksförbund

Katarina Bengtson Ekström
kassaföreståndare
ledamot i arbetsutskottet 

Lars Holmblad  
Akademikerförbundet SSR

Cecilia Herm  
Sveriges läkarförbund
ledamot i arbetsutskottet

Mia Bigelius 
Sveriges Ingenjörer

Helena Larsson
personalrepresentant

AEA:s ledning

Katarina Bengtson Ekström var kassaföreståndare och Tomas Eriksson var biträdande kassaföreståndare.

Suppleanter

Helena Larsson, Saco 
ledamot i arbetsutskottet

Helene Almgren,
statens representant 

Mats Einerfors, LSR

Birgitta Rydell, DIK 

Robert Andersson, SULF

Peter Löfvendahl,  Officersförbundet
Jani Stjernström,  Vårdförbundet

Anna Woldekidan,
personalrepresentant

Revisorer, ordinarie

Ann-Charlotte Juliusson,
Sacoförbundet Trafik &  Järnväg

Sverker Rytterstedt, PWC
auktoriserad revisor

Revisorer, suppleanter

Per Carlsson, 
Sveriges Veterinärförbund

Sune Johnson, PWC
auktoriserad revisor

Styrelse, ordinarie ledamöter
Under året har styrelsen hållit 12 styrelsemöten och arbetsutskottet 14 sammanträden.
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Rapport om årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Akade-
mikernas Erkända Arbetslöshetskassa för år 2013. 

Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar  
för årsredovisningen
Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har ansvaret för 
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild en-
ligt årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor samt In-
spektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ar-
betslöshetskassor och för den interna kontroll som styrelsen 
och kassaföreståndaren bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa  beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval 
av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revisions-
sed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att denna ut-
fört revisionen enligt International Standards on Auditing och 
god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att den 
auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredo-
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisning-
en. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat 
genom att bedöma riskerna för väsentliga  felaktigheter i års-
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur arbetslöshetskas-
san upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett 
uttalande om effektiviteten i arbetslöshetskassans interna kon-
troll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och kassaföreståndarens uppskattning-
ar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga  
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlig-
het med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor och 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens  föreskrifter om ar-
betslöshetskassor och ger en i alla väsentliga avseenden rättvi-
sande bild av arbetslöshetskassans finansiella ställning per den 
31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året en-
ligt årsredovisnings lagen, lag om arbetslöshetskassor samt 
 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om 
 arbetslöshetskassor. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
 författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens och kassaföreståndarens förvaltning för 
Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa för år 2013.

Styrelsens och kassaföreståndarens ansvar
Det är styrelsen och kassaföreståndaren som har  ansvaret  
för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om 
 förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört 
 revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat  väsentliga beslut, 
 åtgärder och förhållanden i arbetslöshetskassan för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller kassaföreståndaren 
har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet gentemot ar-
betslöshetskassan. Vi har även granskat om någon styrelsele-
damot eller kassaföreståndaren på annat sätt har handlat i 
strid med årsredovisningslagen, lag om arbetslöshetskassor, 
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om 
 arbetslöshetskassor  eller stadgarna.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga  
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens leda-
möter och kassaföreståndaren ansvarsfrihet för räkenskaps-
året. 

Stockholm den 26 februari 2014

Ann-Charlotte Juliusson  Sverker Rytterstedt
   Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse   –   AEA årsredovisning 2013

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa, org.nr –802005-4691 
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Dessa förbund ansluter sina medlemmar till AEA

Akademikerförbundet SSR 

Civilekonomerna 

DIK-förbundet 

Fysioterapeuterna

Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter 

Jusek 

Kyrkans Akademikerförbund 

Lärarnas Riksförbund 

Naturvetarna 

Officersförbundet 

Reservofficerarna 

SACO-förbundet Trafik och Järnväg 

SRAT 

Sveriges Arkitekter 

Sveriges Farmaceuter 

Sveriges Ingenjörer 

Sveriges läkarförbund 

Sveriges Psykologförbund 

Sveriges Skolledarförbund 

Sveriges Tandläkarförbund 

Sveriges Universitetslärarförbund

Sveriges Veterinärförbund 

Vårdförbundet
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