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Verkställande utskottet för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (Socialdemokraterna) avger
följande årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Belopp anges i tusentals kronor (tkr) om inte annat
anges.

Förvaltningsberättelse
Partiets uppgift
Partiets uppgift framgår av nedanstående utdrag från första paragrafen i kapitel 2 i
Socialdemokraternas stadgar, antagna på partikongressen 2021:
Socialdemokratin i Sverige är en folkrörelse byggd på demokratins grund. Partiets politiska vision för
samhällets utveckling förutsätter nära kontakt mellan medlemmar och väljare. Partiet ska därför vara
en aktiv, modern folkrörelse med förankring i människornas vardag.
Alla organisationsled i partiet ska utveckla politiken, driva opinionsbildning med utgångspunkt i partiets
program, bedriva valrörelser, stärka den facklig-politiska verksamheten, erbjuda människor medlemskap i
partiet och bedriva studieverksamhet.
Socialdemokraternas partikansli har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
En viktig del under året har varit att rusta partiorganisationen för valrörelse. Det har inneburit att en
nationell valorganisation har aktiverats, där medarbetare på partistyrelsens kansli på olika sätt startat
arbetet inför valet. Pandemin har fortsatt påverkat verksamheten och det har vidtagits en rad åtgärder
för att följa rekommendationerna från myndigheterna och regeringens beslut. Verksamheten har till
stora delar fortsatt genomförts som digitala möten och arrangemang på distans.
Kortfattat kan vi konstatera följande:
- Året har präglats av att förbereda organisationen för valet 2022
- En stor del av verksamheten fick fortsatt bedrivas digitalt
- Fortsatta kliv togs i den digitala utvecklingen inom organisationen
- Nya metoder och arbetssätt för att nå medborgare på nya sätt har utvecklats
- Vår närvaro på nätet har utvecklats i takt med tiden
- 1 maj-firandet 2021 genomfördes för andra gången helt digitalt.
- Partiorganisationen bedrev en kyrkovalrörelse
- I november genomfördes en ordinarie partikongress i Göteborg
Kongressen var först planerad till maj 2021, men fick pga pandemin flyttas till november. Beslutet om
flytt innebar att partiet kunde samla 350 ombud, partistyrelse och särskilt inbjudna gäster till kongress i
Göteborg.
2021 var ett händelserikt år i svensk politik och såklart också för Socialdemokraterna som parti. Under
året skulle partiet samlas till kongress och en kyrkovalrörelse genomföras.
Under sommaren röstade Riksdagen för att uttala misstroende mot Stefan Löfvens regering. Regeringen
kunde på nytt tillträda.
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På kongressen valdes Magdalena Andersson till ny partiordförande. I samband med det lämnade Stefan
Löfven in sin avskedsansökan som statsminister, vilket innebar en ny regeringsbildningsprocess i
Riksdagen. Efter talmannens sonderingar och ett antal förhandlingar kunde till slut Magdalena
Andersson den 30 november 2021 tillträda som Sveriges första kvinnliga statsminister, ledandes en
renodlad socialdemokratisk regering.
Pandemin har även påverkat vår omvärld. Våra internationella relationer har fortsatt vårdas digitalt, vilket
både har varit utmanande och skapat möjligheter att engagera fler. Den internationella verksamheten har
framförallt handlat om framtagandet av ett nytt internationellt program.
Verksamhetsåret har inneburit fortsatta utmaningar för hela vår organisation. När vi ser tillbaka på året
kan vi konstatera att vi lärt oss mycket. Vi går stärkta in i valåret 2022.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Partiets framtida intäkter riskerar att minska på grund av ökad konkurrens och ny lagstiftning inom
spel och lotterier.
Företagen Fastighets AB Adolf Fredrik, AiP Media Produktion AB och A-lotterikoncernen fortsätter
sin omstrukturering och modernisering för att stå starka inför framtiden. Bommersvik bedöms stå
bättre rustade för framtiden tack vare genomförda investeringar under pandemin samt att företaget
breddat sin inriktning till att attrahera fler privatkunder.
Partiet har en stor del av sina tillgångar placerade i värdepapper. Beroende på aktiemarknadens och
finansmarknadens utveckling finns möjlighet till uppgångar men under 2021 har avkastningen varit
något lägre än budgeterat och lägre än det oväntat bra resultatet året innan. Placeringarnas värde i
balansräkningen är baserade på försiktighetsprincipen och således baseras på anskaffningsvärdet. Det
finns därmed en differens mellan bokfört värde och marknadsvärde, vilket innebär en orealiserad vinst
som uppkommer vid en framtida försäljning. Dock skulle en större nedgång kunna påverka
avkastningen och därmed överföringen till verksamheten.
Partiet är fortsatt välkapitaliserat.

Socialdemokraternas och koncernens ekonomiska utveckling
Socialdemokraterna utgör tillsammans med dotterföretagen en koncern där Socialdemokraterna är
moderföreningen. Socialdemokraternas och koncernens ekonomiska resultat och ställning vid årets
slut framgår av efterföljande balans- och resultaträkningar. Kassaflödet för både koncernen och partiet
är fortsatt positivt. Detta är huvudsakligen hänförligt till det positiva finansnettot.

Koncernens ekonomiska resultat
Omsättningen för koncernen minskar från 339 till 329 mkr. Kostnaderna ökar från 315 till 342 mkr,
till största del hänförligt till verksamheten inom moderföreningen. Avsättningarna överensstämmer
med moderorganisationens fondering för framtida verksamhet. Koncernen som helhet visar för året ett
resultat om 27 mkr, varav stora delar avsätts till verksamhet för kommande år samt extra avsättning till
partiets valfond.

Socialdemokraternas ekonomiska resultat
Intäkter
Socialdemokraterna redovisar för 2021 intäkter på totalt 303 mkr att jämföras med 313 mkr
föregående år. Minskningen beror till största delen på minskade lotteriintäkter. Avkastningsfondens
resultat på ca 28 mkr är i år något lägre än både budget och det ovanligt höga resultatet föregående år.
Avkastningen bedöms fortfarande som god. Totala bokförda värdet av avkastningsfonden uppgår vid
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årets slut till 549 mkr. Marknadsvärdet av motsvarande tillgångar hade däremot ökat från 722 till 827
mkr vid utgången av året.
Kostnader
Verksamhetens kostnader uppgick till 319 mkr att jämföras med föregående års 293 mkr. Det främsta
skälet till att kostnaderna är högre i år jämfört med föregående år är att effekterna av pandemin påverkade
vår verksamhet mer föregående år, vilket gjorde att en del verksamhet inte genomfördes år 2020 och
därmed blev kostnaderna exceptionellt låga det året. Om vi jämför med året innan pandemin slog till,
2019, är årets kostnader 28 mkr lägre. Dessutom genomförde vi en kongress i november månad 2021,
vilket endast sker vart fjärde år. Verksamheten har trots allt till stora delar bedrivits enligt plan även om
en del verksamhet senarelagts och vissa kostnader för resor, konferenser och studier blivit lägre med
anledning av den fortsatta pandemins effekter.
Resultat

I ny räkning balanseras årets resultat på 20 mkr. Därefter omfördelas inom det egna kapitalet till
ändamålsbestämda medel 22 mkr, till Avkastningsfonden 28 mkr och från balanserat resultat 30
mkr. Totala behållningen i valfonden vid årets slut är då 106,6 mkr. Det totala egna kapitalet
ökar från 695 till 715 mkr.
Andra icke-finansiella upplysningar
Partiets högsta beslutande organ partikongressen valde i november 2021 Magdalena Andersson till ny
partiordförande och Tobias Baudin till ny partisekreterare. Efter kongressen består partiets
verkställande utskott av följande ordinarie ledamöter: Magdalena Andersson, Tobias Baudin, Susanna
Gideonsson, Mikael Damberg, Lena Micko, Morgan Johansson och Ardalan Shekarabi.
Kongressen valde även nya förtroendevalda revisorer:
Ordinarie: Jan Björklund (sammankallande), Mathias Tegnér och Elisabeth Löf
Suppleanter: ClasGöran Carlsson, Angelica Katsanidou och Eva Sonidsson

Fastighets AB Adolf Fredrik-koncernen
Bolaget (organisationsnummer 556019-6510 med säte i Stockholm) ägs till 100 procent av Sveriges
Socialdemokratiska Arbetareparti. Bolaget är moderbolag i en koncern som vid årets utgång hade ett
dotterbolag, Socialdemokraternas Hus AB. Fastighets AB Adolf Fredrik kv Adonis 7, Stockholm,
gatuadress Sveavägen 68. Fastigheten förvaltas med fokus på hållbar fastighetsförvaltning i såväl
ombyggnationer, underhåll som i löpande förvaltning. Syfte är att äga, förvalta och arbeta med
uthyrning av kontors- och konferenslokaler i fastigheten Adonis 7, Stockholm. Fastigheten har en
långsiktig underhållsplan som sträcker sig till 2030.
Pandemin och Covid-19 har fortsatt att prägla mycket av bolagets verksamhet, dock utan att det
påverkat bolagets ekonomi i någon nämnvärd omfattning. En hyresgäst flyttade ut under slutet av året.
Den ytan är nu uthyrd. Bolaget har inte sökt statligt stöd för sin verksamhet.
Under pandemin har stor kraft lagts på investeringar och underhållsåtgärder. Nya mötesrum har
tillkommit, ny belysning i de allmänna utrymmen och fastighetens värme- och kylanläggning har
renoverats. Samtliga planerade åtgärder i 2021 års underhållsplan är slutförda. Bolagets
hållbarhetsarbete fortsätter med systematiskt arbete för att minska energiförbrukningen, rutiner för

avfallshantering samt tydliga krav på bolagets leverantörer.
Socialdemokraternas Hus AB
Socialdemokraternas Hus AB (organisationsnummer 556731-4140 med säte i Stockholm) är ett helägt
dotterbolag till Fastighets AB Adolf Fredrik. Syftet med verksamheten är att tillhandahålla kontorsoch konferensservice för hyresgästerna i fastigheten samt att erbjuda konferenser till externa kunder.
Pandemin och Covid-19 har präglat året och fokus har legat på att skapa en säker arbetsmiljö, för såväl
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bolagets anställda som övriga som vistas i huset och fokuserat på att använda tiden för att fortsätta
prioritera underhåll och upprustning av konferens-och möteslokaler vilka bland annat har utrustats
med digital teknik. Ett nytt mötesrum har byggts upp och en generell översyn av konferenslokalerna
har genomförts. Bolaget har inte sökt statligt stöd för Covid-19 eller behövt permittera personal.

AiP Media Produktion AB
AiP (organisationsnummer 556473-5148 med säte i Stockholm) är ett helägt dotterbolag. Pandemin
påverkade även under 2021 bolagets verksamhet på flera sätt. Personalen har huvudsakligen arbetat på
distans, och det har blivit svårare att få till personliga direktintervjuer med ledande företrädare eller
genomföra reportage runt om i landet. Men själva utgivningen har fortsatt i oförminskad styrka.
Verksamheten har till och med utvidgats kraftigt under året och bolaget fattade beslut om att inte söka
de särskilda stöd som många andra mediebolag har fått del av under pandemin. Upplagan minskade
under de tre första kvartalen, men ökade tydligt under sista kvartalet. Under året initierades ett
strategiskt förändringsarbete som beräknas färdigställas under 2022. I fokus står de strukturella
utmaningar som hela tidningsmarknaden står inför, inte minst tryck och distribution av papperstidning i
relation till digital publicering. Tidningen fördubblade utgivningen genom att gå från en- till
tvådagarsutgivning och förnyade såväl innehåll som nyhetssajten. Tidningen stärkte exempelvis
bevakningen av kommunpolitiken och tog in ett mycket stort antal krönikörer från olika delar av
socialdemokratin och arbetarrörelsen.
Bolaget har under året fått extra resurser från ägaren för att utveckla nya kanaler och metoder för att
sprida journalistik digitalt till nya målgrupper. Arbetet har utgjort kärnan i en digital offensiv, inom
ramen för vilken sammanlagt två extra anställningar har kunnat göras.
Samarbetet med Tiden involverade under året flera medarbetare och personer.
Under året har satsningarna för att öka kompetensen hos företagets medarbetare fortsatt. En central del
av att göra tidningen mer attraktiv är att förnya innehåll, men samtidigt behålla de delar som är
uppskattade. Arbetet med detta har fortsatt under ledning av chefredaktör och VD. Förnyelsearbetet
fortsätter under 2022, med bland annat nya ledarskribenter och byte av tryckeri.

Bommersvik AB
Bommersvik AB, (organisationsnummer 556571-2659, med säte i Stockholm) ingår som ett
intressebolag i koncernen. Bolaget bedriver primärt kurs-, konferens- och studieverksamhet.
Bommersvik AB är moderbolaget i en koncern som även inkluderar dotterbolaget Campus
Bommersvik AB (organisationsnummer 556790-5012, med säte i Stockholm).
Bolaget ägs till 26 procent av Socialdemokraterna. Resterande andel ägs av SSU. I januari 2020 tog
styrelsen beslut om en affärsplan för 2020-2025 med ägardirektivets prioriteringar som grund.
Samtidigt togs beslut om en mycket omfattande investeringsplan för motsvarande period som under
våren möjliggjorde en renovering av samtliga hotellrum i Milan. Bommersvik är numera öppet året
runt och privatgästerna var ett viktigt tillskott också under hösten.
Affärsverksamheten på Bommersvik har även under 2021 drabbats hårt av pandemin och
konferensanläggningen har varit starkt beroende av hur pandemin utvecklats. Under året ansöktes och
beviljades omställningsstöd pga minskad omsättning och en försäljning av Hökön genomfördes. Under
september t.o.m. december slogs omsättningsrekord - tack vare den trygga miljö Bommersvik kan
erbjuda men också på grund av en strukturomvandling där privatgästerna nu utgör en allt större
kundgrupp.

A-lotterierna Ekonomisk förening
A-lotterierna Ekonomisk förening, (organisationsnummer 702000-6107, med säte i Stockholm) ingår
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som ett intressebolag i koncernen. Föreningens uppgift är att bedriva spel och lotteriverksamhet.
Ägarna i A-lotterierna är Socialdemokraterna och SSU med 12 050 andelar vardera samt Bommersvik
som har 4 andelar. Avtal har tecknats mellan SSU, Socialdemokraterna och Bommersvik om att enighet
mellan SSU och Socialdemokraterna ska gälla vid beslut varvid ingendera parten har ett bestämmande
inflytande över den ekonomiska föreningen. Detta medför att verksamheten i A-lotterierna konsolideras
som intressebolag i såväl SSU som i Socialdemokraterna. Verksamheten består dels av driften av SAP
och SSU:s egna lotterier Kombilotteriet, Drömreselotteriet, Motorlotteriet, Extralotteriet och
Glädjelotten och dels av lotteridriften för sju andra ideella organisationer.
Lotteriverksamheten och framför allt prenumerationslotterierna fortsatte att ge betydande överskott.
2021 har, liksom året innan, präglats av pandemin och dess effekter på bl.a. försäljning i butik och inom
förmånstagarorganisationerna. Frågorna som lyftes i bland annat spelmarknadsutredningen (december
2020) och promemorian om särskild måttfullhet (juni 2021) har landat i en lagrådsremiss (januari 2022)
för lotteri- och spelfrågorna och ska enligt tidsplanen resultera i en proposition i maj 2022. I
lagrådsremissen lyfts argument för att allmännyttiga lotterier i regel har mindre risk för spelproblematik
än andra spelformer och att spel bör regleras proportionerligt till problematiken. De framtida riskerna i
verksamheten består främst av eventuella förändringar i regelverket kopplat till marknadsföring och
försäljning av lotter i kombination med en långsamt vikande lotterimarknad.

Förvaltade stiftelser
Socialdemokraterna förvaltar fem stiftelser med ett totalt kapital om cirka 28 mkr. Det handlar om
Stiftelsen till Ernst Wigforss minne, Stiftelsen Per Albin Hanssons minnesfond, Stiftelsen till Hjalmar
Brantings minne, Tage Erlanders stiftelse för internationellt samarbete samt Stiftelsen till Olga och Tycho
Hedéns minne. Partikansliet stöttar Anna Lindhs minnesfond med administrativt stöd och
insamlingskompetens.

Flerårsöversikt (Tkr)
Koncernen
Totala intäkter
Resultat efter finansnetto
Årets resultat efter fördelning av
ändamålsbestämda medel
Soliditet
%

2021
328 984
27 375

2020
338 790
72 824

2019
366 754
29 828

2018
391 261
-78 801

2017
352 476
29 614

-23 702

31 521

-5 216

-12 364

-12 252

89

90

90

89

89

Socialdemokraterna
Antal medlemmar
st
Totala intäkter
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat efter fördelning av
ändamålsbestämda medel
Soliditet
%

2021

2020

2019

2018

2017

76 704
303 492
20 312

75 157
313 437
70 694

90 273
343 105
34 579

95 707
368 320
-74 779

89 010
328 237
53 446

-30 159

30 127

79

-7 881

10 988

92

93

93

92

92

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
Koncernens och socialdemokraternas resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och
balansräkningar samt kassaflödesanalyser med noter.
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2
3
4
5
6
6, 7

3 925
13 443
127 588
16 206
151 235
16 587
328 984

3 708
13 366
127 457
20 565
161 856
11 838
338 790

-4 700
-50 814
-187 635
-93 640

-4 830
-54 283
-168 411
-82 166

-5 200
-341 989

-5 113
-314 803

-13 004

23 987

11

11 776

9 003

12
6, 13

28 188
648
-232
40 380

39 598
564
-328
48 837

27 375

72 824

27 375
-605

72 824
-736

26 770

72 088

26 770

72 088

-50 472
-23 702

-40 567
31 521

Tkr
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Anslag och gåvor
Offentliga bidrag
Nettoomsättning
Intäkter från lotterier
Övriga rörelseintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Kostnader för varor och tjänster
Utbetalda vinster i lotteriverksamheten
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader

6
6, 8, 9
10

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat
Årets resultat
Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Förändring ändamålsbestämda medel och
avkastningsfond
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital

14
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2021-12-31

2020-12-31

60 546
2 786
63 332

62 281
1 933
64 214

19, 20

106 709

99 701

21
22

10 000
414 290
292
2 166
533 457
596 789

10 000
438 704
265
2 200
550 870
615 084

3 074
236
1 400
34 994
39 704

2 430
1 426
2 993
37 144
43 993

Summa omsättningstillgångar

328 358
328 358
368 062

268 331
268 331
312 324

SUMMA TILLGÅNGAR

964 851

927 408

Koncernens
Balansräkning

Not

Tkr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Summa
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
Summa
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa
Kassa och bank

15
16

23

24
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Not

2021-12-31

2020-12-31

106 709
124 600
548 530
82 955
862 794

99 701
102 100
520 558
113 663
836 022

2 906
2 906

2 863
2 863

Tkr
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Kapitalandelsfond
Ändamålsbestämda medel
Avkastningsfond
Annat eget kapital inklusive årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
Summa avsättningar

25

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

26, 27
28

31 760
24 910
56 670

33 309
21 891
55 200

26

1 283
14 460
10 420
16 318
42 481

1 017
9 434
9 821
13 051
33 323

964 851

927 408

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29
30
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Koncernens rapport över förändringar i eget kapital
Tkr

Kapitalandelsfond

Eget kapital 2020-12-31

99 701

Erhållen utdelning
Resultatandel
Avsättning till fonder
Årets resultat

-4 768
11 776

Eget kapital 2021-12-31

106 709

Balanserade ändamålsbestämda medel
Kongressfond
Valfond
EU-valfond
Intern teknikfond
Summa ändamålsbestämda medel
Årets dispositioner*
Förändring av avkastningsfond
Förändring av kongressfond
Förändring av valfond
Förändring av EU-valfond
Förändring av intern teknikfond
Summa resultatdispositioner
*Positivt belopp ovan avser
ianspråktagande av fond, negativt
belopp avser avsättning till fond

Avkastningsfond

520 558

Ändamåls
bestämda
medel

102 100

27 972

22 500

548 530

124 600

2021-12-31
4 000
106 600
11 000
3 000
124 600

2020-12-31
17 000
74 600
6 500
4 000
102 100

-27 972
13 000
-32 000
-4 500
1 000
-50 472

-9 467
-4 500
-22 100
-4 500
0
-40 567

Balanserat
resultat

Totalt eget
kapital

113 663

836 023

4 768
-11 776
-50 472
26 770

0
0
0
26 770

82 955

862 794
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

27 375
-31 537
559

72 824
-40 997
-566

-3 603

31 261

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-644
3 743
5 026
3 712
8 234

679
367
2 187
2 852
37 346

Investeringsverksamheten
Erhållna utdelningar och räntor hänförliga till
investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

24 331
-4 317
-47 835
80 897
53 076

21 895
-5 557
-108 180
102 590
10 748

-1 283
-1 283
60 027

-1 017
-1 017
47 077

268 331
328 358

221 254
268 331

Koncernens
Kassaflödesanalys

Not

Tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet mm
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Finansieringsverksamheten
Amortering av lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

3 925
13 443
127 588
151 235
7 300
303 492

3 708
13 366
127 457
161 856
7 050
313 437

-50 814
-184 465
-83 839

-54 283
-164 378
-74 105

-247
-319 365

-395
-293 161

-15 873

20 277

7 768

10 411

27 771
648
-1
36 186

39 445
563
-2
50 417

Resultat efter finansiella poster

20 312

70 694

Resultat före skatt

20 312

70 694

Årets resultat

20 312

70 694

20 312

70 694

-50 472

-40 567

-30 159

30 127

Socialdemokraternas
Resultaträkning

Not

Tkr
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Anslag och gåvor
Offentliga bidrag
Intäkter från lotterier
Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Utbetalda vinster i lotteriverksamheten
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa verksamhetens kostnader

2
3
4
6
7

6
6, 8, 9
10

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Förändring ändamålsbestämda medel och
avkastningsfond
Kvarstående belopp för efter fördelning av
ändamålsbestämda medel

12
6, 13

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
Org.nr 802003-1145

12 (37)
2021-12-31

2020-12-31

885
885

658
658

0
0

0
0

10 000
411 963
2 147
424 110
424 995

10 000
434 798
2 156
446 954
447 612

1 078
0
850
34 562
36 490

932
1 257
2 398
36 455
41 042

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

317 619
354 109

258 791
299 833

SUMMA TILLGÅNGAR

779 104

747 445

Socialdemokraternas
Balansräkning

Not

Tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa
Summa anläggningstillgångar

16

17, 18
19, 20
21
22
23

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa

24
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2021-12-31

2020-12-31

124 600
548 530
42 071
715 201
715 201

102 100
520 558
72 231
694 889
694 889

25

2 906
2 906

2 864
2 864

28

24 910
24 910

21 891
21 891

12 948
1 770
9 193
12 176
36 087

8 071
1 307
8 523
9 900
27 801

779 104

747 445

Not

Tkr

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel i fonder
Avkastningsfond
Balanserad vinst eller förlust
Summa eget kapital
Avsättningar
Avsatt för pensioner och likande förpliktelser enligt
tryggandelagen
Summa avsättningar
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31
29
30
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Socialdemokraternas rapport över förändringar i eget
kapital
Tkr
Ändamålsbestämda medel

Avkastningsfond

Balanserat
resultat

Summa
eget kapital

102 100

520 558

72 231

694 889

22 500

27 972

-50 472
20 312

0
20 312

124 600

548 530

42 071

715 202

Eget kapital 2020-12-31
Avsättning till fonder
Årets resultat
Utgående eget kapital 2021-12-31

Balanserade ändamålsbestämda medel
Kongressfond
Valfond
EU-valfond
Intern teknikfond
Summa ändamålsbestämda medel
Årets dispositioner*
Förändring av avkastningsfond
Förändring av kongressfond
Förändring av valfond
Förändring av EU-valfond
Förändring av intern teknikfond
Summa resultatdispositioner
*Positivt belopp ovan avser
ianspråktagande av fond, negativt
belopp avser avsättning till fond.

2021-12-31
4 000
106 600
11 000
3 000
124 600

2020-12-31
17 000
74 600
6 500
4 000
102 100

-27 972
13 000
-32 000
-4 500
1 000
-50 472

-9 467
-4 500
-22 100
-4 500
0
-40 567
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Not

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

20 312
-32 066
1 257

70 694
-46 976
112

-10 497

23 830

-146
3 441
4 877
3 249
924

-404
953
2 094
3 389
29 862

27 331
-473
-47 835
78 881
57 904

24 382
-322
-108 180
101 591
17 471

58 828

47 333

258 791
317 619

211 458
258 791

Tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändring av rörelsekapital
Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet
Förändring av kundfordringar
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Erhållna utdelningar och räntor hänförliga till
investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar, netto
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Tkr

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen
(ÅRL1995:1554) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Socialdemokraterna och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras organisationen och
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när
intäktsredovisning sker.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning
från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att
organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet
att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är
det en gåva.
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförs redovisas
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som
organisationen avser att bruka stadigvarande i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt
huvudregeln till verkligt värde. I de fall en ersättning lämnas för att erhålla gåvan minskas gåvans värde
med ersättningen.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Bidrag som erhållits för att
täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka
infaller. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.
Lotteriintäkter
Lotteriintäkter från A-lotterierna intäktsförs det räkenskapsår intäkten bedömts tjänats in. En uppskattning
av beloppet görs i bokslutet på grundval av uppgift från preliminär avstämning av lotterier bedrivna under
räkenskapsåret. Från 2018 bruttoredovisas intäkter och kostnader för lotterierna.
Ränteintäkter redovisas i enlighet med effektivräntemetoden. Utdelning redovisas när rätten att erhålla
utdelningen är säkerställd.
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Koncernredovisning
Konsolideringsmetod
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters
identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys.
Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade
nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.
Redovisning av intresseföretag
Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt kapitalandelsmetoden. Det innebär att
en förvärvsanalys upprättas och eventuella över- eller undervärden identifieras. Det koncernmässiga
värdet på andelen påverkas under innehavstiden genom avskrivningar på övervärden eller återföring av
undervärden. Andelsvärdet påverkas även av resultatandelen i intresseföretaget under innehavstiden,
justerat för internvinster och övriga koncernmässiga justeringar. Erhållna utdelningar reducerar det
koncernmässiga värdet.
Andel i intresseföretagets resultat efter skatt redovisas på egen rad och påverkar koncernens
rörelseresultat.
Transaktioner mellan koncernföretag
Koncerninterna fordringar och skulder samt transaktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade
vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar
ett nedskrivningsbehov.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till
anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del tillgångens
prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
I samband med fastighetsförvärv bedöms om fastigheten väntas ge upphov till framtida kostnader för
rivning och återställande av platsen. I sådana fall görs en avsättning och anskaffningsvärdet ökas med
samma belopp.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en anläggningstillgång redovisas som
Övrig rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
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Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Datorer
Byggnad
Stomme
Fasad
Yttertak
Installationer (el rör, ventilation, hiss)
Inre ytskick (golv, väggar, tak)
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5 - 10 år
3 - 5 år
per komponent
80 år
15 år
25 år
20 år
5 år

Komponentindelning
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut,
utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens
anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Finansiella instrument
Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när
bolaget blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen
när rätten att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och bolaget har överfört i
stort sett alla risker och förmåner som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella
kapitaltillskott läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina
anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.
Posten består huvudsakligen av aktier och räntebärande tillgångar. De räntebärande tillgångarna redovisas
i efterföljande redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden,
minskat med eventuell reservering för värdeminskning.
Värdepappersportföljer
Socialdemokraterna har definierat två värdepappersportföljer, en aktieportfölj och en ränteportfölj.
Båda dessa ingår i posten andra långfristiga värdepappersinnehav i balansräkningen. För de instrument
som ingår i någon av dessa tillämpas värderingsprincipen på portföljen som helhet. Det innebär att vid
prövning av nedskrivningsbehov avräknas orealiserade förluster mot orealiserade vinster inom
respektive portfölj. Alla transaktioner med värdepapper redovisas på likviddagen.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster
med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar.
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för
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transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet
och det belopp som ska återbetalas.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas
individuellt.
Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga
enskilda finansiella anläggningstillgångar som är väsentliga. Nedskrivning för tillgångar värderade till
upplupet anskaffningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av
företagsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena diskonterade med tillgångens
ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan
som diskonteringsränta. Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen med
ränteinstrument fastställs på motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid
diskonteringen. Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan
det redovisade värdet och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet
av framtida kassaflöden (som baseras på ledningens bästa uppskattning).

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.
Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt
under leasingperioden.

Inkomstskatter
Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då
underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekter redovisas i
eget kapital.
Aktuell skatt
Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs
inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per
balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser.
Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder
och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive
skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.
Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med
ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av
förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten
skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning.
Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag
redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga
överskott.
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På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna
skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar
Avsättning görs när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av
beloppet kan göras. Förpliktelser som väntas regleras efter mer än tolv månader nuvärdesberäknas. Den
ökning av avsättningen som beror på att tid förflyter redovisas som räntekostnad.
Avsättningar för omstrukturering görs när det föreligger en fastställd och utförlig omstruktureringsplan
och berörda personer har informerats.

Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som koncernen lämnar till de anställda.
Kortfristiga ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, sjukvård och
ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en
skuld då det finns en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare
händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Pensioner
Inom koncernen förekommer såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. I
avgiftsbestämda planer betalar företaget/organisationen fastställda avgifter till ett annat företag och har
inte någon legal eller informell förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte
kan uppfylla sitt åtagande. Koncernens resultat belastas för kostnader i takt med att de anställdas
pensionsberättigande tjänster utförts. Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas i enlighet med K3s
förenklingsregler. Koncernen har bl. a. förmånsbestämda planer som innebär att pensionspremier
betalas och dessa planer redovisas som avgiftsbestämda planer. De pensionsförpliktelser vars värde är
beroende av värdet på en kapitalförsäkring redovisas till värdet på kapitalförsäkringen. Om
kapitalförsäkringens verkliga värde är högre än anskaffningsvärdet, redovisas överskjutande belopp
som en ställd säkerhet i not.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
Som likvida medel klassificerar koncernen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker
och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har
en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet: Justerat eget kapital i förhållande till balansomslutningen.
Justerat eget kapital: Eget kapital plus obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt.

Uppskattningar och bedömningar
Det finns inga väsentliga uppskattningar och bedömningar som har påverkat ställning och resultat att
redovisa för räkenskapsåret.
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Not 2 Medlemsavgifter
Koncernen och Socialdemokraterna
Den medlemsavgift som den enskilde medlemmen betalar till Socialdemokraterna är uppbyggd i fyra
delar. Partiets olika organisationsled - socialdemokratiska föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt och
partiet centralt - har en av partikongressen beslutad medlemsavgift om 60 kronor vardera,
partimedlemskapets totala avgift blir således 240 kronor per år.
Socialdemokraterna hade per 2021-12-31 totalt 70 076 (68 161) betalande medlemmar (totalt antal
76 704 (75 157)) vilket är en ökning jämfört med tidigare år.
Andelen icke-betalande medlemmar är mindre än tidigare år till största delen beroende på den nya rutin
för utskrivning av icke-betalande som infördes i början av 2020. Omläggningen av aviseringsperioder
som inleddes 2018 har fortsatt. Detta innebär att det inte längre görs en stor avisering av
medlemsavgifterna i början av året, utan att aviseringar och därmed inbetalningar fördelas mer jämnt över
året för att underlätta arbetet med uppföljningen, främst hos arbetarekommuner och partidistrikt.

Not 3 Anslag och gåvor
Koncernen och Socialdemokraterna
Fackliga anslag
Elektrikerförbundet
Fastighetsanställdas Förbund
GS - Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch
Industrifacket Metall
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet
Svenska Målareförbundet (varav 84 avser tidigare år)
LO
Summa fackliga anslag

2021

2020

0
0
270
1 468
161
150
6 000
8 049

113
173
278
1 450
161
83
6 000
8 258

Anslag i form av personella resurser
Ett politiskt partis verksamhet bygger i mångt och mycket på ideella och frivilliga insatser. Att uppskatta
antalet timmar ideellt arbete som löpande läggs ner under ett år är mycket svårt, dock kan konstateras att
den ideella insatsen är avsevärd.
Bidrag från kampfonden
Från privatpersoner, 2 190 (1 377) givare

1 703
1 703

1 456
1 456

2 578
1 114
3 691

2 561
1 091
3 652

13 443

13 366

Inga bidrag från privatpersoner översteg 20 000 kronor under året.
Övriga verksamhetsbidrag
Mandatstöd från Svenska Kyrkan
Anslag från Sveriges kommuner och regioner
Summa övriga verksamhetsbidrag
Anslag och gåvor, totalt
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Not 4 Offentliga bidrag
Koncernen och Socialdemokraterna
Offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen
Basstöd till partigrupper i riksdagen
Stöd till politiska sekreterare
Stöd till kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor
Bidrag till riksdagsledamöters språkutbildning
Partistöd
Kanslistöd - grundstöd och tilläggsstöd
Summa offentliga bidrag

2021

2020

7 400
79 080
550
0
33 120
7 438
127 588

7 400
77 520
550
150
34 399
7 438
127 457

Not 5 Operationella leasingavtal
Koncernen
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2021
2020
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

11 293
45 851
57 143

11 997
38 650
50 647

Under perioden erhållna variabla leasingavgifter 11 469 (11 912)

Not 6 Intäkter från lotterier
Koncernen och Socialdemokraterna
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund innehar
tillstånd att driva Kombilotteriet 2021 och skraplotterna Glädjelotten och Femmanlotten. Lotteriet
slutredovisas i juni 2022.
2021

2020

Intäkt för såld lott
Vinster
Bruttoresultat

151 235
-50 814
100 421

161 856
-54 283
107 573

Försäljnings- och administrationskostnader
Övriga intäkter

-79 966
6 033

-81 825
5 174

26 488

30 922

446

384

26 934

31 305

Rörelseresultat
Finansiella intäkter
Resultatandel lotterierna
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Not 7 Övriga rörelseintäkter
Koncernen

Kansliavgifter riksdagsgruppen
Årsavgifter till vidareutbildnings- och trygghetsfond
Vidarefakturerade kostnader
Försäljning 1 maj märken
Övrig materialförsäljning
Ej nyttjande av anslag
Övriga intäkter lotterierna
Övriga verksamhetsintäkter
Återbetalning Folksam Liv
Tidskriftsstöd
Övriga intäkter
Försäkringsersättning
Avgår koncerninterna poster
Summa

2021

2020

1 673
1 709
16
449
67
-3 019
6 033
152
220
4 055
5 567
0
-335
16 587

1 680
1 778
121
454
58
-2 301
5 174
86
0
4 055
1 060
52
-379
11 838

2021

2020

1 673
1 709
16
449
67
-3 019
6 033
152
220
7 300

1 680
1 778
121
454
58
-2 301
5 174
86
0
7 050

Socialdemokraterna

Kansliavgifter riksdagsgruppen
Årsavgifter till vidareutbildnings- och trygghetsfond
Vidarefakturerade kostnader
Försäljning 1 maj märken
Övrig materialförsäljning
Ej nyttjande av anslag
Övriga intäkter inkl lotterierna
Övriga verksamhetsintäkter
Återbetalning Folksam Liv
Summa
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Not 8 Övriga externa kostnader
Koncernen
Moderföreningen
Dotterbolagen
Summa

2021

2020

174 760
12 875
187 635

157 837
10 574
168 411

2021

2020

5 243
6 365
20 530
16 993
1 383
21 355
10 950
12 966
85 925
2 755
184 465

4 692
6 860
6 889
10 050
1 286
16 044
12 121
14 493
89 673
2 270
164 378

8 361

6 541

Socialdemokraterna
Lokalkostnader
Kontors- och förvaltningskostnader, mm
Resor och konferenskostnader, mm
Information/kommunikation
Telefoni och porto
Externa tjänster och konsulttjänster
Anslag till sidoorganisationer
Anslag till partidistrikt och arbetarekommuner
Övriga anslag, inkl lotterierna
Föreningsavgifter
Summa
varav koncerninterna kostnader

Not 9 Leasing, leasetagaren
Koncernen
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 5 360 tkr (4 064).
Kostnaderna elimineras i koncernredovisningen.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2021
2020
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

6 571
10 500
17 071

4 713
13 547
0
18 260

Socialdemokraterna
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 4 064 tkr (3 999).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2021
2020
Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

5 466
7 719
0
13 185

3 651
10 796
0
14 447
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Not 10 Anställda och personalkostnader
Koncernen
Medelantalet anställda*
Kvinnor, tillsvidareanställda
Män, tillsvidareanställda
Kvinnor, visstidsanställda
Män, visstidsanställda
Totalt
Löner och andra ersättningar
Förtroendevald ledning
Styrelse och verkställande direktör
Anställd personal
Övriga uppdragstagare
Sociala kostnader
Pensionskostnader för förtroendevald ledning (inkl löneskatt)
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Övriga
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Antal kvinnor i styrelser och verkställande utskott
Antal män i styrelser och verkställande utskott
Antal kvinnor bland övriga ledande befattningshavare
Antal män bland övriga ledande befattningshavare
* Antalet tjänstlediga uppgår 2021 till 15 (19) tillsvidareanställda.

2021

2020

63
43
6
2
114

61
42
5
2
110

9 343
689
52 797
48
62 877

4 798
676
48 528
127
54 129

3 948
4 700
19 808
252
28 708

3 305
4 937
17 060
252
25 554

2 055

2 483

93 640

82 166

5
7
5
5

6
6
6
6
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Socialdemokraterna
Medelantalet anställda *
Kvinnor, tillsvidareanställda
Män, tillsvidareanställda
Kvinnor, visstidsanställda
Män, visstidsanställda
Totalt

Löner och andra ersättningar
Förtroendevald ledning**
Anställd personal
Övriga uppdragstagare
Sociala kostnader
Pensionskostnader förtroendevald ledning (inkl löneskatt)
Pensionskostnader för övriga anställda (inkl löneskatt)
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Övriga
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader

2021

2020

59
35
6
2
102

56
37
5
2
100

9 343
46 786
48
56 177

4 798
43 548
127
48 473

3 948
4 182
17 582
252
25 964

3 305
4 556
15 195
252
23 308

1 698

2 324

83 839

74 105

3
4
5
3

3
3
5
3

* Antalet tjänstlediga uppgår 2021 till 15 (19) tillsvidareanställda.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Antal kvinnor i verkställande utskottet
Antal män i verkställande utskottet
Antal kvinnor i partikansliets ledningsgrupp
Antal män i partikansliets ledningsgrupp

Ersättningar till den förtroendevalda ledningen
Beslut om arvoden och trygghetsvillkor för förtroendevalda funktioner inom partiet fattas av den av
partistyrelsen utsedda Arvodeskommittén utifrån fastställda riktlinjer. Med förtroendevalda funktioner
avses i huvudsak partiledning, gruppledning och vissa arvodesberättigade uppdrag för den
socialdemokratiska riksdagsgruppen. Trygghetsvillkor kan prövas av Arvodeskommittén. I de fall
trygghetsersättning skulle komma i fråga kan detta maximalt utbetalas under en tolvmånadersperiod.
I koncernen finns särskilda VD-avtal som reglerar att befattningen som VD är undantaget LAS. Avtalet
ger rätt till avgångsvederlag motsvarande nio månadslöner vid uppsägning av arbetsgivaren. Full
avräkning sker mot andra inkomster VD erhåller under denna period.
**Under året har trygghetsavtal aktiverats för en avgången partikassör (12 månader) och en avgången
partisekreterare (12 månader). Dessa kostnader har i sin helhet belastat årets resultat.
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Not 11 Resultat från andelar i intresseföretag
Koncernen

Andel i intresseföretags resultat efter skatt
Resultat från tidigare år

2021

2020

11 680
96
11 776

6 061
2 942
9 003

Not 12 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
Koncernen
Utdelningar på aktier och andelar
Resultat försäljning av långfristiga värdepapper
Räntor från ränteobligationer
Valutadifferens
Resultat försäljning av långfristiga fordringar

2021

2020

19 393
8 211
179
-9
413
28 188

15 198
25 474
-1 576
361
140
39 598

2021

2020

19 389
8 211
179
-9
27 771

15 185
25 474
-1 576
361
39 444

2021

2020

202
446
648

180
384
563

2021

2020

202
446
648

180
384
563

Socialdemokraterna
Utdelningar på aktier och andelar
Resultat försäljning av långfristiga värdepapper
Räntor från ränteobligationer
Valutadifferens

Not 13 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Koncernen
Övriga ränteintäkter
Finansiella intäkter från lotteriverksamheten

Socialdemokraterna
Övriga ränteintäkter
Finansiella intäkter från lotteriverksamheten
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Not 14 Aktuell och uppskjuten skatt
Koncernen
Skatt på årets resultat
Aktuell skatt
Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader
Totalt redovisad skatt

2021

2020

-631
26
-605

-739
3
-736

Avstämning av effektiv skatt
2021
Procent

Belopp
27 376

Procent

Belopp
72 824

20,60
0,01
-18,30
-0,10
2,21

-5 639
-2
5 010
27
-605

21,40
0,00
-20,36
-0,03
1,01

-15 584
-2
14 826
24
-736

Redovisat resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Utnyttjande av tidigare års underskott
Redovisad effektiv skatt

2020

Not 15 Byggnader och mark
Koncernen
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

149 212
2 855
152 067

144 668
4 544
149 212

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-86 931
-4 590
-91 521

-82 582
-4 349
-86 931

Utgående redovisat värde

60 546

62 281

Bokfört värde byggnader
Bokfört värde mark

51 927
8 619
60 546

53 662
8 619
62 281

Företagets fastighet är en kontorsfastighet som innehas för långsiktig uthyrning och hyrs bland annat ut
till koncernföretag och moderföretag. Fastigheten klassificeras därför som förvaltningsfastighet. En
extern värdering av fastigheten har genomförts under 2020. Fastigheten har värderats av en oberoende
värderingsman inför 2020 års bokslut. Fastigheten har värderats till 458 000tkr. Värderingen beaktar dels
nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden, dels nyligen genomförda transaktioner mellan oberoende
parter på en marknad med väsentligen samma förutsättningar. Vid beräkningen av fastighetens nuvärde
användes en kalkylperiod på 10 år och en diskonteringsränta före skatt på 4%, hyresutvecklingen antas
vara 1% per år och fastigheten förutsätts vara uthyrd i sin helhet.
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Not 16 Inventarier, verktyg och installationer
Koncernen
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 931
1 462
-1 459
10 934

9 919
1 012
0
10 931

Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 998
1 459
-610
-8 148

-8 233
0
-765
-8 998

2 786

1 933

2021-12-31

2020-12-31

5 265
473
5 738

4 943
322
5 265

-4 607
-247
-4 853

-4 212
-395
-4 607

885

658

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
0

0
0

Utgående redovisat värde

0

0

Utgående redovisat värde

Socialdemokraterna
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 17 Andelar i koncernföretag
Socialdemokraterna
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Not 18 Specifikation andelar i koncernföretag
Socialdemokraterna
Namn
AiP Media Produktion AB
Fastighetsaktiebolaget Adolf Fredrik
indirekt innehav:
Socialdemokraternas Hus

Kapitalandel
100%
100%

Rösträttsandel
100%
100%

100%

100%

Antal
andelar
37 000

Bokfört
värde
0
0
0

Org.nr
AiP Media Produktion AB
556571-2659
Fastighetsaktiebolaget Adolf Fredrik 556019-6510
indirekt innehav:
Socialdemokraternas Hus
556731-4140

Säte
Stockholm
Stockholm

Eget kapital
3 775
34 993

Resultat
130
2 092

Stockholm

2 215

227

Not 19 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande resultatandel
Erhållna utdelningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

99 701
11 776
-4 768
106 709

98 609
9 003
-7 911
99 701

Utgående redovisat värde

106 709

99 701

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
0

0
0

Utgående redovisat värde

0

0

Socialdemokraterna
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Not 20 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen
Namn
A-Lotterierna Ekonomisk
Förening
Bommersvik AB
indirekt innehav: Campus
Bommersvik AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

50%
26%

50%
26%

12 050
13 000

101 526
5 183

26%

26%

26
106 709

A-Lotterierna Ekonomisk
Förening
Bommersvik AB
indirekt innehav: Campus
Bommersvik AB

Org.nr

Säte

702000-6107
556571-2659

Stockholm
Järna

556790-5012

Järna

Socialdemokraterna
Namn
A-Lotterierna Ekonomisk
Förening
Bommersvik AB
indirekt innehav: Campus
Bommersvik AB
Stödföreningen för Gershedens
Folkets Hus

A-Lotterierna Ekonomisk
Förening
Bommersvik AB
indirekt innehav: Campus
Bommersvik AB

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal
andelar

Bokfört
värde

50 %
26 %

50 %
26 %

12 050
13 000

0
0

26 %

26 %

26

0
0
0

Org.nr

Säte

702000-6107
556571-2659

Stockholm
Järna

556790-5012

Järna

Not 21 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncernen och Socialdemokraterna
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

10 000
0
10 000

0
10 000
10 000

Utgående redovisat värde

10 000

10 000

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag avser ett ägarlån till Bommersvik AB
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Not 22 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Koncernen
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar under året
Avyttringar under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

438 704
47 835
-72 249
414 290

417 501
98 180
-76 977
438 704

Utgående redovisat värde

414 290

438 704

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Investeringar under året
Avyttringar under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

434 798
47 835
-70 670
411 963

412 734
98 180
-76 116
434 798

Utgående redovisat värde

411 963

434 798

Socialdemokraterna

Moderföreningen
Direktägda aktier i svenska
börsföretag
Aktiefonder
Hedgefonder
Ränteobligationer
Räntefonder
Summa långfristiga värdepapper

Redovisat värde Marknadsvärde
108 909
67 559
3 081
119 591
112 823
411 963

292 391
153 100
5 108
126 301
113 072
689 972

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 200
0
-34
2 166

2 193
11
-4
2 200

Utgående redovisat värde

2 166

2 200

Not 23 Andra långfristiga fordringar
Koncernen
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Socialdemokraterna
Ingående anskaffningsvärden
Tillkommande fordringar
Avgående fordringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

2021-12-31
2 156
0
-9
2 147

2020-12-31
2 145
11
0
2 156

2 147

2 156

Långfristiga fordringar avser kapitalförsäkringar för pensionsförpliktelser. Motsvarande belopp för
kapitalförsäkringarna tas upp på balansräkningens skuldsida. Marknadsvärdet för kapitalförsäkringarna
per 2021-12-31 är 3 129 tkr.

Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Fordringar Kombilotteriet
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

2021-12-31

2020-12-31

26 379
229
8 386
34 994

30 601
497
6 046
37 144

2021-12-31

2020-12-31

26 379
229
7 954
34 562

30 601
497
5 357
36 455

2021-12-31

2020-12-31

2 906
2 906

2 864
2 864

Lånebelopp
2021-12-31

Lånebelopp
2020-12-31

31 760
31 760

33 309
33 309

1 283

1 016

Socialdemokraterna
Fordringar Kombilotteriet
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

Not 25 Avsättning pensioner och liknande förpliktelser
Koncernen och Socialdemokraterna

Övriga avsättningar pensioner

Not 26 Skulder till kreditinstitut
Koncernen
Nedan framgår fördelning av långfristiga lån.
Räntesats
%
Långfristiga skulder till
kreditinstitut
0,85
Kortfristig del av långfristig skuld

Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti
Org.nr 802003-1145

34 (37)

Not 27 Långfristiga skulder kreditinstitut
Koncernen

Förfaller senare än fem efter balansdagen

2021-12-31

2020-12-31

26 628
26 628

29 243
29 243

2021-12-31

2020-12-31

15 067
3 863
5 980
24 910

12 861
3 399
5 631
21 891

Not 28 Övriga långfristiga skulder
Koncernen och Socialdemokraterna

Vidareutbildning och trygghetsfond
SKL-gruppen
Kyrkomötesgrupp

Särskilda ekonomiska redovisningar för verksamhetsåret finns upprättade för varje grupp och fond. Dessa
redovisningar rapporteras till respektive styrelse.

Not 29 Övriga kortfristiga skulder
Koncernen
Skulder avseende medlemsavgifter
Personalens källskatt
Sociala avgifter
Mervärdesskatteskulder
Övriga poster

2021-12-31

2020-12-31

5 990
1 634
1 652
1 127
17
10 420

5 656
1 382
1 422
1 347
14
9 821

2021-12-31

2020-12-31

5 990
1 472
1 479
251
0
9 193

5 656
1 246
1 268
352
1
8 523

Socialdemokraterna

Skulder avseende medlemsavgifter
Personalens källskatt
Sociala avgifter
Mervärdesskatteskulder
Övriga poster
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Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalt partistöd
Övriga upplupna poster
Förutbetalda prenumerationer

2021-12-31

2020-12-31

8 440
2 561
1 543
1 869
1 905
16 318

6 070
2 158
1 543
1 882
1 398
13 051

2021-12-31

2020-12-31

7 306
2 205
1 543
1 121
12 176

5 147
1 868
1 543
1 342
9 900

2021-12-31

2020-12-31

-25
-297
-1 448
-1 770

0
-569
-738
-1 307

2021-12-31

2020-12-31

5 201
-28 033
-11 776
10
42
3 019
-31 537

5 113
-39 591
-9 003
-10
196
2 299
-40 997

Socialdemokraterna
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Förutbetalt partistöd
Övriga upplupna poster

Not 31 Fordringar och skulder hos koncernföretag
Socialdemokraterna
Moderförening - skulder
Fastighetsbolaget Adolf Fredrik
Socialdemokraternas Hus AB
AiP Media Produktion AB

Not 32 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Koncernen
Avskrivningar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Resultat från andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar (kapitalförsäkring)
Avsättning till pensioner och liknande förpliktelse
Övriga långfristiga skulder
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Socialdemokraterna
Avskrivningar
Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar
Resultat från andelar i koncernföretag
Andra långfristiga fordringar (kapitalförsäkring)
Avsättning till pensioner och liknande förpliktelse
Övriga långfristiga skulder

2021-12-31

2020-12-31

247
-27 616
-7 768
10
42
3 019
-32 066

395
-39 444
-10 411
-10
196
2 299
-46 976

Not 33 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Socialdemokraterna
Lotteriregleringen: En lagrådsremiss (januari 2022) för lotteri- och spelfrågorna ska enligt tidsplanen
resultera i en proposition i maj 2022. Se mer info i Förvaltningsberättelsen under A-lotterierna
Ekonomisk förening.
Efter verksamhetsårets slut har vi sett en kraftig nedgång på den finansiella marknaden pga Rysslands
invasion av Ukraina. Avkastningsfonden tappade cirka 7 procent av sitt värde mellan årsskiftet och sista
februari. Avkastningsfonden är dock välkapitaliserad och kan klara ytterligare finansiell nedgång utan att
partiets verksamhet behöver påverkas negativt i mer än marginell omfattning. Under mars månad har en
grundlig genomgång gjorts av samtliga innehav i fonder och aktier med kopplingar till Ryssland.
Genomgången visade att ringa eller inga direkta innehav eller innehav via fonder förekommer.

Not 34 Ställda säkerheter
Koncernen

Fastighetsinteckningar
Kapitalförsäkring

2021-12-31

2020-12-31

45 000
2 906
47 906

45 000
2 863
47 863

2021-12-31

2020-12-31

2 906
2 906

2 863
2 863

Socialdemokraterna

Kapitalförsäkring
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Stockholm den dag som framgår av den elektroniska underskriften
Verkställande utskottet

Magdalena Andersson
Partiordförande

Tobias Baudin
Partisekreterare

Susanna Gideonsson

Mikael Damberg

Lena Micko

Morgan Johansson

Ardalan Shekarabi

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av den elektroniska underskriften
Ernst & Young AB
Jan Björklund
Förtroendevald revisor

Jens Karlsson
Auktoriserad revisor

Mathias Tegnér
Förtroendevald revisor

Elisabeth Löf
Förtroendevald revisor

Revisionsberättelse

Till partistyrelsen i SVeriges Socialdemokratiska Arbetareparti, org.nr 802003-1145

Rapport om årsredovisningen och koncern
redovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för SVeriges Socialdemokratiska Arbetareparti för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis
ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens
och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021
och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att partistyrelsen fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i SVerige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
De auktoriserade revisorernas ansvar samt De förtroendevalda
revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed
i SVerige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

verkställande utskottet avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.
De auktoriserade revisorernas ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i SVerige.
Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att årsredovis
ningen och koncernredovisningen 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 revi
sionssed 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 årsredovis
ningen och koncernredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktig
heter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller 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, för
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

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

koncernredovisningen

Det är verkställande utskottet som har ansvaret för den andra
informationen.
Den
andra
informationen består
av
verksamhetsberättelse 2021 (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen och vår revisionsberättelse
avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovis
ningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredo
visningen är det vårt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredo
visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen
i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

•

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 effektivi
teten i den interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i verkställande utskottets
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att verkställande utskottet
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 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 och
koncernredovisningen. 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 och koncernredovisningen, däri-

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna infor
mation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har
inget att rapportera i det avseendet.
Verkställande utskottets ansvar
Det är verkställande utskottet som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att de
ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Verkställande
utskottet ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredo
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen
ansvarar verkställande utskottet 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. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om

