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Socialdemokraterna Västerbotten 
Org.nr. 894000-4735 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Socialdemokraterna i Västerbotten är en allmännyttig ideell förening och är befriad från inkomstskatt och moms. Organisationens 
huvudsakliga syfte är bedriva utåtriktad opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Västerbotten. Det innefattar 
valorganisationen, politikutveckling, studieverksamhet och facklig-politisk samverkan i Västerbotten. Partidistriktet utgör också ett 
stöd för arbetarekommunerna i partidistriktet liksom en länk till Socialdemokraterna på riksnivå. 

Socialdemokraterna i Västerbottens har sin expedition i Umeå. 

Organisationens säte är i Umeå 

Flerårsöversikt 

2020 2019 2018 2017 
Intäkter 4 860 416 5 566 998 6 929 179 7 124 663 
Resultat efter finansiella poster 1 130 566 1 410 237 634 099 641 529 
Soliditet (%) 76,40 73,71 92,02 87,41 

Definitioner av nyckeltal, se noter 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter. 
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Socialdemokraterna Västerbotten 
Org.nr. 894000-4735 

RESULTATRÄKNING 

Föreningens intäkter 
Not 

2020-01-01 
2020-12-31 

2019-01-01 
2019-12-31 

Medlemsavgifter 171 760 190 659 
Anslag 4 175 522 4 248 588 
Fakturerade kostnader 513 134 1 127 751 
Övriga rörelseintäkter 1 600 59 
Summa föreningens intäkter 4 862 016 5 567 057 

Föreningens kostnader 
Anslag -425 347 -477 558 
Verksamhetskostnader -1171 802 -1 614 308 
Personalkostnader 2 -2235 781 -2 395 173 
Summa föreningens kostnader -3 832 930 -4 487 039 

Rörelseresultat 1 029 086 1 080 018  

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 77 223 74 692 
Ränteintäkter 0 2 800 
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och 5 
kortfristiga placeringar 24 357 187 392 
Räntekostnader -100 -300 
Summa finansiella poster 101 480 264 584 

Resultat efter finansiella poster 1 130 566 1 344 602 

Resultat före skatt 1 130 566 1 344 602 

Årets resultat 1 130 566 1 344 602k 
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Socialdemokraterna Västerbotten 
Org.nr. 894000-4735 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 
2020-12-31 2019-12-31  

Inventarier, verktyg och installationer 4 1 1 
Summa materiella anläggningstillgångar 1 1 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 1 784 181 1 682 601 
Summa finansiella anläggningstillgångar 1 784 181 1 682 601 

Summa anläggningstillgångar 1 784 182 1 682 602 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 119 064 505 255 
Övriga fordringar 80 079 135 502 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 652 106 117 
Summa kortfristiga fordringar 212 795 746 874 

Kassa och bank 
Kassa och bank 6 683 165 5 033 886 
Summa kassa och bank 6 683 165 5 033 886 

Summa omsättningstillgångar 6 895 960 5 780 760 

SUMMA TILLGÅNGAR 8 680 142 7 463 362 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Kapitalbehållning 5 501 445 4 156 843 
Årets resultat 1 130 566 1 344 602  

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 6 632 011 5 501 445 

Avsättningar 6 

Reserverade medel 1 469 019 1 469 019 
Summa avsättningar 1 469 019 1 469 019 

Långfristiga skulder 7 

Övriga skulder till skoglundfonden 169 578 169 113 
Summa långfristiga skulder 169 578 169 113 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 21 579 32 966 
Övriga skulder 81 380 74 144 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 306 575 216 675 
Summa kortfristiga skulder 409 534 323 785 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 8 680 142 7 463 362 
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Socialdemokraterna Västerbotten 
Org.nr. 894000-4735 

NOTER 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om 
(BFNAR 2017:3) om årsbokslut. 

Materiella anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider: 

årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd 

Antal år 

Inventarier, verktyg och installationer 5 

Noter till resultaträkningen 

Not 2 Medelantal anställda 2020 2019  

Medelantal anställda 
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda 
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. 

Medelantal anställda har varit 3,00 3,00 

Not 3 Finansiella intäkter 2020 2019 

Återinvesterade utdelningar i personalfonden 
2007-2020 77 222 74 692 

77 222 74 692  

Noter till balansräkningen 

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 1 1 
Utgående anskaffningsvärden 1 1 
Redovisat värde 1 1 

Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2020-12-31 2019-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 1 757 108 1 682 920 
Inköp 77 222 74 188 
Utgående anskaffningsvärden 1 834 330 1 757 108 
Ingående nedskrivningar -74 507 -262 402 
Återförda nedskrivningar 24 357 187 895 
Utgående nedskrivningar -50 150 -74 507 
Redovisat värde 1 784 180 1 682 601  

VF  aktier värderade till 503Icr 
Personalfonden är värderad till 1 635 502Icr 
Skoglundfonden är värderad till 186 798 kr  A 

ir 
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Socialdemokraterna Västerbotten 
Org.nr. 894000-4735 

NOTER 

Not 6 Avsättning 

Avsättning valfond 

Not 7 Långfristiga skulder 

Förfaller senare än 5 år 
Skoglund-fonden  

2020-12-31 2019-12-31 

1 469 019 1 469 019 
1 469 019 1 469 019 

2020-12-31 2019-12-31 

169 578 169 113  

Övriga noter 

Not 8 Definition av nyckeltal 

Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningi 
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Till föreningsstämman i Socialdemokraterna Västerbotten, org. nr 894000-4735 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalande 
Jag har utfört en revision av årsbokslutet för Socialdemokraterna Västerbotten för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och 
för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen 
av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om 
fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera före-
ningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt al-
ternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida års-
bokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller miss-
tag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Ris-
ken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oe-
gentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror 
på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa upp-
märksamheten på detta. Mina slutsatser baseras på de revis-
ionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättel-
sen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en 
förening inte längre kan fortsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om års-
bokslutet återger de underliggande transaktionerna och händel-
serna i enlighet med bokföringslagen. 

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Socialdemokraterna Västerbotten för år 2020. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obe-
roende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
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Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Umeå den 15 mars 2021 

Åt_ 
Andreas Vretblom 

Auktoriserad revisor  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åt-
gärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. 
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