Polisförbundets
årsredovisning
2021

Innehåll
4

Förvaltningsberättelse

7

Resultaträkning

8

Balansräkning

10

Kassaflödesanalys

11

Noter

20

Revisionsberättelse

24

Underskrifter

Polisförbundets årsredovisning 2021

2

”Polisförbundet är ett förbund med höga
ambitioner när det gäller att förhålla sig
till mänskliga rättigheter, alla människors
lika värde och rätten att organisera sig och
teckna kollektivavtal.”
Polisförbundets årsredovisning 2021
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Polisförbundet är en partipolitiskt obunden facklig organisation, som företräder medlemmarna och för deras talan i
gemensamma fackliga, sociala och intellektuella intressefrågor.
Medlemsavgifter och övriga intäkter uppgick till 90 747 tkr
(87 755 tkr) och kostnaden för den fackliga verksamheten var
87 859 tkr (88 944 tkr). Resultatet av den fackliga verksamheten uppgick till 2 888 tkr (-1 190 tkr). Kostnaderna för den
fackliga verksamheten har under år 2021 varit lägre än såväl
föregående år som beräknat vilket beror på att förbundet på
grund av rådande situation har fått ändra riktning och haft
mer digital verksamhet. Det medför att den digitala mognaden
nu vidareutvecklas för att bättre kunna möta framtiden.
Resultatet av finansförvaltningen uppgick till 2 945 tkr
(4 406 tkr), vilket omfattar realiserade vinster, realiserade
förluster, utdelningar och räntor.
Vid försäljningen av Polisförbundets fastighet på Baldersgatan
år 2005 beslöts att viss del av avkastningen från placerade medel
ska användas för att täcka underskott i den löpande fackliga
verksamheten. Skillnaden mellan marknadsvärde och bokfört
värde på förbundets finansiella tillgångar exklusive bostadsrätter
och lägenheter uppgår till 29 249 tkr (18 518 tkr).
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Medlemmar
Aktiva medlemmar 20 065 (19 680)
Studerandemedlemmar 2 683 (2 381)
Passiva medlemmar 3 427 (3 241)
Totalt antal medlemmar 26 175 (25 302)
Medlemsavgifter
Den medlemsavgift som medlemmarna betalar består av en
förbundsavgift som uppgick till 310 kr (310 kr) per månad,
avgift för en kollektiv medlemsförsäkring på 65 kr (65 kr)
per månad och en avgift till förbundsregionen. Totalt har
89 018 tkr (86 272 tkr) betalats in av medlemmarna till förbundet i medlemsavgifter under året.
Förvaltning/organisation
Förbundsstyrelsen leder Polisförbundets verksamhet och är under
tiden mellan kongresser förbundets högsta beslutande organ.
Styrelsen består av en ordförande och tio ordinarie ledamöter. Styrelsens mandatperiod är fyra år. Under året har 44 (51) förbundsstyrelsemöten hållits i både digital och fysisk form.
Polisförbundet har både auktoriserade och förtroendevalda
revisorer som sköter revisionen av verksamheten. Det finns två
förtroendevalda revisorer som granskar räkenskaperna och två
förtroendevalda revisorer som granskar verksamheten.
Förbundet har sitt säte i Stockholm.
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Förvaltningsberättelse
Främjande av ändamålet

Förväntad framtida utveckling

Medlemsförsäkringen
Förbundet har tecknat en kollektiv olycksfall- och
sjukförsäkring för medlemmarna hos Euro Accident, premien
för denna uppgår till 65 kr per månad.

Polisförbundets styrka förutsätter ett stort medlemskollektiv för att kunna förhandla fram goda villkor,
liksom möjlighet att påverka arbetsgivare och politiker
samt bra medlemsförmåner.

Totalt har 15 417 tkr (14 907 tkr) inbetalats rörande
försäkringspremier, vilket har redovisats till Euro Accident.
Arbetslöshetsersättning
Under året har 0 tkr (97 tkr) utbetalats i ersättning till
arbetslösa medlemmar.

Väsentliga händelser
under räkenskapsåret
Förbundet har fortsatt arbeta digitalt och på distans i stor
utsträckning under 2021. Coronviruset har inte nämnvärt
påverkat utvecklingen av förbundets verksamhet, ställning och
resultat. Förbundet har fortsatt utveckla sin digitala förmåga
och interaktion med förtroendevalda och medlemmar genom
digitala verktyg.
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Polisförbundet vill ha en hög organisationsgrad och det
krävs en ständig dialog där alla våra medlemmar har
inflytande över beslut och riktning. Utifrån de strategiska
målen framtagen av Kongressen utarbetar förbundet årliga
mål och aktiviteter som ger förutsättningar för en effektiv
styrning och uppföljning av verksamheten.

Hållbarhetsupplysningar
För att Polisförbundet ska ha ett gott anseende behöver vi
agera med gott omdöme och vara varsamma med förbundets
resurser. Därför har förbundsstyrelsen fattat beslut om en ny
policy ”Etiskt förhållningssätt inom förbundet” som omfattar
hela organisationen. Polisförbundet är ett förbund med
höga ambitioner när det gäller att förhålla sig till mänskliga
rättigheter, alla människors lika värde och rätten att organisera
sig och teckna kollektivavtal. Polisförbundet bör så långt det

är möjligt bidra till ökad hållbarhet genom att upphandla
varor och tjänster som lämnar minsta möjliga miljö- och
klimatavtryck och bidrar till ett hållbart samhälle.

Användning av
finansiella instrument
Målet med kaptialförvaltningen är att genom aktiv
förvaltning skapa optimal tillväxt på Portföljen. Risker
i kapitalförvaltningen begränsas genom de regler som
förbundsstyrelsen årligen fastställer i Polisförbundets
placeringspolicy. Polisförbundet ska ta hänsyn till
miljön, ta socialt ansvar och verka för god etik i sin
investeringsverksamhet. Policyn reglerar fördelningen av
innehavet avseende aktier, räntebärande papper och fastigheter
så att risk minimeras i förhållande till
förväntad avkastning.
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Förvaltningsberättelse
Flerårsöversikt
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

2101-2112

2001-2012

1901-1912

1801-1812

Intäkter

90 747

87 755

85 970

82 615

Balansomslutning

92 386

93 794

85 642

90 580

90

82

89

88

5 555

3 124

-3 449

-19 058

Ändamålsbestämt kapital

Balanserat resultat

Årets resultat

o
Ttalt

56 801 626

20 616 623

Soliditet %
Årets resultat

Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång

77 418 249

Resultatdisposition:
Resultat 2021
Balanseras i ny räkning

5 554 906

5 554 906

5 554 906

-5 554 906

0

Avsatt till reservfond

698 300

-698 300

0

Avsatt till konfliktfond

802 300

-802 300

0

Avsatt till arbetslöshetsfond

300 000

-300 000

0

58 602 226

24 370 929

Belopp vid årets utgång
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0

82 973 155
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Resultaträkning1
Fackliga verksamhetens intäkter

Not

Medlemsavgifter
Övriga intäkter

2

Summa Intäkter

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

89 017 681

86 272 583

1 729 427

1 482 160

90 747 108

87 754 743

Not

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

6

3 140 325

4 626 107

-194 609

-219 650

-578

-941

Summa finansiella poster

2 945 138

4 405 516

Resultat efter finansiella poster

5 833 253

3 215 549

Förändring av periodiseringsfond

790 000

1 500 000

Summa bokslutsdispositioner

790 000

1 500 000

6 623 253

4 715 549

-1 068 347

-1 591 538

5 554 906

3 124 011

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
och kortfristiga placeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter

Fackliga verksamhetens kostnader

3

Premier för inkomstförsäkring

-15 416 795

-14 907 186

Övriga externa kostnader

-30 475 113

-36 259 702

Personalkostnader

4

-38 239 862

-34 876 324

Avgifter till andra organisationer

5

-2 666 016

-2 630 814

-1 061 207

-270 684

-87 858 993

-88 944 710

2 888 115

-1 189 967

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar
Summa kostnader
Fackliga verksamhetens resultat

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt

Skatter
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2021-12-31

2020-12-31

Omsättningstillgångar

Not

2021-12-31

2020-12-31

Anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Materiella anläggningstillgångar

Kundfordringar

383 760

234 856

392 697

381 895

93 967

344 389

1 644 564

1 315 059

2 514 988

2 276 199

Kassa och bank

7 713 174

11 410 490

7 713 174

11 410 490

Inventarier, verktyg och installationer

7, 8, 9, 10

Summa materiella anläggningstillgångar

4 080 822

4 641 591

Medlemsfordringar

4 080 822

4 641 591

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Finansiella anläggningstillgångar

Summa kortfristiga fordringar

15

Bostadsrätter och andelslägenheter

11

11 349 199

11 401 132

Aktier och andelar i aktiefonder

12

46 010 600

43 471 208

Andelar i företag med ägarintresse

13

374 042

349 001

Obligationer och andra räntebärande papper

14

20 343 230

20 244 050

Summa kassa och bank

Summa finansiella anläggningstillgångar

78 077 071

75 465 391

Summa omsättningstillgångar

10 228 162

13 686 689

Summa anläggningstillgångar

82 157 893

80 106 982

Summa tillgångar

92 386 055

93 793 671
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Kassa och bank
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Balansräkning
Eget kapital och skulder

Not

2021-12-31

2020-12-31

Ändamålsbestämda medel

58 602 226

56 801 626

Balanserad vinst eller förlust

24 370 929

20 616 623

Summa eget kapital

82 973 155

77 418 249

Periodiseringsfonder

–

790 000

Summa obeskattade reserver

–

790 000

3 166 333

7 636 026

56 731

349 670

2 155 841

2 223 573

4 033 995

5 376 153

9 412 900

15 585 422

92 386 055

93 793 671

Eget kapital

Obeskattade reserver

16

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Polisförbundets årsredovisning 2021

17

9

Kassaflödesanalys1
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2 888 115

-1 189 967

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.
1 061 207

270 684

Realisationsvinst

3 140 325

4 697 928

–

-71 821

Erlagd ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar

2020-01-01
2020-12-31

-448 505

-4 685 731

-11 068 878

-24 420 725

8 210 656

20 014 128

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-3 306 727

-9 092 328

Årets kassaflöde

-3 697 316

1 360 796

Likvida medel vid årets början

11 410 490

10 049 694

7 713 174

11 410 490

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar

Avskrivningar

Realisationsförlust

2021-01-01
2021-12-31

Investeringsverksamheten

-578

-941

-1 361 286

-1 164 476

5 727 783

2 541 407

-238 788

1 733 548

-5 879 584

6 178 169

-390 589

10 453 124

Avyttring av finansiella tillgångar

Likvida medel vid årets slut

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(–)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(–) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
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Noter
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Noter
Not 1 Allmänna upplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 2012:1,
Årsredovisning och koncernredovisning. Redovisningsprinciperna är ändrade då föreningen klassificeras som
ett större företag.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits
eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att
tillgodogöras föreningen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Medlemsavgift redovisas den tidsperiod som avgiften avser.
Leasing
Förbundet redovisar samtliga finansiella leasingavtal enligt
reglerna för operationella leasingavtal. Det innebär att
leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Inkomstskatt
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller
erhållas avseende aktuellt år och justeringar avseende
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tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/fordringar värderas
till vad som enligt förbundets bedömning ska erläggas till eller
erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade
och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som
redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av
poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot
eget kapital. Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter
redovisas inte i resultat- och balansräkningarna.
Ersättningar till anställda
Avgifter för avgiftsbestämda pensionsplaner
kostnadsförs löpande.
Förmånsbestämda pensionsplaner redovisas enligt förenklingsreglerna i BFNAR 2012:1. Det innebär att i de fall en
pensionspremie betalas så kostnadsförs den löpande.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av
tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgång-

ens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll
redovisas som kostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod
används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande
avskrivningstider tillämpas:
Typ

Nyttjandeperiod

Stambyte andelslägenheter

25

Balkonger andelslägenheter

50

Inventarier i bostadsrätts- och
andelslägenheter

5

Inventarier

4

Installationer

5

Datorer

3

Finansiella instrument och värdepapper
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav
redovisas till anskaffningsvärde enligt kap 11. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det
bokförda värdet skrivs tillgången ned till detta lägre värde om
det kan antas att värdenedgången är bestående.

12

Noter
Eventualförpliktelse
En möjlig förpliktelse som härrör till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av en
eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom
förbundets kontroll, inträffar eller uteblir, eller en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt
att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera
förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med
tillräcklig tillförlitlighet.
Nyckeltalsdefinitioner
Nedan definieras nyckeltalen i förvaltningsberättelsens flerårsöversikt.
Soliditet = Justerat eget kapital / Totalt kapital
Kommentar: Justerat eget kapital beräknas som eget kapital plus
79,4 % av obeskattade reserver.
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Noter
Not 2 Övriga intäkter
Annonser
Prenumerationer
Sjuklöneersättning
Hyresintäkter
Övrigt
Summa

2021

2020

1 404 647

1 257 104

18 260

5 505

–

47 773

66 000

100 619

240 520

71 159

1 729 427

1 482 160

2021

2020

3 762 648

4 015 167

Övriga anställda

19 870 135

17 847 579

Totala löner och andra ersättningar

23 632 783

21 862 746

14 526 409

12 505 656

(varav pensionskostnader till styrelse och kanslichef)

1 297 975

867 403

(varav pensionskostnader till övriga anställda)

4 338 080

4 334 191

38 159 192

34 368 402

Män

11

10

Löner och andra ersättningar
Styrelse och kanslichef

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader

Sjuklöneersättning inkluderas i personalkostnader för 2021

Not 3 Övriga kostnader

Not 4 Personal

2021

2020

Parlamentarism

7 014 242

8 389 260

Facklig utbildning

2 912 937

1 144 721

12 592 803

13 271 049

Polistidningen

5 571 876

5 311 729

Ombudsmän

17 964 464

16 974 222

Kvinnor

21

20

Administration

24 098 232

26 501 176

Medelantalet anställda

32

30

2 287 644

2 445 367

Premier för inkomstförsäkring

15 416 795

14 907 186

Summa

87 858 993

88 944 710

Kommunikation

Regionernas verksamhetsbidrag och medlemsförmåner

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

Medelantalet anställda

Noten redovisar Polisförbundets kostnader enligt de funktioner verksamheten är organiserad i.
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Noter
Not 4 Personal

2021

2020

Styrelseledamöter

Not 6 Resultat från finansiella anläggningstillgångar
Realisationsresultat av aktier och andelar i aktiefonder

Män

7

7

Realisationsresultat av obligationer och andra räntebärande

Kvinnor

4

4

Summa

Not 7 Inventarier FS-lägenheter

Ledande befattningshavare
Män

1

2

Ingående anskaffningsvärden

Kvinnor

3

2

Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp

Not 5 Avgifter till andra organisationer

2021

2020

2 111 024

2 074 871

Nordiska Polisförbundet

196 750

193 710

Ingående avskrivningar

Eurocop

269 685

276 470

Förändringar av avskrivningar

88 557

85 763

2 666 016

2 630 814

TCO

TAM Arkiv
Summa

Utgående anskaffningsvärden

Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde
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2021

2020

2 539 393

3 696 530

600 932

929 577

3 140 325

4 626 107

2021-12-31 2020-12-31
778 959

778 959

227 581

–

1 006 540

778 959

-705 237

-672 973

-36 056

-32 264

-741 293

-705 237

265 247

73 722
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Noter
Not 8 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden

2021-12-31 2020-12-31
5 524 796

1 475 355

Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar

Utgående avskrivningar
Redovisat värde
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Ingående anskaffningsvärden

2021-12-31 2020-12-31
492 003

465 629

–

26 374

492 003

492 003

-465 950

-404 576

-10 228

-61 374

-476 178

-465 950

15 825

26 053

Förändringar av anskaffningsvärden
220 924

4 049 441

Inköp

5 745 720

5 524 796

Utgående anskaffningsvärden

-1 448 408

-1 320 996

Förändringar av avskrivningar
Årets avskrivningar

Not 9 Datautrustning

Ingående avskrivningar
Förändringar av avskrivningar

-962 990

-127 412

-2 411 398

-1 448 408

3 334 322

4 076 388

Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde
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Noter
Not 10 Installationer
Ingående anskaffningsvärden

2021-12-31 2020-12-31
1 755 505

1 290 077

Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

Not 11 Bostadsrätter och andelslägenheter
Ingående avskrivningar

–

465 428

1 755 505

1 755 505

Förändringar av avskrivningar
Återförda avskrivningar på försäljningar resp. utrangeringar

-1 290 077

-1 290 077

Utgående avskrivningar

-1 290 077

-1 290 077

465 428

465 428

Årets avskrivningar
Utgående avskrivningar

-626 078

-51 933

-49 634

-727 645

-675 712

11 349 199

11 401 132

Förbundet innehar ett antal bostadsrätter/andelslägenheter med syfte att styrelseledamöterna ska ha
en bostad vid förrättningar. En försiktig värdering av bostadsrätterna och andelslägenheterna på 97 000
(95 000) kr/kvm ger ett totalt marknadsvärde på ca 43 000 000 (42 000 000) kr.

Not 12 Aktier och andelar i aktiefonder
Ingående anskaffningsvärde

Not 11 Bostadsrätter och andelslägenheter

-675 712

Förändringar av avskrivningar

Redovisat värde

Redovisat värde

2021-12-31 2020-12-31

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

2021-12-31 2020-12-31
43 471 208

41 894 175

3 551 783

10 092 239

Försäljningar

-1 012 391

-8 515 206

Inköp

Bostadsrätter

8 381 488

8 237 000

Redovisat värde

46 010 600

43 471 208

Andelslägenheter

3 695 356

3 695 356

Marknadsvärde

74 513 587

60 674 678

–

144 488

12 076 844

12 076 844

Inköp
Utgående anskaffningsvärden
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Noter
Not 13 Andelar i intresseföretag
och gemensamt styrda företag

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

1 098 251

878 601

Förändringar av anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden

219 650

219 650

1 317 901

1 098 251

Not 13 Andelar i intresseföretag
och gemensamt styrda företag
Futurion AB

2021-12-31 2020-12-31
559008-4967

Stockholm

Antal andelar

15

15

Årets resultat

-1 274 094

-1 231 689

Kapitalandel

3 467 596

3 503 658

374 041

349 000

Redovisat värde
Ingående nedskrivningar

-749 250

-529 600

Not 14 Obligationer och andra räntebärande papper

Förändringar av nedskrivningar
Årets nedskrivningar

-194 610

-219 650

Ingående anskaffningsvärde

Utgående nedskrivningar

-943 860

-749 250

Inköp

374 041

349 001

Redovisat värde

Företag
Bergendal Meeting ek förening

Org.nr

Säte

714800-1899

Stockholm

Antal andelar

25

25

Årets resultat

183 500

399 250

17 391 000

17 207 500

1

1

Kapitalandel
Redovisat värde
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2021-12-31 2020-12-31
20 244 050

17 634 136

7 297 445

14 108 836

Försäljningar

-7 198 265

-11 498 922

Redovisat värde

20 343 230

20 244 050

Marknadsvärde

21 088 897

21 558 451

Not 15 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror

854 163

826 741

Övriga förutbetalda kostnader

790 400

488 318

1 644 563

1 315 059

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Noter
Not 16 Obeskattade reserver

2021-12-31 2020-12-31

Periodiseringsfonder
Beskattningsår 2015

–

790 000

Summa periodiseringsfonder

–

790 000

Summa obeskattade reserver

–

790 000

Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2021-12-31 2020-12-31

Upplupen semesterskuld inkl. sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 613 381

3 578 908

420 614

1 797 245

4 033 995

5 376 153

Not 18 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Kriget i Ukraina kan komma att påverka förbundets verksamhet genom ökade
kostnader på grund av rådande inflation.
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Revisionsberättelse
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska
Polisförbundet för år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 31 december 2021 och av dess finansiella
resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten Det registrerade revisionsbolagets ansvar samt
Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Polisförbundets årsredovisning 2021

21

Revisionsberättelse
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses
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vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
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 felaktigheter
i årsredovisningen, 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, förfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i
den interna kontrollen.
• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.
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Revisionsberättelse
Den förtroendevalda revisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger
en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Svenska Polisförbundet
för år 2021.
Vi tillstyrker att kongressen beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har i
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten
och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
Styrelsens ansvar
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit
Stockholm, datum enligt elektronisk signatur
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
KPMG AB
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 ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder det registrerade revisionsbolaget professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på det registrerade
revisionsbolagets professionella bedömning och övriga valda

Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor

Peter Sätre, förtroendevald revisor

Pär Bengtsson, förtroendevald revisor
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Underskrifter
Det har varit ett händelserikt år och förbundsstyrelsen
vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för fint
engagemang under det gångna året.
Förbundsstyrelsen
Stockholm, datum enligt elektronisk signatur
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