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Förord
Det känns bra att summera och blicka tillbaka på ännu ett år i PRO. Året som gått 
har varit intensivt. Vi höll kongress och fattade en rad viktiga beslut för framtiden. 
Dessutom fyllde PRO 70 år. 

Som landets största pensionärsorganisation med närmare 400 000 medlemmar 
är PRO:s röst i samhällsdebatten kraftfull. Vårt intressepolitiska arbete är fram-
gångsrikt – PRO gör skillnad. 

I december genomförde distrikten runt om i landet en aktionsdag för rättvis 
skatt på pension och lön. Aktiviteterna fick stort utrymme i media, vilket upp-
märksammade frågan ytterligare. Tack vare vårt enträgna arbete under de senaste 
åren har skillnaden i skatt på pension och lön minskat, men vi är inte nöjda förrän 
pension och lön beskattas lika. 

Andra framgångar som PRO bidragit till under 2012 är att pensionssystemet 
äntligen utreds, lagen mot åldersdiskriminering skärps 2013 och Socialstyrelsen 
har förbättrat reglerna för läkemedelsgenomgångar för alla över 75 år. 

Vi i PRO ger oss inte förrän alla våra mål har uppnåtts. För varje ny medlem blir 
PRO starkare och får ökad möjlighet att påverka för positiva förändringar. Våra 
satsningar på medlemsrekrytering är därför viktiga. PRO:s medlemmar ger vårt 
intressepolitiska arbete tyngd. 

Medlemmar kan ta del av aktiviteter som resor, friskvård, studier och kultur. 
Överallt i Sverige pågår exempelvis matlagning, styrketräning, vinprovning, golf, 
bokcirklar, hantverk och teaterbesök. På några håll i landet har det under 2012 
vuxit fram föreningar utifrån ett specifikt intresseområde, som till exempel PRO 
Kultur. Det tycker jag är en spännande utveckling. 

Med 2012 i backspegeln kastar vi oss in i ett nytt givande verksamhetsår.  
I samhället finns många utmaningar som kräver den klokskap och erfarenhet 
som vi pensionärer med ålderns rätt besitter – tillsammans är vi starka. 

Curt Persson
Ordförande PRO



VERKSAMHETSBERÄT TELSE 20124

Under året har föreningar utifrån ett 
specifikt intresseområde vuxit fram, 
exempelvis PRO Kultur. 
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PRO påverkar
PRO tar tillvara pensionärernas intressen och påverkar politiken för att 
pensionärerna ska få det bättre i samhället och i världen. Påverkans arbetet 

utgår från handlingsprogrammet som beslutas av PRO:s medlemmar. 

PRO:s åsikter lyfts fram till beslutsfattare på alla nivåer i samhället. I kommuner 
och landsting/regioner påverkar dels PRO:s distrikt, föreningar och samorgani-
sationer och dels PRO:s ledamöter i pensionärsråd. På nationell nivå sitter PRO 
med i regeringens pensionärskommitté och samverkar med myndigheter och 
andra organisationer. PRO lämnar löpande in remissvar på förslag från statliga 
utredningar, samt bildar opinion genom att synas i lokal och nationell media. 

Möten med ministrar
Fyra gånger om året träffar PRO ministrar i regeringens pensionärskommitté för 
att presentera och diskutera frågor som är viktiga för PRO:s medlemmar. Under 
2012 träffade PRO:s ordförande Curt Persson socialminister Göran Hägglund, 
äldre minister Maria Larsson, socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och inte-
grationsminister Erik Ullenhag.

Genomslag i media
En indikation på att PRO når ut bra i samhället är att 74 procent av de tillfrågade 
i Ipsos organisationsindex 2012 kände till PRO. Delvis beror det på ett bra genom-
slag i media. Under 2012 fick PRO mest uppmärksamhet under december och 
februari i samband med diskussion om pensionärsåldern, prisundersökningen 
och aktionsdagen för rättvis skatt på pension. Totalt hade PRO 5 017 träffar i 
tryckt press, webb, TV och radio under 2012.

Aktionsdag för lika skatt
PRO:s arbete för att pensionärer inte ska behöva betala mer skatt än löntagare 
fortsatte under 2012. I december genomförde PRO en aktionsdag då distrikten 
bland annat frågade ut riksdagsledamöter från de olika partierna. Debattartiklar, 
liksom annan uppmärksamhet i media, lyfte fram frågan ytterligare. En Sifo
undersökning visade att 86 procent av svenska folket delar PRO:s åsikt att det är 
fel att pensionärer betalar högre skatt än löntagare.
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Utredningar av pensionssystemet
PRO:s tidigare påtryckningar i pensionsfrågan bidrog till att regeringen tillsatte 
ett flertal utredningar om pensionssystemet under 2012. Pensionsmyndigheten 
fick i uppdrag att analysera de beräkningsregler som finns i pensionssystemet. 
En särskild utredare fick i uppdrag att se över premiepensionssystemets utform-
ning. Den buffertkapitalutredning som regeringen tillsatte hösten 2011 kom med 
ett betänkande kring AP-fondernas utformning och administration. 

Lag mot åldersdiskriminering  
Mycket tack vare PRO:s arbete tog riksdagen 2012 beslut om en stärkt lag mot 
åldersdiskriminering. Den nya lagen gä ller för varor, tjänster, bostäder samt 
hälso och sjukvård. Men lagen har fortfarande brister. Exempelvis omfattas inte 
65-årsgränsen för att få personlig assistans och bilstöd vid funktionsnedsättning.

PRO:s prisundersökning
Syftet med PRO:s årliga prisundersökning är att sätta fokus på matpriserna och 
öka prismedvetenheten bland medlemmar och allmänheten. 2012 genomfördes 
undersökningen under hösten. Omkring 2 000 PRO:are undersökte över 1 000 
butiker i hela landet. I år undersöktes även om butikerna hade viloplats och toalett. 
Resultatet fick stort genomslag i media. 

Vård värd samverkan
PRO arbetar tillsammans med elva andra organisationer i nätverket Vård värd 
samverkan. Syftet är att öka samverkan mellan olika yrkesgrupper inom äldre-
vård- och omsorg och mellan kommuner och landsting. Under 2012 spred nät-
verket genom två regionala kurser information till pensionärsråd i kommuner 
och landsting. 
 

PRO:s Äldrebarometer
I Äldrebarometern 2012 betygsatte PRO:s medlemmar bland annat kommunernas 
äldreomsorg och boende för äldre. Omkring tvåhundra kommuner fick det genom-
snittliga betyget 3,7 av 6. Jämfört med Äldrebarometern 2010 syntes förbättringar 
gällande måltider inom äldreomsorgen, en fråga som PRO drivit hårt. Överlag fick 
boendefrågorna lågt betyg, särskilt vad gäller tillgång till trygghetsboende. 

Koll på läkemedel
PRO driver tillsammans med SPF och Apoteket AB projektet Koll på läkemedel 
för en bättre läkemedelsbehandling av äldre. Under 2012 bidrog arbetet till att 
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• ABF:s styrelse och ABF:s verksamhetsråd

• Energimyndighetens marknadsråd

•  Hjälpmedelsinstitutets brukarråd, utvecklingsråd samt referensgrupp Bo bra på 
äldre dar och Digitala trygghetslarm

•  Konkurrensverket, arbetsgrupp för att granska utvecklingen av LOV

• Ledningskraft

•  Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – samarbetsorgan för rapporten 
”Säkerhet i vardagen. Tips och råd på äldre dar”

•  Myndigheten Vårdanalys brukarråd

• NTFs centrala äldreråd

• Privattandläkarnas brukarråd

• Regeringens pensionärskommitté

•  Regeringens referensgrupp för konsumentfrågor

• Regeringens utredning om framtida valfrihetssystem inom socialtjänsten

•  Riksdagens referensgrupp i Konsumentfrågor och – Kon sumentmakt

•  SIS, projektgrupp om svensk standard inom äldre omsorg

•  Socialstyrelsens äldreråd, samt arbetsgrupper rörande arbetet med värdegrund 
inom äldre omsorgen, öppna jämförelser inom vård och omsorg samt utveckling 
av Äldre guiden och Vårdhand boken

•  Statens pensionsverk – Pensions akademins jury 

•  Styrelsen för BraVå – Bra vård för äldre

•  Sveriges Kommuner och Landsting kring bättre vård för sjuka äldre

• Sveriges Konsumenters styrelse

•  Sveriges Tandläkarförbunds brukarråd

•  Tandvård och läkemedelsförmånsnämndens insynsråd

•  Tillväxtverkets referensgrupp i konsumentfrågor 

• Vård värd samverkan

•  WEDO, samarbetsgrupp och nätverk om äldres välbefinnande inom ramen för 
ett EU-projekt

PRO VAR RePResenteRAt i:
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Social styrelsen förbättrade sina regler gällande läkemedelsgenomgångar för alla 
över 75 år. Dagens Medicin tilldelade projektet ”Hederspristagare Guldpillret 
2012”. Foldern Kloka frågor togs fram som stöd för äldre inför läkarbesök och 
andra vårdkontakter. Under Almedalsveckan arrangerades ett seminarium om 
kommunernas ansvar i frågan.

enkät om boendemiljön
För att ta reda på vad PRO behöver lyfta fram i det boendepolitiska arbetet skicka-
des en enkät ut till 10 000 medlemmar. Det som medlemmarna värderade högst 
i sin boendemiljö var närhet till dagligvaruhandel. Viktigt var även närhet till 
primärvård, utemiljö och kommunikationer.

Granskning av måltidsavgifter
Under 2012 genomförde PRO en granskning av tre kommuner med mycket höga 
måltidsavgifter för äldreomsorgens brukare. Syftet var att se om kommunernas 
avgifter stred mot kommunallagens självkostnadsprincip. Granskningen visade 
att kommunerna följde kommunallagen.  

Mot falska läkemedel
För att säkerställa att leveranser till apotek inte innehåller förfalskade läkemedel 
startade PRO, Apoteket AB och distributörer inom distributions och förpack-
ningsindustrin 2012 projektet Smedpack.  

I nordiska samarbetskommittén (NSK) samarbetar PRO med de nordiska 
pensionärsorganisationerna. NSK är i sin tur medlem i AGE Platform Europé, 
ett europeiskt nätverk för 167 organisationer av och för personer över femtio år. 
Under 2012 tog NSK fram ett dokument kring nordiska frågor kring prioriteringar 
i EU-arbetet, utgående från en samhällsmodell som vilar på solidaritet och 
generell välfärd.

Seminariet om den nordiska modellen vid Gysinge Akademin var även en del av 
NSK:s verksamhet och samlade ett stort antal deltagare från de övriga nordiska 
organisationerna.

inteRnAtiOneLL VeRKsAMhet
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•  Pensionsålderskommitténs betänkande: Längre liv, Längre arbetsliv,  
Förut sättningar och hinder för äldre att arbeta längre 

•  Buffertkapitalutredningens betänkande: AP-fonderna i pensionssystemet  
– effektivare förvaltning av pensionsreserven

• Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek (Ds 2012:21)

• Framtidens högkostnadsskydd i vården (SOU 2012:2)

• Möjliggörande av generisk förskrivning; Lmv dnr. 589:2012/513639

• Gör det enklare (SOU 2012:33)

•  Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten 
(SOU 2010:45)

•  Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv myndighet för hälsa och 
sjukvård och socialtjänst (Ds 2012:20)

•  Läkemedelsgenomgångar för äldre multisjuka personer, en vägledning för sjuk-
vården och andra aktörer; SoS

•  Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen 
(Ds 2011:36)

• Betänkande Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

• Kompetens och ansvar (SOU 2010:65) (möjligheten till fritt val av hjälpmedel)

ReMissVAR
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med PRO i Sverige och utomlands 
under 2012. 
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Friskvård, studier och resor 
I PRO kan medlemmar ta del av allt från gymnastik, studiecirklar och sångträffar till 
IT-kurser, kulturarrangemang och gemenskapsresor. Det är aktiviteter som bidrar till 
ett aktivt, utvecklande och friskare liv för PRO:s medlemmar. 

Motion och gymnastik
Under 2012 motionerade, dansade och gymnastiserade närmare 235 000 PRO:are 
i PRO. Många tävlade i uttagningarna till PRO:s riksmästerskap i golf, oriente ring, 
boule, bridge och bowling. Andra deltog i exempelvis QiGong, senior dans, 
Linedance, simmning, stavgång, curling, promenader, orientering, styrke
träning och cykling. 

Under året tog PRO fram tre nya gympaprogram för medlemmar i samarbete 
med Reumatikerförbundet och friskvårdsföretaget Sond. 

Kultur, sång och studier
Närmare 800 000 deltagare engagerade sig i PRO:s över 13 500 kulturarrangemang 
år 2012. Jämfört med 2011 ökade antalet kulturarrangemang. I PRO fanns 2012 
nära 600 körer och sånggrupper. Över 123 000 personer deltog i PRO:s närmare 
15 000 studiecirklar. I många av dem användes PRO:s studiematerial om bland 
annat IT, ledarskap, medlemsvärvning, trafikkunskap, mobiltelefoni och ben
skörhet. Antal studiecirklar minskade något jämfört med 2011. 

in- och utrikesresor
Över 97 000 personer reste med PRO i Sverige 2012. Omkring 19 400 reste med 
PRO i övriga norden och omkring 6 500 reste med PRO utanför Norden. 

PROmedlemsresor hade två stora medlemsträffar på Mallorca och Antalya för 
sammanlagt 1 000 deltagare, samt storstadsresor, trädgårdsresa, gemenskapsresor 
för ensamresande, vandrings och smakresor. Omkring 2 500 reste med PROmed-
lemsresor 2012. 

Kontakt för gemenskap 
I PRO:s föreningar finns ansvariga för att nya medlemmar ska komma med i 
gemenskapen. Kontaktombuden ser även till att medlemmar som inte orkar delta 
på aktiviteter och möten får telefonsamtal och besök på sitt äldreboende. Under 
2012 fanns omkring 5 000 kontaktombud i PRO som hade telefonkontakt med och 
besökte över 47 000 medlemmar.  



VERKSAMHETSBERÄT TELSE 201212

Gymnastik, dans och motion 235 000

Kulturarrangemang 800 000

In- och utrikesresor 125 000

Studiecirklar 123 000

Summa 1 283 000

DeLtAGARe

Uppskattade ledare
Tiotusentals PRO:are runt om i landet ordnar varje år aktiviteter för PRO:s med-
lemmar. Tack vare alla fantastiska ledare och förtroendevalda är PRO en öppen 
och välkomnande organisation för landets pensionärer. Under 2012 delades 942 
förtjänsttecken ut till några av alla eldsjälar som ställer upp i PRO.

PRO:s folkhögskola
PRO är huvudman för en folkhögskola i Gysinge, Gästrikland. Folkhögskolan 
utbildar bland annat PRO:s medlemmar och förtroendevalda. År 2012 genomför-
des över 4 000 deltagarveckor, lite mindre än 2011. Förutom kurser i förenings-
kunskap och ledarskap fanns exempelvis dans, Qi Gong, IT, hantverk, natur och 
språk med i programmet. 

Under 2012 färdigställdes renovering och ombyggnad av skolans kök och 
matsal, som invigdes i samband med skolans 30årsfirande. 

Utbildningar och konferenser
Under 2012 utbildades PRO:s distrikt i bland annat konsumentfrågor, friskvård, 
studier, PROförsäkringar, medlemsvård och rekrytering, trafiksäkerhet, intresse
politiskt arbete, ledarskap, ekonomi, kommunikation och IT. 

PRO:s regionala konferenser för medlemmar handlade om prisundersökningen, 
medlemsrekrytering, bättre läkemedelsbehandling, förebyggandet av benbrott och 
samverkan för bättre äldrevård. 

GysingeAkademin
”Den nordiska modellen  har den en framtid eller är den bara nostalgi?” var 
temat för GysingeAkademin 2012. Under två dagar i november samlades ett 90-tal 
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personer för att ta del av föreläsningar och diskutera. Föreläste gjorde inbjudna 
forskare och samhällsdebattörer. 

strategi för studier
Under våren 2012 gjordes en översyn av studieverksamheten av riksorganisatio-
nen tillsammans med distriktens studieansvariga. Utifrån utvärderingen togs en 
strategi fram för utveckling av verksamheten. Styrelsen antog strategin i slutet av 
året och satsningarna i strategin genomförs fram till 2015. 

Utvecklingsarbetet sker i nära samarbete med ABF.

PRObåten och PROvetarna
PRObåten samlade för tredje året i rad 1 500 PRO:are för en kryssning från 
Stockholm till Mariehamn. Under färden firades PRO:s 70årsjubileum med fin 
middag. Resenärerna roade sig med dans, musik, underhållning och tog del av 
olika utställningar. Även riksmästerskapet i PRO:s kunskapstävling PROvetarna 
avgjordes på båten.

Försäljning av lotter
PRO:s Rikslotteri säljer trippelskraplotter för att delvis finansiera PRO:s verk-
samhet, i första hand föreningarnas samt PRO:s folkhögskola. Lotterna säljs till 
medlemmar men kan även köpas hos de flesta välsorterade spelombud. 2011 till 
2012 slog försäljningen nytt rekord med nästan 3,2 miljoner sålda lotter (under en 
15månaders försäljningsperiod).

Folkhögskolans intresseförening
1 367 av PRO:s föreningar och distrikt var år 2012 medlemmar i folkhögskolans 
intresseförening. Medlemsavgifterna bidrog till 754 916 kronor som användes till 
bland annat reparationer. 
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I medlemskapet ingick föreningsaktiviteter, tidningen PROpensionären, en 
olycksfallsförsäkring vid PRO-arrangemang, samtal med kontaktombud samt 
IT-support. Medlemmar hade även rabatt på studier vid PRO:s folkhögskola och 
resor med PROmedlemsresor, Grand Tours och SJ. Förmånskortet Smart Senior 
skickades till alla medlemmar. 

Ytterligare erbjöd PRO olycksfalls-, hem- och livförsäkring, speciellt fram-
tagna utifrån PRO:s medlemmars önskemål. Under 2012 såldes 4 700 försäk-
ringar till PRO:s medlemmar.

Medlemsrekrytering
PRO är i särklass Sveriges största pensionärsorganisation och organiserar 22%  
av Sveriges pensionärer. 2012 var 394 935 pensionärer medlemmar. I PRO fanns  
26 distrikt, 290 samorganisationer och 1 367 föreningar. För att PRO ska vara 
en stor, öppen och välkomnande organisation är arbetet med en aktiv medlems-
rekrytering centralt.  

Då antalet pensionärer på senare år har ökat, från cirka 100 000 till 130 000 per 
år, finns fler att värva. Trots det minskade PRO:s medlemsantal under 2012 
med 4 914 medlemmar jämfört med 2011. En positiv trend är dock att samtliga 
kultur föreningar har ökat sitt medlemsantal, varav många har fördubblat det. 

Det är framför allt i storstadsregionerna som medlemsantalet har minskat. 
Särskilda satsningar har därför genomförts i dessa regioner. För att nå ut till nya 
grupper av pensionärer genomfördes även pubturnén After Work, som ett pilot-
projekt på fyra orter runt om i landet. 

Under 2012 förnyades broschyren som skickas ut till alla 65åringar i landet, 
liksom annat rekryteringsmaterial som en handbok och delar av profilmaterialet. 
PRO:s medlemstidning PROpensionären har under 2012 spridits av föreningar på 
exempelvis vårdcentraler samt under mässor och andra evenemang. 

Under 2012 tog PRO fram en strategi för medlemsrekrytering, bland annat 
utifrån förslag från distriktens värvaransvariga. Styrelsen antog strategin i slutet 
av året och satsningarna planeras att genomföras fram till 2015.

MeDLeMsFöRMåneR



VERKSAMHETSBERÄT TELSE 201216

Medlemsstatistik

Distrikt Medlemmar
2012

Medlemmar
2011

Ökning/-
minskning

Blekinge 8 520 8 790 -270

Bohuslän 15 805 16 030 -225

Dalarna 20 972 21 397 -425

Gotland 1 944 1 909 35

Gävleborg 17 361 17 502 -141

Göteborg 10 966 11 563 -597

Halland 9 038 9 155 -117

Jämtland 10 155 9 939 216

Jönköpings län 13 693 13 824 -131

Kalmar län 14 169 14 429 -260

Kronobergs län 8 363 8 400 -37

Medelpad 8 526 8 472 54

Norra Älvsborg 11 210 11 408 -198

Norrbotten 20 161 20 263 -102

Skaraborg 9 739 9 817 -78

Skåne 44 144 45 003 -859

Stockholms län 52 873 53 997 -1 124

Södermanland 10 233 10 539 -306

Södra Älvsborg 9 845 9 858 -13

Uppsala län 15 667 15 483 184

Värmland 16 565 16 525 40

Västerbotten 13 882 14 074 -192

Västmanland 12 767 12 715 52

Ångermanland 9 269 9 350 -81

Örebro län 13 924 14 000 -76

Östergötland 15 144 15 407 -263

sUMMA 394 935 399 849 -4 914
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Många av våra medlemmar 
ägnar sig åt hantverk.
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Unika besökare  Under 2012 Sedan 2011

www.pro.se 1 475 341 + 200 000

Intranätet 33 533 + 6 163

PROpensionären  107 508  + 30 730

Under 2012 hade Pensionätet 6 100 medlemmar och cirka 450 besökare per dag. 
920 föreningar och samorganisationer hade en egen hemsida under pro.se, vilket 
var 110 fler än 2011. 

Kommunikationskanaler
För att fler ska känna till PRO:s arbete och delta i PRO:s aktiviteter behöver PRO:s 
kommunikationskanaler förbättras. Under 2012 har PRO utvecklat medlemstidningen, 
webbplatsen, Facebooksidan, e-post och nyhetsbreven.

Varje år skickas tio nummer av PROpensionären ut till alla medlemmar (ett 
nummer per hushåll). 2012 var upplagan 297 500 exemplar. För att ge en mer 
positiv upplevelse av PRO, och stärka medlemmarnas relation till PRO, gjordes 
layouten och logotypen om under 2012. Dessutom lyftes goda exempel på olika 
föreningsverksamheter fram. 

I arbetet med att ta fram en ny webbplats samlades synpunkter in från besökare 
på den nuvarande hemsidan. Det gjordes dessutom ett stort antal djup intervjuer 
med pensionärer, förtroendevalda och anställda i PRO. Utifrån dessa synpunkter 
togs designskisser fram för att bygga den nya webbplatsen åt PRO, PROmedlems-
resor och PRO:s folkhögskola. 

I slutet av året gjordes insatser för att stärka PRO:s närvaro på Facebook, bland 
annat i samband med aktionsdagen för rättvisa skatter. Aktiviteterna gjorde att 
över 10 000 gillade PRO:s Facebooksida. Förutom att sprida information om PRO 
på Facebooksidan lades där ut ett formulär för ansökan om medlemskap.

Under året fick alla föreningar en egen PROepostadress. I och med de nya 
eposterna började riksorganisationens nyhetsbrev PRO Informerar skickas ut 
digitalt. Distrikten fick även nyhetsbrevet Distriktscirkuläret. För de som vill finns 
fortfarande möjligheten att få nyhets breven i pappersformat. 

WeBBstAtistiK
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Beslutande organ

Kongressen
PRO:s tjugonde kongress genomfördes den 1518 juni 2012 i Örebro. Under 
kongressens fyra dagar togs beslut om 352 motioner, nya stadgar och ett nytt 
handlingsprogram. Riksorganisationen fick bland annat i uppdrag att ta fram  
ett boendepolitiskt program samt arbeta för en sammanhållen äldreomsorgslag.

Representantskap och höstmöte
PRO:s representantskap och höstmöte samlar representanter från PRO:s distrikt 
för att ta beslut om PRO:s verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Under 
2012 ägde representantskapets årsmöte rum i maj. Både årsmötet och höstmötet 
var i Stockholm. Under höstmötet fick representanterna information om planering 
framöver samt uppföljning av tidigare tagna beslut. 

PRO:s styrelse t.o.m. kongressen den 15-18 juni 2012
Ordförande Curt Persson (Uppsala), 1:e vice ordförande Gunnel Carlqvist (Råå) 
och 2:e vice ordförande Lars Hedberg (Älvsbyn).

LeDAMöteR
Eda Anderson (Sundsvall), HansEric Andersson (Haninge), Janette Bäckman 
(Borlänge), Lennart Larsson (Herrljunga), Lola Nilsson (Strängnäs), Gun Rautio 
(Västerås), Mats Olsson (Trensum) och Sara Gunnerblad (personalrepresentant).

FöRste eRsÄttARe
Göran Göransson (Gärsnäs), Grethel Ohlsson (Älvsbyn), JönsBertil Ericson 
(Östersund), Birgitta Jönsson (Stockholm), Nils Nilsson (Borlänge), Mauritz Elias-
son (Uddevalla), Ove Lindström (Visby), Ivar Linder (Karlstad) och Sten Boström 
(personalrepresentant). 

AnDRe eRsÄttARe
Knut Welander (Kristianstad), Bror Kristiansson (Storuman), Lars Åkerlind 
(Ramvik), Lennart Carlfors (Järfälla), Axel Andersson (Hamrångefjärden),  
Ruth Jonsson (Nossebro), Lisbeth Johansson (Norrhult), Olle Beng (Linköping) 
och Gunnel Forsberg (Karlskoga).
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PRO:s styrelse efter kongressen 2012. Stående från vänster: Bernth Johnson, Carl-Eric Thörngren, Göran Göransson,  
Eda Anderson, Ingela Ekholm, Curt Persson, Märtha Dahlberg, Bengt Kronblad, Ulla Holmberg och Lars Holmström.  
Sittande från vänster: Leif Persson, Lars Hedberg, Lisbeth Staaf Igelström, Christina Tallberg och Mauritz Eliasson.  
Infälld bild: Janette Bäckman.

PRO:s styrelse fr.o.m. den 19 juni 2012

Ordförande Curt Persson (Uppsala), 1:e vice ordförande Christina Tallberg 
(Stockholm) och 2:e vice ordförande Lars Hedberg (Norrbotten).

LeDAMöteR
Lisbeth Staaf Igelström (Värmland), Eda Anderson (Medelpad), Janette Bäckman 
(Dalarna), Mauritz Eliasson (Bohuslän), Göran Göransson (Skåne), Ulla Holmberg 
(Västerbotten), Bengt Kronblad (Kalmar) och Märtha Dahlberg 
(personalrepresentant).

eRsÄttARe
Bernth Johnson (Blekinge), Ingela Ekholm (Göteborg), CarlEric Thörngren 
(Uppsala), Lars Holmström (Ångermanland), Leif Persson (Jämtland), Sten 
Boström (förste ersättare personalrepresentant) och Sara Gunnerblad (andre 
ersättare personalrepresentant).

Styrelsen har hållit 9 protokollförda sammanträden.
Sekreterare har varit Anita Ulveklint.  
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Arbetsutskottet 

t.O.M. 18 jUni 2012: 
Curt Persson, Gunnel Carlqvist, Lars Hedberg, Gun Rautio (ersättare).

FR.O.M 19 jUni 2012: 
Curt Persson, Christina Tallberg, Lars Hedberg och Lisbeth Staaf Igelström 
(ersättare). 

Arbetsutskottet har haft 9 protokollförda sammanträden.

Revisorer 

t.O.M 18 jUni 2012: 
Rolf Andersson (Luleå), SvenIvar Jansson (Tullinge) och Benny Wieweg (aukt. 
revisor KPMG). 

FR.O.M. 19 jUni 2012: 
SvenIvar Jansson (Stockholm), Olof Karlsson (Norrbotten) och Fredrik Sjölander 
(aukt. revisor KPMG).

Valberedning 

inFöR KOnGRessen 2012: 
Ordförande: Göran Göransson (Skåne). Ordinarie: Alf Andersson (Södra Älvs-
borg), Barry Andersson (Stockholm), Gunnel Forsberg (Örebro) och Barbro Sand-
berg (Norrbotten).

FR.O.M. 19 jUni inFöR KOnGRessen 2015: 
Ordförande: Bo Johansson (Stockholm). Ordinarie: Barbro Sandberg (Norrbot-
ten), Lennart Larsson (Norra Älvsborg), Lola Nilsson (Södermanland) och Ulla 
Berndtsson (Västmanland). Ersättare: Axel Andersson (Gävleborg), Kerstin Wallin 
(Jämtland), Gunnel Carlqvist (Skåne), Sterne Johannesson (Blekinge) och Christina 
Breilin (Ångermanland).

PRO:s förhandlingsorganisation
I anslutning till representantskapet årsmöte genomförde PROFO, PRO:s förhand-
lingsorganisation, sitt årsmöte. I anslutning till representantskapets höstmöte 
genomfördes ytterligare ett sammanträde i PROFO. 
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Till representantskapets förfogande står följande resultat:

PRO:s fondkapital 88 411 997 kr

Balanserad vinst eller förlust 1 362 439 kr

Årets resultat  6 918 793 kr

Summa kronor  96 693 229 kr

Vad beträffar organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföl-
jande resultat och balansräkningar med tillhörande bokslutsdispositioner och noter.

årsredovisning 2012

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen omfattar Pensionärernas Riksorganisation inklusive resultat-
enheterna PRO:s folkhögskola i Gysinge och Intresseföreningen PRO:s folkhög-
skola Gysinge. Grand Tours AB ingår inte i årsredovisningen.

Pensionärernas Riksorganisation, PRO, är en ideell allmännyttig förening och 
intresseorganisation öppen för alla Sveriges pensionärer. PRO är en självständig, 
oberoende och partipolitisk obunden organisation. Organisationen bevakar pen-
sionärernas intressen i regeringens pensionärskommitté och lokalt och regionalt i 
kommunernas och landstingens/regionernas pensionärsråd.

Under 2012 har PRO fortsatt bedrivit opinionsarbete kring bland annat pensio-
närernas ekonomi – de orättvisa skatterna, pensioner och bostadstillägg – och mot 
åldersdiskriminering. PRO har också arbetat för förbättringar i äldreomsorgen 
och sjukvården.

PRO bedriver därtill en egen omfattande verksamhet och erbjuder medlem-
marna en mötesplats för gemenskap, personlig utveckling, glädje och hälsa. 
PRO genomförde år 2012 studiecirklar i en mängd olika ämnen. 

Antalet medlemmar i PRO den 31 december 2012 var 394 935. PRO är Sveriges 
i särklass största pensionärsorganisation.

PRO ger ut medlemstidningen PROpensionären med ett exemplar per medlems-
hushåll. Tidningens TS-kontrollerade upplaga var 297 500 exemplar.

Sedan 1982 driver PRO folkhögskola. Skolan har sin verksamhet förlagd till den 
egna fastigheten Gysinge Herrgård i Sandvikens kommun. Under 2012 har en stor 
investering skett i ombyggnad och utbyggnad av kök och matsal, motsvarande ca 
9,4 miljoner kronor.

PRO är via Nordiska samarbetskommittén (NSK) fullvärdig medlem i organi-
sationen AGE (The European Older People’s Platform), som verkar för äldrefrågor 
på EU-nivå.

Årets resultat före fondförändringar är 6 918 793 kronor. 
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Resultaträkning

Belopp i Kr Not
2012-01-01 
2012-12-31

2011-01-01 
2011-12-31

Medlemsavgifter 61 430 738 62 485 264

erhållna bidrag 1 13 595 047 13 036 377

Övriga intäkter 2 31 211 684 32 629 551

summa intäkter 106 237 469 108 151 192

Verksamhetskostnader 3 -49 236 737 -41 648 701

externa kostnader 4 -19 732 386 -18 400 440

personalkostnader 5 -30 775 386 -29 919 144

Avskrivningar 6 -879 052 -791 560

summa kostnader -100 623 561 -90 759 845

Verksamhetsresultat 5 613 908 17 391 347

Resultat från finansiella poster
ränteintäkter och liknande resultatposter 7 1 338 141 1 513 684

Resultat efter finansiella poster 6 952 049 18 905 031

Bokslutsdispositioner
Aktuell skatt -33 256 -18 883

årets resultat 6 918 793 18 886 148

Fondförändringar 17 -6 918 793 -18 886 148

årets resultat efter fondförändring 0 0
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Balansräkning

Belopp i Kr Not 2012-12-31 2011-12-31

tiLLGånGAR

Anläggningstillgångar

MAteriellA ANlÄGGNiNGStillGÅNGAr

Byggnader, mark 8 17 319 734 10 996 178

inventarier     9 1 136 591 1 396 103

18 456 325 12 392 281

FiNANSiellA ANlÄGGNiNGStillGÅNGAr

Andelar i koncernföretag 10 1 476 700 1 476 700

Andra långfristiga värdepapper 11 8 020 500 11 014 207

långfristig fordran 12 0 150 000

9 497 200 12 640 907

summa anläggningstillgångar 27 953 525 25 033 188

Omsättningstillgångar

VArUlAGer

Varulager 13 336 384 666 866

KortFriStiGA ForDriNGAr

Kundfordringar 1 312 936 865 468

Övriga fordringar 14 12 717 176 12 963 907

Förutbetalda kostn. och uppl. intäkter 15 2 427 059 3 027 656

16 457 171 16 857 031

KortFriStiGA plAceriNGAr 16 16 866 182 16 087 596

Kassa och Bank 47 590 443 45 037 908

summa omsättningstillgångar 81 250 180 78 649 401

sUMMA tiLLGånGAR 109 203 705 103 682 589
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Balansräkning

Belopp i Kr Not 2012-12-31 2011-12-31

eGet KAPitAL OCh sKULDeR

Eget kapital

Förvaltade fonder 17, 18 2 202 580 1 656 816

intresseföreningens fond 17 598 230 604 657

Kongressfonden 17 10 626 105 12 478 513

Folkhögskolans fond 17 14 561 133 14 549 789

Övriga fonder 17, 19 67 342 742 59 122 223

Balanserat resultat 1 362 439 1 362 439

Årets resultat 6 918 793 18 886 148

Fondförändringar 17  -6 918 793 -18 886 148

summa eget kapital 96 693 229 89 774 437

Kortfristiga skulder

leverantörsskulder 3 804 532 4 203 815

Skatteskulder 106 185 96 548

Övriga skulder 20 896 655 867 432

Upplupna kostn. och förutbet. intäkter 21 7 703 104 8 740 357

summa kortfristiga skulder 12 510 476 13 908 152

sUMMA eGet KAPitAL O sKULDeR 109 203 705 103 682 589

Ställda säkerheter:  inga  inga

Ansvarsförbindelser: 
resegaranti Grand tours AB  50 000  50 000
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Kassaflödesanalys

Belopp i Kr 2012 2011

Verksamhet

resultat efter finansiella poster 6 952 049 18 905 031

Justeringar för poster som inte ingår  
i kassa flödet m.m 879 052 791 560

Betald skatt -33 256 -18 883

Kassaflöde från verksamheten före 
förändringar av rörelsekapital 7 797 845 19 677 708

KASSAFlÖDe FrÅN FÖrÄNDriNGAr  
i rÖrelSeKApitAl

Ökn(-) minskn(+) av varulager 330 482 164 221

Ökn(-) minskn(+) av kortfristiga fordringar 399 860 - 4 041 651

Ökn(+) minskn(-) av kortfristiga skulder -1 397 676 1 977 350

Kassaflöde från verksamheten 7 130 511 17 777 628

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -6 943 096 -5 219 967

Förändring av finansiella tillgångar 3 143 706 7 336 191

Kassaflöde från investeringsverksamheten -3 799 390 2 116 224

årets kassaflöde 3 331 121 19 893 852

Likvida medel vid årets början 61 125 504 41 231 652
Likvida medel vid årets slut 64 456 625 61 125 504

just. för poster som inte ingår i kassaflödet m. m.
Avskrivning av tillgångar 879 052 791 560

879 052 791 560

Likvida medel
Kassa och bank 47 590 443 45 037 908

Kortfristiga placeringar jämställda med lik-
vida medel 16 866 182 16 087 596

64 456 625 61 125 504
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noter med redovisnings principer  
och boksluts kommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättas enligt årsredovisningslagen och bokförings-
nämndens allmänna råd.

PRO:s Rikslotteri trippelskrapet
I årsredovisningen är lotteriet nettoredovisat. Brutto har de totala intäkterna varit 
82 030 525 kronor och kostnaderna varit 62 653 248 kronor, vilket gav en bruttoin-
täkt till PRO på 10 000 000 kronor för perioden 20110901 – 20121130.

Fondförändringar
För rättvisande bild redovisas upplösning av ändamålsbestämda fonder efter 
årets resultat i resultaträkningen. Upplösningen motsvarar kostnader för projekt 
där representantskapet tidigare godkänt avsättning av fondmedel för ändamål 
som styrelsen sedan har att genomföra.

På balansräkningen har ändamålsbestämda fonder i eget kapital ökat respek-
tive minskat med de fondförändringar som skett i resultaträkningen.

Inköp av eget s k förlags och profilmaterial har bedömts vara av ringa värde 
varför det för 2012 har kostnadsförts i sin helhet.

Koncernuppgifter
PRO utgör moderorganisation för en koncern med dotterbolaget Grand Tours 
AB enligt not 10. PRO upprättar inte koncernredovisning med hänvisning till 
reglerna i Årsredovisningslagen 7 kap. 5§, då dotterbolaget inte har betydande 
påverkan på koncernens omsättning, resultat och eget kapital. Inga betydande 
koncernmellanhavanden i form av internförsäljningar eller fordringar och skulder 
förekommer.

För 2012 har Grand Tours AB en omsättning på 3,1 mkr (föregående år 2,8 mkr) 
varvid koncernens del av överskottet är ca 0,1 mkr mot föregående års överskott 
på 0,1 mkr. Bolagets balansomslutning per 20121231 uppgår till 3,7 mkr (3,4 mkr) 
och koncernens del av eget kapital understiger 0,2 mkr (0,1 mkr).

Värderingsprinciper m. m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om 
inget annat anges. Se nästa sida.
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ForDriNGAr
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräk-
nas inflyta.

AVSKriVNiNGSpriNciper FÖr ANlÄGGNiNGStillGÅNGAr
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och 
beräknad ekonomisk livslängd.

MAteRieLLA AnLÄGGninGstiLLGånGAR

Byggnader 40 år

inventarier 5 år

Markanläggning (Bergvärme) 15 år

Fasta fastighetsinventarier 20 år

Datautrustning har bedömts som korttidsinventarier och redovisas under externa 
kostnader.

LiKViDA PLACeRinGAR
Kortfristiga placeringar under omsättningstillgångar har år 2012 värderats till 
marknadsvärde.

nOt 1 eRhåLLnA BiDRAG

2012 2011

Bättre tänka efter före 601 051 563 711

lönebidrag 581 467 460 100

landstingsbidrag, Fhsk 832 016 986 039

Statsbidrag, organisationsstöd 3 646 484 3 534 407

Statsbidrag, folkhögskolan 7 203 014 7 242 400

Bo bra på äldre dar 230 329 19 671

capMouse 221 592 40 175

Övriga 279 094 189 874

13 595 047 13 036 377
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nOt 2 öVRiGA intÄKteR

2012 2011

Folkhögskolan 6 803 230 6 817 550

Annonsförsäljning 10 568 366 12 608 776

Förlagsmaterial 1 653 447 1 894 545

trippelskrapet 9 469 226 8 797 667

Hyror 930 566 926 481

Övrigt 1 786 849 1 584 532

31 211 684 32 629 551

nOt 3 VeRKsAMhetsKOstnADeR

2012 2011

Material- o externa verksamhetskostnader 1 956 134 1 782 413

tidningen propensionären 21 485 191 22 653 659

Medlemsvärvning/inform. 9 329 252 5 886 041

Studieverksamhet 2 384 187 2 246 102

organisation 9 601 401 4 513 434

pro:s Folkhögskola 62 403 93 920

intresseföreningen 47 141 39 121

Kultur 790 749 442 875

Förlagsmaterial 2 289 217 2 627 462

Övrigt 1 291 062 1 363 674

49 236 737 41 648 701

nOt 4 exteRnA KOstnADeR

2012 2011

lokal och inventarier 6 694 505 6 117 990

lämnade bidrag och avgifter 3 709 992 3 527 397

Kontor 4 212 495 4 577 642

Medlemsregistret 4 709 680 3 883 747

Övrigt 405 714 293 664

19 732 386 18 400 440



ÅRSREDOVISNING 201232

nOt 5 PeRsOnALKOstnADeR

2012 2011

Medelantalet anställda
Antal anställda 51* 49**
Varav män 18 16

ledningsgruppen 3 2
Varav män 2 2

Styrelseledamöter 11 11
Varav män 5 5

*varav pro:s kansli 29
**varav pro:s kansli 28

2012 2011

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse och kanslichef/förbundssekreterare 1 984 176 1 931 467

Övriga anställda 22 982 100 22 123 311

summa 25 328 030 24 054 778

* Sociala kostnader 8 715 750 8 965 318

(varav pensionskostnader) 2 325 126 3 007 647

inga pensionskostnader för styrelsen. Kanslichef/förbundssekreterare följer Kps avtalspension.

nOt 6 AVsKRiVninGAR

2012 2011

Maskiner och inventarier 175 608 276 927

Fastigheten Gysinge Herrgård 95 200 95 200

Fastigheten Udden Gysinge 210 823 266 646

Fastigheten Gysinge investering 244 634 0

Markanläggning (Bergvärme) 152 787 152 787

Summa avskrivningar 879 052 791 560
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nOt 7 FinAnsnettO

2012 2011

ränteintäkter 962 649 1 139 198

räntekostnader o finansiella kostnader -25 905 -23 353

Utdelningar 86 447 62 019

orealiserade värdeförändringar 126 915 157 031

realiserat resultat 188 035 178 789

1 338 141 1 513 684

nOt 8 ByGGnADeR OCh MARK

2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 14 929 924 9 997 100

Nyanskaffningar 6 874 213 4 932 824

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Summa 21 804 137 14 929 924

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -3 933 746 -3 571 900

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Årets avskrivning enligt plan -550 657 -361 846

Summa -4 484 403 -3 933 746

Planenligt restvärde vid årets slut 17 319 734 10 996 178

taxeringsvärde, byggnader 579 000 457 000

taxeringsvärde, mark 180 000 149 000

Fastigheten Gysinge Herrgård är 0-taxerad som skolfastighet med undantag av 
läkarvillan taxeringsvärde 759 000 kr
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nOt 9 inVentARieR/VeRKtyG/instALLAtiOneR

2012-12-31 2011-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 7 426 925 7 139 782

Nyanskaffningar 68 883 287 143

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Summa 7 495 808 7 426 925

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -6 030 822 -5 601 108

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Årets avskrivning enligt plan -328 395 -429 714

Summa -6 359 217 -6 030 822

Planenligt restvärde vid årets slut 1 136 591 1 396 103

nOt 10 AnDeLAR i KOnCeRnFöRetAG

Bokfört värde

Vid årets början 1 476 700

Nyanskaffning 0

Vid årets slut 1 476 700

Grand tours AB, org.nr 556291-8358, 14 767 stycken à 100 kr Ägarandel 58%

nOt 11 AnDRA LånGFRistiGA VÄRDePAPPeR

Antal andelar Bokfört värde

riksbyggen 20 st 10 000

Folkets hus 50 st 5 000

Gersheden 50 st 5 000

Folkteatern 50 st 500

20 500 20 500

obligationer Bokfört värde

Vid årets början 10 993 707

Nyanskaffningar 0

Avyttringar -2 993 707

8 000 000 8 000 000

Vid årets slut 8 020 500
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nOt 12 LånGFRistiG FORDRAn

2012-12-31 2011-12-31

pro Blekinge 0 150 000

0 150 000

nOt 13 VARULAGeR M. M.

2012-12-31 2011-12-31

livsmedel 87 941 180 069

Förlag, kontor 98 104 183 738

Förbrukning, övrigt 150 339 303 059

336 384 666 866

nOt 14 öVRiGA KORtFRistiGA FORDRinGAR

2012-12-31 2011-12-31

Fordran landstingsbidrag 175 000 275 000

Fordran lönebidrag 90 624 64 691

Fordran övriga bidrag 48 200 50 000

Fordran trippelskrapet 10 000 000 10 125 015

Fordran Stjärndistribution 1 030 828 1 157 069

Fordran Skatteverket 1 096 982 1 070 740

Övriga kortfristiga fordringar 275 542 221 392

12 717 176 12 963 907

nOt 15 FöRUtBetALDA KOstnADeR OCh UPPLUPnA intÄKteR

2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda hyreskostnader 805 394 709 220

Förutbetalda fakturor 1 333 219 1 823 820

Upplupna inkomsträntor 0 67 292

Övriga 288 446 427 324

2 427 059 3 027 656

nOt 16 KORtFRistiGA PLACeRinGAR

Bokfört värde Marknadsvärde

pensionärernas riksorganisation, räntefond 6 855 533 6 855 533

Övriga placeringar pro* 391 555 391 555

Folkhögskolan, räntefond 9 068 919 9 068 919

intresseföreningen, räntefond 550 175 550 175

16 866 182 16 866 182
* räntefonder, Aktiefonder, Alternativa placeringar, Blandfonder
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nOt 18 FöRVALtADe FOnDeR

2012-12-31 2011-12-31

Forskningsfond 2 202 580 1 656 816

2 202 580 1 656 816

nOt 19   FOnDeR

2012-12-31 2011-12-31

likviditetsfond 20 000 000 20 000 000

inventariefond 3 686 839 3 686 839

Övriga fonder 6 500 000 6 500 000

reparationsfond Gysinge 8 935 384 8 935 384

resultatutjämningsfond 23 220 519 15 000 000

Dispositionsfond 5 000 000 5 000 000

67 342 742 59 122 223

Övriga fonder 20121231 uppgår till 6 500 000 kronor. Häri ingår reserveringar 
för aktiekapitalet i Grand Tours AB enligt not 10. Dessutom ingår reservering av 
medel gentemot PRO:s Folkhögskola. 

Förändring av fonder inom eget kapital enl. not 17 på totalt – 6 918 793 kronor 
redovisas efter årets resultat i resultaträkningen.

nOt 20 öVRiGA sKULDeR

2012-12-31 2011-12-31

Momsskuld 17 625 52 145

personalskatter 369 819 329 556

Övrigt 509 211 485 731

896 655 867 432

nOt 21 UPPLUPnA KOstnADeR OCh FöRUtBetALDA intÄKteR

2012-12-31 2011-12-31

Upplupen semester, övertid, sociala avgifter 3 354 681 3 393 179

Medlemsavgifter 2 426 175 2 287 852

interimsskulder 1 922 248 3 059 326

7 703 104 8 740 357



VERKSAMHETSBERÄT TELSE 201238

slutord
PRO:s styrelse tackar medlemmar och anställda som under det gångna året 
bidragit till goda resultat och redovisar med denna verksamhetsberättelse utveck-
lingen under året samt överlämnar berättelsen till representantskapet för beslut.

Stockholm den 9 april 2013

Curt Persson,  
ordförande

Christina Tallberg,  
1:e vice ordförande

Lars Hedberg
2:e vice ordförande

Lisbeth Staaf Igelström Bernth Johnson Janette Bäckman

Ingela Ekholm Göran Göransson Ulla Holmberg

Bengt Kronblad Märtha Dahlberg
Personalrepresentant

Vår revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2013

SvenIvar Jansson Olof Karlsson Fredrik Sjölander 
auktoriserad revisor 
KPMG AB
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Pensionärernas Riksorganisation, PRO är landets största pensionärsorganisation med ca 400 000 
medlemmar. I PRO finns gemenskap och medlemsaktiviteter som kultur, studier, resor och friskvård. 
PRO bedriver ett omfattande påverkansarbete gällande pensioner, vård och omsorg, boende för äldre 
och rättvisa skatter. PRO gör Sverige klokare, friskare och roligare.



Revisionsberättelse
Till RepResenTanTskapeT föR  
pensionäReRnas RiksoRganisaTion,  
oRg. nR 846000-5120

RappoRt om åRsRedovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Pensionärernas Riksorganisation för år 2012.

sTyRelsens ansvaR föR åRsRedovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta 
en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna 
kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för 
att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

RevisoRns ansvaR
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Granskningen har utförts 
enligt god revisionssed. För den auktoriserade revi
sorn innebär detta att han eller hon utfört revisionen 
enligt International standards on Auditing och god 
revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
den auktoriserade revisorn följer yrkesetiska krav 
samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder 
inhämta revisionsbevis om belopp och annan 
information i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i 
års redovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig
heter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som 
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredo
visningen för att ge en rättvisande bild i syfte att 
utforma granskningsåtgärder som är ändamåls enliga 
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i förening
ens interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovis
ningsprinciper som har använts och av rimligheten 
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom 
en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.

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

UTTalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
för Pensionärernas Riksorganisations finansiella 
ställning per den 31 december 2012 och av dess 
finansiella resultat och kassaflöden för året enligt 
årsredovisnings lagen. Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fast
ställer resultaträkningen och balansräkningen.

RappoRt om andRa kRav enligt lagaR 
och andRa föRfattningaR samt stadgaR
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi  
även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Pensionärernas Riksorganisation för år 2012.

sTyRelsens ansvaR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

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

Som underlag för vårt uttalande om 
ansvars frihet har vi utöver vår revision av årsredo
visningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om 
någon styrelseledamot har företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet. 

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

UTTalande
Vi tillstyrker att Representantskapet beviljar styrel
sens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 10/4 2013

SvenIvar Jansson Olof Karlsson

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor, KPMG AB

åRsRedovisning 2012
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