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Förord  

PRO kan nu lägga ännu ett framgångsrikt år bakom sig – ett år präglat av intensivt arbete 
för att genomföra de beslut som fattades på kongressen 2018. 
Mycket tid och tankemöda har ägnats åt att genomföra besluten gällande PRO folkhögskola 
och PRO:s fastighet i Gysinge. Det har i vissa delar varit komplicerat, men nu är arbetet 
igång och vi kan blicka framåt. Folkhögskolan är sedan december 2018 en egen ideell 
förening med PRO riksorganisation som huvudintressent och med alla PRO-distrikt som 
medlemmar. Gysinge Herrgård AB (restaurang, logi och konferenser) bildades den 1 juli 
2019 och Gysinge Herrgård Fastigheter AB den 1 januari 2020. PRO är ensam ägare till 
bolagen. Det gemensamma för folkhögskolan och bolagen är en plats för PRO:s  
medlemmar och att PRO:s värdegrund ska prägla all verksamhet.

Under året har också den av kongressen beslutade organisationsutredningen påbörjat sitt 
uppdrag, främst med de organisatoriska frågorna. Arbetet fortsätter under 2020 med fokus 
på medlemsfrågor.

För att bättre stödja föreningarnas arbete har vi tagit beslut om ett nytt medlemssystem som 
ska ersätta ”Hjördis”. Det nya systemet är enklare att använda, och tas i drift den 1 april 
2020. Innan dess kommer en mängd utbildningar att genomföras. Styrelsen har också fattat 
beslut om en ny plattform för PRO:s hemsida som presenteras under 2020.

Styrelsens ledamöter har under 2019 tillsammans med kansliets medarbetare genomfört 
dialogmöten med alla distrikt och med samorganisationerna i Stockholm och Malmö.  
Vid träffarna har framförallt medlemsrekrytering och verksamhetsutveckling diskuterats. 
Verksamheten fortsätter under 2020.
 
Det intressepolitiska arbetet har koncentrerats till ”Höj Allmänna Pensionen” och det  
har gett resultat, garantipensionerna och taket på bostadstillägget har höjts det senare till  
7 000 kronor. När det gäller bostadstillägget har PRO protesterat mot de orimligt långa 
handläggningstiderna. 
 
PRO vann en stor seger när riksdagen i slutet av november, och med stor majoritet, beslöt 
att ge de största bankerna ett ansvar för att se till att det är möjligt att ta ut kontanter i hela 
landet. Bakom detta står vårt omfattande och uthålliga påverkansarbete, såsom namninsam-
lingen 2016 (139 064 underskrifter), seminarier, uppvaktningar av ministrar och statssekre-
terare och demonstrationen på Mynttorget i Stockholm i juni 2019 som PRO Medelpad och 
PRO Gävleborg anordnade. Och kontantfrågan har inte bara uppmärksammats i Sverige 
utan också utomlands. Utländska medier har intervjuat PRO i frågan. Sist men inte minst 
har vi fått svart på vitt att PRO har ett högt anseende hos allmänheten. Det visar Kantar- 
SIFO:s anseendeundersökning. Det är hedrande och ett resultat av vår omfattande verksam-
het i hela landet. Men detta förpliktigar också och vi ska fortsätta att tillsammans värna om 
det stora förtroendet för vår organisation. 
 

Christina Tallberg
Ordförande PRO
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PRO påverkar    
PRO påverkar på alla nivåer i samhället för att förbättra levnadsvillkoren för äldre.  
Distrikt, föreningar och samorganisationer lyfter fram PRO:s åsikter och krav till beslutsfattare  
i kommuner och regioner. På nationell nivå påverkar PRO politiker, myndigheter och organisationer 
och bildar opinion genom att synas i lokal, regional och nationell media. Under 2019 beslutade 
PRO:s styrelse att särskilt prioritera följande områden: Hälsa och friskvård, kommunala och 
regionala pensionärsråd samt pensionärers ekonomi.   

PRO Hälsosam.

Susanne Öhrling, sakkunnig i äldreomsorgsfrågor, 
talar om KPR och RPR i Linköping.

Hälsa och friskvård  
Under året startade PRO friskvårdssatsningen PRO Hälsosam. 
Satsningen regleras i ett styrdokument och erbjuder handfasta 
material som ska inspirera till aktivitet. PRO:s nya friskvårds- 
policy och en handledning för friskvårdsansvariga lansera-
des under våren och skickades ut till alla föreningar och 
distrikt. Dessutom fick PRO Hälsosam en egen logotyp. 
Päronet i logotypen kan symbolisera flera olika saker  
förutom att det är både hälsosamt och gott att äta. 

PRO samarbetade med Riksidrottsförbundet och de andra 
pensionärsorganisationerna i ett lyckat initiativ för att 
påverka regeringen att satsa på ett äldrelyft inom idrottsrö-
relsen. I samarbete med Korpen och Gymnastikförbundet 
tog PRO fram nya träningsprogram under namnet Lättsam 
träning. PRO har valt att fortsätta samarbetet med Korpen 
genom en flerårssatsning med målet att stödja seniorledare 
och att få fler äldre i rörelse.   
 
  Kommunala och regionala pensionärsråd
Under 2019 har PRO erbjudit en särskild utbildnings- 
satsning för distriktens ledamöter i de kommunala  
pensionärsråden (KPR) och de regionala pensionärsråden 
(RPR). Under året har elva distrikt anordnat utbildningar, 
vid ett eller flera tillfällen, och PRO:s sakkunniga har stått  
för innehållet. Ytterligare några distrikt har genomfört  
egna utbildningar för sina ledamöter. 

Syftet med satsningen har varit att ge de nyvalda leda- 
möterna i pensionärsråden kunskap och verktyg för att 
kunna vara delaktiga i rådens arbete. PRO har särskilt 
fokuserat på att råden ska utgöra en resurs inför beslut  
och inte enbart en arena för information om redan fattade 
beslut. Det är en viktig förutsättning för vårt framgångsrika 
politiska påverkansarbete att PRO har välutbildade och 
kunniga förtroendevalda. 

PRO
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Marta Szebehely, professor i socialt arbete med  
inriktning mot äldre vid Stockholms universitet  
föreläser på PRO:s och Kommunals seminarium. 

I oktober talade Jan Andersson om det under-
finansierade pensionssystemet i Malmö.

Äldreomsorgsallians
Resurserna inom äldreomsorgen är för få och på många håll 
i landet är läget ohållbart. Därför valde PRO under året att 
tillsammans med Kommunal sätta ljuset på äldreomsorgens 
kris och bilda en allians för äldreomsorgen. Tillsammans 
representerar vi cirka 830 000 medlemmar som kräver 
förändring. Inom ramen för vår äldreomsorgsallians har vi 
lyft frågorna om äldreomsorgens behov av ökade resurser 
och av personalförstärkning både i en gemensam debattarti-
kel och vid ett välbesökt seminarium i riksdagen. Under 
seminariet blev det tydligt att det krävs seriösa satsningar 
på äldreomsorgen för att Sverige ska kunna utvecklas som 
välfärdsnation. Politiker och arbetsgivare måste ta behoven 
inom äldreomsorgen på allvar.  

Vid seminariet deltog PRO:s ordförande Christina Tallberg, 
Kommunals ordförande Tobias Baudin samt riksdagsleda-
möter från bland annat Socialdemokraterna, Liberalerna  
och Centerpartiet. På plats fanns också Marie Wiberg, en  
av initiativtagarna till Undersköterskeupproret och Marta 
Szebehely, professor i socialt arbete med inriktning mot 
äldre vid Stockholms universitet. 
 
 
Pensionärernas ekonomi
PRO har under lång tid drivit frågan om höjd allmän  
pension och att pension och lön ska beskattas lika. Därför 
blev det en bra start på året när regeringspartierna tillsam-
mans med Centerpartiet och Liberalerna i januari kom 
överens om att villkoren för pensionärer ska förbättras. 
Överenskommelsen innebär att den högre skatten pensionä-
rer betalar ska tas bort år 2020 och att pensionen höjs i närtid 
för vanliga löntagare. Detta sker vid sidan av de förändringar 
av pensionssystemet som pensionsgruppen sedan tidigare 
varit överens om. PRO fortsatte att under hela 2019 ställa 
krav på en total översyn av vårt underfinansierade pensions- 
system. Arbetet kröntes med en kampanj på ca 40 ställen i 
Sverige under oktober månad, där PRO krävde höjd avsätt-
ning till pensionssystemet, tillför pensionssystemet mer 
pengar, låt bostadstillägget följa hyresutvecklingen och 
se till att skatten på pension och lön blir lika. 

Uppvaktningar, demonstrationer, debattartiklar, TV och 
radioinslag om ojämlika och orättvisa pensioner avlöste 
varandra under året. PRO välkomnade riksdagsförslag  
om förbättrat grundskydd i form av bland annat höjd 
garantipension och bostadstillägg även om de föreslagna 
höjningarna var otillräckliga. PRO var samtidigt kritisk  
till förslaget om höjd pensionsålder eftersom det inte  
innebar att alla trygghetssystem följde med. 
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Medlemsvärvning utanför PRO Gotlands tält. 

Det gällde till exempel trygghetsregler som rätten till A-kassa 
och sjukförsäkring samt ökad satsning på arbetsmiljön. Sam-
tidigt som förbättringar föreslogs i grundskyddet lyfte PRO 
vikten av att även de allmänna pensionerna måste höjas 
avsevärt då det ska löna sig att ha arbetat ett långt arbetsliv. 
PRO argumenterade för att ett pensionssystem där den 
allmänna pensionen inte nämnvärt skiljer sig från den 
pension som utgår om man arbetat lite eller inte alls,  
undergräver legitimitet och förtroende för vårt pensions- 
system och att ett så kallat respektavstånd måste föreligga. 
 
PRO kritiserade och anmälde Pensionsmyndigheten för 
långa handläggningstider vid ansökan om bostadstillägg  
till Justitieombudsmannen (JO). Det bidrog sannolikt till  
att regeringen senare anslog mer pengar till myndigheten 
för att korta handläggningstiderna. PRO:s arbete för höjda 
pensioner och ett reformerat pensionssystem har även rönt 
internationell uppmärksamhet. Framförallt är det fransk 
media och representanter för olika franska intressen som har 
uppvaktat och intervjuat PRO:s företrädare under året. PRO 
har då sagt att Sverige har ett mycket stabilt finansiellt 
pensionssystem men att det levererar på tok för låga  
inkomstpensioner till en stor grupp pensionärer.
 
 
Almedalen 
Under politikerveckan i Visby arrangeras tusentals seminarier 
som journalister, organisationer, företag och privatpersoner 
deltar i. Representanter för riksdagspartierna håller tal från 
scenen i Almedalsparken i Visby. Syftet med PRO:s närvaro 
under Almedalsveckan är att uppmärksamma politiker, 
opinionsbildare, journalister, forskare, medlemmar och 
presumtiva medlemmar på PRO:s frågor. Tillsammans med 
SPF Seniorerna, SKPF Pensionärerna och RPG arrangerade 
PRO ett gemensamt och välbesökt seminarium om pensioner.  
Företrädare för PRO medverkade också i ett stort antal 
seminarier arrangerade av andra organisationer.
 
PRO Gotland hade även ett eget tält nere i hamnen under 
hela veckan som medlemmar från hela Gotland turades  
om att bemanna för att informera om PRO och rekrytera 
medlemmar. 
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I slutet av november beslöt riksdagen att de större 
bankerna ska vara tvungna att hantera kontanter.

Syftet med prisundersökningen
är att uppmärksamma priserna  
och öka prismedvetenheten.

HelpAge International, som bedriver påverkans- 
arbete kring äldres rättigheter internationellt.

PRO:s prisundersökning  
Den 6 november 2019 genomfördes PRO:s prisundersökning 
när distrikten runt om i landet organiserade de drygt 950 
prisundersökare som besökte 778 butiker. Undersökningen 
bidrar till en större prismedvetenhet bland både medlemmar 
och allmänhet. Dessutom får vi en möjlighet att diskutera 
andra viktiga frågor med journalister, handlare och med-
lemmar i samband med resultatredovisningen. 
   
Prisundersökningen är en del av PRO:s folkrörelsearbete 
som synliggör PRO som påverkanspolitisk kraft och engage-
rar många medlemmar. Uppdraget som prisundersökare är 
både viktigt och uppskattat. Alla medlemmar är välkomna 
att vara med. 
 
 
Konsumentpolitik
I slutet av januari inledningstalade Christina Tallberg vid 
Kontantupprorets riksdagsseminarium om ett av PRO:s 
tyngsta krav i handlingsprogrammet, kravet att bankerna  
ska vara tvungna att hantera kontanter, och att det ska upp-
fyllas före årsskiftet. PRO fick gehör för sitt krav och i slutet 
av november beslutade riksdagen att anta regeringens lag- 
förslag om att de större bankerna ska vara skyldiga att till- 
handahålla kontanttjänster i betryggande utsträckning i  
hela landet. PRO tog därmed hem en seger i kampen om 
kontanterna.

I slutet av året lanserade PRO ett nytt handlednings- 
material för konsumentansvariga i föreningar och distrikt.  
Det innehåller tips på hur man kan lägga upp arbetet som 
konsumentansvarig samt en faktadel om konsumentpolitik 
och PRO:s prioriterade frågor, förr och nu. 
 
 
 Internationellt engagemang
PRO är medlem i den internationella organisationen  
HelpAge International, som bedriver påverkansarbete  
kring äldres rättigheter internationellt. Föreningen PRO 
Global, som finns på flera orter, arbetar med frågor som  
rör äldres rättigheter i ett globalt perspektiv.  

PRO är också medlem i Nordiska samarbetskommittén,  
NSK. I kommittén ingår åtta pensionärsorganisationer från  
de nordiska länderna. Genom NSK är PRO representerade i 
den europeiska samarbetsorganisationen Age Platform 
Europe och dess styrelse. 
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Kommunikationskanaler  
PRO:s kommunikation ska stödja organisationens uppsatta mål i alla led. I vardagen kan det betyda 
allt från att kalla medlemmarna till ett föreningsmöte till att skapa opinion i en rikspolitisk fråga.

Blogg.

PRO informerar.

PRO:s sakkunniga bloggar 
PRO:s blogg startade 2017 för att de sakkunniga ska kunna 
publicera inlägg i aktuella intressepolitiska frågor. Under 2019 
har totalt 15 inlägg publicerats och bloggen har drygt 15 000 
visningar per år. Det mest lästa inlägget var ”Hur kommer det 
sig att de svenska pensionärerna brukar beskrivas som de 
fattigaste i EU?”, som skrevs av Ingemar Hamskär. Bloggen 
hade vid slutet av 2019, cirka 400 prenumeranter. Att prenu-
merera på bloggen innebär att man får ett utskick till sin 
mejladress när ett nytt inlägg publiceras.
 
 
 
Nyhetsbrev och intranät 
Nyhetsbrevet PRO Informerar har varje månad gått ut  
till föreningar, samorganisationer och distrikt, antingen  
per e-post eller i pappersform och det läggs även upp på 
intranätet. PRO Informerar skickas ut några dagar i förväg 
till distrikten för att de ska hinna förbereda sig på de eventu-
ella frågor som kan komma från föreningar. Under våren 
2020 ska det nya nyhetsbrevsverktyget vara på plats.

Remissvar 
 •  Promemoria Avskaffad särskild löneskatt för äldre. 
•  Promemoria Förbättrat grundskydd för pensionärer. 
•  Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem. 
•  Promemoria Avskaffad övre skiktgräns för statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt). 
•  Stärkt kompetens i vård och omsorg.  
•  Promemoria Ytterligare skattesänkningar för personer över 65 år. 
•  Promemoria Ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz samt  
  inom Förenade kungariket
•  Remiss Pensionsmyndighetens föreskrifter om beräkning av bostadskostnad i ärenden om  
  bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd.
•  Remiss – Livsmedelsverkets förslag till kostråd för personer över 65 år. 
•  Remiss Agenda 2030-delegationens slutbetänkande.
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PRO:s webb, blogg, Instagram,  
Twitter och Facebook 
PRO:s hemsida har länge upplevts som svåranvänd och 
den gick inte längre att uppdatera rent tekniskt. Under våren 
2019 gjordes därför en förstudie där PRO:are runt om i 
landet intervjuades i samband med workshops och tekniska 
inventeringar. Arbetet förankrades i IT-rådet och i PRO:s 
styrelse som på hösten beslutade att byta system till Site- 
vision. Det nya systemet är mer användarvänligt och  
används i stor utsträckning av myndigheter och kommuner. 
Den nya hemsidan lanseras under senvåren 2020.

PRO har satsat mycket på sociala medier under året. 
Instagram, som är en applikation till mobiltelefonen där PRO 
visar bilder från sin verksamhet, har blivit en allt viktigare 
kanal och antalet följare har ökat från 217 till 865 sen 2018.   

Twitter är ett annat bra komplement till PRO:s övriga  
kommunikationskanaler där det är lättare att nå journalister, 
beslutsfattare och presumtiva medlemmar med våra nyheter. 
På Facebook fortsatte antalet följare att öka. Det gör att vi 
lättare når ut till en större målgrupp än tidigare. Det Face-
bookinlägg som var mest framgångsrikt under 2019 är 
tv-klippet där hundratals PRO:are demonstrerar utanför 
riksdagen för höjd pension. Inlägget har nått 150 000 perso-
ner samt fått 10 800 reaktioner, kommentarer och delningar.

PRO:s enhet för opinion och påverkan har även producerat 
rörlig bild under året. Till exempel en julhälsning från PRO:s 
ordförande Christina Tallberg och filmade seminarier från 
Almedalen 2019 samt en rörlig verksamhetsberättelse.  

Allt rörligt material finns på vår Youtube-kanal:  
http://bit.ly/2C6RhmN  

Under 2019 har händelser i medierna och information om 
PRO:s ståndpunkt i aktuella politiska frågor varit det som 
väckt mest intresse på Facebook och PRO:s hemsida. 

Webbstatistik
  Antal unika besökare under 2019   Förändring sedan 2018  
  www.pro.se 2 235 189 sessioner under 2019  Sessioner: 2 087 187 sessioner under 2018 
  Besökare:  893 957 unika besökare   747 002 unika besökare 
  Intranätet  48 241 unika sidvisningar   59 486 unika sidvisningar  
  Facebook 51 220 följare     50 800 följare 

Facebooksida.
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PRO i medierna  
PRO syns och hörs mycket i tidningar, TV, radio och på 
webben. Enligt medieanalysföretaget Retriever förekom 
PRO i 17 980 artiklar under 2019 i redaktionell media. 200 av 
artiklarna var publicerade i rikstäckande media. En nyhet 
som fick stor uppmärksamhet var när PRO JO-anmälde 
Pensionsmyndigheten för långa handläggningstider av 
bostadstilläggen. PRO:s årliga prisundersökning får också 
mycket stor publicitet. 2019 rapporterade fler än 80 medier 
om undersökningen. Nytt för detta år var att vi även jämförde 
priserna i butik med livsmedel köpta på nätet, och under-
sökte om butikerna är pensionärsvänliga att handla i. 
 
Att Sverige går mot ett allt mer kontantlöst samhälle är 
något som intresserar utländska medier och under 2019 
besökte ett tiotal utländska medier PRO för att rapportera  
i frågan.  

Bland annat intervjuades PRO:s ordförande Christina 
Tallberg i USA:s största morgonshow i TV, CBS News 
Sunday Morning, med sju miljoner tittare. PRO medverkade 
även i amerikanska New York Times, som gjorde ett stort 
nummer av PRO:s bojkott av IKEA i Gävle när det gjordes 
om till ett kontantlöst varuhus.  

Frankrike ska reformera sitt pensionssystem och sneglar på 
den svenska modellen. Det senaste året har PRO medverkat 
i omkring tio franska tidningar och TV-program. Bland 
annat har tidningen Le Monde och i TV-kanalerna TF2, 
France 3 och Arte rapporterat om PRO:s syn på det  
svenska pensionssystemet. 

PROpensionären   
PROpensionären har under 2019 utkommit med 8 nummer, 
enligt principen en tidning per medlemshushåll. På PRO-
pensionärens egen sida på PRO Riks webb lades tidningen 
ut digitalt som blädderexemplar. Vissa artiklar ur pappers-
tidningen lades också ut på webben. Tidningen har även 
erbjudits som taltidning. 
 
En mätning gjord av Orvesto Konsument (2019:2) visade  
att antalet läsare har ökat med 30 000 personer, eller  
15 procent, jämfört med samma mätperiod året före. Dax att anmäla 

sig till PRO:s 
Riksmästerskap

VI FINNS 
HÄR FÖR DIG!

PRO:s kansli:

SVERIGES STÖRSTA PENSIONÄRSTIDNING   

PE
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NÄ
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4   2019

Inspireras av 
PRO Askim
”SÅ STARTADE VI
EN KLIMATCIRKEL”

GUIDE:
Lyssna på
en podd i sommar!

PRO och politiker kräver:

”Åldersdiskrimineringslagen 

måste skärpas”

Välkommen att kika in till oss 

på PRO Riks i Stockholm.
Se sidan 15

PE1904s001   1

2019-05-16   10:17

Christina Tallberg uttalar sig för den  
franska organisationen Mutualité  
Françaises medlemstidning, som ges  
ut varje kvartal och når 40 miljoner med-
lemmar i ett solidariskt försäkringsbolag.
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Under perioden juli 2018-juli 2019 hade PROpensionären en 
TS-kontrollerad upplaga på 273 500 exemplar. Varje exemplar 
läses av flera läsare och PROpensionärens chef- 
redaktör uppskattar att det totala antalet läsare är runt  
300 000 personer.

Under 2019 låg PROpensionärens annonsbudget på 9,5 
miljoner kronor. Tidningen lyckades dock sälja annonser  
för ytterligare 1,6 miljoner kronor och annonsintäkterna 
(före provision) landade på 11,1 miljoner kronor, en  
betydelsefull intäktskälla för såväl PROpensionären som 
PRO:s verksamhet i stort.

PROpensionärens chefredaktör bedömer att såväl ökningen 
av antalet läsare som ökningen av sålda annonser till stor 
del beror på den uppfräschning av tidningens layout och 
innehåll som redaktionen genomförde i början av 2019. 

Under 2019 har PRO fortsatt att skicka ut distriktsbilagor 
med lokal information tillsammans med PROpensionären. 
Utskicket omfattade över 10 PRO-distrikt. 2019 började 
PROpensionären också att lägga ut alla distriktsbilagor 
digitalt på sin sida på PRO Riks webb.

Samarbetet med den externa repron avslutades i början  
av 2019. Tidningen har därigenom sparat in drygt 300 000 
kronor på årsbasis, samtidigt som hanteringen av bilderna 
har effektiviserats.
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Medlemsrekrytering  

Webbkampanj 2019.

PRO är bra på att rekrytera nya medlemmar, och  
under året valde över 20 000 personer att gå med 
i PRO. 

Under hösten genomfördes en medlemsvärvar- 
kampanj som rullade på Facebook. Kampanjen  
byggde på ordet gemenskap och att ha roligt och  
det skulle också vara personligt och äkta. Målet var  
att rekrytera 5 000 nya medlemmar men slutresultatet  
blev 5 330. 

Vi fortsatte också med kampanjen ”65-åringen”  
– ett brev med information om PRO som skickas  
ut till alla som ska fylla 65 år. 

Dessutom inleddes en större organisationsutredning. 
Syftet med utredningen är att komma med förslag på  
hur PRO kan utvecklas för att bättre klara av att erbjuda 
framtida medlemmar en bra, rolig och intressant  
verksamhet som skapar gemenskap men också ger  
möjlighet att fortsätta ta tillvara pensionärers intressen  
i politiska frågor. 
 
 
 
Medlemsundersökning
PRO genomförde 2019 en större medlemsundersökning och  
i maj mejlades en enkät ut med frågor om hur medlemmarna 
ser på PRO:s verksamhet. 13 517 medlemmar svarade vilket 
gav ett bra underlag. Dessutom genomfördes djupintervjuer 
med förtroendevalda med frågor bland annat om hur med-
lemmar tas emot i PRO, vår verksamhet och kommunikation. 

PRO uppfattas av sina medlemmar som ett starkt varumärke 
som står för gemenskap. Endast häften av medlemmarna 
tycker att de har fått en introduktion och vi vet att en  
personlig introduktion ger nöjdare medlemmar.  

Sammantaget gav undersökningen många nya insikter som 
resulterade i att vi startade projektet ”Medlemsresan” med 
målet att PRO ska bli bättre på att välkomna nya medlemmar. 
Ett konkret exempel är att alla nya medlemmar från och med 
hösten 2019 får ett välkomst-sms så snart de har registrerats. 
Vi har också genomfört ett stort antal workshops runt om i 
landet om hur vi ska förbättra vårt välkomnande lokalt. 
Arbetet fortsätter under 2020. 

13 517 medlemmar svarade på enkäten 
om hur de ser på PRO:s verksamhet. 
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Webbutiken 
Under 2019 har webbutiken utvecklats och utökats  
med nya artiklar och funktioner. Numera finns en 
uthyrningsfunktion, en utförsäljningsflik samt en 
affischgenerator som möjliggör framtagande av 
broschyrer och rollups med lokal prägel. Webbutiken 
kommer successivt att utvecklas och förbättras, både 
vad gäller innehåll, funktionalitet och användarvänlighet.

Medlemsförmåner  
PRO:s medlemsförmåner samlas under PRO Mervärde.  
Exempel på populära förmåner 2019 har varit:
 
• Rabatt på bilbesiktning
• PRO Mastercard
• Mobilabonnemang
• Resor och hotellövernattningar
• Medlemsförmåner hos Fonus
• Rabatt på glasögon

Projekt
Koll på läkemedel 
Tillsammans med SPF Seniorerna, Apoteket AB  
och SKPF Pensionärerna driver PRO projektet Koll  
på läkemedel. Den årliga statistiken som Koll på  
läkemedel tar fram från Socialstyrelsen visar att  
andelen äldre som får olämpliga läkemedel fortsätter  
att minska. 

Koll på Läkemedel firade under 2019 10-årsjubileum. 
Projektet satte vid starten för ett decennium sedan som  
mål att halvera förskrivningen av olämpliga läkemedel  
till pensionärer över 80 år. Det målet har uppnåtts tack  
vare ett stort engagemang från organisationernas  
medlemmar. 

Koll på läkemedel har tagit fram material som går  
att beställa från projektets hemsida  
www.kollpalakemedel.se.

GEMENSKAP OCH FÖRÄNDRING

Rubrik om händelsen 
Underrubrik vad som beskriver vad som ska hända. 

Lorem ipsum dolor sit amet, an modo appareat suavitate his. Sed nusquam constituto ea. Vel cu eros tempor,  
duo porro postea voluptatibus eu. At per timeam audire iuvaret. Suas purto pri et. No est admodum fabellas.  
Ad sint conceptam contentiones usu, qui sonet iracundia an, ei vix fierent copiosae reprimique. Cu summo falli  
insolens mel. Legendos delicata pri et, duo ex atqui epicurei.  

Datum & tid:
Plats:
Kontakt:
PRO är Sveriges största pensionärsorganisation. Tillsammans ser vi till så att livet som pensionär blir bättre och roligare. Varmt välkommen till PRO!

PR
O1

02
5

Rabatt på bilbesktning är en av medlemsförmånerna.

Olämpliga läkemedel fortsätter att minska. 

Affischer kan tas fram för ett specifikt ändamål 
genom affischgeneratorn som togs fram 2019.
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Representation
PRO är Sveriges största organisation för landets pensionärer. Det innebär att 
PRO bjuds in att sitta med i kommittéer, råd, utredningar och i styrelser för olika 
folkrörelser och organisationer.  

 
Under 2019 var PRO representerat i: 
•  ABF:s förbundsstyrelse: Christina Tallberg.  
•  ABF:s verksamhetsråd: Dan Karlsson. 
•  AGE Platform Europe: Christina Tallberg genom Nordiska samarbetskommittén NSK.  
•  ARC, Aging Research Center: Johanna Hållén. 
•  Grand Tours AB: Christina Tallberg, Jan Andersson, Lisbeth Staaf Igelström, Johanna Hållén  
     samt Sten Fors, ersättare. 
•  Gysinge Herrgård AB: Håkan Bengtsson, Charlotta Rosenquist och Helena Palacios. 
•  Gysinge Herrgård Fastighets AB: BoA Johansson, Charlotta Rosenquist och Helena Palacios. 
•  Konsumentverkets insynsråd – Ola Nilsson. 
•  Nordiska samarbetskommittén, NSK: Christina Tallberg och Johanna Hållén. 
•  PRO:s rikslotteri Trippelskrapets styrgrupp: Christina Tallberg, Johanna Hållén och  
    Charlotta Rosenquist samt Johnny Löfstrand, lotteriföreståndare. 
•  Referensgrupp till forskningsprojektet DöBra, Karolinska institutet: Britta Håkans. 
•  Regeringens pensionärskommitté: Christina Tallberg och Jan Andersson.  
•  RUT-utredningen: Christina Tallberg. 
•  Socialstyrelsen – E-hälsorådet: Anna Löfdahl. 
•  Socialstyrelsen – Äldrerådet: Carina Benjaminsson. 
•  Socialtjänstutredningen – Framtidens socialtjänst: Anna Löfdahl. 
•  Sveriges kommuner och landsting – Dialog med facken: Anna Löfdahl. 
•  Sveriges konsumenter: Johanna Hållén. 
•  Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets insynsråd: Johanna Hållén 
•  Tandvårdsutredningen: Christina Tallberg och Anna Löfdahl. 
•  Utredningen Välfärdsteknik inom äldreomsorgen: Johanna Hållén.
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PRO Blekinge  6 729                             6 937     -208 

PRO Bohuslän 11 851     12 292      -441

PRO Dalarna 16 834      17 350      -516 

PRO Gotland 1 830      1 853     -23 

PRO Gävleborg 15 802     15 960      -158 

PRO Göteborg 6 559      7 184     -625 

PRO Halland 7 106      7 461      -355 

PRO Jämtlands län 8 694      8 848      -154

PRO Jönköpings län                       11 503     11 940      -437

PRO Kalmar län 10 914     11 480     -566 

PRO Kronobergs län                         6 748                             6 964      -216 

PRO Medelpad                         6 960      7 062      -102

PRO Norra Älvsborg 8 360      8 713      -353 

PRO Norrbotten 15 868 16 271     -403

PRO Skaraborg                         8 428                             8 817      -389 

PRO Skåne 33 760          35 417     -1 657 

PRO Stockholms län 41 821                           43 573     -1 752

PRO Södermanland                         7 550     8 008      -458 

PRO Södra Älvsborg 7 676                             8 096     -420 

PRO Uppsala län 14 446      14 712     -266

PRO Värmland 14 193     14 341      -148

PRO Västerbottens län 12 441      12 608     -167 

PRO Västmanland 10 545     11 006     -461 

PRO Ångermanland 7 784      8 102     -318

PRO Örebro län 11 768     12 025       -257

PRO Östergötland 11 871      12 473     -602 

Medlemmar ej placerade i distrikt 1 596                             1 447     149 

Summa:                    319 637      330 940      -11 303 

Medlemsstatistik
Distrikt Medlemmar 2019 Medlemmar 2018 Ökning/minskning
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Friskvård, studier och resor   
PRO erbjuder ett stort utbud av aktiviteter för sina medlemmar. Kultur, sång och studier är 
det som engagerar flest. Under 2019 erbjöd PRO-föreningarna studiecirklar i 149 olika 
ämnen från Allmän språkkunskap till Övriga enskilda instrument. PROsIT-cirklarna har även 
i år lockat många deltagare. Olika typer av hantverkscirklar är konstant populära, liksom 
reseverksamheten och många PRO:are har under året rest både inom och utanför Sverige.  
Varje år genomförs en aktivitetsrapportering där föreningar, samorganisationer och distrikt 
lämnar en rad uppgifter som beskriver verksamheten i termer av till exempel friskvård, 
reseverksamhet, styrelsearbete och medlemsvärvningsaktiviteter. PRO Riks sammanställer 
all information och använder den som underlag till bland annat verksamhetsberättelsen. 
Uppgifter om studiecirklar och kulturarrangemang tillhandahålls av ABF.

PRO-kören från Lomma sjunger på 8-marsfirande  
i Malmö.

Cirka 109 000 medlemmar deltog förra året i 10 200 
studiecirklar och annan folkbildning.

Kultur och sång 
Under 2019 besökte 704 300 personer PRO:s 13 500 rapporte-
rade kulturarrangemang och inom organisationen fanns  
det 466 sång- och musikgrupper. Succén med PRO  
Västmanlands fyra rockkörer, där 500 PRO:are träffas en 
gång i veckan för att sjunga rock- och poplåtar, fortsätter 
även under 2019.  

      
Folkbildning
Cirka 109 000 medlemmar deltog i 10 200 studiecirklar och 
annan folkbildning. Liksom under 2018 har PRO satsat  
på att få igång utvecklingsprocesser i föreningarna med 
materialet ”Ett välkomnande PRO från A-Ö”. Studie- 
materialet har använts flitigt i studiecirklar och på  
seminarier.  

Under våren lades ett stort arbete ner på att uppdatera  
PRO:s studiematerial som tar upp organisationsfrågor  
bland annat genom att ta fram powerpointpresentationer. 
Dessa presentationer kan laddas ner från PRO:s Intranät  
och finns under fliken Studier. 
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Kurs på Gysinge i september.

Riksmästerskap i golf, Sunne 2019

PRO:s kontaktombud ser till så att alla trivs, får göra 
sina röster hörda och att deras behov tillgodoses.

Kurser och konferenser
Under 2019 genomförde PRO centrala kurser för distrikts- 
ansvariga i och om bland annat konsumentfrågor, frisk- 
vård, studier, PRO Försäkringar, medlemsrekrytering och 
medlemsvård, intressepolitiskt arbete, PRO Kontakt, ledar-
skap, ekonomi, kommunikation och IT. Riksorganisationen 
har även medverkat i PRO-distriktens kurser för föreningar-
nas förtroendevalda om bland annat konsumentfrågor och 
prisundersökningen, medlemsrekrytering, kontaktombuds- 
kurser, förebyggande av benbrott och inbrott, ledarskap, 
kurser för pensionärsråden samt seminarier kring pension- 
ärers ekonomi. Under 2019 har distrikten genomfört  
cirka 350 egna kurser för cirka 8 000 förtroendevalda.

Kontakt för gemenskap
I flera av PRO:s föreningar finns kontaktombud som  
ansvarar för att nya medlemmar ges möjlighet att komma 
med i gemenskapen. Kontaktombuden ser även till att 
medlemmar som inte orkar delta i aktiviteter eller på  
möten får telefonsamtal och besök. Antalet kontaktombud 
har sjunkit under några år vilket är bekymmersamt då 
ombuden är en viktig faktor för att medlemmarna ska 
stanna kvar i organisationen.  

 

PRO:s riksmästerskap och PROvetarna
PRO:s riksmästerskap genomfördes i sex grenar under  
året: parbridge på Viking Line, orientering i Sala, golf i 
Sunne, boule på Gysinge herrgård, bowling i Årsta  
partihallar och riksfinalen i frågesportstävlingen PRO- 
vetarna som genomfördes i Stockholm. I mästerskapen 
tävlar man i både lag- och singelklasser och riks- 
tävlingarna föregicks av uttagningar på både förenings-  
och distriktsnivå. En nyhet för i år var att orienterings- 
mästerskapet samkördes med SPF Seniorerna.

Riksfinalen i PROvetarna är en ”finalernas final” då  
alla deltagande lag redan är vinnare efter att ha  
genomgått uttagningar i föreningen, distriktet och i  
fem regionfinaler. Till riksfinalen hade lagen från  
PRO Staffanstorp, PRO Alingsås, PRO Burseryd- 
Broaryd, PRO Haga och PRO Ånge kvalificerat sig.  
Det blev en jämn historia där PRO Alingsås avgick  
med segern. 
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Förtjänsttecken 
PRO:s Förtjänsttecken finns i två utföranden, en nål och en 
brosch, båda med PRO:s historiska märke. 
Det kan delas ut till medlemmar som under minst fem år  
har utfört förtjänstfulla insatser via förtroendeuppdrag  
och/eller ansvarsuppdrag. 

Under 2019 har 458 stycken förtjänsttecken delats ut  
till personer som har haft varierande uppdrag inom  
organisationen. Antalet är en minskning jämfört med  
2018 då 570 stycken förtjänsttecken delades ut.

Resor
En av de mest populära aktiviteterna som våra föreningar, 
och även en del samorganisationer och PRO-distrikt erbjuder 
medlemmarna är resor. Cirka 104 000 medlemmar åkte på 
runt 3 300 inrikesresor. Medan 25 000 medlemmar åkte på 
drygt 800 resor utanför Norden. 

Studiecirklar med temat Res, läs och lär till Prag, Krakow  
och Berlin är ett utmärkt exempel på hur det går att  
kombinera olika upplevelser inom cirkelverksamheten. 
Dessa cirklar har under 2019 320 deltagare. 

PRO Medlemsresor
Reseåret 2019 blev mycket framgångsrikt för PRO Medlems-
resor och Grand Tours. Den lilla staden Monte Gordo på 
Portugals sydkust, vid gränsen till Spanien, är en ny favorit 
för PRO:s medlemmar. Blomsterresan till Madeira med 
trädgårdsexperten Gunnel Carlson, känd från bland annat 
SVT:s Go´kväll, och resorna till Island, kroatiska Lossinj, 
Slovenien och Lissabonkusten är alla populära nyheter. 

Dessutom märks det att PRO:s medlemmar gärna vill röra 
på sig under semestern. Alla de numera klassiska boule-
resorna till Almuñécar och Kroatien, och vandringsresorna 
till bland annat Mallorca och Österrike, är favoriter som 
lockar fler och fler återkommande resenärer. Resorna med 
tåg fortsatte att vara populära och inte minst resorna till 
Gardasjön. Uppskattade var även solo-resorna, flodkryss-
ningarna och slutligen årets två stora PRO-träffar: vårträffen 
som gick till Rhodos och höstträffen till Playa del Inglés på 
Gran Canaria.

Berlin var ett populärt resmål för studiecirklar med 
temat läs och lär.

Aktivitetsresa, Grekland, 2019

Förtjänsttecken. 
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PRO Folkhögskola, Gysinge Herrgård AB 
och Gysinge Herrgård fastighets AB
PRO:s kongress 2018 fattade beslut om att folkhögskolan ska 
finnas kvar på Gysinge för att bedriva både långa och korta 
kurser för PRO:s medlemmar samt utbilda förtroendevalda. 
Kongressen fattade samtidigt beslut om att utveckla närings-
verksamheten i Gysinge med fler besökare och konferens- 
gäster för att finansiera drift och underhåll av fastigheten. 

Hösten 2018 fattade PRO:s styrelse beslut om att bilda två 
bolag för den kommersiella verksamheten; Gysinge Herr-
gård AB för näringsverksamheten och Gysinge Herrgård 
fastighets AB för ägande av fastigheten.

Det gångna året har präglats av hårt arbete för både Gysinge 
Herrgård AB och PRO folkhögskola för att få verksamheter-
na att anpassa sig efter de nya förhållandena.  

PRO folkhögskola
PRO folkhögskola är en mötesplats för gemenskap, folk- 
bildning och kultur. Folkhögskolan är öppen för alla,  
men har en inriktning mot äldre, vilket gör den unik i 
världen. Skolan utgår från en kunskapssyn som ser  
värdet av det livslånga lärandet, och tar tillvara 
deltagarnas långa livserfarenhet samt hänsyn till  
särskilda kunskapsbehov. 

PRO folkhögskola är sedan december 2018 en ideell  
förening med PRO som huvudintressent. Övriga  
medlemmar är PRO:s 26 distrikt. 

Intresseföreningen PRO folkhögskola 
Intresseföreningen PRO folkhögskola i Gysinge har till 
ändamål att ekonomiskt stödja folkhögskolans verksamhet.  

Samtliga PRO-distrikt, cirka två tredjedelar av PRO-
föreningarna samt enskilda personer är medlemmar i 
intresseföreningen. Även andra organisationer är 
välkomna som medlemmar. 

PRO folkhögskolas årsmöte är också intresseföreningens 
årsmöte. Administrationen av intresseföreningen sköts 
av PRO folkhögskola.

Gysinge Herrgård Fastighets AB ska utveckla närings-
verksamheten samtidigt som folkhögskolan ska  
finnas kvar. 

Intresseföreningen PRO folkhögskola stödjer  
folkhögskolans verksamhet.

Folkhögskolan har en inriktning mot äldre, vilket gör 
den unik i världen.



22 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2019

Fastigheterna i Gysinge 
Fastigheterna i Gysinge som ägs och förvaltas av PRO är 
från början ett vallonbruk och numera ett kulturarv som 
föreningen bevarar åt eftervärlden. Utöver den folkhög-
skoleverksamhet som bedrivs i fastigheten fungerar 
Gysinge herrgård även som hotell- och konferensanlägg-
ning, vandrarhem och bed & breakfast.

Den 1 juli 2019 tog Gysinge Herrgård AB över närings-
verksamheten. Under 2020 kommer PRO att lägga över 
fastigheten i ett separat bolag.

Under hösten reparerades den befintliga bergvärme- 
anläggningen och ytterligare en anläggning har kommit 
till som ett led i den satsning Gysinge Herrgård AB har 
påbörjat.   

PRO:s rikslotteri Trippelskrapet 
PRO bedriver sedan många år ett eget riksomfattande 
medlemslotteri för att stärka finansieringen av verksam-
heten i hela organisationen. Lotterierna säljs genom 
prenumerationer och i PRO-föreningar, hos ATG-ombud. 
Under 2019 såldes cirka 3,4 miljoner lotter. Det gav en 
nettointäkt till PRO:s olika organisationsled på cirka 12 
miljoner kronor och 4 lottköpare blev miljonvinnare. 
Flera föreningar, samorganisationer och distrikt har 
deltagit vid evenemang som mässor och marknader. 
Kombinationen av att visa upp PRO, prata PRO och  
sälja lotter har på ett positivt sätt bidragit till att både 
rekrytera nya medlemmar och att stärka föreningarnas 
ekonomi. Den utåtriktade verksamheten kommer att 
fortsätta under kommande år.

Fastigheter i Gysinge.

Under 2019 såldes 3,4 miljoner  
lotter.
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Beslutande organ
Styrelse 
Christina Tallberg, ordförande, Jan Andersson, 1:e vice ordförande, PRO Skåne, Lisbeth Staaf 
Igelström, 2:e vice ordförande, PRO Värmland, Sten Fors, PRO Norrbotten, Ingela Ekholm, 
PRO Göteborg, Bernth Johnson, PRO Blekinge, Britta Håkans, PRO Ångermanland, Gunnar 
Sandell, PRO Stockholms län, Inger Jonasson Sjödin, PRO Södermanland, Curt Karlsson, 
PRO Östergötland, samt Berit Ekman (t.o.m. augusti 2019), personalrepresentant, Dan 
Karlsson (fr.o.m. september 2019), personalrepresentant.

ERSÄTTARE

Inger Persson, PRO Västmanland, Sam Wenngren, PRO Västerbotten, Margareta Jansson, 
PRO Örebro län, Bo Allan Johansson, PRO Dalarna, Gun-Britt Delsvik Svensson,  
PRO Norra Älvsborg samt personalrepresentant ur fackklubbens styrelse.
 
Styrelsen har hållit 8 protokollförda sammanträden under 2019. Sekreterare har varit  
Åsa Karlberg.
 

Arbetsutskottet 
Christina Tallberg, Jan Andersson, Lisbeth Staaf Igelström och Sten Fors (ersättare).
 
Arbetsutskottet har haft 16 protokollförda sammanträden under 2019.
 

Revisorer 
Sylve Qvillberg, PRO Skåne, Ulla Berndtsson, PRO Västmanland samt Fredrik Sjölander, 
auktoriserad revisor KPMG AB. 
 
ERSÄTTARE

Jan Bengtsson, PRO Kalmar län samt Elizabeth Bergman, PRO Norrbotten. 

Valberedning
Håkan Bystedt, ordförande/sammankallande, Leif Wikman, PRO Norrbotten,  
Ulla Holmberg, PRO Västerbotten, Carl-Erik Thörngren, PRO Uppsala samt  
Ragnhild Wärn, PRO Östergötland.

ERSÄTTARE

Åke Allard, PRO Stockholms län, Anita Håkansson, PRO Blekinge samt Sven Carlsson,  
PRO Göteborg. 
 

Representantskapet
PRO:s representantskap hade årsmöte den 23 maj i World Trade Center i Stockholm.  
Ordförande vid årsmötet var Christer Hedberg, PRO Stockholms län. Distrikten var  
representerade enligt nedan.
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DISTRIKT ÅRSMÖTE 

Blekinge  Rolf Persson

Bohuslän  Ove Göransson och Ingrid Duwe 

Dalarna Håkan Bengtsson och Lars Östlund             

Gotland Per-Olof Karström 

Gävleborg Anita Walther och Barbro Berglind 

Göteborg Tommy Emanuelsson   

Halland Sten-Eric Svensson  

Jämtlands län Leif Persson     

Jönköpings län Göran Jörgensson och Kerstin Melknert

Kalmar län Ingemar Tovesson 

Kronobergs län Bo Johansson

Medelpad  Bengt Persson 

Norra Älvsborg  Harry Berglund  

Norrbotten Sten Fors och Birgitta Gidblom

Skaraborg  Bengt Fernström  

Skåne  Sven Englesson, Solveig Lundgren och Kjell-Ove Linell

Stockholms län Christer Hedberg, Gun Häll och Jean-Pierre Zune

Södermanland  Monica Karlsson

Södra Älvsborg  -

Uppsala län  Bosse Andersson och Åke Swahn

Värmland Anders Falke och Thorsten Born

Västerbottens län Yngve Lindqvist och Anita Berg 

Västmanland Agneta Bode

Ångermanland Johnny Löfstrand

Örebro län Lena Ottosson och Conny Larsson

Östergötland Inghild Larsson och Roland Yngwe
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PRO Vetarnas final i Stockholm, november 2019. 
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Årsredovisning 2019 för  
Pensionärernas Riksorganisation
Organisationsnummer 846000-5120 med tillhörande dotterbolag. Styrelsen för Pensionärernas 
Riksorganisation, med säte i Stockholm, lämnar härmed följande årsredovisning för  
räkenskapsåret 2019.  
 
 
Förvaltningsberättelse 
Pensionärernas riksorganisation, PRO, är en intresseorganisation för Sveriges pensionärer. 
PRO är en självständig, partipolitiskt och religiöst obunden organisation. PRO medverkar  
till att stärka demokratiska värden och ett medmänskligt synsätt i Sverige och tar tillvara 
pensionärernas intressen. PRO som organisation är öppen för nya idéer och verksamheter i  
en föränderlig värld.

PRO:s värdegrund:
• Vi verkar för ett samhälle där medborgarna har ekonomisk trygghet, där det finns god  

vård och omsorg och där livsmiljön är trygg och stimulerande.
• Vi vill att solidaritet och rättvisa ska vara grunden för medborgarnas gemensamma,  

politiska arbete.
• Vi ska motverka åldersdiskriminering, främlingsfientlighet och all annan diskriminering  
 och främja personliga möten oavsett ursprung.

PRO:s uppgifter
• Vi är en mötesplats för gemenskap, samvaro och livslångt lärande för Sveriges alla  
 pensionärer.
• Vi ska påverka politiska organ och andra beslutsfattare för att tillvarata  
 pensionärernas intressen.
• Vi ska öka pensionärernas inflytande. 
 
 
Medlemmar  
2019 har PRO 319 637 medlemmar fördelade på 26 distrikt och drygt 1 250 föreningar.  
Det är en minskning med 11 303 medlemmar sedan föregående år (2018). Nytt underlag  
för medlemsvärvning har tagits fram och under hösten 2019 genomfördes en nationell  
värvningskampanj parallellt med en digital kampanj på Facebook. Erfarenheterna från  
året ligger till grund för fortsatt arbete med medlemsvärvning. 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under året startades två nya dotterbolag, Gysinge Herrgård AB och Gysinge Herrgård  
fastighets AB. Tillsammans med Grand Tours AB redovisas de framöver som delar av  
PRO:s koncern. Bolagens uppdrag är att tillvarata PRO:s intressen vad gäller fastigheten i  
Gysinge och utveckling av platsen. Gysinge Herrgård fastighets AB har under 2019 varit  
vilande och startar sin verksamhet under året 2020. PRO Folkhögskola och Intresseföreningen 
PRO:s Folkhögskola är inte längre resultatenheter under PRO och ingår därför inte i den  
lämnade årsredovisningen för 2019.

Under 2019 har den ekonomiska redovisningen och PRO:s ekonomistyrningsmodell  
genomgått stora förändringar för att organisationen ska stå rustad inför framtiden. 
Redovisningen för PRO:s lotteri Trippelskrapet har i enlighet med lagstiftningen fullt ut  
integrerats med övrig redovisning. 

Det intressepolitiska arbetet har koncentrerats till ”Höj Allmänna Pensionen” och det  
har bidragit till att garantipensionerna och taket på bostadstillägget har höjts. PRO vann  
en stor seger när riksdagen i slutet av november, och med stor majoritet, beslöt att ge de  
största bankerna ett ansvar för att se till att det är möjligt att ta ut kontanter i hela landet.

En organisationsutredning har påbörjats i enlighet med kongressbeslut 2018.  
Första delen av utredningen har presenterats för styrelsen. 

Hösten 2019 påbörjades arbetet med byte av medlemssystem och framtagandet av ny  
hemsida. Lansering av de nya verktygen sker våren 2020. 

PRO bevakar pensionärernas intressen i regeringens pensionärskommitté och även  
lokalt och regionalt i kommunernas och landstingens/regionernas pensionärsråd. 

PRO har bedrivit opinionsarbete kring pensionärers ekonomi, mot åldersdiskriminering,  
äldreomsorg, hälso- och sjukvård med flera. Tillsammans med SPF Seniorerna, SKPF  
Pensionärerna och Apoteket AB har PRO drivit projektet Koll på läkemedel. PRO  
arrangerade under Almedalsveckan ett seminarium om pensioner tillsammans med  
SPF Seniorerna och SKPF Pensionärerna. PRO:s sakkunniga fortsatte under året arbetet  
med den intressepolitiska bloggen Rakt på – PRO:s sakkunniga bloggar.

PRO är genom Nordiska Samarbetskommittén (NSK) representerade i den europeiska  
samarbetsorganisationen Age Platform Europe som verkar för äldrefrågor på EU-nivå. 
 
 
Icke-finansiella upplysningar 
PRO arbetar kontinuerligt med frågor kring miljö, arbetsmiljö och jämställdhetsfrågor i  
enlighet med de policydokument som finns antagna i organisationen. Vidare eftersträvas  
att miljöpåverkan ska vägas in i utvärdering av alla inköp och  upphandlingar. De resor som 
görs av PRO:s anställda och förtroendevalda sker företrädesvis med tåg för att minska  
negativa effekter på klimatet.
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Organisationen eftersträvar att de leverantörer som anlitas har kollektivavtal, eller tillämpar 
villkor om lön, semester och arbetstid för sina arbetstagare lägst enligt de nivåer som följer 
av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den 
aktuella branschen.   

PRO placerar sin överlikviditet med respekt för de tio principer som återfinns i FN:s Global 
Compact gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och anti-korruption. Inga place-
ringar görs i bolags vars huvudsakliga verksamhet utgörs av spel, vapen och krigsmaterial, 
produktion av tobak, produktion av alkohol för konsumtion och produktion av pornografi. 

De senaste åren har ett stort arbetsmiljöarbete genomförts. Återkommande hälsokontroller 
och medarbetarundersökningar har införts, skyddsronder görs regelbundet och det finns ett 
tätt samarbete med de fackliga organisationer som är representerade på arbetsplatsen.  
 
 
Kapitalförvaltning 
För placering av organisationens överlikviditet har styrelsen beslutat och nedtecknat en särskild 
policy för medelsplacering. De långsiktiga placeringarna hanteras av en extern förvaltare.  
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Den pandemi som har lamslagit stora delar av världen slår hårt mot PRO:s löpande verksam-
het. Medlemsaktiviteter kan inte genomföras så länge myndigheterna rekommenderar social 
distansering. Den reducerade verksamheten har i sin tur resulterat i lägre medlemsintäkter än 
budgeterat. Även intäkterna från Trippelskrapet påverkas negativt, då mycket av försäljning-
en genomförs på föreningarnas medlemsträffar. 

Kostnaderna för verksamhetsåret har setts över för att parera effekten av de minskade intäk-
terna. Förslag till reviderad budget kommer att presenteras på PRO:s representantskap.

Dotterbolagen verkar i rese- och turistbranschen, en av de näringsgrenar som drabbats allra 
hårdast av pandemin. Både Grand Tours AB och Gysinge Herrgård AB har permitterat 
personal och beviljats ersättning från Tillväxtverket. Ansökan om omsättningsstöd söks från 
Skatteverket när detta blir möjligt den 1 juli 2020. 
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Utveckling av föreningens  
verksamhet, resultat och ställning
KONCERN

BELOPP I TKR 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Verksamhetens intäkter 172 822 190 659 - -  -
Verksamhetens resultat 7 464 -13 706 - -  -
Balansomslutning 61 614 55 325 - -  -
Eget kapital hänförligt till moderföreningen 32 109 32 387 - -  -
Soliditet  52% 58% - -  -

Definitioner: se not 32

MODERFÖRENINGEN

BELOPP I TKR 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31

Verksamhetens intäkter 160 922 186 932 105 230 107 988        105 679 
      Verksamhetens resultat 6 259 -14 269 -5 287 -11 876         -18 240 
Balansomslutning 55 740 52 493 64 132 69 403         76 801
Eget kapital 30 779 31 847 44 845 50 364           61 752 
Soliditet  55% 61% 70% 73%              80%
Antal medlemmar 319 637 330 940 350 814 359 084        369 473
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Eget kapital
   Ändamålsbestämda 
   medel

KONCERNEN
Ingående balans 2019-01-01  2 050 362   
Justerad ingående balans 2019-01-01  2 050 362

Eget kapital 2019-12-31  2 050 362
   
   
   Balanserat resultat      Innehav utan
       inkl årets resultat   best. inflytande 
KONCERNEN
Ingående balans 2019-01-01  30 337 023   
Justerad ingående balans 2019-01-01  30 337 023

Årets resultat  8 595 494

FÖRÄNDRINGAR DIREKT MOT EGET KAPITAL
Effekt av eliminering av Folkhögskolans EK  -8 290 260     
Effekt av eliminering av Intresseföreningens EK  -583 833     
Summa Förändringar i redovisade värden  -8 874 093     

Eget kapital 2019-12-31  30 058 424    

   Ändamålsbestämda     Balanserade vinstmedel 
   medel                inkl årets resultat 
MODERFÖRENINGEN
Vid årets början   2 050 362          29 796 951
Eliminering av Folkhögskolans EK                             -8 290 260
Eliminering av Intresseföreningens EK              -583 832
Årets resultat              7 806 023

Vid årets slut    2 050 362        28 728 882  
 
   
Styrelsens förslag till avsättning av ändamålsbestämda medel
Styrelsen föreslår att avsättning till ändamålsbestämda medel disponeras enligt följande: 

               Belopp  

Ändamålsbestämda medel                 48 860
Balanseras i ny räkning                                                                                                                          28 680 023 

Summa           28 728 883

1 461 144
1 461 144

162 925

-
-
- 

1 624 069
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Resultaträkning - koncernen
BELOPP I KR NOT  2019-01-01- 2018-01-01- 
     2019-12-31 2018-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Medlemsavgifter 4 58 932 088 56 631 903
Nettoomsättning 5,6 105 016 126 117 923 213
Bidrag 7 5 321 952 15 688 361
Gåvor 7 48 860 70 316
Övriga intäkter  3 503 031 345 635

Summa verksamhetsintäkter  172 822 057 190 659 428

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Handelsvaror (Trippelskrapet, dotterbolag) 5,8 -57 080 692 -62 621 348
Lämnade bidrag 9 -4 651 249 -3 788 140
Övriga externa kostnader 5,10,11 -71 571 421 -91 688 785
Personalkostnader 12 -31 451 526 -40 116 892
Av- och nedskrivningar av materiella 13 -388 141 -6 150 462   
anläggningstillgångar  

Övriga kostnader   -214 803 -

Verksamhetens resultat  7 464 225 -13 706 199

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER
Resultat från värdepapper och fordringar som  4 045 -   
är anläggningstillgångar  
Ränteintäkter och liknande resultatposter  1 794 317 1 279 822
Räntekostnader och liknande resultatposter  -252 657 -8 583

Resultat efter finansiella poster  9 009 930 -12 434 960

Resultat före skatt  9 009 930 -12 434 960

Skatt på årets resultat 15 -251 512 -151 490

Årets resultat  8 758 418 -12 586 450

Hänförligt till
Moderföreningens ägare  8 595 494 -12 759 015
Innehav utan bestämmandeinflytande  162 924 172 565
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Balansräkning - koncernen
BELOPP I KR NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark 16 3 628 769 3 449 938
Maskiner och andra tekniska anläggningar 17 915 557 -
Inventarier, verktyg och installationer 18 2 367 337 926 695

  6 911 663 4 376 633
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 15 977 133 1 053 133
  15 977 133 1 053 133

 
Summa anläggningstillgångar  22 888 796 5 429 766

Omsättningstillgångar

VARULAGER M M  
Handelsvaror  716 286 1 224 209
  716 286 1 224 209
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar  5 221 662 5 517 615
Aktuell skattefordran  179 767 365 134
Övriga fordringar  7 619 488 939 942
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 6 997 601 4 769 276
  20 018 518 11 591 967

KORTFRISTIGA PLACERINGAR  - 20 939 669
KASSA OCH BANK  17 990 186 16 139 746

Summa omsättningstillgångar  38 724 990 49 895 591

SUMMA TILLGÅNGAR  61 613 786 55 325 357
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Balansräkning - koncernen
BELOPP I KR NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 
Ändamålsbestämda medel 23 2 050 362 2 050 362
Balanserat resultat inkl årets resultat  30 058 424 30 337 023

Eget kapital hänförligt till moderföreningens aktieägare  32 108 786 32 387 385
Innehav utan bestämmandeinflytande  1 624 069 1 461 144

Summa eget kapital  33 732 855 33 848 529

AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatteskuld 21 153 673 -

  153 673 -
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder  11 621 049 6 948 574
Övriga kortfristiga skulder  8 990 719 7 806 826
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 7 115 490 6 721 428

  27 727 258 21 476 828

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  61 613 786 55 325 357
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DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 29 9 009 930 -12 434 960
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  -1 386 636 6 103 414

  7 623 294 -6 331 546
Betald inkomstskatt  183 755 856 373

Kassaflöde från den löpande verksamheten före     
förändringar av rörelsekapital  7 807 049 -5 475 173

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  -86 286 -853 144
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -9 755 615 6 408 741
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  9 265 923 1 441 488

Kassaflöde från den löpande verksamheten  7 231 071 1 521 912

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -3 330 131 -5 967 688
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  170 288 
Avyttring genom bodelning  -1 489 427 
Förvärv av finansiella tillgångar  -14 924 000 -15 000
Avyttring av finansiella tillgångar  14 192 639 5 268 963

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 380 631 -713 725

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Återbetalt aktieägartillskott till moderföreningen  - -573 999

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  - -573 999

ÅRETS KASSAFLÖDE  1 850 440 234 188
Likvida medel vid årets början  16 139 746 15 905 558
Likvida medel vid årets slut 30 17 990 186 16 139 746

BELOPP I KR NOT 2019-12-31 2018-12-31

Kassaflödesanalys - koncern



35 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2019

Resultaträkning - moderföreningen
BELOPP I KR NOT  2019-01-01- 2018-01-01- 
     2019-12-31 2018-12-31

VERKSAMHETENS INTÄKTER
Medlemsavgifter 4 58 932 088 56 631 903
Nettoomsättning 5,6 94 694 878 114 201 048
Bidrag 7 5 246 952 15 688 361
Gåvor 7 48 860 70 316
Övriga intäkter  1 999 476 340 357

  160 922 254 186 931 985

VERKSAMHETENS KOSTNADER
Handelsvaror (Trippelskrapet) 5,8 -55 212 632 -62 621 348
Lämnade bidrag 9 -5 651 249 -3 788 140
Övriga externa kostnader 5,10,11 -69 851 819 -91 637 167
Personalkostnader 12 -23 469 250 -37 025 165
Av- och nedskrivningar av materiella 13 -308 216 -6 128 735   
anläggningstillgångar  

Övriga kostnader   -170 283 -

Verksamhetens resultat  6 258 805 -14 268 570

Resultat från andelar i intresseföretag och  4 045 -
gemensamt styrda företag
Resultat från andelar i koncernföretag  -238 304 238 304
Ränteintäkter och liknande resultatposter 14 1 794 317 1 041 518
Räntekostnader och liknande resultatposter  -12 840 -8 572

Resultat efter finansiella poster  7 806 023 -12 997 320

Resultat före skatt  7 806 023 -12 997 320

Årets resultat  7 806 023 -12 997 320
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Balansräkning - moderföreningen
BELOPP I KR NOT 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark 16 3 301 764 3 449 938
Inventarier, verktyg och installationer 18 400 126 861 480

  3 701 890 4 311 418
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Andelar i koncernföretag 19 4 577 700 1 477 700
Andra långfristiga värdepappersinnehav 20 14 947 200 23 200

  19 524 900 1 500 900

Summa anläggningstillgångar  23 226 790 5 812 318

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

VARULAGER M M  583 488 1 224 209  
Handelsvaror  583 488 1 224 209
 
KORTFRISTIGA FORDRINGAR
Kundfordringar  4 386 385 4 672 041
Aktuell skattefordran  363 882 472 779
Övriga fordringar  6 723 776 889 227
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 6 840 138 4 769 276

  18 314 181 10 803 323

KORTFRISTIGA PLACERINGAR  - 20 939 669
KASSA OCH BANK  13 615 113 13 713 538

Summa omsättningstillgångar  32 512 782 46 680 739

SUMMA TILLGÅNGAR  55 739 572 52 493 057
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Balansräkning - Moderföreningen
BELOPP I KR NOT 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 
Ändamålsbestämda medel 23 2 050 362 2 050 362
Balanserad vinst eller förlust  20 922 859 42 794 271
Årets resultat  7 806 023 -12 997 320

  30 779 244 31 847 313

Summa kapital  30 779 244 31 847 313 
   
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder  10 293 095 6 784 113
Skulder till koncernföretag  922 081 -
Övriga kortfristiga skulder  8 361 465 7 573 564
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25 5 383 687 6 288 067

  24 960 328 20 645 744

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  55 739 572 52 493 057
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DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster 29 7 806 023 -12 997 320
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m  -1 466 560 6 081 676
  6 339 463 -6 915 644
Betald skatt  205 124 851 840

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  6 544 587 -6 063 804  
förändringar av rörelsekapital   

KASSAFLÖDE FRÅN FÖRÄNDRINGAR I RÖRELSEKAPITAL
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager  46 512 -853 144
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar  -8 763 453 4 079 885
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  7 330 077 1 358 768

Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 157 723 -1 478 295

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Lämnade aktieägartillskott  -3 000 000 -
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -105 648 -5 967 688
Avyttring av materiella anläggningstillgångar  170 288 -
Avyttring genom bodelning  -1 489 427 -
Förvärv av finansiella tillgångar  -15 024 000 - 15 000
Avyttring av finansiella tillgångar  14 192 639 5 268 963

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 256 148 -713 725

ÅRETS KASSAFLÖDE  -98 425 -2 192 020
Likvida medel vid årets början  13 713 538 15 905 558

Likvida medel vid årets slut 30 13 615 113 13 713 538

BELOPP I KR NOT 2019-12-31 2018-12-31

Kassaflödesanalys - moderföreningen
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Koncernens intäkter 2019

Koncernens kostnader 2019

Medlemsavgifter 45%

Bidrag 3% 

Trippelskrapet 39% 

PROpensionären 5% 

Övriga intäkter 2%

Butiken 1%

Medlemsresor 2%

Kurs & Konferensverksamhet 3%
39%

45%

5%

3% 2%

1%

3%

2%

Handelsvaror (Trippelskrapet, dotterbolag) 29% 

Övriga externa kostnader 53%

Lämnade bidrag 2% 

Personalkostnader 16% 

Avskrivningar 0%

Övriga kostnader 0%

29%

53%

16%

0% 0%

2%
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Noter
 

NOT 1  REDOVISNINGSPRINCIPER 
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper  
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat  
anges nedan.
       
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter  
som är direkt hänförliga till förvärvet. 
     
Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. 
Utgifter för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna har skillnaden i förbrukningen av betydande
komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter vilka 
skrivs av separat.

Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas  
som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
   KONCERN ÅR MODERFÖRETAG ÅR
Materiella anläggningstillgångar:
-Byggnader   20-120    20-120
-Markanläggningar  15    15
-Maskiner, inventarier och installationer  3-5    3-5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i  
de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.  
Inga överavskrivningar görs på byggnader och markanläggningar.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Byggnaderna på
fastigheten har indelats i fem olika typer med liknande användningsområde. Dessa har i sin tur  
delats in i komponenter med varierande nyttjandeperiod. Vid bedömning av komponenternas olika
nyttjandeperioder har hänsyn tagits till föreningen och ändamålet med den verksamhet de bedriver.
Byggnaderna består därmed av flera komponenter vars nyttjandeperioder varierar.
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Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för  
avskrivningen på byggnader: 

 

Nedskrivningar - materiella anläggningstillgångar samt andelar i ko ncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre  
än dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
 
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar  
av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast  
om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen 
har förändrats. 

Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Eftersom de leasingavtal som klassificeras som finansiella inte är väsentliga på koncernivå redovisas
dessa som operationella.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet.  
Därvid har inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen.  
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras 
aktuella plats och skick. 

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument  
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när organisationen blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. 
 
En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade
med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och organisationen inte längre har kontroll 
över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade
förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

 - Stomme  80-120 år
- Tak    50 år 
- Fasad   45 år
- Fönster utvändigt    30 år
- Stomkompletteringar/invändiga ytskikt    30 år
- Ventilation    30 år
- VS    50 år
- El    45 år
- Transportsystem   35 år 
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Värdering av finansiella tillgångar 
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive  
eventella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. 
 
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till  
det belopp som beräknas inflyta. 
 
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde 
med avdrag för eventuella nedskrivningar. 

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.
 
Långfristiga värdepapper värderas enligt portföljmetoden. En värdepappersportfölj är flera finansiella
instrument som innehas för riskspridning och som handlas på en aktiv marknad. Fondandelar kan 
ingå i en värdepappersportfölj. 
 
Värdering av finansiella skulder
Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden. 
 
Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Ersättning till anställda efter avslutad anställning.
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett försäkrings- 
företag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald. Storleken på 
den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har betalat och 
den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har organisationen en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Organisationen bär i allt väsentligt dels risken  
att ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på
tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om
tillgångarna är överförda till ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Organisationen har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1. Planer för vilka
pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna kostnadsförs i
resultaträkningen.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt  
är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.
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Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är: 

* En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att 
 bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets 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.
 
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska  
åtaganden och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

I nettoomsättningen ingår försäljning som avser kurs & konferensverksamhet, restaurangverksamhet,
Trippelskrapet, annonsering i PRO Pensionären, försäljning från webb-butiken samt medlemsresor.

Övriga intäkter
Övriga intäkter avser vidarefakturering av kostnader, hyresintäkter samt ersättningar för höga
sjuklönekostnader. 

Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen. 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 eller ett erhållet bidrag. 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.
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Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte.  
Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anlägg-
ningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvud- 
regel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas 
gåvans värde med ersättningen. 

Bidrag
Bidrag resovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa
kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
 
Ränta och utdelning
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Utdelning redovisas när behörigt organ har fattat beslut om att utdelning ska lämnas.

Eftersom moderföreningen innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt 
sätt.

Aktieägartillskott
Aktieägartillskott som lämnas utan att emitterade aktier eller andra egetkapitalinstrument 
erhållits i utbyte redovisas i balansräkningen som en ökning av andelens redovisade värde.

Offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förknippat med krav på framtida prestation redovisas som intäkt 
när villkoren för att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt bidrag som är förenat med krav på 
framtida prestation redovisas som intäkt när prestationen utförs. Om bidraget har tagits emot 
innan villkoren för att redovisa det som intäkt har uppfyllts, redovisas bidraget som en skuld.

Koncernredovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av 
röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en 
rätt att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska 
fördelar. Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanaly-
sen upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna 
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen 
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter 
och kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstid-
punkten för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade 
eget kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag,  
vidförvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten.  
Från och med förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets 
intäkter och kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen 
goodwill eller negativ goodwill.
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Eliminering av transaktioner mellan koncernföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Koncerninterna fordringar och skulder, intäkter och kostnader och orealiserade vinster eller  
förlustersom uppkommer vid transaktioner mellan koncernföretag limineras i sin helhet.  
Orealiserade förluster elimineras på samma sätt som orealiserade vinster, men endast i den  
utsträckning det inte finns någon indikation på något nedskrivningsbehov.

Redovisningsprinciper i moderföreningen
Redovisningsprinciperna i moderföreningen överensstämmer med de ovan angivna
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.

Koncernbidrag
Koncernbidrag som lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.  
Det erhållna koncernbidraget har påverkat dotterföretagets aktuella skatt. 

 
NOT 2  UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
PRO:s rikslotteri Trippelskrapet är inte slutredovisat till Lotteriinspektionen vid årets slut.  
I årsredovisningen redovisas ett uppskattat resultat. 

 
NOT 3  JÄMFÖRELSETAL
Föreningens kostnader har klassificerats om under året vilket gör att jämförelsesiffrorna har  
ändrats jämfört med 2018 års siffror. Omklassificeringen har inte påverkat resultatet eller andra 
jämförelsesiffror. 

 
NOT 4   MEDLEMSAVGIFTER
PRO Riks nettoredovisar medlemsavgifterna i enlighet med BFNAR: 2012:1. Med nettoredovisning 
menas att PRO fakturerar hela medlemsavgiften och vidareförmedlar sedan distriktens och  
föreningarnas del av medlemsavgifterna. 

 
NOT 5  TRIPPELSKRAPET 

  20190101-20191231  20180101-20181231 

INTÄKTER   
Försäljning lotter  79 199 443 90 010 029
Övriga intäkter  2 228 505 2 403 685
Förändring utfall 2018  197 891

Summa intäkter  81 625 839 92 413 714

KOSTNADER   
Vinster  -35 555 882 -37 472 300
Marknadsföring  -13 669 117 -26 167 661
Provisioner till distrikt och föreningar  -6 007 750 -6 650 600
Provision, externa  -5 922 523 -3 243 913
Uppdragsersättning/resultatandel lotteridrift  -8 882 813 -8 509 513
Övriga kostnader  -5 361 239 -6 952 728
Förändring utfall 2018  -197 891

Summa kostnader  -75 597 215 -88 996 715

RESULTAT  6 028 624 3 416 999
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NOT 6  NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN

  20190101-20191231  20180101-20181231  
KONCERNEN  
NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN   
Kurs och konferensverksamhet  6 073 996 8 940 040
PRO Pensionären  11 245 121 10 745 559
Butiken  1 823 918 1 365 412
Trippelskrapet  81 625 839 -
Resor  4 247 252 4 055 490
Övrigt  - 92 816 712

  105 016 126 117 923 213
 
MODERFÖRENINGEN 
NETTOOMSÄTTNING PER RÖRELSEGREN   
Kurs och konferensverksamhet  - 8 940 040
PRO Pensionären  11 245 121 10 745 559
Butiken  1 823 918 1 365 412
Trippelskrapet  81 625 839 -
Övrigt  - 93 150 037

  94 694 878 114 201 048

NOT 7  ERHÅLLNA GÅVOR OCH BIDRAG

  20190101-20191231  20180101-20181231 
KONCERNEN  
GÅVOR FRÅN ALLMÄNHETEN   
Bidrag till fonden för förbättrade levnadsvillkor för äldre   48 860  70 316

Summa gåvor  48 860  70 316

STATLIGA BIDRAG   
MSB Bättre tänka efter före  1 500 000 1 500 000
Lönebidrag  - 145 003
Landstings-, och kommunbidrag, Folkhögskolan  - 654 500
Statsbidrag  3 746 952 3 278 748
Statsbidrag Folkbildningsrådet, Folkhögskolan  - 7 913 300

  5 246 952 13 491 551

ÖVRIGA BIDRAG
Reklambidrag   75 000 -  
Övrigt   - 2 196 810 

  75 000 2 196 810

Summa bidrag  5 321 952 15 688 361
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  20190101-20191231  20180101-20181231  

MODERFÖRENINGEN 
GÅVOR FRÅN ALLMÄNHETEN   
Bidrag till fonden för förbättrade levnadsvillkor för äldre   48 860  70 316

Summa gåvor  48 860  70 316

STATLIGA BIDRAG   
MSB Bättre tänka efter före  1 500 000 1 500 000
Lönebidrag  - 145 003
Landstings-, och kommunbidrag, Folkhögskolan  - 654 500
Statsbidrag  3 746 952 3 278 748
Statsbidrag Folkbildningsrådet, Folkhögskolan  - 7 913 300

  5 246 952 13 491 551

ÖVRIGA BIDRAG
Övrigt   - 2 196 810 

  - 2 196 810

Summa bidrag  5 246 952 15 688 361

NOT 8  HANDELSVAROR

  20190101-20191231  20180101-20181231  

KONCERNEN    
Trippelskrapets inköp   -50 930 944  -53 201 179
Butikens inköp   -799 244  -1 246 395
PRO Pensionärens inköp   -1 322 104  -1 548 451
Restaurangverksamhetens inköp   -1 868 060  -3 874 320
Övriga inköp   -2 160 340  -2 751 003

Totala inköp  -57 080 692 -62 621 348
 

MODERFÖRENINGEN   
Trippelskrapets inköp   -50 930 944  -53 201 179
Butikens inköp   -799 244  -1 246 395
PRO Pensionärens inköp   -1 322 104  -1 548 451
Restaurangverksamhetens inköp   -  -3 874 320
Övriga inköp   -2 160 340  -2 751 003

Totalt inköp  -55 212 632 -62 621 348
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NOT 9  LÄMNADE BIDRAG

  20190101-20191231  20180101-20181231  

KONCERNEN    
Admin.bidrag till PRO distrikten   -3 510 000  -3 120 000
Resebidrag och subventioner till Folkhögskolan   -116 216  -
Övrigt bidrag Folkhögskolan   -250 000  -
Bidrag MSB-projektet   -666 931  -
Medlemsavgifter till andra organisationer   -  -668 140
Övriga bidrag   -108 102  -

Totalt lämnade bidrag  -4 651 249 -3 788 140

MODERFÖRENINGEN   
Admin.bidrag till PRO distrikten   -3 510 000  -3 120 000
Resebidrag och subventioner till Folkhögskolan   -116 216  -
Övrigt bidrag Folkhögskolan   -250 000  -
Startbidrag Gysinge Herrgård   -1 000 000  -
Bidrag MSB-projektet   -666 931  -
Bidrag till andra organisationer   -  -668 140
Övriga bidrag   -108 102  -

Totalt lämnade bidrag  -5 651 249 -3 788 140

NOT 10  ARVODE OCH KOSTNADSERSÄTTNING TILL REVISORER

  20190101-20191231  20180101-20181231  

KONCERNEN    
KPMG AB, Fredrik Sjölander
Revisionsuppdrag   333 000  914 577
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget   37 500  352 605
Skatterådgivning   41 500

Summa   412 000  1 267 182

Övriga revisorer
Förtroendevalda   51 625  18 200
Revisionsuppdrag Trippelskrapet   98 750 

  150 375 18 200

Totala kostnadsersättningar  562 375 1 285 382
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  20190101-20191231  20180101-20181231  

MODERFÖRENINGEN   
KPMG AB, Fredrik Sjölander
Revisionsuppdrag   266 000  879 677
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget   37 500  352 605
Skatterådgivning   41 500

Summa   345 000  1 232 282

Övriga revisorer
Förtroendevalda   51 625  18 200
Revisionsuppdrag Trippelskrapet   98 750 -

  150 375  18 200

Totala kostnadsersättningar  495 375 1 250 482

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt  
styrelsens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på organisationens 
revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid 
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

NOT 11  OPERATIONELL LEASING 
 
LEASINGAVTAL DÄR FÖRENINGEN ÄR LEASETAGARE

  20190101-20191231  20180101-20181231  

KONCERNEN    
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

  Inom ett år   4 996 620  4 172 030 
  Mellan ett och fem år   18 480 894  11 738 961 
  Senare än fem år   1 178 874  4 512 336

  24 656 388  20 423 327 

Årets kostnadsförda leasingavgifter   3 785 877  4 172 030

MODERFÖRENINGEN   
Avtalade framtida minimileaseavgifter avseende 
icke uppsägningsbara kontrakt förfaller till betalning:

  Inom ett år   3 621 960 4 172 030 
  Mellan ett och fem år   14 408 556 11 738 961 
  Senare än fem år   1 178 874 4 512 336

  19 209 390  20 423 327 

Årets kostnadsförda leasingavgifter   3 753 172  4 172 030

Väsentliga leasingavtal avser lokalhyra, kopieringsmaskiner, datorer och tryckpress.
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NOT 12  ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSE
Medelantalet anställda
 2019 varav män 2018 varav män 

MODERFÖRENINGEN  
Sverige 26 10 52 15  
Totalt moderföretaget 26 10 52 15

DOTTERFÖRETAG  
Sverige 12 4 5 1  
Totalt dotterföretaget 12 4 5 1

Koncernen totalt  38 14 57 16

Redovisning av könsfördelning bland ledande befattningshavare
    
                  

MODERFÖRENINGEN  
Styrelsen   53   52 
Övriga ledande befattningshavare   60   65 
 

KONCERNEN 
Styrelsen   53   52 
Övriga ledande befattningshavare   57   65

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader

    20190101-20191231   

MODERFÖRENINGEN

Styrelse och förbundssekreterare   1 697 796  1 663 786
Övriga anställda   13 204 295  28 706 983

Summa   14 902 091  30 370 769
Sociala kostnader   6 853 686  11 734 336
(varav pensionskostnader) 1)   2 317 477  2 794 259

DOTTERFÖRETAG 
Styrelse  361 600  - 
Övriga anställda  4 996 679  2 117 128 

Summa  5 358 279  2 117 128 
Sociala kostnader  2 124 575  872 159 
(varav pensionskostnader)  323 003  186 768

                     2018 andel kvinnor i %         2019  andel kvinnor i % 

20180101-20181231
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  2019-12-31 2018-12-31 

KONCERNEN    

Styrelse och förbundssekreterare   2 059 396  1 663 786
Övriga anställda   18 200 974  30 824 111

Summa   20 260 370  32 487 897
Sociala kostnader   8 978 261 12 606 495
(varav pensionskostnader) 2)   2 640 480  2 981 027

1) Av organisationens pensionskostnader avser 368 100 kr (f.å. 351 000 kr) organisationens 
ledning avseende 5 personer (fg år 5). Inga pensionskostnader/förpliktelser föreligger för 
styrelsen. Förbundssekreteraren och övrig personal har enligt kollektivavtal KFO - Handels, 
avtalspensionerna tecknade i Folksam/KPA.

2) Av koncernens pensionskostnader avser 381 659 kr (f.å. 351 000 kr) koncernens ledning 
avseende 6 personer (fg år 5). Inga pensionskostnader/förpliktelser föreligger för styrelsen. 
Verksamhetsledaren och övrig personal i dotterbolaget har enligt kollektivavtal HRF och 
Unionen avtalspensionerna tecknade i Collectum och Fora. Förbundssekreteraren och  
övrig personal i moderföreningen har enligt kollektivavtal KFO - Handels, avtalspensionerna 
tecknade i Folksam/KPA.

 
NOT 13  AV- OCH NEDSKRIVNINGAR AV MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

  20190101-20191231  20180101-20181231  

KONCERNEN    

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖRDELADE PER TILLGÅNG
Byggnader och markanläggningar   -152 420  -152 534
Maskiner och andra tekniska anläggningar   -5 456  -
Inventarier, verktyg och installationer   -230 265  -410 088

  -388 141  -562 622
NEDSKRIVNINGAR FÖRDELADE PER TILLGÅNG:
Byggnader och mark   -  -5 587 841
  -  -5 587 841

  -388 141  -6 150 463

MODERFÖRENING   

AVSKRIVNINGAR ENLIGT PLAN FÖRDELADE PER TILLGÅNG
Byggnader och markanläggningar   -148 170 -152 534
Inventarier, verktyg och installationer   -160 046  -388 350

  -308 216 -540 884
NEDSKRIVNINGAR FÖRDELADE PER TILLGÅNG:
Byggnader och mark   -  -5 587 841

  -  -5 587 841

Summa  -308 216 -6 128 725
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NOT 14  RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

  20190101-20191231  20180101-20181231  

MODERFÖRENING   

Resultat försäljning av kortfristiga placeringar  1 774 774 322 885
Ränteintäkter, övriga  19 543 718 633

  1 794 317  1 041 518

NOT 15  SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT

  20190101-20191231  20180101-20181231  

KONCERN   
Aktuell skatt  97 839 151 490
Uppskjuten skatt  153 673 -

  251 512 151 490

MODERFÖRENING

  

  - -

Avstämning effektiv skatt

  20190101-20191231   20180101-20181231 

KONCERNEN   

Resultat före skatt avseende näringsverksamhet 

Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Skatt hänförlig till tidigare år
Redovisad effektiv skatt

NOT 16  BYGGNADER OCH MARKANLÄGGNINGAR

  2019-12-31 2018-12-31 

KONCERN   
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
   - Vid årets början   33 810 897  27 996 488 
  - Nyanskaffningar   331 255  5 814 40 
   - Avyttringar och utrangeringar bodelning   -2 291 809

Vid årets slut   31 850 343  33 810 897

Procent

21,4%
21,4%

Procent

22%
22%

Belopp

1 203 907

-257 635
-140

6 263
251 512

Belopp

562 360

-123 719
-5

-27 766
151 490
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  2019-12-31 2018-12-31

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR:
  - Vid årets början   -9 601 083  -9 448 545
  - Förvärv av dotterföretag   -
  - Avyttringar och utrangeringar bodelning   2 291 809
  - Årets avskrivning   -152 420  -152 538

Vid årets slut   -7 461 694 -9 601 083

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:
  - Vid årets början  -20 759 880 -15 172 039
  - Årets nedskrivningar   - -5 587 841

Vid årets slut   -20 759 880 -20 759 880

Redovisat värde vid årets slut  3 628 769  3 449 934
 

MODERFÖRENING

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
  - Vid årets början   33 810 897  27 996 488
  - Nyanskaffningar    5 814 409
  - Avyttringar och utrangeringar bodelning   -2 291 809

Vid årets slut   31 519 088  33 810 897

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR:
  - Vid årets början   -9 601 083  -9 448 545
  - Avyttringar och utrangeringar bodelning   2 291 812
  - Årets avskrivning   -148 170  -152 538

Vid årets slut   -7 457 441  -9 601 083

ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:
  -Vid årets början   -20 759 880  -15 172 039
  -Årets nedskrivningar   -  -5 587 841

Vid årets slut   -20 759 880  -20 759 880

Redovisat värde vid årets slut   3 301 767  3 449 934

NOT 17  MASKINER OCH ANDRA TEKNISKA ANLÄGGNINGAR

  2019-12-31 2018-12-31 

KONCERN   
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
  -Nyanskaffningar   921 013  -
  -Vid årets slut   921 013  -

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR:
  -Årets avskrivning   -5 456  -
  -Vid årets slut   -5 456  -

Redovisat värde vid årets slut   915 557  - 
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NOT 18  INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

  2019-12-31 2018-12-31 

KONCERN   
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
  - Vid årets början   4 083 863  5 179 756
  - Nyanskaffningar   2 077 863  153 278
  - Avyttringar och utrangeringar   -3 217 634  -1 249 171

Vid årets slut   2 944 092  4 083 863
 
ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR:
  - Vid årets början   -2 992 530 -3 831 614
  - Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar   2 646 040  1 249 171
  - Årets avskrivning   -230 265  -410 087

Vid årets slut   -576 755 -2 992 530
 
ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:
  - Vid årets början   -164 638 -164 638
  - Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar   164 638  

Vid årets slut  - -164 638

Redovisat värde vid årets slut  2 367 337 926 695

MODERFÖRENINGEN
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
  - Vid årets början   3 975 174  5 071 067
  - Nyanskaffningar   105 648  153 278
  - Avyttringar och utrangeringar   -3 217 634  -1 249 171

Vid årets slut   863 188  3 975 174

ACKUMULERADE AVSKRIVNINGAR:
  - Vid årets början   -2 949 056  -3 809 878
  - Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar   2 646 040  1 249 171
  - Årets avskrivning   -160 046  -388 349

Vid årets slut   -463 062  -2 949 056
 
ACKUMULERADE NEDSKRIVNINGAR:
  - Vid årets början   -164 638  -164 638
  - Återförda nedskrivningar på avyttringar och utrangeringar   164 638

Vid årets slut   -  -164 638
 

Redovisat värde vid årets slut   400 126  861 480
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NOT 19  ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

  2019-12-31 2018-12-31 

ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
  - Vid årets början   1 477 700  1 477 700
  - Förvärv   100 000
  - Aktiägartillskott   3 000 000

 Vid årets slut   4 577 700  1 477 700

Redovisat värde vid årets slut   4 577 700  1 477 700

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av  
rösterna för totalt antal aktier.

  

DOTTERFÖRETAG/ORG NR/SÄTE: 

Grand Tours AB, 556291-8358, Stockholm  
Gysinge Herrgård AB, 559193-8716, Sandviken  
Gysinge Herrgård Fastighets AB, 559193-8740 
Sandviken 

NOT 20  ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
     
  2019-12-31 2018-12-31

KONCERN   
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
  - Vid årets början  1 053 133 1 038 133
  - Tillkommande tillgångar  14 924 000 15 000

Vid årets slut  15 977 133  1 053 133

Redovisat värde vid årets slut   15 977 133 1 053 133

MODERFÖRENINGEN  
ACKUMULERADE ANSKAFFNINGSVÄRDEN:
  - Vid årets början  23 200 8 200
  - Tillkommande tillgångar  14 924 000 15 000

Vid årets slut  14 924 000  23 200

Redovisat värde vid årets slut   14 947 200 23 200

 

Antal 
andelar

14 704 
50 000 

 
50 000

2019-12-31 
Redovisat 

värde

1 477 700 
3 050 000 

 
50 000 

4 577 700

i %

58 
100 

 
100

2018-12-31 
Redovisat 

värde

1 477 700 
- 
 
- 

1 477 700 
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Specifikation 2019-12-31  2018-12-31 
av värdepapper Redovisat värde Marknadsvärde Redovisat värde Marknadsvärde

KONCERNEN
Portfölj Nordea                            1 029 933  1 092 867  1 029 933    1 092 419
Portfölj Söderberg och Partners  14 924 000 15 284 538 - -
Övriga 23 200 23 200 23 200 23 200

 15 977 133 16 400 605 1 053 133 1 115 619

MODERFÖRENINGEN
Portfölj Söderberg och Partners         14 924 000  15 284 538  -    - 
Övriga 23 200 23 200 23 200 23 200

 14 947 200 15 307 738 23 200 23 200

NOT 21 UPPSKJUTEN SKATT

  2019-12-31 2018-12-31

Uppskjuten skatt från överavskrivningar  153 673

NOT 22 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
  

  2019-12-31 2018-12-31

KONCERN   
Förutbetalda hyreskostnader   590 189  -
Upplupna intäkter   113 440 -
Förutbetalda fakturor   4 131 536  3 889 955
Trippelskrapets interimsfordringar   2 141 426  -
Förutbetald leasing   21 010  -
Övriga poster   -  879 321

  6 997 601 4 769 276

MODERFÖRENINGEN   
Förutbetalda hyreskostnader   590 189  -
Upplupna intäkter   57 500  -
Förutbetalda fakturor   4 051 023  3 889 955
Trippelskrapets interimsfordringar   2 141 426  -
Övriga poster   -  879 321

  6 840 138 4 769 276

NOT 23 ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
Posten avser avsättning till Fonden för förbättrade levnadsvillkor för äldre.
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NOT 24 VILLKORADE AKTIEÄGARTILLSKOTT
Villkorlig återbetalningsskyldighet för aktieägartillskott lämnade av moderföreningen 
uppgick till 1 000 000 kr (fg år 0 kr).

NOT 25 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

  2019-12-31 2018-12-31

KONCERN   
Upplupen semester, övertid, sociala avgifter   4 459 911  4 497 210
Förutbetalda intäkter   1 401 980  955 605
Upplupna fakturor   1 117 691  416 178
Övriga poster   135 908  852 435

  7 115 490 6 721 428

MODERFÖRENINGEN   
Upplupen semester, övertid, sociala avgifter   2 864 017  4 095 849
Förutbetalda intäkter   1 401 980  955 605
Upplupna fakturor   1 117 691  416 178
Övriga poster   -  820 435

  5 383 688 6 288 067

NOT 26 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER - KONCERNEN

  2019-12-31 2018-12-31

STÄLLDA SÄKERHETER    
 Ställda säkerheter   Inga  Inga

Eventualförpliktelser
PRO har en legal förpliktelse att vidta förebyggande åtgärder för de fall en naturkatastrof 
uppstår på marken PRO äger. Om förebyggande åtgärder inte har vidtagits kan PRO bli 
ersättningsskyldig för de kostnader som kan uppstå.

NOT 27 STÄLLDA SÄKERHETER OCH EVENTUALFÖRPLIKTELSER - MODERFÖRENINGEN

  2019-12-31 2018-12-31

STÄLLDA SÄKERHETER    
 Ställda säkerheter   Inga  Inga

Eventualförpliktelser
PRO har en legal förpliktelse att vidta förebyggande åtgärder för de fall en naturkatastrof 
uppstår på marken PRO äger. Om förebyggande åtgärder inte har vidtagits kan PRO bli 
ersättningsskyldig för de kostnader som kan uppstå.
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NOT 28  VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT
Ledningen och styrelsen har utvärderat effekterna av den pågående COVID-19 pandemin. 
Läget är osäkert och effekterna kan i nuläget inte kvantifieras. Bedömningen är att  
organisationen kommer att påverkas negativt under 2020, framförallt med avseende på  
vissa kundgruppers reaktion på det inträffade. Rutiner och processer för att minimera  
riskerna för detta är inarbetade men vissa risker kvarstår dock alltid.

NOT 29 BETALDA RÄNTOR OCH ERHÅLLEN UTDELNING

BELOPP I KR  2019-12-31 2018-12-31

KONCERN   
Erhållen utdelning   4 045  -
Erhållen ränta   19 543  25 173
Erlagd ränta   14 353  4 225 

MODERFÖRETAG   
Erhållen utdelning   4 045  -
Erhållen ränta   19 543  25 173
Erlagd ränta   12 840  4 214 

NOT 30 LIKVIDA MEDEL

  2019-12-31 2018-12-31

KONCERN   
FÖLJANDE DELKOMPONENTER INGÅR I LIKVIDA MEDEL: 
Kassa och bank   17 990 186  16 139 746
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel   -  20 939 670

  17 990 186  37 079 416

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
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  2019-12-31 2018-12-31 
 

MODERFÖRETAG   
FÖLJANDE DELKOMPONENTER INGÅR I LIKVIDA MEDEL:
Kassa och bank  13 615 114  13 713 538
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel  -  20 939 670

  13 615 114 34 653 208

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

NOT 31  KONCERNUPPGIFTER
Inköp och försäljning inom koncernen
 
Av moderföreningens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,4% av inköpen och 
0,3% av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.

NOT 32  NYCKELTALSDEFINITIONER
Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
Totalt eget kapital hänförligt till moderföreningen/Totala tillgångar.
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Riksmästerskap i orientering, 2019.
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Slutord
PRO:s styrelse tackar medlemmar och anställda som under året bidragit till goda resultat, 
och redovisar med denna verksamhetsberättelse utvecklingen under året samt överlämnar 
berättelsen till representantskapet för beslut.

Stockholm den 14 juni 2020

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 juni 2020

Berit Ekman
personalrepresentantDan Karlsson

personalrepresentant
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Representantskapet, maj 2019.
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Revisionsberättelse 2019 
TILL REPRESENTANTSKAPET I PENSIONÄRERNAS RIKSORGANISATION, ORG. NR 846000-5120

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
UTTALANDEN
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Pensionärernas 
Riksorganisation för år 2019. Föreningens årsredovisning och koncernredovisning ingår  
på sidorna 26-62 i detta dokument.
 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av moderföreningens och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2019 och 
av dessas finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnings-
berättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att representantskapet 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 Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroende-
valda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i 
Sverige. Vi som auktoriserad revisor 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.

ANNAN INFORMATION ÄN ÅRSREDOVISNINGEN OCH KONCERNREDOVISNINGEN
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och koncern- 
redovisningen och återfinns på sidorna 1-24. Den andra informationen består också av 
verksamhetsberättelse (men innefattar inte årsredovisningen, koncernredovisningen  
och vår revisionsberättelse avseende denna). Det är styrelsen som har ansvaret för  
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen och koncernredovisningen omfattar inte denna 
information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen är det vårt 
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och överväga om informationen i 
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen och koncernredovisningen.  
Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen 
samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen 
att den andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera 
detta. Vi har inget att rapportera i det avseendet.
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STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen 
upprättas och att de ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo- 
visning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare  
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. 
 
Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen  
för bedömningen av föreningens och koncernens 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.

DEN AUKTORISERADE REVISORNS 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 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 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 vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen.
 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en  
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

• dentifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och  
 koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, utformar 
 och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisions
 bevis 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 inne
 fatta 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.
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• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift 
 vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. 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 och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten.  
 Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisions- 
 berättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncern- 
 redovisningen 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 
 och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredo- 
 visningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredo- 
 visningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
 händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella  
 informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
 uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 
 utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

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.

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 
och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om 
årsredovisningen och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen har vi även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Pensionärernas Riksorganisation för år 2019. 

Vi tillstyrker att representantskapet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för  
räkenskapsåret. 
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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 moderföreningen 
och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som auktoriserad revisor har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund 
för vårt uttalande.

STYRELSENS ANSVAR
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

REVISORNS ANSVAR
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvars-
frihet, 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 
skyldig 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 ersättningsskyldighet mot föreningen.
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade 
revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskap- 
erna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångs-
punkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över- 
trädelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar 
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är  
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 14 juni 2020
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