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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Flerårsöversikt 2020 2019 2018 2017
Summa intäkter 49 729 55 527 67 142 41 672
Balansomslutning 30 788 22 674 15 109 26 368
Årets Resultat 3 218  33  25  95

Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och blansräkning 
med tillhörande noter. 

Främjande av verksamheten
Pandemikrisen har inneburit organisatoriska påfrestningar på partiorganisationen, men ekonomiskt har den netto 
inneburit minskade kostnader (framförallt för resor, hotell och möteslokaler), samtidigt som intäkterna inte påverkats. 
Den utåtriktade opinionsbildande verksamheten har till allra största delen skett via digitala kanaler och partiets 
kompetens och kapacitet på området har stärkts. Partikansliet har trots pandemirestriktionerna kunnat fullgöra sitt 
uppdrag att ge stöd till beslutande organ, riksdagsgruppen och partiets organisationer i landet.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Partikongressen var inkallad till den 21–24 maj och våren präglade av fortsatta kongressförberedelser. Pandemin 
nödvändiggjorde dock ett framflyttande av kongressen till 31 oktober-1 november, då den genomfördes delvis digitalt 
med mindre samlingar av ombud runt om i landet. Kongressen koncentrerades till strategidokumentet och valen.
Det ekonomiska resultatet är positivt, 4218 tkr. Av detta avsattes 1000 tkr till valfonden i samband med bokslutet. 
Valfonden tillförs även betydande belopp från inbetald partiskatt, drygt 4 000 tkr 2020.
 
Händelser 2021
Den fortsatta pandemin innebär att verksamheten även under åtminstone första delen av året präglas av restriktionerna, 
med största delen av verksamheten via digitala kanaler.
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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

RESULTATRÄKNING
Belopp i TKR   

                                                       Not
 1

Intäkter
Medlemsavgifter 2 103 2 337
Partistöd  2 42 948 42 026
Insamlingar och övriga bidrag  3  487  576
Övriga intäkter  4 4 191 10 588

Summa intäkter 49 729 55 527

Kostnader

Direkta verksamhetskostnader  5 -3 724 -11 060
Personalkostnader  6 -31 755 -29 736
Lokal- och kanslikostnader  7 -7 537 -9 757
Bidrag  8 -2 171 -1 734
Avskrivningar 9-10 - 324 - 257

Summa kostnader -45 511 -52 544

Rörelseresultat 4 218 2 983

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0 0
Räntekostnader 0 0

Resultat efter finansiella poster 4 218 2 983

Bokslutsdispositioner
Disponering till valfond. -1 000 -2 950

ÅRETS RESULTAT          3 218  33

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31
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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

BALANSRÄKNING
Belopp i TKR

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR  1

Materiella anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar  10 1 519 1 759
Maskiner, inventarier och datorer  9  193  40

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar Härolden  11 10 000 10 000
Aktier och andelar  11  272  272

Summa anläggningstillgångar 11 984 12 071

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  400  982
Övriga fordringar 1 839  992
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 315  511
Kassa och bank 15 250 8 118

Summa omsättningstillgångar 18 804 10 603

SUMMA TILLGÅNGAR 30 788 22 674
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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

BALANSRÄKNING
Belopp i TKR

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER  1

Eget kapital
Bundet eget kapital 
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 9 778 9 778
Förändringar av bundet eget kapital 0 0
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 9 778 9 778

Fritt eget kapital 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början -1 231 -1 264
Årets resultat 3 218  33
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 987 -1 231

Summa eget kapital 11 765 8 547

Långfristiga skulder

Skuld till närstående organisationer  12  750  750
Valfond, ledamöter  13 8 362 3 943
Valfond, övriga  14 3 950 2 950

Summa långfristiga skulder 13 062 7 643

Kortfristiga skulder  

Leverantörsskulder 644 883
Övriga skulder 1 883 1 854
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  15 3 434 3 747

Summa kortfristiga skulder 5 961 6 484

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 30 788 22 674
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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

NOTER
Belopp i tkr om inget annat anges

Not 1 Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd. 2016:10 (K2)

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Immateriella tillgångar
Immateriella tillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig
information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller 
föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Tillkommande utgifter
Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i för-
hållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter
redovisas som kostnad i den period de uppkommer.

Avskrivningsprinciper för immateriella och materiella anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat 
restvärde.

Immateriella tillgångar skrivs av utifrån beräknad livslängd på 10 år.
Materiella tillgångar skrivs av på 5 år. Datorer skrivs av på 3 år.

Varulager
Sedan 2015 har varulager kostnadsförts.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument 
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2016:10.

Intäkter
Redovisning av intäkter sker enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 11, Intäkter. Intäkts-
redovisningen sker i resultaträkningen när det är sannolikt att de framtida ekonomiska kommer att 
tillfalla bolaget och dessa fördelar kan beräknas på ett tillförligt sätt. Intäkterna redovisas till det 
verkliga värdet av vad som erhålls eller kommer att erhållas med avdrag för lämnade rabatter.
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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

NOT 2 Partistöd

Statligt partistöd 14 729 13 718
Kvinnoorg. 1 573 1 573
Kommunalt och landstingskommunalt stöd  492  482
Statligt stöd, val 0 0
Stöd till rikdagsledamöter och partigrupp 26 154 26 253

Summa 42 948 42 026

NOT 3 Insamlingar och övriga bidrag

Distriktsbidrag  395  395
Valfond (ingen enskild över 22 tkr)  92  82
Valfond, partiskatt 0 0
Valfond 0 99

Summa  487  576

NOT 4 Övriga intäkter

Externdebitering löner  888 1 058
Materialförsäljning, hemsida  426 1 369
Medlemstidning, RÖTT  764  679
Administrativa avgifter från medlemmarna  827  740
Ombudsavgifter kongress 0 0
Deltagaravg. Vänsterdagar inkl reseutjämning 28 2 807
EU-val 0 3 466
Föreningslicenser 385 380
Företagsförsäkring, vidarefakturerat 247 0
Ombudsavgift kongressen 450 0
Övrigt 176 89

Summa 4 191 10 588

NOT 5 Direkta verksamhetskostnader

Kongress 1352 0
Valkostnader  4 854
Möten  208  630
Konferenser  135  457
Informationsmaterial  103 1 632
Kampanjer   206
Rött 1 262  961
Övrigt  51  853
Vänsterdagarna  53 1 267
Konsultarvoden 560 200
Summa 3 724 11 060

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31
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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

NOT 6 Personalkostnader

Löner och ersättningar 22 877 21 332

Summa 22 877 21 332

Sociala kostnader 8 723 7 894
(varav pensionskostnader) (1892) (999)
Övriga personalkostnader  155  510

Summa 31 755 29 736

Medelantal anställda  50  47
varav kvinnor  29  27

män  21  20

NOT 7 Lokal- och kanslikostnader

7 537 9 757
varav revisionskostnader (108) (109)

NOT 8 Lämnade bidrag

Ung Vänster 1 621 1 386
Vänsterns studentförbund   34
CMS  315  250
Jörn Svensson-priset  22
Anslag nordisk sekr.  182
Övriga bidrag  31  64

Anslag 
Summa 2 171 1 734

NOT 9 Inventarier & datorer 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde 356  356
Årets inköp 238 0
Årets försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden  594  356

  
Ingående ackumulerade avskrivningar - 316 - 299
Årets avskrivningar - 85 - 17
Årets försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar - 401 - 316

  
Planenligt restvärde vid årets slut  193  40

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31

2020-01-01-
2020-12-31

2019-01-01-
2019-12-31
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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

NOT 10 Immateriella tillgångar 2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffnngsvärde 2 398 2 398
Årets inköp - -
Årets försäljningar/utrangeringar - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 398 2 398

Ingående ackumulerade avskrivningar -639 -399
Årets avskrivningar -240 -240
Årets försäljningar/utrangeringar 0 0
Utgående ackumulerade avskrivningar -879 -639

Planenligt restvärde vid årets slut 1 519 1 759

NOT 11 Finansiella anläggningstillgångar 2020-12-31 2019-12-31

Ackumelerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffnngsvärde 10 272 10 272
Årets inköp - -
Årets försäljningar - -
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 272 10 272

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar

Företag/org nr/Säte And And. i % 1) Red. Värde

Fastighetsföreningen Härolden  222  50 10 000
702000-9465, Stockholm
Förlagsaktiebolaget Vänsterpress  803  54  50
556050-1735, Stockholm
O2 El Ekonomisk förening  30 -  150
769611-9515, Stockholm
Övriga andelar, vilande eller av mindre -  72
betydelse

1) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av 
rösterna för totalt antal aktier.
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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

NOT 12 Skulder till närstående organisationer 2020-12-31 2019-12-31

Skuld till Förlagsaktiebolaget Vänsterpress  50  50
Skuld till Skånedistriktet  700  700

Summa  750  750

NOT 13 Valfond, ledamöter 2020-12-31 2019-12-31

Ledamöter 8 362  3 943
Under perioden inbetald "partiskatt" redovisas i bilaga.

NOT 14 Valfond, övriga 2020-12-31 2019-12-31

Övriga 3 950 2 950
Av 2020 års rörelseresultat avsätts 1 000 TKR till valfonden 

NOT 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna semsterlöner, soc avg sem.löner 1 501 1 478
Övriga uppl kostn 1 933 2 269
Summa 3 434 3 747

NOT 16 Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vi har särskilt beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet har påverkat partiets 
utveckling och finansiella rapportering. 
Vi bedömer att påverkan på partiet är och har varit begränsad.
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Vänsterpartiet
Riksorganisationen, Org nr 802005 - 9716

Förestående balans- och resultaträkningar med tillhörande noter undertecknas härmed.
Stockholm 2021-

Nooshi Dadgostar Aron Etzler
partiordförande partisekreterare

Ida Gabrielsson Hanna Gedin
vice partiordförande biträdande partisekreterare

Ulla Andersson Ali Esbati

Maria Forsberg

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits 

KPMG AB
Stockholm 2021-

Fredrik Sjölander
Auktoriserad Revisor
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Revisionsberättelse Vänsterpartiets riksorganisation, org. nr 802005-9716, 2020 1 (2) 

 
 
Till partistyrelsen i Vänsterpartiets riksorganisation, org. nr 802005-9716 

Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden   
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Vänsterpartiets riksorganisation för år 2020.  
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 
Vi tillstyrker därför att partistyrelsen fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 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 våra uttalanden. 

Verkställande utskottets ansvar 
Det är Verkställande utskottet som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen. Verkställande utskottet ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredo-
visning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar Verkställande utskot-
tet för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksam-
heten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda anta-
gandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation 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 omstän-
digheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vänds och rimligheten i Verkställande utskottets uppskattningar 
i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att Verkställande utskottet 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsre-
dovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhäm-
tade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållan-
den som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

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

Vi måste informera Verkställande utskottet om bland annat revision-
ens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi 
måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revis-
ionen, däribland de eventuella betydande brister i den interna kon-
trollen som vi identifierat. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av Verkställande utskottets förvaltning för Vänsterpartiets riksorganisat-
ion för år 2020. 
Vi tillstyrker att partistyrelsen beviljar Verkställande utskottets ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
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Revisionsberättelse Vänsterpartiets riksorganisation, org. nr 802005-9716, 2020 2 (2) 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och 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. 

Verkställande utskottets ansvar 
Det är Verkställande utskottet som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser 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 an-
svarsfrihet.  

 
Stockholm den   
  
KPMG AB  
  
  
  
Fredrik Sjölander  
Auktoriserad revisor  
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