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Styrelsen för Missing People Sweden 802463-5867 med säte i Stockholm, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Missing People är en ideell organisation vars syfte är att publicera efterlysningar samt
genomföra eftersök av försvunna personer i Sverige.
Missing Peoples jour tar dagligen emot anmälningar om försvunna personer, och arrangerar
sökinsatser av ideellt aktiva som hjälper familjer att hitta sina nära och kära.
Missing People är en rikstäckande organisation med regionala avdelningar i hela landet.
Kärnan i organisationen är alla frivilliga personer som ger av sin tid för att hjälpa till i sökandet
efter försvunna personer. Alla i sökinsatserna, de som bemannar de regionala avdelningarna
och sitter i jouren, är frivilliga.
Vi strävar efter att starta sökinsatser inom en till sex timmar från det att ett ärende kommer in
till vår jour, oavsett tid på dygnet eller plats i Sverige. Vi söker för att rädda liv men också för att ge
anhöriga stöd och möjlighet till ett avslut. Visionen är att ingen ska försvinna utan att hittas.
Missing People har ett flertal samarbeten med organisationer, stiftelser och företag för att
underlätta eller effektivisera verksamheten. Exempel på sådana samarbeten är med Telavox,
Volkswagen Transportbilar och Mareld.
Vi hade vid utgången av 2020 fler än 68 000 anmälda sökare till vårt skallgångsregister och
intresset fortsätter att öka.
Organisationen finansieras genom privata gåvor via vårt 90-konto, Swish-gåvor, minnesgåvor,
företagsgåvor, företagssponsring, lokala insamlingar samt även sponsring i form av utrustning,
hjälpmedel och förbrukningsmaterial för sökinsatser.
De hundratals ideellt aktiva som utgör kärnan i verksamheten får löpande utbildning i allt som
rör arbetssätt och insatser i vår organisation. Vi håller kontinuerligt utbildningar för våra ideella.
Bland annat EFP (eftersök av försvunna personer), HLR och första hjälpen.
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Resultat och effekter uppnådda med ändamålsarbetet
Vår vision är att ”Ingen skall försvinna utan att hittas.”
Vårt mål är att starta sökinsatser inom sex timmar från det att ett ärende kommer in till vår
jour, oavsett tid på dygnet eller plats. Vi räddar liv, men lika viktigt är vårt arbete med att ge
stöd åt anhöriga.
De 554 ärenden som kom in till Missing People Sweden 2020 ledde till 454 sökinsatser. 2019
inkom 588 ärenden, av vilka 287 ledde till sökinsatser).
402 saknade personer återfanns 2020 (88%), varav 311 vid liv (77%).
Hållbarhetsupplysning
Resepolicyn hänvisar i första hand till resor med tåg. Om bil används rekommenderas
samåkning
Undantag från denna policy har givetvis gjorts under pandemin 2020, så att alla ej nödvändiga
resor helt undvikits och att de av myndigheterna rekommenderade och beslutade
restriktionerna i bl a kollektiv- och tågtrafik följts.
För resor i bil har samåkning inte tillämpats som princip under pandemin.
Vår anställda personal på kansliet i Stockholm har kollektivavtal.
Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Kontinuerligt arbete sker löpande kring Dataskyddsförordningen.
Utbildning, processer och systemstöd utvärderas och genomförs enligt upparbetad plan.
Kontinuerligt arbete sker kring våra processer för att utveckla och effektivisera vår verksamhet.
Utbildning för våra ideellt aktiva är viktigt och en del i vårt kvalitetshöjande arbete. Som en del i
detta arbete påbörjades arbetet med Missing People Academy, en ny plattform för att samla
våra utbildningsaktiviteter och erbjuda en del av dessa som självstudiekurser, samt att kunna
följa upp kunskapsnivån på individer som leder sökinsatser. Med denna plattform räknar vi med
att kunna erbjuda fler och rollbaserade utbildningar samtidigt som vi tror att vi lättare kan
hantera inflödet av nyrekryteringar samt behålla intresset för vårt operativa arbete vid liv under
en längre period.
Möjligheter
Stärkt intern och extern kommunikation med ett etablerat varumärke.
Utvecklade samarbeten med andra organisationer och myndigheter.
Stärkt ekonomi genom samarbetspartners (företag), gåvor och medlemskap.
Risker
Försvagad ekonomi och stor osäkerhet främst pga pågående coronapandemi.
Vikande intresse för verksamheten om vi inte vårdar våra volontärer, med risk för
överbelastning av våra befintliga volontärer.
Ett av de främsta syftena med MPS Academy är att utbilda och vidareutbilda fler volontärer.
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Övrig information
Svensk Insamlingskontroll har beviljat följande kontrollgirokonton;
Postgiro 900562-0 med tillhörande bankgiro 900-5620, postgiro 900568-7 med tillhörande
bankgiro 900-5687.
Missing Peoples hemsida är www.missingpeople.se.
Vi finns på Facebook, Linkedin, Instagram och Twitter.
Förvaltning
Styrelsen har under 2020 haft 12 ordinarie styrelsemöten och 6 arbetsdagar.
Årsstämman hölls den 26 april 2020, digitalt via teams.
I styrelsen sitter vid fastställandet av årsredovisningen;
Magnus Idebro (ordförande), Samuel Persson (vice ordförande), Maria Langwall (kassör), Malin
Thiel (sekreterare), Hasse Lagervall (ledamot), Claes Salomonsson (ledamot) samt Anna Stinger
(ledamot).
Revisor vid fastställande av årsredovisningen var auktoriserad revisor Anna Wretholm,
Allegretto Revision.
Extern redovisningsbyrå var Bokoredo AB.
Företaget har sitt säte i Johanneshov.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Missing People beviljades 90-konto 2017 och lyder därmed under regelverket hos Svensk
Insamlingskontroll.Svensk Insamlingskontroll är en oberoende ideell organisation som i givarens intresse
arbetar med kontroll av att insamlade medel används till rätt ändamål. Svensk Insamlingskontroll
säkerställer genom årlig kontroll och granskning att den som bidrar med pengar till en
insamlingsorganisation med 90-konto får tillgång till tillförlitlig information om hur pengarna används.
En del av de nyckeltal som Svensk Insamlingskontroll använder och följer upp är att insamlade medel
går till ändamålet (måste uppgå till minst 75 % av de totala intäkterna) utan oskäliga kostnader (får vara
högst 25 % av de totala intäkterna).
Missing People beviljades medlemskap Giva Sverige (fd FRII) under 2018 och arbetet att utveckla och
förbättra våra processer enligt Giva Sveriges direktiv har under 2020 fortsatt. Ett av Givas viktigaste
uppdrag är att säkra etisk, transparent och professionell insamling av gåvor. De hjälper sina medlemmar
med verktyg för etisk insamling, intern kontroll och styrning, redovisning och effektrapportering.
Under 2020 har telemarketing bolag används för att samla in medel.
Användandet av social media (främst Facebook) vid såväl riktade insamlingar som generella gåvor till
föreningen och satsningen på att skapa månadsgivare har varit fortsatt positiv, och föreningen har
lyckats öka antalet betalande medlemmar till 4 457 vid utgången av 2020 (jfrt med 3 370 år 2019). Det
motsvarar en ökning på 32% mellan åren.
Coronapandemin har dock i hög grad påverkat Missing Peoples Swedens förmåga ett erhålla gåvor från
företag och stiftelser.
Medan gåvor från allmänheten inte påverkats nämnvärt har gåvor från föreningar, stiftelser och företag
sjunkit avsevärt. För Missing People Swedens del har det inneburit en större avvikelse mot budgeterade
intäkter då planerade kampanjer inte kunnat genomföras, och också en minskning jämfört med utfall
2019.
Nedgången mot 2019 uppgår till ca 60%, vilket också är vad GIVAs prognos för hela den ideella sektorn
för helåret 2020 visar.
För att försöka motverka effekten av minskade intäkter har vi sett över de få fasta kostnader föreningen
har, såsom lokalkostnader och anställd personal, för att försöka hålla nere dessa.
Föreningen har också sökt, och erhållit, korttidspermitteringsstöd från Tillväxtverket (10tsek).
Trots ett negativt utfall för 2020 är föreningen solid, med en kassa på 2 659tsek per 201231 jfrt med
2 576tsek per 191231.
Inbetalda medlemsavgifter 2020 avseende 2021 uppgick per 201231 till 913tsek, jämfört med 692tsek
för 2020 (inbetalt under 2019).
Missing People har under 2020 uppmärksammats i media, inte bara i aktuella, större sökinsatser utan
genom att via olika kanaler marknadsföra sin verksamhet. Under slutet av 2020 har vi börjat arbeta med
ambassadörer och också utökat användandet av social media. Detta främst för att stärka vårt
varumärke och nå ut till nya målgrupper med vårt budskap, samt för att öka antalet betalande
medlemmar och månadsgivare.
Vi har vid utgången av 2020 drygt 37 000 följare på Instagram, jämfört med 10 000 följare 2019.
Ca 686 000 personer har ”gillat” vår sida på facebook.
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Cirka 6 300 personer anmäldes till Polisen som försvunna under 2020 i Sverige. I 554 ärenden
engagerades Missing People Sweden, 454 av dessa ledde till en aktiv sökinsats.
Flest ärenden hade Stockholm (89) följt av Skåne (40) och Göteborg (29).
Efter coronapandemins utbrott har Missing People Sweden fått ändra sina rutiner vid sökinsatser.
Verksamheten är inte tillståndspliktig men har att följa de allmänna råd FHV ger.
Det innebar bl a att s k “internsök” med våra egna utbildade volontärer ökade kraftigt och var fler än
sök då vi tar allmänheten till hjälp.
Vid sökinsatser dit allmänheten kallats har reglerna för basala hygienrutiner (handsprit och möjlighet att
tvätta händerna), västar används en gång och därefter hanteras separat för tvätt, begränsningen att
enbart samlas i grupper om max 8 personer, att hålla behörigt avstånd till andra under hela söket och
användandet av så få personer som möjligt i externa kontakter, tillämpats.
Rutiner för att vid behov möjliggöra smittspårning har också tagits fram.

Flerårsöversikt (tkr)
Medlemsintäkt
Gåvor och bidrag
Resultat efter finansiella poster
Ändamålskostnad (%)
Antal anställda

2020
1 092
2 256
-136
69
2

2019
934
3 057
187
68
3

2018
581
4 266
1 100
49
2

2017
556
3 183
-745
86
2

Ändamålskostnad i % av intäkter. Målet att minst 75% av rörelsens intäkter skall gå till ändamålet har
inte uppfyllts 2020. Vi har under året vidtagit åtgärder för att sänka våra administrativa kostnader.
På grund av coronapandemin har vissa satsningar för främjande av ändamålet begränsats, till förmån för
fler aktiviteter inom insamling.

Förändring av Eget Kapital
Ändamålsbestämda medel Balanserat resultat Totalt eget kapital
Ingående balans
680 392
880 340
1 560 732
Ändamålsbestämt av givaren 441 478
-441 478
Utnyttjande
-325 889
325 889
Årets resultat
- 136 901
-136 901
Utgående balans
795 981
628 850
1 424 831

Transaktion 09222115557442668305

Signerat SP, MI, MT, AS, CS, HL, ML, LS, AW

Missing People Sweden
Org.nr 802463-5867

6 (14)

Spec över ändamålsbestämda medel, i kr

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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1

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

3
3
3

2 216 812
15 300
1 091 601

3 016 630
15 000
934 308

3

24 700
3 348 413

25 136
3 991 074

-654 450
-2 313 957
-515 652
-3 484 059
-133 659

-452 635
-2 741 561
-610 311
-3 804 506
186 568

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-242
-135 901

-262
186 306

Resultat före skatt

-135 901

186 306

Årets resultat

-135 901

186 306

Resultaträkning

Not

Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m.
Gåvor
Bidrag
Medlemsavgifter
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Insamlingskostnader
Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
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2020-12-31

2019-12-31

40 888
40 888

35 250
35 250

40 888

35 250

5 000
0
157 074
162 074

3 083
13 828
84 000
100 911

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

2 659 037
2 659 037
2 821 111

2 576 591
2 576 591
2 677 502

SUMMA TILLGÅNGAR

2 861 999

2 712 752

Balansräkning

Not
1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

7

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

1 560 733
-135 901
1 424 832

1 374 427
186 306
1 560 733

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

198 486
23 165
50 764
1 164 751
1 437 166

91 781
0
49 295
1 010 943
1 152 019

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2 861 999

2 712 752

Balansräkning

Not
1

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Transaktion 09222115557442668305

Signerat SP, MI, MT, AS, CS, HL, ML, LS, AW

Missing People Sweden
Org.nr 802463-5867

10 (14)

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt Giva Sveriges
styrande riktlinjer för årsredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Jämnförelseåret 2016 i flerårsöversikten
har inte räknats om med hänsyn till K3.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar

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.

Resultaträkningen
Gåvor och bidrag
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Intäkter i form av gåvor av kontanta medel
intäktsförts enligt kontantprincipen i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen
finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell
prövning.
Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor med återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda och
ingår i begreppet bidrag. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Inga
villkorade gåvor finns under 2019.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i ändamåls- insamlings- och administrationskostnader. Gemensamma
kostnader som exempelvis lokalkostnader, kontorskostnader och personalkostnader fördelas enligt en
fördelningsnyckel.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Hit
räknas kostnader som sökmaterial, SMS tjänst för att starta sökuppdrag, jourtelefoni mm. Kostnader
för administration som uppstår som en direkt följd av projekt inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är kostnader som ska återspegla de kostnader organisationen haft för att samla
in medel, såväl som privatperson som företag och organisation. Här finns bland annat kostnader till
företag som utför insamlinguppdrag åt Missing People , kostnader för annonser och programvaror.
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Administrationskostnader
Administrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana
kostnader är styrelsemöten, årsmöte, revison och redovisning.

Allmänna upplysningar
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
Bilar och andra transportmedel

5 år

Nyckeltalsdefinitioner
Medlemsintäkt
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Ändamålskostnader delat med summan av verksamhetsintäkter minus direkta kostnader för insamling
och nettot av räntor

Not 2 Avskrivningar och nedskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:
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Not 3 Nettoomsättningens fördelning

Gåvor
Allmänheten
Minnesgåvor
Föreningar och stiftelser
Företag

Bidrag
Kommuner och myndigheter

Övriga intäkter
Övriga intäkter

Totalt insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen
Medlemsavgifter
Bidrag som har redovisats som intäkt
Övriga intäkter som har redovisats som intäkt

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

1 662 500
92 018
155 744
306 550
2 216 812

1 709 896
158 654
528 782
619 298
3 016 630

15 300
15 300

15 000
15 000

24 700
24 700

25 136
25 136

2 216 812
1 091 601
15 300
24 700
3 348 413

3 016 630
934 308
15 000
25 136
3 991 074

163 651
70 764
234 415

143 928
65 876
209 804

Not 4 Leasing, leasetagaren
Leasingobjekt
Anläggningstillgångar
Hyreskostnad Kansli
Hyreskostnad regionala avdelningar inkl el
Utgående redovisat värde

Avtalet om lokalhyra för kansliet sträcker sig till 2021-06-30. Avtalet förlängs därefter med 1 år i taget.
Uppsägning ska ske senast 3 månaders före hyrestidens utgång.
Lokalavdelningarnas lokalhyra har blivit sponsrad med 67 492 kr ( 57 127 kr) av respektive uthyrare.

Not 5 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda
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Not 6 Anställda och personalkostnader (mindre företag)

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

823 084
274 169
(49 426

965 880
357 232
42 585)

1 097 253

1 323 112

2020-12-31

2019-12-31

657 681
37 500
695 181

657 681

-622 431
-31 863
-654 294

-584 694
-37 737
-622 431

40 887

35 250

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Magnus Idebro
Ordförande

Maria Langwall
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Samuel Persson
Vice Ordförande

Hans-Olov Lagerwall
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Styrelseledamot

Malin Thiel
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Claes Salomonsson
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Min revisionsberättelse har lämnats den:

Anna Wretholm
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i Missing People Sweden, Org.nr 802463-5867

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Missing
People Sweden för räkenskapsåret 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. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnitten
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda
revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt 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
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra
informationen. Den andra informationen består av en
verksamhetsberättelse (men innefattar inte årsredovisningen
och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte
denna information och vi gör inget uttalande med
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt
ansvar att läsa den information som identifieras ovan och
överväga om informationen i väsentlig utsträckning är
oförenlig med årsbokslutet. 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.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. De 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
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina
uttalanden. 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 fel och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare
fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

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

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
fel.
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som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
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väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina 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 jag 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.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, däribland de betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifierat.

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 räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade
revisorns professionella bedömning och övriga valda
revisorers bedömning med utgångspunkt 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 överträdelser 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.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Missing People Sweden
för räkenskapsåret 2020.

Stockholm

_________________________________
Lars Svensson
Förtroendevald revisor

_________________________________
Anna Wretholm
Auktoriserad revisor

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i
övrigt fullgjort mitt 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 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 skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
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Samuel Persson (SP)
Missing People Sweden
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"SAMUEL PERSSON"
Signerade 2021-02-26 14:06:55 CET (+0100)

1/3

Magnus Idebro (MI)
Missing People Sweden
Personnummer 7007131654
magnus.idebro@missingpeople.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MAGNUS IDEBRO"
Signerade 2021-03-01 11:43:39 CET (+0100)

Malin Thiel (MT)
Missing People Sweden
Personnummer 6510071068
malin.thiel@missingpeople.se

Anna Stinger (AS)
Missing People Sweden
Personnummer 6803084166
Anna.stinger@missingpeople.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Malin Katarina Thiel"
Signerade 2021-02-26 16:53:11 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA STINGER"
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Claes Salomonsson (CS)
Missing People Sweden
Personnummer 5605156255
claes.salomonsson@missingpeople.se

Hans-Olov Lagervall (HL)
Missing People Sweden
Personnummer 194812055574
hasse.lagervall@missingpeople.se

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"CLAES SALOMONSSON"
Signerade 2021-02-26 14:08:15 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"Hans-Olov Lagervall"
Signerade 2021-02-26 14:54:12 CET (+0100)

Maria Langwall (ML)
Missing People Sweden
Personnummer 6307215506
Maria.langwall@missingpeople.se

Lars Svensson (LS)
Missing People Sweden
Personnummer 19461222-5617
lars.222@telia.com

Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"MARIA LANGWALL"
Signerade 2021-03-01 12:33:00 CET (+0100)

Namnet som returnerades från svenskt BankID var "Lars
Harry Christer Svensson"
Signerade 2021-03-01 15:19:38 CET (+0100)

Anna Wretholm (AW)
Allegretto
Personnummer 196802261682
anna.wretholm@allegretto.se
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Namnet som returnerades från svenskt BankID var
"ANNA WRETHOLM"
Signerade 2021-03-02 20:35:53 CET (+0100)
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