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Förvaltningsberättelse
Partiets ändamål och allmänt om verksamheten
Moderata Samlingspartiets strävan är att vinna människors förtroende för den
samhällssyn som partiet företräder. Moderata Samlingspartiets uppgift är därför att
målmedvetet bilda opinion för och utveckla moderata idéer, att vinna väljare till partiet
och att i praktisk politik förverkliga idéer i enlighet med partiets samhällssyn.
Ändamålet har uppfyllts genom att Moderata Samlingspartiets riksorganisation bedrivit
politisk och organisatorisk verksamhet på nationell nivå i partikansliet på
Blasieholmsgatan, Stockholm, och i partiets riksdagskansli i Riksdagen, Stockholm,
samt genom av riksorganisationen anställda ombudsmän i samtliga länsförbund.
Antalet medlemmar uppgick vid årsskiftet till 45 302 (2018: 48 138) personer.

Verksamhet under 2019
Under året har partistyrelsen haft 11 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har
haft 4 protokollförda sammanträden.
I januari avslutades den utdragna processen att bilda regering som följde på valet
2018. Den resulterade i en regering bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet
i budgetsamarbete med Centerpartiet och Liberalerna. Med denna regering på plats,
som regerade på budget lagd av Moderaterna och Kristdemokraterna, som riksdagen
ställde sig bakom, inledde Moderaterna året i opposition med mål att fullt ut driva och
bilda opinion för en moderat politik som tar tag i Sveriges problem och tar tillvara på
Sveriges möjligheter.
På lokal nivå inleddes året med ett rekordstort antal moderatledda styren i landets
kommuner och regioner.
I mars presenterade Moderaternas eftervalsanalys för valet 2018. En analys som i
högre utsträckning än någon annan eftervalsanalys i modern tid handlat lika mycket om
framtiden som historien. I eftervalsanalysen konstaterades att mandatperioden 20142018 var den mest dramatiska under efterkrigstiden. Sveriges politiska landskap har
förändrats under senare år, och det märks såväl i valresultatet som i läget efter valet.
Eftervalsanalysen ville fånga vad detta betyder för Moderaterna i framtiden genom tre
huvudslutsatser:
För det första bör Moderaterna bejaka sitt liberalkonservativa idéarv. För det andra är
den viktigaste uppgiften, för partiledningen och partiet, att stärka förtroendet för Moderaterna under den kommande mandatperioden. För det tredje lämnade eftervalsanalysgruppen en rad organisatoriska rekommendationer gällande hur Moderaterna kan
utvecklas som parti. Det konstaterades att ett starkt parti kräver en stark organisation,
både i förbunden och nationellt. Om partikansliet och organisationen förändras efter
varje val och vid varje partiledarskifte är det svårt att bygga en långvarigt uthållig
verksamhet.
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I april inleddes arbetet med nytt idéprogram på temat rättigheter, skyldigheter, möjligheter – lika för alla. En arbetsgrupp tillsattes av partistyrelsen med uppgift att formulera
Moderaternas idéer för vår tid utifrån partiets historia och värderingar. Arbetsgruppen
ska senast i maj 2021 lämna sin rapport till partistyrelsen som därefter ska lägga det
slutliga förslaget till nytt moderat idéprogram på arbetsstämman 2021.
Med anledning av integrationskrisen tillsatte Moderaterna i april en integrationskommission med uppdrag att arbeta koncentrerat under ett år och föreslå konkreta och
genomförbara reformer.
Den 5-6 april genomfördes Sverigemötet vid Karlstad CCC med cirka 1 400 deltagare.
Förtroendevalda, experter och medarbetare genomförde ett stort antal seminarier och
workshops med fokus på kommun- och regionpolitiken.
Ulf Kristersson inledde Sverigemötet med ett tal om en ny svensk modell, där vi tillsammans måste få ordning på Sverige igen. Det handlar om tryggheten och integrationen.
Jobben och företagen. Klimatet och miljön. Ett Sverige med framtidstro – i hela landet.
Ett Sverige som håller ihop.
I samband med Sverigemötet presenterades även Moderaternas nya logotyp som en
symbol för att partiet börjar sin tredje resa. Nästa stora skifte: Moderaterna efter
Socialdemokraternas dominans i svensk politik. Moderaterna efter Alliansen på
nationell nivå. Moderaterna som Sveriges viktigaste politiska kraft. Den resan gör vi
som Moderaterna. Inte som mörkblå eller ljusblå. Inte som nya eller gamla. Inte som
liberala eller konservativa. Vi är ju allt det. Men först och främst är vi Moderaterna.
Därutöver blev Sverigemötet startpunkten för Moderaternas Europavalrörelse som kom
att prägla resten av våren. Partisekreterare Gunnar Strömmer och Moderaternas toppkandidat Tomas Tobé presenterade Moderaternas Europavalskampanj på temat ”Vi
ska göra Sverige tryggare!” med fokus på sakfrågorna lag och ordning, klimat och
invandring. En huvudambition i kampanjen var att mobilisera moderata sympatisörer att
gå och rösta och lägga sin röst på Moderaterna.
I slutet av april presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaternas
ekonomiska vårmotion som följde upp temat från Sverigemötet med titeln ”Den nya
svenska modellen”. Budgeten prioriterade satsningar för att poliserna ska bli fler och få
bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten i hela landet och arbetet mot terrorism.
Vidare presenterades i budgeten utgångspunkterna för en större skattereform.
Under våren präglades den politiska debatten i hög grad av de frågor som Moderaterna
drev i Europavalrörelsen: klimatsmart kärnkraft, stopp för stöldligor, koll på Europas
gränser samt effektiv terrorismbekämpning. Frågor som låg i linje med väljarnas
prioriteringar och drev politisk debatt med andra partier.
Den 4 maj genomförde Moderaterna en valupptakt och valplattformen för Europavalet
presenterades: Vi gör Sverige tryggare. Valplattformen innehöll Moderaternas inriktning
för Europapolitiken.
Den 25 maj höll Moderaterna sin valvaka på Clarion Sign i Stockholm. När valresultatet
presenterades kunde det konstateras att Moderaterna ökade med 3,2 procentenheter
till 16,8 procent och erövrade ett nytt mandat, därmed totalt fyra mandat. Sedan 1995
har Moderaterna backat eller underpresterat i samtliga val till Europaparlamentet, men
årets val innebar ett positivt trendbrott och dessutom den första nationella valsegern för
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Moderaterna på nio år. Valresultatet innebar att Tomas Tobé, Jessica Polfjärd, Jörgen
Warborn och Arba Kokalari kunde ta plats i Europaparlamentet.
I den eftervalsanalys som följde konstaterades att pariet hade satt tre mål för Europavalrörelsen: att partiet skulle nå ett högre valresultat än 2014, att partiet skulle vinna
ytterligare ett mandat i Europaparlamentet och att partiet skulle lyckas mobilisera moderata sympatisörer att rösta på Moderaterna. Alla tre mål uppnåddes.
Eftervalsanalysen konstaterade vidare att partiet i kampanjen inte fortsatt i gamla hjulspår utan gjort hemläxan från tidigare val. I rapporten lyfts fyra slutsatser fram:
För det första att Moderaterna valde att fullt ut prioritera sakfrågor i kampanjen, och
överlåta ”kulturkrig” till andra partier. Det lönade sig. I Europavalet 2019 slog sakfrågorna kulturkriget. För det andra att valrörelsen genomfördes av ett starkt team av
toppkandidater som jobbade tillsammans under ledning av Tomas Tobé. Det gav glöd
till kampanjen och ett gemensamt fokus på kampanjens prioriterade frågor. För det
tredje att den operativa valledningen var slimmad och snabbrörlig, vilket innebar en
effektiv beslutsgång och leverans av kampanjen. Och för det fjärde att i en tid då
väljarna är rörligare än någonsin, måste skillnaderna mot andra partier göras tydliga.
Moderaterna lyckades i denna kampanj både lyfta fram sin egen politik och markera
skillnader mot andra partier.
I juli, under politikerveckan i Almedalen, genomfördes flera arrangemang.
I sitt Almedalstal lyfte Ulf Kristersson behovet av en ny svensk modell för att Sverige
återigen ska bli möjligheternas land, där man kan börja med nästan ingenting och ta
sig nästan hur långt som helst. På Moderaternas ekonomiska seminarium i Almedalen
presenterade Elisabeth Svantesson, en ny utgiftsreform där Moderaterna vill spara 10
miljarder kronor genom en effektivare statlig förvaltning – med mindre detaljstyrning,
färre regler och ökad digitalisering.
I juli tillsattes även en tvärpolitisk referensgrupp i syfte att stärka HBTQ-personers
rättigheter under ledning av Filippa Reinfeldt med moderata talespersoner som i sina
respektive riksdagsutskott täcker alla relevanta sakpolitiska frågor. Arbetet handlar om
att stärka HBTQ-personers rättigheter och berör bland annat frågor om hedersförtryck,
psykisk ohälsa och migrationspolitik.
Under Prideparaden i Stockholm i augusti deltog Ulf Kristersson, ett stort antal
medlemmar, företrädare och medarbetare i Moderaternas ekipage.
Höstens politiska debatt kom att präglas av gängkriminalitet, skjutningar och sprängningar samt regeringens och dess samarbetspartiers bristande förmåga att ta tag i de
problem som finns i Sverige.
Den 1 september höll Ulf Kristersson sitt årliga sensommartal i Strängnäs och
presenterade ett förslag till politisk mobilisering med tio konkreta åtgärder mot den
organiserade brottsligheten och de kriminella gängen.
Den 3 oktober presenterade Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson Moderaternas
budget för 2020. En budget med prioriteringar för att bekämpa gängkriminaliteten, bryta
bidragsberoende och säkerställa att kommunerna klarar sina välfärdsåtaganden
framöver.
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I oktober lämnade arbetsgruppen Värdegrundsinitiativet M2 sin rapport till partistyrelsen. Rapporten innehåller en rad rekommendationer på temat ”öka kunskap,
berätta, agera”. Därutöver redovisades i en bilaga till Värdegrundsinitiativets slutrapport
en studie av en extern expert angående partiets nomineringsprocesser.
Inför partistämman presenterade också Moderatkvinnorna en rapport, ”Jämställdhetsbokslut 2019”. Rapporten visar att det finns ett köns gap i partiet på alla nivåer: i väljarstöd, medlemmar, interna förtroendeuppdrag, externa förtroendeuppdrag och
medarbetare.
Rekommendationerna från värdegrundsinitiativet och jämställdhetsbokslutet ska
behandlas av partistyrelsen under 2020.
Den 17-20 oktober höll Moderaterna partistämma i Västerås. Fyra propositioner med
breda förslag för att återupprätta samhällskontraktet behandlades. Det gäller lag och
ordning, rättvis och hållbar tillväxt, trygg och tillgänglig hälso- och sjukvård, samt
insatser för socialt utsatta barn och unga. Utöver detta behandlades även en utrikespolitisk plattform samt organisationsfrågor.
På partistämman behandlades även 286 motioner.
Partistämman valde en ny partistyrelse, där Ulf Kristersson fick förnyat förtroende som
partiordförande. Elisabeth Svantesson, Örebro, valdes till förste vice partiordförande
(nyval, tidigare andre vice partiordförande), Anna Tenje, Växjö valdes till andre vice
partiordförande (nyval, tidigare ledamot). Till ledamöter valdes Christofer Fjellner,
Stockholm (omval), Johan Forssell, Stockholm (nyval), Linda Frohm, Kalix (omval),
Mats Green, Gränna (nyval), Lars Holmin, Ulricehamn (nyval), Stina Höök, Säffle (nyval), Katarina Jonsson, Skövde (omval), Iréne Svenonius, Täby (nyval), Torbjörn Tegnhammar, Malmö (nyval) och Hans Wallmark, Ängelholm (omval).
Den 11 december höll Ulf Kristersson sitt årliga jultal i Stockholm där han bland annat
presenterade ett sjupunktsprogram för att återupprätta den svenska skolan.
Under året genomfördes en rad organisatoriska förändringar. En sådan förändring som
direkt berör partiets medlemmar och sympatisörer är att partiets medlemstidning
Medborgaren har blivit helt digital och numera återfinns på medborgaren.se.

Medlemmar
Moderaterna hade den 31 december 2019, 31 347 medlemmar exklusive Moderata
Ungdomsförbundet (MUF), varav 39 % kvinnor. Detta innebär en minskning om 3 207
medlemmar jämfört med 2018. Samtliga förbund har ett minskat medlemsantal. Antalet
nyvärvade i pariet var 3 231 medlemmar, vilket motsvarar 9,4 % av 2018 års medlemstal. Antalet medlemmar som förnyat sitt medlemskap i partiet under 2019 var 28 116
personer, vilket motsvarar en återvärvningsfrekvens om 81,4 %.
Antalet medlemmar inklusive MUF var 45 302 vilket kan jämföras med 48 138
medlemmar 2018. Således en minskning med 2 836 medlemmar. Under perioden har
MUF ökat med 371 medlemmar och deras totala antal var 13 955 medlemmar den
31 december 2019.
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Framtida händelser
Moderaterna har ytterligare ett viktigt år framför sig som den samlande kraften för
borgerligt sinnade människor som vill se borgerlig politik och en borgerlig regering. Det
ansvaret sträcker sig långt utanför partiet.
Under 2020 ska flera centrala politikutvecklingsprojekt genomföras inför arbetsstämman 2021 där även beslut om nytt idéprogram ska fattas. Arbetet med att rusta
organisationen inför valet 2022 och perioden efter det är inlett och ska fullföljas under
2020.
Riksorganisationen har också en viktig uppgift med att vårda, stötta och utveckla den
välfungerande kommunala och regionala verksamhet som återfinns över hela Sverige.

Resultat och ställning
Eftersom dotterbolaget Arvid Lindman AB är av ringa betydelse med hänsyn till kravet
på rättvisande bild upprättas ingen koncernredovisning.
Flerårsöversikt (tkr)
Summa intäkter
Resultat efter finansiella poster

2019

2018

2017

2016

2015

129 915

175 810

411 074

150 033

151 080

14 703

-56 579

244 651

16 956

19 960

Eget kapital

331 109

316 144

372 849

126 339

109 511

Balansomslutning

359 350

359 392

408 516

190 114

144 483

92,1 %

88,0 %

91,3 %

66,5 %

75,8 %

Soliditet
Medeltal anställda

89

131

129

115

121

Antal medlemmar

45 302

48 138

45 535

45 776

48 053

För nyckeltalsdefinitioner, se not 22.
Moderata samlingspartiet redovisar för 2019 ett resultat på 14 703 tkr (föregående år
-56 579 tkr). Partiets egna kapital vid årets början uppgick till 316 144 tkr och vid årets
slut till 331 109 tkr.
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa

13 541

359 182

-56 579

316 144

-56 579

56 579

-

Resultatdisposition
Nyttjande av valfond
Förändring övriga ändamålsbestämda medel

-7 619

7 619

262

262

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-

6 184

310 222

14 703

14 703

14 703

331 109

Övriga ändamålsbestämda medel avser valfonden om 1 380 tkr och donerade medel
att användas till stipendier, seminarier och liknande om 4 804 tkr. Per 2019-12-31
uppgår dessa tillsammans till 6 184 tkr.

Förslag till disposition avseende partiets resultat
Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:

Belopp i kronor

Balanserade medel
Ändamålsbestämda medel valfond
Årets resultat
Summa kronor

310 222 091
1 380 482
14 703 088
326 305 661

Partistyrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att:
Till valfonden totalt överföra
Till balanserade vinstmedel överföra
Summa kronor

23 703 090
302 602 571
326 305 661

Resultatet av verksamheten och partiets ställning på balansdagen framgår av efterföljande balans- och resultaträkningar samt noter. Om inte annat anges är beloppen
redovisade i tusentals kronor (tkr).
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Resultaträkning
Not
Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Statliga partistöd

2019

2018

3 801

3 884

99 625

114 248

Gåvor

2

1 424

3 849

Hyresintäkter

4

4 739

4 334

Övriga intäkter

5

20 326

49 495

129 915

175 810

-52 786
-84 721
-1 167
-138 674

-114 388
-116 285
-1 300
-231 973

-8 759

-56 163

24 247
211
-996
23 462

943
195
-1 554
-416

Resultat efter finansiella poster

14 703

-56 579

Årets resultat

14 703

-56 579

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning materiella anläggningstillgångar

3, 6, 7
8, 9, 10
14

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

11
12
13
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Balansräkning
Tillgångar

Not

2019-12-31

2018-12-31

Inventarier

14

2 359
2 359

3 460
3 460

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar

15
16

300
308 101
9 000
317 401

300
283 494
9 000
292 794

319 760

296 254

3 551
171
4 913
8 635

4 093
887
6 077
11 057

Kassa och bank

30 955

52 081

Summa omsättningstillgångar

39 590

63 138

359 350

359 392

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

17
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Eget kapital och skulder

Not

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel valfond
Av givaren ändamålsbestämda medel

Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skatteskuld
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

18

2019-12-31

2018-12-31

1 380
4 804
6 184

9 000
4 541
13 541

310 222
14 703
324 925
331 109

359 182
-56 579
302 603
316 144

246
3 374
5 685
18 936
28 241

7 609
8 846
26 793
43 248

359 350

359 392
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Kassaflödesanalys
Not

2019

2018

14 703

-56 579

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Resultat efter finansnetto
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar

14

1 167

1 300

Nedskrivningar värdepapper, not 16

16

-7 211

7 211

Realisationsresultat
Kassaflöde från löpande verksamheten före förändringar
av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Förändring av donationsfonder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

14
16

ÅRETS KASSAFLÖDE
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets utgång

-4 075

-9 858

4 584

-57 926

2 422
-15 007
262
-7 739

-4 326
7 184
-126
-55 194

-65
-555 658
542 336
-13 387

-158 131
169 629
11 498

-21 126
52 081
30 955

-43 696
95 777
52 081

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel
Banktillgodohavanden

2019

2018

30 955

0
52 081

30 955

52 081
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Noter
Not 1: Redovisningsprinciper
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
Allmänna råd BFNAR 2012:1, (K3), med erforderlig anpassning till verksamhetens art.
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade jämfört med föregående år.

Koncernredovisning
Organisationen är moderförening men upprättar ingen koncernredovisning med
hänvisning till undantags-regeln i ÅRL 7 kap 3a §.

Intäktsredovisning
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Medlemsavgifter redovisas som intäkt det år de avser.
Erhållna gåvor värderas till försiktigt uppskattat marknadsvärde och intäktsförs när de
sakrättsligt erhållits. Villkorade gåvor som inte använts under året omförs till
ändamålsbestämda medel i eget kapital.
All vidarefakturering av kostnader bruttoredovisas. Vidarefakturering avser inköp för
hela partiorganisationen, som i efterhand faktureras beställande juridisk enhet inom
partiet, t ex kampanjmateriel och konferenser.
För ränta och utdelning redovisas intäkten när de ekonomiska fördelarna som är
förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla partiet och när inkomsten
kan beräknas på ett tillförlitigt sätt. Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla
betalning har säkerställts.

Ersättning till anställda
Partiet har pensionsplaner som är både förmånsbestämda och avgiftsbestämda. Då
partiet för de förmånsbestämda planerna har valt att tillämpa de förenklingsregler som
finns i BFNAR 2012:1 redovisas samtliga pensioner som avgiftsbestämda. Det innebär
att samtliga pensionspremier kostnadsförs i resultaträkningen. Eventuellt obetalda
permier redovisas som skuld.
Vid anställningens upphörande följer partiet lagar och avtal.
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter som uppfylller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgift för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnad när de uppkommer.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen
redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas:

 Inventarier 5 år
 IT-utrustning 3 år
Bärbara datorer kostnadsförs vid inköp.

Leasing
Alla leasingavtal har klassificerats som operationella leasingavtal och redovisas som
kostnad/intäkt linjärt över leasingperioden.

Omsättningstillgångar
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1.
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången. Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till
det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella
återförda nedskrivningar.
Vid värdering till lägsta värdets princip respektiv bedömning av nedskrivningsbehov
anses partiets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en
värdepappersportfölj och värderas därför som en post. Nedskrivning av värdepappersportföljen sker således endast om hela portföljens marknadsvärde understiger
bokfört värde.

Eget kapital
Partiets valfond redovisas som ändamålsbestämda medel i eget kapital.
Av givaren ändamålsbestämda medel avser gåvor donerade för specifikt ändamål, t ex
stipendier, seminarier eller liknande. Dessa redovisas som del av ändamålsbestämda
medel inom eget kapital.
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Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, vilket innebär att den
utgår från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast
transaktioner som medför in- och utbetalningar. Som likvida medel klassificeras,
förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar som endast är
utsatta för en obetydlig risk för värdeförändring.

Koncernuppgifter
Moderata Samlingspartiet utgör en koncern bestående av moderpartiet samt det
helägda dotterbolaget Arvid Lindman AB. Eftersom dotterbolaget är av ringa betydelse
med hänsyn till kravet på rättvisande bild upprättas ingen koncernredovisning.
Inga transaktioner förekommer mellan moderpartiet och dotterbolaget.

Not 2: Gåvor
Gåvor från fysiska personer innefattar gåvor från 1 397 (2 813) givare. Snittbelopp per
givare blir 590 (748) kronor. En person har bidragit med mer än ett halvt prisbasbelopp
(23 250 kronor).
Inga gåvor erhålls från företag.
Utöver detta har Moderata Samlingspartiet erhållet 600 tkr från Stiftelsen Securitas.

Not 3: Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Annan revisionsverksamhet
Skatterådgivning

2019

2018

275
16
186

300
48
42

477

390
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Not 4: Hyresintäkter – operationell leasing

Innevarande års hyresintäkter
Framtida hyresintäkter avseende ej uppsägningsbara avtal:
Betalas inom ett år
Betalas mellan ett och fem år
Betalas senare än fem år (till och med 2024-04-30)

2019

2018

4 739

4 334

5 275
13 542
-

4 379
15 511
1 277

18 817

21 167

Samtliga leasingavtal där partiet under 2019 är leasegivare avser andrahandsuthyrning av partiets lokaler på Blasieholmen. Samtliga hyror justeras med hänsyn till förändring i konsumentprisindex.

Not 5: Övriga intäkter

Ersättning från länsförbund
Vidarefakturering
Partistöd från SKL
Deltagaravgifter
Övriga intäkter

2019

2018

16 652
1 761
1 031
389
493

28 082
8 546
903
11 324
640

20 326

49 495

2019

2018

-3 447
-2 070
-789
-5 156
-9 820
-5 499
-11 934
-11 198
-2 873

-19 375
-8 376
-1 202
-9 627
-9 961
-7 816
-42 448
-11 083
-4 500

-52 786

-114 388

Not 6: Övriga externa kostnader

Förbruknings- och kampanjmaterial
Resor och konferenser
Telefon och porto
IT-konsulter och utvecklingsprojekt
Övriga konsulter
Anslag närstående organisationer
Information
Lokal- och fastighetskostnader
Övriga kostnader
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Not 7: Leasingkostnader – operationell leasing
2019

2018

Innevarande års leasingkostnader och hyror

10 337

10 412

Återstående leasingavgifter vid utgången av året:
Leasingavgifter som förfaller inom ett år
Leasingavgifter som förfaller mellan ett och fem år
Leasingavgifter som förfaller senare än fem år (-2024-04-30)

9 175
27 891
-

9 924
32 877
2 605

Återstående leasingavgifter vid utgången av året

37 066

45 406

Leasingavtalen där partiet är leasetagare avser främst de förhyrda lokalerna på Blasieholmen i Stockholm
men även viss kontorsutrustning och tjänstebil.

Not 8: Medelantalet anställda
2019

Män
50

Sverige

2018

Kvinnor
39

Totalt, män och kvinnor

Män
75

Kvinnor
56

89

131

Not 9: Könsfördelning i styrelse och partiledning
2019

2018

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Styrelse

9

8

9

9

Ledningsgupp

3

3

5

5
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Not 10: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2019

2018

Löner, andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnad:
Löner och andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskost.)

Löner och andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskost.)

52 386

29 852

76 183

36 860

(9 126)*

(10 784)*

* Av organisationens pensionskostnader avser 852 tkr (867 tkr) styrelse och partisekreterare.

2019

2018

Löner, andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m fl och anställda:
Styrelse och
partisekreterare

Övriga anställda

Styrelse och
partisekreterare

Övriga anställda

3 256

49 130

3 212

72 971

Moderaterna är anslutna till arbetsgivarorganisationen Idea, arbetsgivarförbundet för
ideella organisationer och följer av denna träffade kollektivavtal med arbetstagarorganisationer.

Not 11: Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Utdelning
Valutakursvinst
Valutakursförlust
Nedskrivning värdepapper

2019

2018

10 199
-6 124
10 768
2 856
-663
7 211

6 115
-1 020
2 928
14 369
-14 238
-7 211

24 247

943

Not 12: Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter
Övrigt

2019

2018

211
-

195
-

211

195
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Not 13: Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader
Förvaltningskostnader

2019

2018

-996

-17
-1 537

-996

-1 554

Not 14: Inventarier
2019-12-31

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

9 139
65

9 139
-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

9 204

9 139

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-5 679
-1 167

-4 379
-1 300

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 845

-5 679

2 359

3 460

Ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde
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Not 15: Aktier i dotterbolag
Moderpartiets innehav av andelar i dotterbolag:
Dotterbolag, org nr, säte
Arvid Lindman AB,
orgnr 556034-3047, säte Stockholm
Eget kapital i dotterbolaget vid utgången
av räkenskapsåret:
Årets resultat i dotterbolaget:

Antal

Kapitalandel

Rösträttandel

Anskaffningsvärde

Bokfört
värde

3 000

100 %

100 %

300

300
374
-3

Not 16: Andra långfristiga värdepappersinnehav
2019-12-31

2018-12-31

290 705
555 658
-538 262
308 101

292 345
158 131
-164 534
4 763
290 705

-7 211
7 211
-

-7 211
-7 211

308 101

283 494

Bokfört värde

Marknadsvärde

Aktiefonder, nordiska
Aktiefonder, utländska
Räntefonder
Alternativa tillgångar

75 123
64 755
155 333
12 890

87 358
73 693
155 106
12 348

Värde 2019-12-31

308 101

328 505

Ackumulerade anskaffningsvärden:
Vid årets början
Inköp under året
Försäljning under året
Valutaförändringar

Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets början
Återförd nedskrivning
Årets nedskrivningar

Belopp vid årets utgång

Specifikation långfristiga värdepappersinnehav:

Partiets värdepappersinnehav förvaltas av externa förvaltare. För detta ändamål finns
placeringsriktlinjer fastställda av partistyrelsen.
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Not 17: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2019-12-31

2018-12-31

4 775
138

4 856
1 221

4 913

6 077

Förutbetalda kostnader
Upplupna finansiella intäkter

Not 18: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2019-12-31

2018-12-31

12 064
4 446
1 264
1 162

18 715
4 483
1 307
1 094
1 194

18 936

26 793

Upplupna personalrelaterade kostnader
Förutbetalda medlemsavgifter
Förutbetalt partistöd
Förutbetalda hyror
Övriga upplupna kostnader

Not 19: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den 11 mars 2020 deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi. Moderaterna har
hittills inte identifierat några väsentliga händelser kopplade till covid-19 utbrottet som är
av den karaktär att det borde beaktas i de finansiella rapporterna för räkenskapsåret
som avslutades den 31 december 2019. Partiet följer utvecklingen noggrant och
kommer att vidta åtgärder vid behov.

Not 20: Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:
Balanserade medel
Ändamålsbestämda medel valfond
Årets resultat
Summa kronor

310 222 091
1 380 482
14 703 088
326 305 661

Partistyrelsen föreslår att ansamlat resultat disponeras så att:
Till valfonden totalt överförs
I ny räkning överföres
Summa kronor

23 703 090
302 602 571
326 305 661
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Not 21: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2019-12-31

2018-12-31

4 412
Inga

4 412
Inga

Ställda säkerheter
Spärrade bankmedel
Eventualförpliktelser

Not 22: Nyckeltalsdefinitioner
Summa intäkter:
Summa intäkter:
Balansomslutning:
Eget kapital:
Soliditet:

Totala intäkter
Totala intäkter
Totala tillgångar
Totalt eget kapital
Eget kapital dividerat med balansomslutningen.
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