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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 40 602 (2019: 45 302) personer.

Verksamhet under 2020
Under året har partistyrelsen haft tretton protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet
har haft åtta protokollförda sammanträden.
2020 kom att domineras av Coronapandemin. Den påverkade i högsta grad även
Moderaterna, såväl det politiska arbetet i kommuner, regioner och riksdagen, som
verksamheten i vårt parti. I princip samtliga aspekter av partiorganisationens arbete har
i större eller mindre omfattning berörts.
Partistyrelsen vill inleda med att tacka alla moderata förtroendevalda som i olika roller
arbetat hårt för att hantera pandemins följder för enskilda människor och för sjukvården, äldreomsorgen, företagen och så vidare.
Politiken
I november presenterade en av partistyrelsen utsedd arbetsgrupp sitt förslag till nytt
idéprogram för Moderaterna, Frihet och ansvar. Detta skedde vid en digital
idékonferens med närmare 1 000 deltagare. Förslaget sändes därefter ut på remiss till
förbunden, och det nya idéprogrammet ska antas vid arbetsstämman hösten 2021.
Partistyrelsen har under året även startat ett reformarbete som ska leda fram till en rad
propositioner vid arbetsstämman 2021. I linje med det beslut som fattades av partistämman 2019 har partistyrelsen tillsatt en arbetsgrupp för att föreslå konkreta
reformer inom svensk hälso- och sjukvård. Ytterligare sex arbetsgrupper som spänner
över stora politiska reformområden har tillsatts med sikte på arbetsstämman.
Därutöver har partistyrelsen i enlighet med partistämmobeslut tillsatt en arbetsgrupp
som ska ta fram en ny mediepolitik för Moderaterna, ett arbete som ska gå i mål under
våren 2021.
Den nationella politiska debatten har under året präglats av Coronapandemin.
Moderaterna var under våren pådrivande i frågor rörande storskalig Coronatestning,
införandet av en tillfällig krislag och tillsättandet av en Coronakommission. Moderaterna
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menade att bred testning var nödvändigt och ställde därför krav på att en nationell
teststrategi skulle tas fram av regeringen.
I arbetet med den tillfälliga krislagen säkerställde Moderaterna att de särskilda
smittskyddsåtgärder som regeringen fick befogenheter att vidta skulle godkännas i
efterhand av riksdagen och att nedstängda verksamheter skulle ha rätt till ersättning.
Efter att ha krävt att en Coronakommission skulle tillsättas för att utvärdera inte minst
regeringens krishantering, lyckades Moderaterna också driva igenom krav på att
kommissionen skulle bestå av oberoende experter och redovisa sina slutsatser innan
valet 2022.
I takt med att Coronakrisen eskalerade och allt fler smittades och blev sjuka, påverkades även Sveriges ekonomi. Moderaterna förespråkade och vann gehör för ett
antal krisstöd, genom ett flertal extra ändringsbudgetar och utskottsinitiativ. Under hela
året har Moderaterna varit den drivande kraften för att rädda jobb och företag.
Moderaternas ekonomiska vårmotion presenterades i slutet av april av Ulf Kristersson
och Elisabeth Svantesson. Där föreslogs stora och omedelbara insatser i syfte att
förhindra konkurser och rädda jobb, med förslag om bland annat slopade arbetsgivaravgifter, korttidspermittering på heltid och stöd för att täcka fasta kostnader i företag
som förlorat stora delar av sina intäkter. Dessutom innehöll vårmotionen en strategi för
att Sverige skulle kunna återgå till normalläge, med fokus på storskalig provtagning och
ökade resurser till hälso- och sjukvården.
Under sommaren minskade antalet smittade i covid-19. Därmed fick frågor gällande
migration och brottslighet återigen mer utrymme. I juli presenterades den
parlamentariska migrationskommittén sitt slutbetänkande, där Moderaterna
reserverade sig till förmån för en långsiktigt hållbar och stram migrationspolitik genom
införandet av bland annat volymmål, försörjningskrav vid anhöriginvandring och
kvalificering till välfärden. Under sommaren presenterade också Moderaterna flera
förslag med nya och mönsterbrytande åtgärder för att stoppa gängkriminaliteten.
I slutet på augusti genomfördes ett digitalt Sommartal, från Ulf Kristersson hem. Fokus
låg på Coronapandemin, kriminaliteten och arbetslösheten.
I början av oktober presenterades Moderaternas budgetmotion av Ulf Kristersson och
Elisabeth Svantesson. Budgeten prioriterade åtgärder för att minska arbetslösheten,
samt mer resurser till rättsväsendet och mönsterbrytande kriminalpolitik. Den
omfattade också en särskild buffert för att ha beredskap att snabbt kunna införa stöd
och fokuserade stimulanser om Coronakrisen skulle komma att återigen förvärras,
vilket också skedde när den så kallade ”andra vågen” av smitta kom.
Under hösten ökade antalet smittade återigen i covid-19. Moderaterna argumenterade
för en ny nationell strategi för att möta en andra våg av pandemin, inte minst i ljuset av
Coronakommissionens slutsatser. Samtidigt stod det klart att utvecklingen av vaccin
gick snabbt framåt. Moderaterna ställde därför krav på regeringen att presentera en
heltäckande och konkret vaccinationsplan, samt betonade att misstagen vid vårens
orimligt långsamma Coronatestning inte fick upprepas. Planen behövde räta ut
frågetecken gällande till exempel prioriteringsordning och kostnadsansvar.
I december höll Ulf Kristersson jultal från sitt arbetsrum i Sveriges riksdag. Fokus var
på vad som är riktigt förebyggande arbete, som språk, jobb och en fungerande
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socialtjänst. Om att alla barn i Sverige måste ges möjligheten att lyckas med sitt liv. Ett
reformprogram presenterades.
Organisationen
2020 har för den Moderata partiorganisationens del präglats av politiskt och
organisatoriskt utvecklingsarbete med sikte på valet 2022. Formerna för detta arbete
har i hög grad påverkats av pandemin.
Under året har organisationen arbetat efter den Verksamhetsplan för 2020 som tagits
fram i samspel med förbunden och sedan fastställts av partistyrelsen.
Sedan 2017 har partiorganisationen, med bakgrund i värdegrundsinitiativet M2, arbetat
med ett omfattande kulturförändringsarbete för att alla ska känna sig trygga, bekväma
och välkomna till gemensamt arbete i Moderaterna. I slutet på januari fattade partistyrelsen beslut om ”Tillväxtprojektet” som under perioden 2020-2023 ska fånga upp
och operationalisera rekommendationerna ibland annat M2-gruppens slutrapport.
Tillväxtprojektet har till syfte att Moderaterna ska växa som parti genom att arbeta
strukturerat och målmedvetet med partikultur, rekrytering med mera.
Till detta har bland annat ett omfattande arbete skett med att se över partiets policys,
riktlinjer, rekommendationer och tillämpningsregler.
I slutet på januari fattade partistyrelsen beslut om att tillsätta en stadgekommitté vars
uppgift är att återkomma till partistyrelsen med förslag till normalarbetsordning för
fullmäktigegrupp, förslag till nomineringsregler avseende riksdags-, region- och
kommunval och Europaparlamentsval samt förslag till kandidatförsäkran. Därutöver
ska gruppen genomföra en bred och i partiorganisationen förankrad stadgeöversyn för
Moderaterna samt normalstadgarna för förbund, kretsar och föreningar.
I början av februari klassade regeringen covid-19 som allmänfarlig och samhällsfarlig
sjukdom, och ett par dagar senare bekräftades det första fallet av covid-19 i Sverige.
Ett förbud mot offentliga sammankomster med 500 personer eller fler meddelades den
11 mars. Samma dag beslutade Moderaterna att ställa in det ordinarie Sverigemötet,
vilket var planerat att genomföras den 20–21 mars i Örebro. Istället genomfördes ett
digitalt SverigE-möte den 20 mars, med ett antal live-sända seminarier och tal av Ulf
Kristersson.
I mitten av mars enades samtliga riksdagspartier, på initiativ från Moderaterna, om att
genomföra förändringar i riksdagens arbetssätt till följd av covid-19. Det innebar att
endast 55 ledamöter skulle delta i beslut i riksdagens kammare. Dessa fördelades
procentuellt för att spegla valresultatet. Arbetssättet bestod året ut.
Motsvarande anpassningar gjordes av Moderaterna som parti. För anställda i Riksorganisationen har pandemin inneburit att en majoritet av personalen stora delar av
året har arbetat hemifrån, vilket ligger i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Distansarbete har varit normen, men nyckelfunktioner och personal med
arbetsuppgifter som inte har kunnat skötas på distans har varit på plats i partikansliet
på Blasieholmen, i fältorganisationen i förbunden och i riksdagen.
Partistyrelsen har vid flera tillfällen under året beslutat om rekommendationer kring
partiarbetet med anledning av restriktionerna i samhället. Dessa har kommunicerats i
omgångar och har bland annat berört möjlighet att förlänga årsmötesperioden för
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kretsar samt tidsperioden för förbundsstämmor och att rekommendera förbundsstyrelserna att besluta om motsvarande förlängning avseende föreningars årsmöten.
Partisekreteraren har vidare fattat en rad beslut gällande rekommendationer i syfte att
ge vägledning för förbund, föreningar, nätverk och medlemmar inom Moderaterna om
hur partiaktiviteter kan genomföras på ett sätt som är förenligt med
Folkhälsomyndighetens riktlinjer med mera, och som i övrigt är lämpligt. Det har bland
annat handlat om att partiaktiviteter (exempelvis styrelsemöten, medlemsmöten,
årsmöten, stämmor och utbildningar) som inte måste genomföras bör ställas in/skjutas
upp, om de inte istället kan genomföras per telefon/digitalt. Likaså att avstå från
kampanjarbete som innebär fysiska väljarkontakter, till exempel möten med väljare på
stan, dörrknackning eller verksamhetsbesök. Med detta som bakgrund ställdes den
planerade vårkampanjen in.
I mitten på mars beslutade partistyrelsen om att upphandla ett nytt medlemssystem då
det tidigare medlemssystemet infördes 2008 och sedan dess blivit föråldrat. Det nya
medlemsystemet började implementeras under slutet av året.
För att bredda partiets intäktsbas beslutade partistyrelsen i mars även om att starta ett
prenumerationslotteri, M-Lotten. Verksamheten startades upp under senhösten 2020.
I slutet på september fattade partistyrelsen beslut om Valinriktning för 2022.
Med halvtid i mandatperioden lanserades den 5 oktober Moderaternas nationella
höstkampanj. Kampanjen gick under parollen makskifte.se. Syftet med kampanjen var
att visa att det är Moderaterna som har kraft att leda Sverige, mobilisera och engagera
våra medlemmar, pilottesta nya kampanjmetoder inför valet 2022, värva nya
medlemmar och sprida vinnarkultur. Över 250 000 vykort delades ut i brevlådor runt
om i Sverige.
I november hölls partiråd och idékonferens. På partirådet behandlades verksamhet och
förvaltning för året 2019 och fastställande av kandidatförsäkran för de allmänna valen
2022. På idékonferensen presenterades, som redan nämnts ovan, idéprogramgruppens förslag till nytt moderat idéprogram, ett förslag som sedan skickades ut på
remiss med sikte på arbetsstämman hösten 2021.

Medlemmar
Moderaterna hade den 31 december 2020, 30 075 medlemmar exklusive Moderata
Ungdomsförbundet (MUF), varav 38,7 % kvinnor. Detta innebär en minskning om
1 272 medlemmar jämfört med 2019. Samtliga förbund, med undantag av två, har ett
minskat medlemsantal. Antalet nyvärvade i partiet var 3 724 medlemmar, vilket
motsvarar 12,4 % av 2019 års medlemstal. Antalet medlemmar som förnyat sitt
medlemskap i partiet under 2020 var 25 529 personer, vilket motsvarar en
återvärvningsfrekvens om 83,6 %.
Antalet medlemmar inklusive partimedlemskap via MUF var 40 602 vilket kan jämföras
med 45 302 medlemmar 2019. Således en minskning med 4 700 medlemmar. Under
perioden har antalet partimedlemskap via MUF minskat med 3 428 medlemmar, det
totala antalet partimedlemskap via MUF var 10 527 medlemmar den 31 december
2020.
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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.
2021 kommer fortsatt i hög grad präglas av Coronapandemin. 2021 måste samtidigt bli
återkomsten för annan riktigt viktig sakpolitisk debatt, såsom ekonomi, jobb, kriminalitet
och invandring.
2021 är därutöver ett år av förberedelser. Förberedelserna gäller policy, med
idéprogrammet, reformprojektet och propositionerna till höstens arbetsstämma. Förberedelser gäller även kampanj och organisation. En konkret valplan ska beslutas.
Medarbetare som varit isolerade från varandra måste så snabbt som möjligt blir ett lag
igen. Förberedelserna gäller också ledarskapet och kulturen: Alla som har en ledande
roll i Moderaterna har ett ansvar att vårda partiets varumärke och att odla vår vinnarkultur, även i våra interna demokratiska processer.

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

2020

2019

2018

2017

2016

131 821

129 915

175 810

411 074

150 033

19 550

14 703

-56 579

244 651

16 956

Eget kapital

350 375

331 109

316 144

372 849

126 339

Balansomslutning

376 569

359 350

359 392

408 516

190 114

Summa intäkter
Resultat efter finansiella poster

Soliditet

93,0 %

92,1 %

88,0 %

91,3 %

66,5 %

Medeltal anställda

80

89

131

129

115

Antal medlemmar

40 602

45 302

48 138

45 535

45 776

För nyckeltalsdefinitioner, se not 23.
Moderata samlingspartiet redovisar för 2020 ett resultat på 19 550 tkr (föregående år
14 703 tkr). Partiets egna kapital vid årets början uppgick till 331 109 tkr och vid årets
slut till 350 375 tkr.
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång

Ändamåls
bestämda
medel

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa

6 184

310 222

14 703

331 109

14 703

-14 703

-

Resultatdisposition
Förändring av valfond
Förändring övriga ändamålsbestämda medel

22 323

-22 323

-284

-284

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

-

28 223

302 602

19 550

19 550

19 550

350 375

Övriga ändamålsbestämda medel avser valfonden om 23 703 tkr och donerade medel
att användas till stipendier, seminarier och liknande om 4 520 tkr. Per 2020-12-31
uppgår dessa tillsammans till 28 223 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

302 602 573
23 703 088
19 549 777
345 855 438

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

43 252 865
302 602 573
345 855 438

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
Gåvor

2

Lotteriintäkter
Hyresintäkter

4

Övriga intäkter

5

2020

2019

3 766

3 801

96 203

99 625

835

1 424

589

-

5 025

4 739

25 403

20 326

131 821

129 915

-33 052
-81 677
-1 374
-116 103

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

15 718

-8 759

4 839
190
- 1 197
3 832

24 247
211
-996
23 462

Resultat efter finansiella poster

19 550

14 703

Årets resultat

19 550

14 703

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivning anläggningstillgångar

3, 6, 7
8, 9, 10
14,15

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

2020-12-31

2019-12-31

14

2 681

-

2 681

-

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Programvara
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

15

1 888
1 888

2 359
2 359

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Övriga långfristiga fordringar

16
17

300
312 041
9 000
321 341

300
308 101
9 000
317 401

325 910

319 760

2 886
129
4 439
7 454

3 551
171
4 913
8 635

Kassa och bank

43 205

30 955

Summa omsättningstillgångar

50 659

39 590

376 569

359 350

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR

18
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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
Skuld till koncernbolag
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH
SKULDER

19

2020-12-31

2019-12-31

23 703
4 520
28 223

1 380
4 804
6 184

302 602
19 550
322 152
350 375

310 222
14 703
324 925
331 109

376
2 784
5 037
17 997
26 194

246
3 374
5 685
18 936
28 241

376 569

359 350
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Kassaflödesanalys
Not

2020

2019

Kassaflöde från den löpande verksamheten
19 550

Resultat efter finansnetto

14 703

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar

14,15

1 374

1 167

-

-7 211

3 528

-4 075

24 452

4 584

1 181
-2 047
-284
23 302

2 422
-15 007
262
-7 739

-2 788
-796
-343 634
336 166
-11 052

-65
-555 658
542 336
-13 387

12 250
30 955
43 205

-21 126
52 081
30 955

Nedskrivningar värdepapper
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 immaterialla anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Försäljning av anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

14
15
17

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

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

2020

2019

43 205

30 955

43 205

30 955
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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.
Moderata Samlingspartiet arrangerar sedan oktober 2020 M-Lotteriet. Partiet innehar
vederbörlig licens från Spelinspektionen för att bedriva detta lotteri. Inbetalningar
avseende M-Lotten redovisas som intäkt den månad då den betalda lotten deltar i
vinstdragning.
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.
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Vid anställningens upphörande följer partiet lagar och avtal.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter som
uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgift för löpande
drift och support redovisas som kostnad när de uppkommer.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen
redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas:

• Programvara 5 år
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Tillkommande utgifter som
uppfyller 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.
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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.

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 1 617 (1 397) givare. Snittbelopp per
givare blir 517 (590) kronor. Ingen peerson har bidragit med en gåva som överstiger ett
halvt prisbasbelopp (23 650 kronor). Inga gåvor erhålls från företag.
Under 2019 erhöll Moderata Samlingspartiet 600 tkr från Stiftelsen Securitas.

Not 3: Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Ernst & Young AB
Revisionsuppdrag
Annan revisionsverksamhet
Skatterådgivning

2020

2019

275
6
50

275
16
186

331

477
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Not 4: Hyresintäkter – operationell leasing
2020

2019

Innevarande års hyresintäkter

5 025

4 739

Framtida hyresintäkter avseende ej uppsägningsbara
avtal:
Betalas inom ett år
Betalas mellan ett och fem år
Betalas senare än fem år

4 794
7 058
-

5 275
13 542
-

11 852

18 817

Samtliga leasingavtal där partiet under 2020 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
Kompensation sjuklön
Övriga intäkter

2020

2019

19 566
1 929
1 091
2 187
100
530

16 652
1 761
1 031
389
493

25 403

20 326

2020

2019

-2 259
-1 576
-933
-4 700
-2 897
-4 969
-2 716
-10 186
-2 816

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

-33 052

-52 786

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
2020

2019

9 382

10 337

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

8 873
19 547
-

9 175
27 891
-

Återstående leasingavgifter vid utgången av året

28 420

37 066

Innevarande års leasingkostnader och hyror

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

Not 8: Medelantalet anställda
2020

Män
45

Sverige

2019

Kvinnor
35

Totalt, män och kvinnor

Män
50

Kvinnor
39

80

89

Not 9: Könsfördelning i styrelse och partiledning
2020

2019

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Styrelse

8

9

9

8

Ledningsgrupp

3

3

3

3
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Not 10: Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2020

2019

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

Sociala kostnader
(varav pensionskost.)

Löner och andra
ersättningar

Sociala kostnader
(varav pensionskost.)

52 747

27 440

52 386

29 852

(8 821)

(9 126)*

* Av organisationens pensionskostnader avser 937 tkr (852 tkr) styrelse och partisekreterare.

2020

2019

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

Övriga anställda

Styrelse och
partisekreterare

Övriga anställda

3 397

49 350

3 256

49 130

Moderaterna är anslutna till arbetsgivarorganisationen IDEA, arbetsgivarförbundet för
ideella organisationer och följer av denna träffade kollektivavtal med arbetstagarorganisationer. Från den 1 januari 2021 gick IDEA samman med KFO och bildade
Fremia.

Not 11: Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

Realisationsvinster
Realisationsförluster
Utdelning
Valutakursvinst
Valutakursförlust
Nedskrivning värdepapper

2020

2019

6 762
-10 290
8 367
-

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

4 839

24 247

Not 12: Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter

2020

2019

190

211

190

211
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Not 13: Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader
Förvaltningskostnader

2020

2019

-3
-1 194

-996

-1 197

-996

Not 14: Programvara
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

2 788

-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2 788

-

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-107

-

Utgående ackumulerade avskrivningar

-107

-

2 681

-

2020-12-31

2019-12-31

9 204
796

9 139
65

10 000

9 204

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

-6 845
-1 267

-5 679
-1 167

Utgående ackumulerade avskrivningar

-8 112

-6 845

1 888

2 359

Ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde

Not 15: Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ackumulerade avskrivningar

Utgående planenligt restvärde
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Not 16: 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

Kapital
andel

Rösträtta
ndel

Anskaffni
ngsvärde

Bokfört
värde

3 000

100 %

100 %

300

300
374
-

Not 17: Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

308 101
343 634
-339 694
312 041

290 705
555 658
-538 262
308 101

-

-7 211
7 211
-

312 041

308 101

Bokfört värde

Marknadsvärde

Aktiefonder, nordiska
Aktiefonder, utländska
Räntefonder
Alternativa tillgångar

61 822
58 288
177 585
14 346

77 460
64 201
176 737
14 144

Värde 2020-12-31

312 041

332 542

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

Ackumulerade nedskrivningar:
Vid årets början
Återförd nedskrivning

Belopp vid årets utgång

Specifikation långfristiga värdepappersinnehav:

Partiets värdepappersinnehav förvaltas av externa förvaltare. För detta ändamål finns
placeringsriktlinjer fastställda av partistyrelsen.

20 (23)

Årsredovisning 2020

Not 18: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

2019-12-31

4 106
333

4 775
138

4 439

4 913

Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

Not 19: Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2020-12-31

2019-12-31

10 931
3 180
1 201
1 199
1 486

12 064
4 446
1 264
1 162

17 997

18 936

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

Not 20: Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
2021 kommer fortsatt i hög grad präglas av Coronapandemin när det gäller de politiska
och organisatoriska delarna av partiets verksamhet.
Ur ett finansiellt perspektiv är det framförallt eventuella förändringar på
värdepappersmarknaden som kan komma att påverka partiets ekonomiska ställning.
Partiets ledning och styrelse följer utvecklingen noggrant och kommer att vidta åtgärder
vid behov.

Not 21: Förslag till vinstdisposition (kronor)
Till stämmans förfogande står följande ansamlade resultat:
Balanserade medel
Ändamålsbestämda medel valfond
Årets resultat
Summa kronor

302 602 573
23 703 088
19 549 777
345 855 438

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

43 252 865
302 602 573
345 855 438
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Not 22: Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
2020-12-31

2019-12-31

4 000
Inga

4 412
Inga

Ställda säkerheter
Spärrade bankmedel
Eventualförpliktelser

Not 23: 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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