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Styrelsen och verkställande direktören för Skattebetalarnas förening avger följande årsredovisning för
räkenskapsåret 2020.
 
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
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Inga väsentligt har hänt under året, utöver det som anges nedan.
 
Covid-19
Coronapandemin som drabbade världen med full kraft under inledning av 2020 påverkade
Skattebetalarnas verksamhet. Föreningen valde inledningsvis att dra ned på det opinionsbildande arbetet.
Dels eftersom utrymmet för andra frågor än sådana som var direkt hänförliga till pandemin hade
begränsad möjlighet till genomslag. Dels eftersom det skulle kunna framstå som tondövt att tala om
skatter och slöseri när pandemin härjade. Även rekryteringen av nya medlemmar fick stå tillbaka under
våren. 
 
Eftersom föreningens medarbetare har kunnat arbeta hemifrån har det varit huvudregeln under året. Detta
för att minska smittspridningen i samhället, men också för att undvika att utsätta medarbetarna för risken
att smittas. 
 
Pandemin har sammantaget påverkat mediegenomslaget negativt, föreningens värvning av
företagsmedlemmar och resultatet från värdepappersförvaltningen, då många bolag valt att inte göra
utdelningar. 
 
 
Information om Skattebetalarnas Förening
 
Ändamål
Skattebetalarnas Förening (Skattebetalarna) grundades 1921 och är en av landets största allmännyttiga
ideella föreningar. Föreningen verkar för minskat slöseri med skattepengar, lägre och rättvisa skatter,
rättssäkerhet för de skattskyldiga samt synligt redovisade skatter och avgifter. Skattebetalarna arbetar
också för en enkel och överskådlig skattelagstiftning.
 
Föreningen är partipolitiskt obunden. Det övergripande målet är att bilda opinion för att påverka
samhället i ovanstående riktning. Kanalerna är, förutom massmedia och personliga direktkontakter, i
huvudsak föreningens medlemstidning Sunt Förnuft, möten och seminarier, hemsidan skattebetalarna.se,
nyhetsbrev och sociala medier. En viktig del av den opinionsbildande delen av verksamheten är
Slöseriombudsmannen (SlösO), som verkar i eget namn och tillsammans med Skattebetalarna, för
minskat slöseri med skattepengar. 
 
Organisatoriskt bedrivs verksamheten så att all verksamhet sköts genom moderföreningen
Skattebetalarnas Förening utom skatterättsskydd, övriga juristtjänster och handläggningen av
medlemsförmåner som sker i det helägda dotterbolaget Skattebetalarnas Servicebyrå AB.
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Medlemmar 
Skattebetalarna hade 31 december 2020 totalt 43 954 medlemmar (43 748). Medlemsavgiften har under
2020 varit oförändrad. Ordinarie årsavgift är 390 kr för privatpersoner. Därutöver finns olika priser för
medlemskap för exempelvis utlandsmedlemmar, företag och ständigt medlemskap samt tidsbegränsade
erbjudanden mot nya medlemmar.
 
Årsstämma 
Ordinarie årsstämma hölls den 14 maj 2020 på Finlandshuset i Stockholm.
 
Vid stämman omvaldes Pia Kinhult som ordförande samt Helena Olsson och Markus Uvell som
ledamöter. Tommy Adamsson kvarstod som vice ordförande, Carola Netterlid som andre vice ordförande
och Ingela Stenson, Gustav Blix, Jesper Jönsson och Erika Hedblom kvarstod som ledamöter sedan
tidigare. 
 
Valberedning: Håkan Tribell, Caroline af Ugglas och Nils Karlsson (sammankallande).
 
Revisorer: Linn Haslum Lindgren, auktoriserad revisor och Torsten Svenonius. Revisorssuppleanter:
Thomas Lönnström, auktoriserad revisor, och Sverre Royen Linton.
 
Styrelsens sammansättning efter stämman 
Pia Kinhult, Ängelholm, ordförande, Tommy Adamsson, Djursholm och Carola Netterlid, Lomma, vice
ordföranden, Erika Hedblom, Malmö, Markus Uvell, Stockholm, Ingela Stensson, Stockholm, Jesper
Jönsson, Fjärdhundra, Helena Olsson, Stockholm och Gustav Blix, Stockholm, ledamöter. 
 
Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden.
 
 
Information om verksamheten
 
Medlemsvärvning
 
Medlemsantalet ökade något under 2020. Året slutade med 43 954 medlemmar vilket är 206 fler än
föregående år. Ökningen beror på lyckosam värvning bland annat genom DR-utskick kopplade till
föreningens kampanjer mot fastighetsskatt och skatt på bilism. Därutöver har föreningen kontaktuppgifter
till drygt 35 474 unika så kallade supporters som har anmält sig via olika kampanjer på föreningens
hemsida. 
 
Medlemsförmåner 
Skattebetalarna erbjuder ett antal populära medlemsförmåner. I samarbete med försäkringsbolag erbjuder
föreningen medlemmarna att teckna förmånliga försäkringar, bl a en hemförsäkring, sjuk- och
olycksfallsförsäkring och intäktsförsäkring för företagare. Förmånen med Smart Senior-kort, som ger alla
medlemmar som fyllt 55 år möjlighet att utnyttja över 400 olika rabatter, är mycket uppskattad.
Rabattkortet på Preem, som togs fram i slutet av 2015, är en annan populär förmån som vi fortsätter att
erbjuda våra medlemmar. 
 
 
Synlighet i media 
Skattebetalarna har regelbundet synts i såväl nationell som lokal media med artiklar i våra prioriterade
frågor under året. De har handlat om fastighetsskatter, inkomstskatter, bensinskatter, besparingspotential
inom kommunala verksamheter, återinförandet av den särskilda löneskatten för äldre samt de många
skattehöjningarna de senaste åren. 
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skattehöjningarna de senaste åren. 

 
Debattartiklar har publicerats i samtliga större dags- och kvällstidningar. Även SlösO har haft god
synlighet i media genom debattartiklar och intervjuer (se nedan). 
 
Under året har vi bytt bevaknings- och analysverktyg för mediagenomslag. Det innebär en ny redovisning
av träffar i media, bland annat att bara digitala artiklar räknas. Samtidigt är verktyget mer användbart för
att analysera sociala medier. Antalet träffar i media uppgick förra året till 481, att jämföra med 694 året
dessförinnan. Skälet till minskningen är Coronapandemin, men också att vi haft vakanser under våren på
såväl SlösO som kommunikationschef och chefekonom. 
 
Slöseriombudsmannen 
SlösO lanserades av Skattebetalarna 2010 och har sedan starten vuxit till ett starkt varumärke. I slutet av
2017 beslutade styrelsen att inför valåret 2018 göra en kraftsamling för att belysa slöseriet. Det innebar
att SlösO, som dittills varit ett roterande uppdrag där varje ny SlösO fått utveckla arbetet och sätta sin
personliga prägel, görs om till en institution. I början av februari 2018 tillträdde Johan Gustafsson som
chef för SlösO. Då försöket var mycket framgångsrikt beslutade styrelsen att fortsätta med en
heltidsanställd SlösO. Johan slutade som SlösO under våren 2020 och efterträddes 1 juni av Josefin Utas.
 
Den prioriterade kanalen för SlösO är Facebook-sidan. Under året har antalet följare stigit till över
107 000 (100 000). Det stora följarantalet i kombination med en hög grad av interaktion gör att vi kan
säga att sidan är ett av Sveriges största forum i sociala medier för samhällsfrågor. Även på Twitter har
SlösO ökat genomslaget. Idag har SlösO 15 800 följare (13 000). Genomslaget i traditionell media har
också ökat kraftigt sedan SlösO gjordes om till en heltidstjänst. På grund av ett glapp mellan förre SlösO
Johan Gustafsson och nuvarande Josefin Utas samt den medvetet minskade aktiviteten under våren, då
medias fokus var pandemin, har mediegenomslaget minskat något jämfört med 2019. 2020 fick SlösO
107 träffar i media jämfört med 146 året innan. Årets Värsta Slöseri 2020 skapar fortsatt stort
engagemang. Totalt röstade över 14 000 personer i tävlingen att jämföra med det tidigare 2019 då 18 000
personer röstade. Motsvarande siffra för 2018 var 17 000 och 11 000 för 2017.
 
Under 2020 släpptes boken ”Slöseriet med dina skattepengar -258 exempel du inte vill betala för”. Boken
är skriven av Johan Gustafsson och gavs ut på Ekerlids förlag. Den gick direkt in på första plats på
Adlibris topplista när den släpptes i mitten av mars.
 
Kampanjer 
Skattebetalarna drev flera kampanjer under året på olika teman, bland annat mot en ny fastighetsskatt och
skatter på bilism. 
 
Kampanjerna har skapat stort engagemang i sociala medier och har också inneburit att vi kunnat samla in
e-postadresser till personer som är intresserade av skattefrågor. Samtidigt har frågorna lyfts i traditionella
medier och i värvningsbrev.
 
Analyser, rapporter och PM 
Analyser och PM har tagits fram kontinuerligt under året som underlag till artiklar i Sunt Förnuft,
medieutspel och kommentarer samt debattartiklar. Sammanlagt har sex större rapporter och en bok om
Slöseriet med skattepengar tagits fram under året.
 
Skatteservice och Rättssäkerhet 
Juristerna har under året tillhandahållit medlemmarna skatterättslig information och rådgivning och
hanterat skatteprocesser inom de ramar som anges i villkoren för skatterättsskydd, samt bistått med
enklare familjerättsliga mallar, exempelvis för testamenten. 
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Tidningen Sunt Förnuft 
Föreningens medlemstidskrift Sunt Förnuft utkom med 4 nummer under året och har distribuerats i en
upplaga om 42 300 exemplar.
 
Egna digitala kanaler 
Antalet unika besökare på Skattebetalarnas webbplats uppgick till 460 000 från april till årsskiftet. Det
innebär ett månatligt snitt på 38 300 (24 000). 
 
Föreningens Facebook-sida följs nu av över 30 000 personer (29 000). Inläggen engagerar många och får
god räckvidd. Trots att vi inte prioriterat twitter har föreningens följarskara växt från 5 249 följare i till 6
600.
 
Skattebetalarnas eget digitala nyhetsbrev gick ut till medlemmar och supportrar vid 11 tillfällen under
2020.
 
Skattebetalarnas Servicebyrå AB
Skattebetalarnas helägda dotterbolag uppvisade under verksamhetsåret ett positivt rörelseresultat om
1 801 tkr. Antalet skatterättsskydd ökade och uppgick vid årets slut till 13 208 att jämföra med 11 945
föregående år. 
 
Övriga intäkter i bolaget kan härledas till skatterådgivning och medlemsförmåner. För mer information
hänvisas till bolagets årsredovisning.
 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 2016
Medlemsavgifter 13 841 14 258 15 048 15 154 15 016
Övriga intäkter 2 737 2 501 1 925 2 171 2 182
Summa intäkter 16 578 16 758 16 973 17 325 17 198
Föreningens kostnader -21 028 -18 918 -19 708 -18 840 -18 867
Finansiella poster 4 201 3 186 4 524 6 553 3 650
Resultat efter finansiella poster -258 1 023 1 785 5 038 1 981
Eget kapital 41 364 41 622 40 599 38 814 33 775
Balansomslutning 54 874 52 651 51 774 48 922 46 338
Soliditet (%) 75,4 79,1 78,1 79,3 72,9
Antal medlemmar vid årets utgång 43 954 43 748 46 140 48 289 49 126
      

Sedan några år tillbaka är föreningens resultat stabila. Utvecklingen är densamma i servicebolaget. I
kombination med avkastningen från finansiella placeringar innebär det att verksamheten är
ekonomiskt stabil.

Fokus för föreningen under de kommande åren är att med bibehållen ekonomisk stabilitet fortsätta
utveckla verksamheten. Stor kraft och energi läggs på tre områden; öka lojaliteten hos befintliga
medlemmar, lönsam medlemsvärvning samt en kraftfull opinionsbildning.

Under 2021 kommer kansliet att fortsätta arbeta för att hitta fler sätt att öka lojaliteten bland befintliga
medlemmar, hitta nya medlemsformer för att attrahera olika typer av medlemmar med olika
betalningsvilja, attrahera en mer diversifierad medlemsbas samt identifiera nya grupper för värvning.

Vidare kommer kansliet att arbeta med att renodla och stärka våra medlemserbjudanden. Detta
avseende såväl de externa samarbetena, med bland andra Preem, som vår egen medlemsservice (Sunt
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avseende såväl de externa samarbetena, med bland andra Preem, som vår egen medlemsservice (Sunt

Förnuft och juridisk service) och våra kompletterande erbjudanden, framförallt skatterättsskydd.

De senaste åren har föreningens opinionsbildande arbete växlats upp och synligheten ökat. Detta
arbete fortsätter nu för att ta en starkare och tydligare position i debatten. Stor kraft kommer att läggas
ner på långsiktig opinionsbildning, varumärkesbyggande, nätverkande och alliansskapande för att
stärka föreningens möjlighet att driva ett framgångsrikt arbete. Vi kommer också att fortsätta att
experimentera med olika nya sätt att samla in pengar till och skapa engagemang för påverkansprojekt,
inte minst inom ramen för den förnyade SlösO.

En stor utmaning, för föreningens tämligen lilla kansli, blir att med bibehållen stabilitet och kvalitet
löpande genomföra, utvärdera och ompröva det dagliga arbetet parallellt med tester och projekt.
Kansliets samlade kompetens och erfarenhet i kombination med ett stort engagemang talar dock för att
utsikterna är goda.
 
 
Förändring av eget kapital
 Balanserat Årets Totalt
 resultat resultat  
Belopp vid årets ingång 40 598 742 1 022 891 41 621 633
Disposition enligt beslut
av årets årsstämma: 1 022 891 -1 022 891 0
Årets resultat  -257 922 -257 922
Belopp vid årets utgång 41 621 633 -257 922 41 363 711
    

.
 
Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
 
balanserad vinst 41 621 634
årets förlust -257 922
 41 363 712
 
disponeras så att
i ny räkning överföres 41 363 712
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01

-2020-12-31
2019-01-01

-2019-12-31  
 

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

Föreningens intäkter      
Gåvor  969 050  286 717  
Medlemsavgifter  13 840 954  14 257 376  
Övriga rörelseintäkter  1 767 975  2 214 234  
  16 577 979  16 758 327  
      
Föreningenskostnader      
Övriga externa kostnader  -12 859 678  -11 260 846  
Personalkostnader 2 -7 956 344  -7 485 261  
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar  -212 092  -171 616  
Övriga rörelsekostnader  -5 629  -4 084  
  -21 033 743  -18 921 807  
Verksamhetsresultat  -4 455 764  -2 163 480  
      
Resultat från finansiella poster      
Resultat från andelar i koncernföretag  1 000 000  0  
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar 3 3 204 505  3 195 923  
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  0  60  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -3 687  -9 612  
Resultat efter finansiella poster  -254 946  1 022 891  
      
Resultat före skatt  -254 946  1 022 891  
      
Övriga skatter  -2 976  0  
Årets resultat  -257 922  1 022 891  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Immateriella anläggningstillgångar      
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten 5 845 186  1 017 279  
  845 186  1 017 279  
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andelar i dotterbolag 6, 7 50 000  50 000  
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 43 155 378  42 511 520  
Andra långfristiga fordringar  0  7 716  
  43 205 378  42 569 236  
Summa anläggningstillgångar  44 050 564  43 586 515  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Kundfordringar  500 000  3 780  
Övriga fordringar  322 944  311 114  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  858 537  529 278  
  1 681 481  844 172  
      
Kassa och bank  9 142 405  8 219 843  
Summa omsättningstillgångar  10 823 886  9 064 015  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  54 874 450  52 650 530  
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Fritt eget kapital      
Balanserad vinst eller förlust  41 621 634  40 598 742  
Årets resultat  -257 922  1 022 891  
  41 363 712  41 621 633  
Summa eget kapital  41 363 712  41 621 633  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  1 223 794  1 573 987  
Skulder till koncernföretag  3 161 310  476 849  
Övriga skulder  335 936  323 438  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  8 789 698  8 654 623  
Summa kortfristiga skulder  13 510 738  11 028 897  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  54 874 450  52 650 530  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Koncernförhållanden
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap
3§ upprättas ingen koncernredovisning.
 
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
 
Intäktsredovisning
Medlemsavgifter periodiseras månadsvis linjärt över medlemsperioden från inbetalningstidpunkten.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för datorprogram 10 år  
   

Materiella anläggningstillgångar
Datorer 5 år  
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   
   

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde enligt
portföljmetoden.
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Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Eget kapital
Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
 
 
Not 2 Medelantalet anställda
 2020 2019  
    
Medelantalet anställda 6 6  
    

 
 
Not 3 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
 2020 2019  
    
Erhållna utdelningar 840 051 2 486 240  
Räntor 942 949 661 140  
Resultat vid avyttringar 1 421 505 48 543  
 3 204 505 3 195 923  
    
    

 
Not 5 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 1 716 164 1 716 164  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 716 164 1 716 164  
    
Ingående avskrivningar -698 885 -527 269  
Årets avskrivningar -172 093 -171 616  
Utgående ackumulerade avskrivningar -870 978 -698 885  
    
Utgående redovisat värde 845 186 1 017 279  
    
    

Assently: a9550b4386575dc6f5cf2912dc65b580a81d813af9719af667cbe113d5a6097d19d1646a5c2dc6b6933603263081e80ad76d144e2cb5377ad554b40152ebda47Assently: cd12490ccf8121ab79883da41cc955a205dde8fdd5e4250e05dcb998708aba87e83521569c4b62fc7cb5ddb6ede8db64c5ce6d7d4339f9ad3530b539c46e344a



Skattebetalarnas förening
Org.nr 802003-0246

12 (13)
 

   
 

    

 
Not 6 Andelar i dotterbolag
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 50 000 50 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 50 000 50 000  
    
Utgående redovisat värde 50 000 50 000  
    

 
Not 7 Specifikation andelar i koncernföretag
 
Namn

Kapital-
andel

Antal
andelar

Bokfört
värde  

Skattebetalarna Servicebyrå
AB 100% 5 000 50 000  
   50 000  
     
 Org.nr Säte  
Skattebetalarna Servicebyrå AB 556279-9030 Stockholm  
    

 
 
Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 43 304 782 44 158 315  
Inköp 56 254 066 93 936 646  
Försäljningar -55 610 207 -94 790 179  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 43 948 641 43 304 782  
    
Ingående nedskrivningar -793 262 -841 804  
Återförda nedskrivningar  48 542  
Utgående ackumulerade nedskrivningar -793 262 -793 262  
    
Utgående redovisat värde 43 155 379 42 511 520  
    

Marknadsvärdet uppgår till 66 602 (49 393) Tkr
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Not 9 Eventualförpliktelser
 2020-12-31 2019-12-31  
    
Spärrade bankmedel, hyresgaranti 404 892 404 892  
Borgensförbindelse för Skattebetalarnas Service AB avseende
Preem 5 000 000 5 000 000  
 5 404 892 5 404 892  
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