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MOTORFÖRARNAS
HELNYKTERHETSFÖRBUND

Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verkställande direktören för MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND, 802002-3399, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 -2021-12-31.

Allmänt om verksamheten
Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, är en trafiksäkerhetsorganisation med särskild
inriktning på trafiknykterhet. Förbundets uppgift är att främja trafiksäkerhet och att försöka
få genomslag för de frågor förbundet beslutar sig för att driva. Viktigt är också att tillvarata
medlemmarnas intressen som trafikanter och konsumenter. Dessutom ska MHF verka för
en god miljö och hållbar trafik. MHF är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
Arbetet för att förhindra rattfylleri sker på många plan, dels genom alla lokala, personliga
möten med trafikanter som sker runt om i landet och dels genom aktivt arbete centralt
med kontakter med beslutsfattare och arbete via media. MHF:s vision ”Ingen ska dö av
rattfylleri” lanserades fullt ut 2013 och har sedan dess fått ett stort genomslag. I Sverige
genomförs minst 12 000 körningar varje dag med för hög alkoholhalt. Till detta ska läggas
all körning som sker genom drogpåverkade förare. Ungefär 1/3 av de som dör i trafiken
är relaterade till alkohol och droger. Stora delar av 2021 präglades av de restriktioner som
hänförs till pandemin (Covid 19). All verksamhet anpassades till att följa rekommendationer och restriktioner. Fem av sju regioner förlade därför sina regionårsmöten till hösten då
smittspridningen var lägre än under den ordinarie
regionårsmötesmånaden april. Även Förbundsmötet senarelades och genomfördes den 4
oktober, dagen efter två dagars verksamhetskonferens.

Medlemmar
MHFs arbete bärs till stor del upp av dess medlemmar. Medlemsavgifter och gåvor är
viktigt för MHFs ekonomi men också genom aktivt arbete runt om i landet. Ett arbete som
sträcker sig ut till allmänhet, lokala beslutsfattare och massmedia. Antalet medlemmar vid
årets slut var 9 519. Pandemin präglade arbetsåret men ändå lyckades MHF värva 351 nya
medlemmar. Det arbete som gjordes under andra halvåret 2020 för att få nya medlemssystemet att fungera på allra smidigaste sätt, fortsatte under 2021. Utbildning till regioner,
lokalavdelningar och MHF Camping Club genomfördes.

Regionerna m.m.
Organisationen består av 115 lokalavdelningar som i sin tur är organiserade i sju
regioner. Dessutom finns MHF Camping
Club, enstaka damklubbar. MHF:s regioner
ger ut egna tidningar fyra gånger/år, även
Campingklubben ger ut sin egen tidning
Kultrycket.
MHF:s fond för trafiksäkerhet firade
under året 40 år vilket uppmärksammades genom några extra insamlingar. Under
2021 fick regionerna totalt cirka 3 630
000 kr i stöd (inklusive medlemsavgifter)
för att stärka sina respektive verksamheter. En minskning med 300 000 kr jämfört
med året innan. 2021 var andra året med
den nya regionstödsmodellen som beslutades på Förbundsmötet 2019.
Efter årets Regionårsmöten har regionordförandena bestått av Ola Berglund
(Norr), Bo Bergkvist (Mitt), Krister Haglund (Bergslagen), Tommy Janerstål
(Väst), Sven Olof Petersson (Öst) och Roger Nilsson (Skåne). I Mälardalen
valdes Agnetha Silén till ordförande men avled i sviterna av en bilolycka och där
har arbetet letts av vice ordföranden Kenneth Hagberg. Regionordförandeträffar genomförs normalt fysiskt två gånger per år tillsammans med Förbundsstyrelsens arbetsutskott. Under åren 2020 och 2021 har dessa träffar ersatts av
digitala möten. Likaså blev
Förbundsstyrelsen överläggningar med regionerna digitala. Det genomförs regelbundet digitala projektmöten med företrädare för regionerna första måndagen i varje månad. Normalår genomförs också två längre fysiska träffar varje år
men dessa fick ställas in av på grund av pandemin.

Väsentliga händelser under året och
främjande av föreningens ändamål
Trafiknykterhetens Dag

TN-dagen genomfördes den 25 maj. Trots att Polisen drog sig ur på grund av pandemin genomförde MHF dagen med mycket stor kraft. Tre besiktningsföretag, Bilprovningen, Opus och
Besikta delade organisationens foldrar under den veckan. Lokala funktionärer valde, på grund
av pandemin, att inte ha så många fysiska möten, men delade ut desto fler foldrar om TN-dagen i brevlådor i sina närområden. 43 000 närmare bestämt, vilket slog alla tidigare rekord .
Enligt mediabevakningsbolaget Retriever nåddes drygt en halv miljon läsare av budskapet om
TN-dagen.

Årets Trafikhjälte

På TN-dagen delades också ut pris till Årets trafikhjälte, årets hjälte blev Johannes Lybäck från
Johanneshov i Stockholm som med sin grävmaskin stoppade fortsatt färd för en rattfyllerist.
Priset består av diplom och 10 000 kr.

Ta Paus

Under många år har Ta Paus varit en aktivitet som engagerat många MHF- funktionärer runt
om i landet. Trafikverket avslog MHFs begäran om att genomföra Ta Paus på Trafikverkets rastplatser 2021.Pandemin angavs som orsak till avslaget. Ekonomiskt stöd från Trafikverket avslogs
också, detta trots att Trafikverket själva angett Ta Paus som en riktigt bra metod för trafikantpåverkan. MHF tryckte trots detta ett trafiksäkerhetshäfte ”Sommartrafik 2021”, som delades ut
runt om i landet i nästan 30 000 exemplar.

Trafiksäkerhetsfilmer

Inom ramen för IOP-avtalet med Trafikverket (Idéburet offentligt partnerskap) åtog sig MHF
att göra vissa uppgifter för höjd trafiksäkerhet. Arbetet utfördes under perioden november
2020 - november 2021. Bland annat gjordes filmer där Sally, 7 år fick vara den som fick säga
hur det ska vara i trafiken.

Tylösandsseminariet

På grund av pandemin genomfördes den 31/8 2021 ett digitalt seminarium för första gången
sedan starten 1957. Seminariet fokuserade särskilt på de nya etappmålen för 2030. Studioproduktionen genomfördes i Stockholm. För att undvika smittspridning deltog ett fåtal föreläsare fysiskt på plats i studion under dagen, de flesta föreläste live via länk och några deltog
via förinspelade inslag. Utvärderingen tyder på att deltagarna anser att programinnehållet var
relevant, intressant och användbart i deras yrkesroller. Årets digitala sändning bidrog till samverkan mellan olika trafiksäkerhetsaktörer. Antalet licenser vid det digitala genomförandet blev
250. Varje licens kunde ses av flera personer. Folksam gav fortsatt stöd för genomförande av
det digitala seminariet.

Verksamhetskonferensen

MHF:s verksamhetskonferens genomfördes den 1-3 oktober i Knivsta med ett 80-tal funktionärer från hela landet. Konferensen var inriktad på att både nya och erfarna funktionärer skulle
få praktisk utbildning och prova på olika MHF-aktiviteter som cykelutbildning, vältebil, rattfyllerisimulator, fiktiv trafikolycka, visning av automatisk nykterhetskontroll m.m. Aktiviteterna genomfördes både inomhus och utomhus. Syftet med dagarna var att ge både praktiska färdigheter
och teoretiska kunskaper till aktiva funktionärer i MHF:s lokala och regionala verksamhet.

Seminarium om trafikens brottsoffer

Den 25 november arrangerade MHF seminariet ”Hur tar vi hand om trafikens brottsoffer?” i
Stockholm. Vid seminariet uppmärksammades framför allt rattfylleriets konsekvenser och de
rattfylleridrabbades situation som brottsoffer. Seminariet samlade 49 deltagare och medverkande från riksdagen, statliga myndigheter, kommuner, företag och organisationer.

Arbetet med alkolås och liknande stödsystem

MHF har arbetat med alkolåsfrågan genom kontinuerligt kunskapsstöd till konsumenter,
transportupphandlare och fackliga organisationer. På MHF:s webbplats finns den mest kompletta produktöversikten i världen när det gäller alkoholmätningsutrustningar. Arbetet har
också omfattat standardisering via SEK - Svensk elstandard och CENELEC. Den svenska
alkolåskommittén har en MHF-anställd som ordförande och en undergrupp till den europeiska
alkolåskommittén leds av en annan MHF-anställd.

Droger i trafiken

På 2019 års Tylösandsseminarium presenterade äntligen Infrastrukturminister Tomas Eneroth
att frågan om Polisens möjligheter att genomföra drogkontroller vid vägen, utan särskild
misstankegrad, skall utredas. En stor seger för MHF. Under året kom utredningens betänkande
vilket gick helt i linje med MHF synpunkter. Ett intensivt arbete med att få till svenska standarder för snabbdrogtester har också pågått även under 2021 genom SIS (Svenska institutet för
standarder). MHF trafiksäkerhetschef är ordförande och leder arbetet med detta.

MHF i media

MHF har synts bra i de svenska tidningarna även under 2021. Antalet potentiella läsare är
mycket högt enligt mediabevakningsföretaget Retriever. Korta insändare inför påsk, midsommar, höst, lucia och jul är de mest lästa inslagen, ca 7,3 miljoner läsare. Likaså inslag om Årets
Trafikhjälte och annat där MHF nämns och artiklar där Motorföraren citeras. Enligt Retriever
har dessa artiklar sammanlagt nått ca 18 miljoner läsare.

Motorföraren

Tidningen Motorföraren ses som MHFs viktigaste medlemsförmån. Den utkom med 7 nummer även under 2021. Tidningen är en viktig kommunikationskanal både inåt och utåt. Tidningen innehåller en blandning av MHF-arbetet runt om i landet, trafiknykterhetsfrågor, resereportage, konsumentinformation, motornyheter, ledare, krönikor och insändare. Eftersom MHF
företräder konsumenterna i Allmänna reklamationsnämnden, på regeringens uppdrag, skriver
också Motorföraren om utfall och trender i nämnden. Självfallet ges också mycket utrymme för
MHFs hjärtefrågor i tidningen. Under 2021 blev den TS-kontrollerade upplagan 12 700 (mot
fjolårets 14 400).

Körsimulator

Den under 2020 färdigställda körsimulatorn, som ska visa på skillnaden att köra nykter eller
påverkad av alkohol och droger, kunde visas för första gången på verksamhetskonferensen i
början av oktober 2021.

Buss för automatisk nykterhetskontroll

Lanseringen av vår buss som förhandsvisades på Tylösandsseminariet 2019 skulle ske på
regionårsmötena 2020 men detta ställdes in på grund av pandemin. På verksamhetskonferensen i oktober 2021 blev visningen äntligen av.

Lotteriverksamhet

Från 2019 har MHF återigen drivit lotteriet En chans på tusen i egen regi med egen personal.
Nettovinsten blev 957 175 kr.

Personal

Av MHFs totala kostnader utgjordes 36% av personalkostnaderna 2021 (35% 2021). Målet är
att förbundskansliets verksamhet ska vara ett stöd för regioner och lokalavdelningars breda
trafiksäkerhetsarbete.

Bolagsverksamhet

Tylösandsseminariet AB , orgnr 556885-1454, och MHF TestLab AB, orgnr 556108-4384.
Kapitaltäckningsgaranti har utfärdats till Isdar holding AB samt från Isdar holding AB till MHF
Testlab AB. Garantierna har ingen beloppsgräns och gäller till och med 2023-06-30.
Under våren 2021 gjordes en omstrukturering och bolagsförsäljning i koncernen. Följande
transaktioner genomfördes; Autosober Sweden AB förvärvades av Autosober Uppsala AB
Verksamhetsdelen hamnbommar i MHF Testlab AB förvärvades av Autosober Uppsala AB
Exevicser AB förvärvades Autosober Uppsala AB förvärvades av Exevicser AB
Exevicser AB såldes till delar av personalen på Autosober-bolagen

Regionernas årsmöten

På grund av pandemin genomfördes de flesta av regionernas årsmöten under kvartal 3 2021.

Förbundsmötet

Det försenade Förbundsmötet genomfördes den 4 oktober på Nova Park Hotell i Knivsta.

Covid 19-pandemin

Pandemisituationen med tillhörande restriktioner och rekommendationer har påverkat stora
delar av verksamhetsåret, men MHF har genom anpassning av metoder, arbetssätt och tidsplaner i allt väsentligt kunnat genomföra den planerade verksamheten.

Uppföljning av Verksamhetsinriktning 2021:
VI SKA BLI FLER
Målet att värva 900 nya medlemmar har inte uppnåtts, trots pandemin värvades 351 nya medlemmar.
STOLTHET SKA PRÄGLA MEDLEMSKAPET
MHF lovade utbildning via webben, information via avisering, nyhetsbrev och bra medlemsförmåner.Detta har också verkställts i allt väsentligt.
FLER SKA VETA MER OM MHF
MHF har lyckats bra att nå ut via tidningar, webb och sociala medier. Enligt vårt mediaverktyg
Retriever har vi nått cirka 18 miljoner läsare. Utan pandemi hade givetvis fler aktiviteter kunnat
genomföras och ännu mer publicerats.
PÅVERKAN
Påverkansinsatser har pågått under hela året i enlighet med den fastställda verksamhetsinriktningen. Värt att nämna är särskilt att det till sist kom ett utredningsförslag gällande att ge
Polisen möjlighet att utföra drogkontroller i trafiken utan särskilt misstanke.

UTANFÖR SVERIGE
MHF har nått målet i inriktningen. Ett nytt samarbete har inletts via EU-kommissionens
trafiksäkerhetssatsning ERSC (European Road Safety Charter). MHF har sedan maj 2021 ett

arvoderat uppdrag som nationell samordnare för ERSC:s verksamhet i Sverige. Genom arbetet
i ETSC (European Transport Safety Council) har MHF knutit kontakter och ett bra
inflytande. MHF:s specialister medverkar som föreläsare i trafiksäkerhetsfrågor och detta
genererar export av viktiga trafiksäkerhetshöjande åtgärder. MHF leder det europeiska standardiseringsarbetet med munstyckslösa alkoholtestinstrument. Samarbetet med MHF:s systerorganisation MA-Rusfri Trafikk i Norge fungerar mycket bra. Detta sker framför allt genom
gemensamma projekt och i Tylösandskommittén.

VERKSAMHET SOM BIDRAR TILL ÄNNU SÄKRARE TRAFIK SKA GENOMFÖRAS
Med tanke på att pandemins restriktioner präglade 10 av årets 12 månader har arbetet utförts
över förväntan. Regionbesök av den mobila nykterhetskontrollen (bussen) som skulle påbörjas
hösten 2021 startade i oktober med stor visning på Verksamhetskonferensen. Landsturnén
drar dock igång först våren 2022. Tylösandsseminariet 2021 genomfördes digitalt.
INTÄKTER
MHFs största intäkter är medlemsintäkter, verksamhets- och projektbidrag samt lotteriintäkter.
IDÈBURET OFFENTLIGT PARTNERSKAP
I slutet av 2020 slöts en överenskommelse mellan Trafikverket och MHF om uppdrag som
MHF ska utföra mot viss ersättning under 2021 vilket genomfördes och avrapporterades i
slutet av året. Ett nytt avtal gällande 2022 har utarbetats.
LOK
ALT/REGIONALT FOKUS
MHF är en organisation som bärs upp av medlemsinsatser vilket också är basen för MHFs
framgångar, tillsammans med arbetet som utförs på förbundskansliet, både nu och i framtiden.
Genom tilldelning av 3 100 000 kr i direkt stöd till regionerna samt att regionerna också tilldelas 30% av medlemsintäkterna (ca 800 000 kr) kan ett regionalt och lokalt fokus vidmakthållas.
MEDLEMSFÖRMÅNER
Projektet ”Medlemsresan” som inleddes under 2021 kommer att se över medlemmarnas
förmåner
SAMVERKAN
Genom goda relationer med riksdag och regering kan vi nå höjd trafiksäkerhet. Som exempel
har samverkan med riksdagsledamöter skett i deras motionsskrivande.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid 19-pandemin kommer att innebära viss påverkan de första två månaderna av 2022.
MHF bedömer att detta inte kommer att påverka verksamheten ekonomiskt.

Utveckling av föreningens verksamhet, resultat och ställning
Belopp i kkr

Verksamhetens intäkter
Balansomslutning
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Soliditet %

2021

2020

2019

2018

2017

16 979
47 348
-5 300
38 556
81

17 213
50 771
-15 215
43 856
86

17 311
65 115
-3 082
59 071
91

13 331
68 015
-7 371
62 153
91

12 849
78 516
-8 716
69 524
89

Förändring i eget kapital
Eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Eget kapital vid årets utgång

2021-12-31
43 856 059
-5 299 750
38 556 309

Förslag till disposition av föreningens vinst eller förlust
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 38 556 309, disponeras enligt följande:

Belopp i kr

Balanseras i ny räkning
Summa

38 556 309
38 556 309

Resultaträkning
Belopp i kr

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag
Lotteriintäkter
Nettoomsättning

Not 2021-01-01 2020-01-01-2021-12-31 2020-12-31
2

2 764 141
7 268 380
4 477 082
2 469 599
16 979 202

3 145 152
7 261 639
4 546 591
2 259 940
17 213 322

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Rörelseresultat

3 -13 042 8057 -13 420 119
4 -8 288 834 -7 895 811
-53 122
-67 279
-4 405 559

-4 169 887

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

-4 175 608 -13 047 424
5

3 281 553
1 952 274
228
50 070
-364
-84
-5 299 750 -15 215 051

-5 299 750 -15 215 051

Balansräkning
Belopp i kr

Not 2021-12-31 2020-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6

37 597
37 597

77 579
77 579

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

7
8
9

100 000
34 599 540
2 900 000
37 599 540

100 000
31 320 219
0
31 420 219

37 637 137

31 497 798

120 320
600 000
80 486
75 054
218 784
1 094 644

197 037
1 912 576
56 352
75 000
291 478
2 532 443

8 616 401
9 711 045

16 740 548
19 272 991

47 348 182

50 770 789

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

Balansräkning
Belopp i kr

Not 2021-12-31 2020-12-31
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

43 856 059 59 071 109
-5 299 750 -15 215 051
38 556 309 43 856 058

Summa eget kapital

38 556 309

43 856 058

701 667
2 424 332
299 001
5 366 873

250 540
0
339 403
6 324 788

8 791 873

6 914 731

47 348 182

50 770 789

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa av eget kapital coh skulder

Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Intäktsredovisning
Verksamhetsintäkter Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som erhålls vid fast pris eller
löpande räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Gåvor och bidrag samt medlemsavgifter
En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. Om ett bidrag/en intäkt avser en bestämd
tidsperiod, periodiseras bidraget/intäkten över denna period. Detta gäller bl.a. redovisningen
av inbetalade medlemsintäkter och erhållna bidrag från t.ex. stiftelser och myndigheter. Gåvor
redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålles.
Lotteriintäkter
Lotteriintäkter redovisas för den period som dragningen avser.
Nettoomsättning
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Balansräkningen
Finansiella instrument
Finansiella instrument redovisas i enlighet med reglerna i K3 kapitel 11, vilket innebär att värdering sker utifrån anskaffningsvärdet. Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder.Instrument redovisas i balansräkningen när föreningen eller koncernbolag blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten
att erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och i stort sett alla risker
och förmåner överförts som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från
balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för poster med förfallodag
mer än 12 månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar
tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra
fordringar. Fordringar som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, redovisas till ett diskonterat nuvärde och
tidsvärdeförändringen redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen.
Långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier, fonder, alternativa placeringar samt innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar i posten redovisas inledningsvisI
anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas aktierna till anskaffningsvärde med
bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger. Nedskrivning sker vid bedömd bestående
värdenedgång. Portföljmetoden tillämpas.
Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.
Avsättningar
En avsättning görs när det finns en legal eller informell förpliktelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Vid försäljning i dotterbolag kan produktgaranti lämnas. Avsättningar för dessa åtaganden görs baserat på historisk information om uppkomna kostnader för att
reglera krav enligt garantivillkoren.
Ersättning till anställda
Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt
med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
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. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till
förvärvet.

År

Avskrivningar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

3-5

Vid varje balansdag bedömer föreningen om det finns någon indikation på nedskrivnings\-behov i någon av de
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdened\-gången bedöms vara bestående. Nedskrivning redovisas i resultaträkningsposten Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar. Nedskrivningsbehovet prövas individuellt för aktier och andelar och övriga enskilda finansiella anläggningstill\-gångar som är väsentliga. Exempel på indikationer på nedskrivningsbehov är negativa ekonomiska
omständigheter eller ogynnsamma förändringar av branschvillkor i företag vars aktier föreningen investerat i.
Nedskrivning för tillgångar värderade till upplupet anskaff\-ningsvärde beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av föreningsledningens bästa uppskattning av de framtida kassaflödena
diskonterade med tillgångens ursprungliga effektivränta. För tillgångar med rörlig ränta används den på balansdagen aktuella räntan som diskonteringsränta. Vid prövning av nedskrivningsbehov för värdepappersportföljen
med ränteinstrument fast\-ställs på motsvarande sätt en effektivränta för portföljen som används vid diskonteringen. Om nedskrivning av aktier sker fastställs nedskrivningsbeloppet som skillnaden mellan det redovisade
värdet och det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och nuvärdet av framtida kassaflöden (som baseras på ledningens bästa uppskattning).

Not 2 Intäkter
Medlemsavgifter
Specifikation av bidrag
Org.anslag - Socialstyrelsen
Konsumentverket
SAFF
Trafikverket
Folksam
Transportstyrelsen
Övriga bidrag
Erhållna statliga bidrag, korttidspermitteringar
Specifikation av övriga intäkter
Lotteriintäkter
Gåvor
Intäkter Motorföraren
Intäkter utfärdande av Internationella körkort
Intäkter konsulttjänster till dotterföretag
Övrig nettoomsättning

2021-12-31 2020-12-31
2 764 139
2 764 139
2 500 000
0
837 000
2 560 010
300 000
0
1 057 580
13 790

3 145 151
3 145 151
2 800 000
250 000
973 000
2 586 394
300 000
180 000
60 000
112 245

7 268 380

7 261 639

4 477 082
15 021
1 109 294
248 054
595 016
502 216

4 546 591
18 263
976 839
251 000
542 768
471 071

6 946 683
16 979 202

6 806 532
17 213 322

Not 3 Övriga externa kostnader
Medlems- och regionkostnader
Regionandel medlemsavgift
Tidningen Motorföraren
Regionkostnader, Extra stöd
Medlemsservice och utskick
MHF Camping Club
Kostnad för lotteriverksamheten
Förvaltningskostnder
Lokalkostnader
Förbrukningsvaror och förbrukningsinventarier Bilkostnader
Resekostnader och frakter
Marknadsföring, annonsering, mediabevakning
Trycksaker, telefon, datakomm, drift medl.system, portokostn
Försäkrings- riskkostnader
Revisionsarvoden (Pwc)
Rådgivning (PwC)
Revisor närvarande vid lott-dragningar ”En chans på tusen”
Granskning av slutredovisningar av projektmedel
Konferens- möteskostnader
Konsultarvoden och IT tjänster
Föreningsavgifter
Övrigt
Summa

Not 4 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Medeltal anställda
Totalt
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive
pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
Övriga personalkostnader

2021-01-01- 2020-01-012021-12-31 2020-12-31
852 008
1 823 178
2 810 771
18 097
120 000
2 892 609

909 446
1 895 404
3 143 194
324 840
120 000
2 490 135

8 516 663

8 883 019

735 393
87 887
19 090
188 299
415 699
731 338
70 427
141 125
236 977
35 812
103 125
635 689
996 790
120 856
7 635
4 526 142
13 042 805

758 990
181 534
10 172
369 861
514 259
738 715
171 300
181 918
0
0
0
9 593
1 144 154
180 407
276 197
4 537 100
13 420 119

2021-01-01- 2020-01-012021-12-31 2020-12-31
11
11

11
11

2021-01-01- 2020-01-012021-12-31 2020-12-31
5 998 655
2 128 620
476 493
161 559

5 777 800
1 936 187
522 957
181 824

8 288 834

7 895 811

Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Ränteintäkter, övriga
Övrigt
Summa

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början
-Nyanskaffningar

2021-01-01- 2020-01-012021-12-31 2020-12-31
206
22
228

50 070
0
50 070

2021-12-31 2020-12-31

1 946 313

1 923 813
22 500
1 946 313

-1 868 734
-39 982

-1 801 455
-67 279

Redovisat värde vid årets slut

-1 908 716
37 597

-1 868 734
77 579

Not 7 Andelar i koncernföretag

2021-12-31 2020-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Lämnat aktieägartillskott
Nedskrivningar
Redovisat värde vid årets slut

100 000
100 000
4 175 608 13 047 424
-4 175 608 -13 047 424

Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början
-Årets avskrivning

1 946 313

100 000

100 000

Specifikation av föreningens innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
Isdar Holding AB, 556777-1802, Stockholm

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Investeringar under året
Försäljningar
Utgående redovisat värde
Marknadsvärde per 2021-12-31, 49 006 499 kr (45 502 318 kr)

Redovisat
värde
100 000
100 000

2021-01-01- 2020-01-012021-12-31 2020-12-31
31 320 219 42 476 993
8 888 872
8 790 968
-5 609 551 -19 947 742
34 599 540 31 320 219

Not 9 Andra långfristiga fordringar
Autosober Uppsala AB
Exevicser AB
Redovisat värde vid årets slut

Not 10 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

2021-12-31 2020-12-31
773 700
2 126 300
2 900 000

0
0
0

2021-12-31 2020-12-31
inga

inga

Eventualförpliktelser
Motorförarnas Helnykterhetsförbund svarar för att det egna kapitalet i Isdar Holding AB (556777-1802),
vid varje tillfälle uppgår till det registrerade aktiekapitalet. Denna förpliktelse gäller till 2023-06-30 och är oåterkallelig. Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Covid 19-pandemin kommer att innebära viss
påverkan de första två månaderna av 2022. MHF bedömer att detta inte kommer att påverka verksamheten
ekonomiskt.

Revisionsberättelse

Till förbundsårsmötet i Motorförarnas Helnykterhetsförbund, org.nr 802002-3399
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Motorförarnas Helnykterhetsförbund
för år 2021.Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av förbundets
finansiella ställning per den 31 december
2021 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar. Vi tillstyrker därför att förbundsårsmötet fastställer resultaträkningen
och balansräkningen för
förbundet.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De icke-kvalificerade revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet 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.
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 de bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av förbundets 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 förbundet, 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. Mina 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 misstag,
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 misstag 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 misstag, 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 misstag, 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 förbundets 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 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
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns
en 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 ett
förbund 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
De icke-kvalificerade revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
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 förbundets 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
Motorförarnas Helnykterhetsförbund för år 2021.
Vi tillstyrker att förbundsårsmötet 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 Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till förbundet 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.
Revisorernas 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 förbundet.
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 förbundet.

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 förbundets situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.
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