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Organisationsnummer 802001-5569

IOGT-NTO

Årsredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

Främjande av ändamålet

Styrelsen för IOGT-NTO lämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2020.

IOGT-NTO är en ideell förening som bedriver en omfattande och bred folkrörelseverksamhet på lokal-, regional, nationell och 
internationell nivå med cirka 300-400 verksamma lokalföreningar fördelat på åtta distrikt. IOGT-NTO bedriver också lotteri- och 
spelverksamhet genom Miljonlotteriet. 

Tillsammans med övriga förbund inom IOGT-NTO-rörelsen, Junis, Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och 
Nykterhetsrörelsens scoutförbund (NSF), utgör IOGT-NTO medlemmarna i IOGT-NTO-rörelsen ideell förening (INRIF), med 
verksamhet i Östafrika, Syd- och Sydostasien, Centraleuropa och Sverige. Fokus ligger på att ge stöd till social, förebyggande och 
alkoholpolitisk verksamhet. 

Genom Miljonlotteriets verksamhet har IOGT-NTO en hög grad av oberoende finansiering. Överskott i denna verksamhet delas 
också ut till de övriga förbunden i IOGT-NTO-rörelsen.

Det är av IOGT-NTO anställd personal som utför verksamheten inom IOGT-NTO-rörelsen ideell förening. Förbundet hyr också ut 
lokaler till hyresgäster och säljer tjänster avseende framförallt ekonomihantering och löneadministration till ett flertal andra 
organisationer. 

IOGT-NTO-koncernen omfattar IOGT-NTO och dess dotterbolag Storlogen AB samt Storlogen AB:s dotterbolag IOGT-NTO 
Fastigheter AB, Prime Time Gaming AB och Miljonlotteriet International AB.

IOGT-NTO:s vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv. 
IOGT-NTO ser det som sitt uppdrag att göra samhället nyktrare genom att samla alla som vill utmana alkoholnormen och påverka 
alkoholpolitiken – i Sverige och i världen. IOGT-NTO erbjuder en nykter gemenskap som stärker och utvecklar människor.   

För att uppnå detta arbetar IOGT-NTO efter en sexårig strategi för åren 2016-2021 samt mål och verksamhetsinriktning 2020-
2021. 

Verksamheten utgår från fyra strategiområden för att främja ändamålet.  

- IOGT-NTO är en modern, traditionell folkrörelse som erbjuder nykter gemenskap 
- IOGT-NTO utmanar alkoholnormen 
- IOGT-NTO driver en politik för ett nyktrare samhälle 
- IOGT-NTO:s förutsättningar för att förverkliga strategin 

Föreningar är en viktig del av vår organisationsstruktur. Genom föreningarna möjliggörs mötesplatser där medlemmar träffas, 
utbyter åsikter och idéer och tillsammans utformar IOGT-NTO. Det bedrivs också omfattande öppen verksamhet som lockar en 
bredare allmänhet. Engagemangsformer inom IOGT-NTO kan se olika ut. Det kan till exempel vara föreningar, nätverk, 
kamratstödsverksamheter, sociala företag eller digitala aktivistgrupper. 

Under 2020 startades 21 (44) nya föreningar inom IOGT-NTO. Av IOGT-NTO:s 800 föreningar är det drygt 40 procent som 
genomförde årsmöte och lämnade in årsrapport under 2020. Dessa föreningar räknas som verksamma och uppgick till 339 den 31 
december 2020. Kamratstödsverksamheten och de sociala företagen har minskat under året.

Under verksamhetsåret har ett viktigt område varit att öka i medlemsantal. Antalet nya medlemmar under 2020 uppgick till 1 981 
stycken, att jämföra med 3 011 stycken föregående år. Under året var ett mål att minska antalet utträden, men tyvärr lämnade 4 
082 medlemmar IOGT-NTO 2020. 
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Styrelsen

Styrelsen har under 2020 bestått av följande ledamöter. 

Johnny Mostacero Lucas Nilsson Lina Boberg
Ordförande Vice ordförande Kassör

Monika Holmberg Carin Häregård Vanja Lindstedt
Ledamot Ledamot Ledamot

Tobias Wallin Morgan Öberg
Ledamot Ledamot

Morgan Öberg avslutade sitt uppdrag i förbundsstyrelsen den 31 december 2020.

Förtroendevalda revisorer är Kjerstin Bengtsson och Thomas Thomasson med Marianne Hallbert och Rolf Vestman
som suppleanter. Under 2020 ersatte Marianne Hallbert Kjerstin Bengtsson som revisor.

Auktoriserad revisor för IOGT-NTO är Lena Johnson, Grant Thornton Sweden AB. Den auktoriserade revisorn utses
av de förtroendevalda revisorerna.

Styrelsen har under året hållit 9 sammanträden och arbetsutskottet 10 sammanträden.

Vårt påverkansarbete utgår från folkrörelsens grundidé: de många ideella krafterna runt om i landet utgör en kollektiv 
förändringskraft. Under 2020 har ett stort antal aktiviteter genomförts för att påverka politiker, beslutsfattare och individer i 
arbetet med IOGT-NTO:s vision. Ett urval av aktiviteterna från 2020 är följande.

- Årets forskningsrapport i serien Alkoholen och samhället, Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa släpptes i början av året och ett 
stort antal seminarier och aktiviteter för spridning av innehållet har genomförts
- I samarbete med andra civilsamhällesorganisationer tog IOGT-NTO fram en ANTDS-skuggstrategi i syfte att utgöra underlag för 
regeringens kommande ANDTS-strategi
- IOGT-NTO tog fram en rapport och kampanjer om den så kallade gårdsförsäljningen som regeringen tillsatte en utredning om 
under 2020
- IOGT-NTO har arbetat aktivt med att påverka innehållet i EU:s cancerplan och att ett lagförslag i EU ska tas fram om begränsad 
införsel

IOGT-NTO vill att fler vuxna ifrågasätter och utmanar alkoholnormen. En central aktivitet för hela IOGT-NTO-rörelsen är Vit jul. 
Denna verksamhet bedrivs av IOGT-NTO-rörelsen ideell förening, och finansieras till större del genom samverkansbidrag från 
samtliga förbund inom IOGT-NTO-rörelsen.

Genom kampanjer och utåtriktad verksamhet får vi människor att reflektera över sin egen och andras alkoholkonsumtion. Detta är 
särskilt viktigt under högtider då normerna är starka. Vit jul-kampanjen är ett prioriterat arbete under året som engagerar många 
medlemmar och många bland allmänheten. Under 2020 genomfördes enbart digitala Vit Jul-aktiviteter till följd av pandemin.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Intäkter 

Kostnader 

Verksamheten 

Under 2020 så har kostnaderna påverkats av coronapandemin då ett antal aktiviteter och satsningar inte kunnat genomföras. 
Konferenser och möten såväl internationellt som inom Sverige  har ersatts av digitala möten vilket lett till minskade kostnader.

Under 2020 beslutade INRIF:s styrelse att avveckla insamlingsverksamheten. IOGT-NTO har finansierat satsningen genom 
samverkansbidrag med intentionen att insamlingsverksamheten skulle generera intäkter över tid. För 2020 uppgick 
samverksanbidraget till fyra miljoner kronor.

IOGT-NTO fattade beslut om ny organisation att gälla från och med 20 april 2020.

Årets verksamhet har påverkats av coronapandemin. IOGT-NTO-förbundet har en stödjande roll i relation till IOGT-NTO:s distrikt. 
Förbundet har också en regional personalorganisation med verksamhetsutvecklare som utför aktiviteter och verksamhet lokalt på 
uppdrag av distrikten. Till följd av har aktiviteter och verksamhet fått ställas om till digitala lösningar och i många fall fått ställas in 
under största delen av verksamhetsåret.

Under 2020 skulle också de nya åtta distrikten formeras genom distriktsårsmöten och val av nya styrelser m.m. Detta försenades 
något på grund av pandemin, men genomfördes senare digitalt. Detta har påverkat arbetet i såväl förbund som distrikt.

När det gäller förbundets drogpolitiska arbete har omställningen gått lättare och de flesta aktiviteter har kunnat genomföras fast på 
nya sätt.

För Miljonlotteriet har pandemin inneburit förändringar i den kundnära kontakten framförallt den del av försäljningen som sker i 
fysiskt möte med lottköparen. Förutsättningarna för medarbetare och konsulter vid Miljonlotteriet har dock kunnat hanteras och 
haft begränsad påverkan på verksamheten

IOGT-NTO:s huvudsakliga intäkt kommer från lotteriverksamhet som bedrivs genom Miljonlotteriet. Under 2020 har 
Miljonlotteriets prenumeranter och omsättning stabiliserats men trenden är dock fortsatt svagt negativ. 

Under året har lotteriverksamheten bedrivits med licens spel för allmännyttiga ändamål enligt nya spellagen (2018:1138). 
Miljonlotteriet erhöll spellicens för fem år den 6 december 2019. Som en följd att lotterierna nu genomförs under licens, och inte 
genom godkännande av varje enkilt lotteri, intäktsförs IOGT-NTO från och med 2020 lotteriintäkterna vid genomförd försäljning. 
Tidigare intäktsfördes lotteriintäkterna den dag som lotteriet de ingick i avslutades. Detta påverkar intäkterna i årsredovisningen 
för 2020. Denna effekt på redovisningen gäller enbart 2020.

Medlemsintäkterna minskade 2020 till följd av att färre medlemmar och lägre betalningsfrekvens jämfört med tidigare år. 

För 2020 påverkas också resultatet av att IOGT-NTO erhållit en fastighet i huvudsak genom gåva. Detta avser fastigheterna Lovisa 
2, Slottsgatan 6 i Västerås samt Ekliden, Västerås-Västerås 4:37. 

Under 2020 såldes fastigheten Nordengården i Göteborg och vinsten från försäljningen påverkar intäkterna.

Insamlingsverksamheten som bedrivs av IOGT-NTO-rörelsen ideell förening för IOGT-NTO-rörelsen samlade under 2020 inte in 
medel i den omfattning att överskott kunde vidareförmedlas till förbunden. 
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Ledning och styrning 

Anställda 

Resultat och ställning 

Flerårsöversikt
2020 2019 2018 2017 2016

Verksamhetsintäkter (tkr) 670 860 421 114 534 511 548 173 556 827
Verksamhetens resultat (tkr) 101 231 -1 301 -5 022 -12 823 6 435
Årets resultat (tkr) 125 551 4 369 -3 477 -4 789 13 151
Balansomslutning (tkr) 631 354 622 655 643 843 762 405 742 485
Soliditet 53% 34% 32% 25% 26%
Eget kapital (tkr) 335 113 209 582 205 213 190 956 194 558
Antal medlemmar 23 830 25 972 26 562 27 479 28 999
Antal anställda 124 130 123 119 117
Antal anställda exkl. Miljonlotteriet 71 80 68 56 56

IOGT-NTO:s högsta beslutande organ är kongressen. IOGT-NTO:s kongresser genomförs vartannat år, senast 2019 i Örnsköldsvik. 
Mellan kongresserna är IOGT-NTO:s förbundsstyrelse beslutande och verkställande organ. Förbundsstyrelsen leder förbundets 
arbete efter stadgar, grundsatser, ideologiska program och kongressens beslut. Förbundsstyrelsen har enligt beslutad 
arbetsordning delegerat vissa uppgifter till arbetsutskottet som under året bestått av ordförande, vice ordförande och kassör.

Genom särskilt styrdokument har styrelsen gett ansvar och befogenheter för lotteriverksamheten till en 
särskild utsedd grupp, Miljonlotteriets styrelse. Miljonlotteriets uppdrag är att bedriva olika typer av lotterier och spel och därmed 
förenlig verksamhet i enlighet med gällande spellagstiftning med ett etiskt arbets- och förhållningssätt som harmoniserar med 
IOGT-NTO:s grundsatser och strategiska inriktning. Miljonlotteriet har också ett uppdrag att på ett genomgripande och 
föredömligt sätt arbeta med spelansvarsfrågor och i detta arbete alltid minst följa Spelbranschens Riksorganisations (SPER) 
riktlinjer.

Högsta tjänsteperson vid IOGT-NTO-förbundet är generalsekreteraren.

Årets överskott är 125 551 tkr. Överskottet beror främst på att två års lotteriintäkter respektive -kostnader är bokförda under 
räkenskapsåret. Under året har även förbundets kapitalplaceringar setts över och ett antal värdepappersinnehav avyttrats. Därmed 
har flera tidigare års värdeökningar i innehaven realiserats. Förbundet har under året även erhållit fastigheten Västerås Lovisa 2. 
Fastigheten är upptagen till marknadsvärde bland övriga intäkter. 

Den 31 december 2020 uppgick IOGT-NTO:s tillgångar till 631 miljoner kronor. Eget kapital uppgick till 335 miljoner kronor vilket 
ger en soliditet på 53 procent. 

IOGT-NTO:s medarbetare är anställda för tjänst inom förbundskansliet eller Miljonlotteriet. 

IOGT-NTO:s förbundskanslis personalorganisationen innehåller också ett regionalt stöd till distrikten genom att 
verksamhetsutvecklare som arbetar på uppdrag av distrikten är anställda och arbetsleds av IOGT-NTO. Detta innebär att samtliga 
30 verksamhetsutvecklare inklusive teamchefer ingår i IOGT-NTO:s förbundskanslis anställda. 

I september 2020 fattade INRIF:s styrelse beslut om att avveckla insamlingsverksamheten. Detta innebär att IOGT-NTO avvecklat 
insamlingsavdelningen vid förbundskansliet.
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Användning av finansiella instrument 

Förvaltade stiftelser 

Regionkontor 

Forskning och utveckling 

Förväntad framtida utveckling 

Coronapandemin

För IOGT-NTO:s framtida utveckling finns det ett antal väsentliga frågor som vi känner till idag och som kan komma att påverka 
verksamheten i stor omfattning på kort eller lång sikt. 

IOGT-NTO förvaltar IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse och Stiftelsen Oskar Franzéns Stipendiefond. Dessa båda stiftelser har som 
ändamål att stödja barn- och ungdomar inom IOGT-NTO-rörelsen med bland annat utbildning och aktiviteter. 

Därutöver är IOGT-NTO en av fyra huvudmän för Stiftelsen IOGT-NTO-rörelsens Internationella Institut som har till ändamål att 
bl.a. utveckla huvudmännens internationella biståndsinsatser. 

IOGT-NTO:s placeringspolicy vad gäller värdepapper sker med hänsyn till ett etiskt regelverk vilket utesluter direkta placeringar i 
bolag vars verksamhet förknippas med alkohol, tobak, pornografi och vapenindustri. Under året har avsnittet kring ansvarsfulla 
investeringar i riktlinjerna kompletterats med fossila bränslen som ett område att inte investera i. I förvaltningen ska högsta 
möjliga avkastning eftersträvas under gällande riskbegränsning i enlighet med beslutad riskpolicy. 

IOGT-NTO har ett kontor i Bryssel med två anställda. Utöver detta bedrivs ingen verksamhet i utlandet. IOGT-NTO har dock 
uppdragsavtal med IOGT-NTO-rörelsen ideell förening (INRIF). De medarbetare som arbetar inom INRIF arbetar då tillsammans 
med personal vid regionkontoren i Thailand och Tanzania. Personalen på regionkontoren är dock anställda i INRIF.

IOGT-NTO ger sedan 2013 årligen ut forskningsrapporter i serien Alkoholen och samhället. Rapporterna författas av en grupp med 
några av de främsta internationella alkoholforskarna, som gemensamt tar fram fakta utifrån samlade internationella studier, 
värderar den vetenskapliga styrkan i resultaten, beskriver alkoholpolitiska åtgärders roll och ger sina rekommendationer på 
riktlinjer för alkoholkonsumtion. 2020 års forskningsrapport hade temat Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa. Arbetet med 
rapporten leds av IOGT-NTO och bekostas till huvudsaklig del av bidrag från Stiftelsen Ansvar för framtiden. 

Effekterna av coronapandemin kommer påverka IOGT-NTO även kommande år. Föreningar och verksamheter ska starta upp 
verksamheter som ställts in under stora delar av 2020 och intäktsbortfall i föreningarna kan i vissa delar få konsekvenser över 
kommande år. För förbundet kommer anpassningar i arbetssätt och arbetsmiljö behöva fortsatt fokus.
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Förutsättningarna för allmännyttiga lotterier

IOGT-NTO:s utveckling 

Hållbarhetsrapport 

IOGT-NTO gör bedömningen att den fysiska lotterimarknaden över tid minskar i omsättning. Minskningen beror på ökad 
konkurrens framförallt från andra digitala spelformer och att färre deltar i lotterier som Miljonlotteriet. Förutsättningarna för 
ideella organisationer att finansiera sin verksamhet genom lotterier och därigenom skapa en mer oberoende finansiering behöver 
förbättras och förenklas. IOGT-NTO har bedrivit ett aktivt påverkansarbete inför spelmarknadsutredningens förslag som 
presenterades i december 2020. Utgångspunkten har varit att skilja på allmännyttiga lotterier och andra mer riskfyllda 
kommersiella spel. 

Under 2021 kommer också Miljonlotteriet att utveckla sitt utbud och göra satsningar på marknadsföring m.m. för att möta dessa 
utmaningar och öka omsättningen i Miljonlotteriet.

Förbundsstyrelsen har haft i uppdrag att modernisera, positionera och utveckla IOGT-NTO. Till 2021 års kongress ska förslag 
läggas fram. IOGT-NTO har under 2020 hanterat coronapandemin, genomfört nödvändiga förändringar organisationen men 
samtidigt haft stora framgångar i det drogpolitiska påverkansarbetet. Oaktat detta är IOGT-NTO en folkrörelse som behöver 
medlemmar och engagemang. Detta är centralt att fortsätta utvecklingsarbetet utifrån de kommande åren.

Att genomföra den finansieringsstrategi som kongressen beslutade om under 2019 kommer att bli avgörande för att säkerställa en 
långsiktig finansiering för verksamheten. Att insamlingsarbetet avvecklades inom INRIF innebär på kort sikt att kostnaden för 
samverkansbidraget kommer bli noll kommande år. Beslutet innebär också att vi inte lyckats diversifiera och öka intäkterna inom 
IOGT-NTO med insamlingsverksamhet. 

IOGT-NTO hållbarhetsarbete redovisas i en hållbarhetsrapport som är publicerad på www.iogt.se. 
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Resultaträkning 

INTÄKTER    2020 2019

Medlemsavgifter Not 2 2 448 281 2 551 874
Bidrag Not 3 3 147 507 3 470 000
Nettoomsättning - Miljonlotteriet Not 4 623 545 491 380 492 288
Nettoomsättning -Hyror Not 5 8 380 508 6 208 755
Nettoomsättning - Övrigt 14 459 384 18 843 968
Övriga intäkter Not 6 18 878 492 9 546 664
Summa intäkter 670 859 663 421 113 550

KOSTNADER

Lämnade anslag till övriga förbund -42 016 419 -45 146 143
Direkta kostnader fastighet -6 476 008 -12 377 758
Direkta kostnader Miljonlotteriet Not 4 -386 644 466 -212 784 555
Externa kostnader -32 296 358 -47 816 111
Personalkostnader Miljonlotteriet Not 7 -42 734 157 -36 418 925
Personalkostnader Not 7 -52 986 100 -61 810 440
Avskrivningar Not 9 10 -6 474 993 -6 060 285
Summa kostnader -569 628 500 -422 414 216

Verksamhetens resultat 101 231 162 -1 300 666

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Not 8

Resultat från andelar i koncernföretag 0 224 740
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 24 500 994 9 089 189

Räntekostnader och liknande resultatposter -181 467 -3 644 087

Summa resultat från finansiella poster 24 319 527 5 669 842

ÅRETS RESULTAT 125 550 689 4 369 176

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT

Årets resultat enligt resultaträkningen 125 550 689 4 369 176
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 22 600 12 930 603
Ändamålsbestämning av medel -1 208 895 -35 512 412

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET 124 364 394 -18 212 633
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BALANSRÄKNING

2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Not 10
Miljonlotteriet IT-investeringar 1 926 504 1 496 855
Miljonlotteriet program och licenser 21 681 774 8 118 006

23 608 278 9 614 861

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark Not 9 63 026 469 48 298 974
Inventarier Not 10 65 837 95 697
Miljonlotteriet inventarier Not 10 1 825 178 1 441 788

64 917 484 49 836 459

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag Not 11 4 665 000 4 665 000
Långfristiga fordringar hos koncernföretag 8 100 000 3 900 000
Andra långfristiga fordringar Not 12 30 681 681 23 973 341

43 446 681 32 538 341

Summa anläggningstillgångar 131 972 443 91 989 661

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Lager av föreningsmaterial m.m. Not 13 0 50 000
Miljonlotteriet varuvinster Not 14 12 745 531 13 024 721

12 745 531 13 074 721

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 9 362 059 12 763 481
Fordringar hos koncernföretag 166 212 11 735 679
Fordringar pågående lotterier 0 1 086 936
Övriga kortfristiga fordringar 10 076 046 5 210 386
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 031 443 2 718 245

28 635 759 33 514 727

Kortfristiga placeringar Not 15 409 149 801 435 710 307

Kassa och bank Not 15 48 850 662 48 365 881

Summa omsättningstillgångar 499 381 753 530 665 636

Summa tillgångar 631 354 196 622 655 296
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2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 197 428 825 196 242 530
Balanserat resultat 137 704 297 13 339 901

335 133 122 209 582 432

Summa eget kapital 335 133 122 209 582 432

Avsättningar
Avsättningar Not 16 0 67 638

0 67 638

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut Not 17 0 10 000 000
IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och
samlingslokalfond 2 543 403 2 701 570
Deponerade medel från lokalföreningar 30 083 649 21 933 092

32 627 052 34 634 662

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 14 992 130 22 907 120
Skulder till koncernföretag 819 454 0
Skulder pågående lotterier 0 92 226 365
Övriga skulder Not 18 231 713 922 237 752 197
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 19 16 068 516 25 484 883

263 594 021 378 370 564

Summa eget kapital och skulder 631 354 196 622 655 296
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Förändring av eget kapital (tkr)

Ändamåls- Balanserat
bestämda- resultat

medel

Belopp vid årets ingång 2020-01-01 196 242 13 340

Årets resultat - 125 551
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år -23 23
Ändamålsbestämning av medel 1 209 -1 209

Belopp vid årets utgång 2020-12-31 197 428 137 705

Ändamålsbestämda medel 2019-12-31 Utnyttjande Avsättning 2020-12-31

Av IOGT-NTO ändamålsbestämda medel:

Ändamålsbestämda medel som förfogas
av kongressen 37 934 - - 37 934

Ändamålsbestämda medel som förfogas
av styrelsen 147 678 - - 147 678

Av givare ändamålsbestämda medel:

Henry Dahls fond 0 - 762 762
Standmanfonden 148 - 3 151
Wavrinskyfonden 29 - 1 30
Elsa och Josef Östberg minnesfond 287 - 5 292
Oscar Olssons och Roine Rydman-Olssons fond 393 - 277 670
Stig Kroons fond för idéutveckling och entreprenörskap 248 - 5 253
Thyra och Ture E Westerbergs stipendiefond 926 -23 17 920
P G Berggrens minnesfond 696 - - 696
IOGT-NTO:s utvecklingsfond 2 337 - 43 2 380
IOGT-NTO:s föreningslokalfond 5 566 - 96 5 662

196 242 -23 1 209 197 428
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Kassaflödeanalys (tkr) 2020 2019

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat före finansiella poster 101 231 -1 301
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar 6 475 6 060
Avsättningar -68 -7 931
Realisationsförlust inventarier -61 -1 819

Erhållen ränta och utdelning 24 501 9 314
Erlagd ränta -181 -3 644

131 897 679

Ökning/minskning varulager 329 3 563
Ökning/minskning kundfordringar 3 401 6 495
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 1 478 1 679
Ökning/minskning leverantörsskulder -7 915 5 775
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder -106 862 -29 697

Kassaflöde från den löpande verksamheten 22 328 -11 506

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar -35 665 -9 899
Sålda materiella anläggningstillgångar 177 4 353
Investeringar i dotterbolag

Kassaflöde från investeringsverksamheten -35 488 -5 546

Finansieringsverksamheten
Ökning/minskning långfristiga fordringar -10 908 -3 590
Ökning/minskning långfristiga skulder -2 008 6 296

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -12 916 2 706

Årets kassaflöde -26 076 -14 346

Likvida medel vid årets början 484 076 498 422

Likvida medel vid årets slut Not 16 458 000 484 076

Förändring i likvida medel -26 076 -14 346
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BOKSLUTSKOMMENTARER

Not 1    Redovisningsprinciper

Interna hyreskostnader, räntekostnader m.m. gentemot lotteriverksamheten har eliminerats såväl på intäkts-
som på kostnadssidan.

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd.
Intäkter i form av bidrag intäktsförs när villkoren för bidraget är uppfyllda.

Gåvor av pengar redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften
om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i IOGT-NTO. Medlemsavgifter intäktsförs
under aktuell tidsperiod.

Värderingsprinciper

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Följande avskrivningstider tillämpas:
Stomme 90 år
Fasad 80 år
Tak 50 år
Installationer 30-50 år
Inventarier 3-5 år
Programvaror 3 år

inom IOGT-NTO-rörelsen, Junis, UNF och NSF. Anslagen redovisas som en separat kostnadspost i resultaträkningen.

rörelseintäkt respektive Övrig rörelsekostnad.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de beräknas ge 
framtida ekonomiska fördelas, till den del tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde vid 
anskaffningstidspunkten.

Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år. 

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter 
som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya 
komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och 
skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring an en anläggningstillgång redovisas som Övrig

Miljonlotteriets lotteriverksamhet har bruttoredovisats. IOGT-NTO redovisar lotteriernas hela omsättning 
och samtliga kostnader i lotteriverksamheten. Den nya spellagstiftningen har möjliggjort tidigareläggning av
lotteriavsluten varvid IOGT-NTO redovisar överskotten för både 2019 och 2020 i 2020 års siffror. Lotteriernas intäkter 
och kostnader har fram till 2019 redovisats hos IOGT-NTO det år som respektive lotteri avslutats, det vill säga normalt
året efter det år som lotterna i lotteriet har sålts. Från och med 2020 har lotteriernas intäkter och kostnader redovisats 
det år som intäkterna erhållits eller kommer att erhållas. Av lotteriöverskottet lämnas anslag till de övriga förbunden 
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Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar
Avsättning för förlustrisker sker efter individuell prövning.

Varulager
Förbundets lager av föreningsmaterial m.m. värderas till anskaffningspris med erforderligt avdrag för inkurans.
Miljonlotteriets lager värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. 

Leasingavtal

Kassaflödeanalys

Ändamålsbestämda medel

Koncernredovisning

Uppskattningar och bedömningar

Nedskrivning görs när värdenedgången bedöms vara bestående och av väsentlig belopp. Nedskrivning redovisas i 
resultaträkningsposten Resultat från finansiella anläggningstillgångar.

Koncernredovisning har ej upprättats då samtliga dotterbolag, såväl var för sig som tillsammans, är utan väsentlig betydelse i 
enlighet med ÅRL 7:3a.

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas av givare ändamålsbestämda medel, ännu inte förbrukade gåvor och 
andra ändamålsbestämda medel.

Tillgångar ingående i posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning värderas posten till 
anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov föreligger.

Kassaflödeanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- 
eller utbetalningar.

Uthyrning av kontorslokaler klassificeras som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt under leasingsperioden.

Som likvida medel klassificerar organisationen, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader 
från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Posten består huvudsakligen av aktier samt långfristiga fordringar. Innehaven innehas på lång sikt.

Inga bedömningar eller uppskattningar har gjorts som har betydande effekt på de redovisade beloppen i den finansiella rapporten 
eller skulle innebära en betydande risk för en väsentlig justering av de redovisade värdena för tillgångar och skulder under nästa 
räkenskapsår.
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Not 2    Medlemsavgifter

Not 3    Bidrag (tkr) 2020 2019

Socialstyrelsen, verksamhetsbidrag 3 000 3 200
Övriga bidrag 148 270

3 148 3 470

Not 4     Lotteriverksamheten (tkr)
2020 2019

Intäkter

Lottförsäljning 2018 - 370 329
Lottförsäljning 2019 323 906 -
Lottförsäljning 2020 286 357 -
Övrigt 13 282 10 163

623 545 380 492
Kostnader

Inköp vinster 2018 - -117 906
Inköp vinster 2019 -108 896
Inköp vinster 2020 -77 917
Tryckning lotter 2018 - -6 392
Tryckning lotter 2019 -6 387 -
Tryckning lotter 2020 -1 576 -
Personalkostnader -42 734 -36 419
Hyreskostnader (intern kostnad) -2 892 -3 248
Övriga kostnader 2018 - -88 487
Övriga kostnader 2019 -104 405 -
Övriga kostnader 2020 -88 790 -
Avskrivningar -4 552 -4 674

-438 149 -257 126

Ränteintäkter 39 9 597

Överskott egen lotteriverksamhet 185 435 132 963

Överskottet från Miljonlotteriet 2020 (2019) blev 185 435 tkr (132 963 tkr). Operatörens överskott blev 1 158 tkr
(34 672 tkr). Av kvarvarande överskott har 42 261 tkr (45 146 tkr) anslagits till övriga förbund och 
IOGT-NTO-rörelsen ideell förening. Överskottet från avslutade lotterier 2020 (2019) blev för IOGT-NTO:s del 
84 016 tkr (45 146 tkr) samt 16 000 tkr (8 000 tkr) vilket motsvarar en avkastning från operatören Miljonlotteriet. 
Ökningen mellan år 2019 och 2020 beror på att den nya spellagstiftningen har möjliggjort tidigareläggning av 
lotteriavsluten varvid IOGT-NTO redovisar överskotten för både 2019 och 2020 i 2020 års siffror. Ej fastställt 
överskott till övriga förbund 2021 uppgår till 42 000 tkr.

Not 5     Leasing (tkr)
2020 2019

Framtida minimileaseavgifter, som ska erhållas
avseende icke uppsägningsbara leasingavtal:

Förfaller till betalning inom ett år 6 143 5 033
Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 6 533 8 570
Förfaller till betalning senare än fem år 0 47

Under perioden intäktsförda leasingavgifter 7 068 4 940

verksamhetsutvecklare och chefer har uppgått till 25 880 tkr (26 207 tkr). Kostnaden redovisas under posterna
Externa kostnader och Personalkostnader. 

i form av omställningsstöd, generellt utvecklingsstöd samt den nya teamorganisationen med 
Medlemsavgifter 2020 (2019) redovisas brutto med beloppet 2 448 tkr (2 552 tkr). Utbetalt stöd till distrikten
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Not 6     Övriga intäkter (tkr)
2020 2019

Erhållen gåva, fastigheten Västerås Lovisa 2 13 515 0
Erhållen gåva, fastigheten Bagaregården 7:46 0 6 390
Övriga poster 5 363 3 157

18 878 9 547

Not 7    Personal
2020 2019

Medeltal anställda
Kvinnor förbundskansliet 41 49
Män förbundskansliet 30 31
Kvinnor Miljonlotteriet 28 28
Män Miljonlotteriet 25 22

124 130

Löner och ersättningar
Styrelse och generalsekreterare 2 219 3 276
Lokal styrelse och vd Miljonlotteriet 2 162 1 707
Övriga anställda förbundskansliet 34 726 35 334
Övriga anställda Miljonlotteriet 24 959 21 708

64 066 62 025

Sociala kostnader
Styrelse och generalsekreterare 1 218 1 029
Pensionskostnader styrelse och generalsekreterare 520 676
Lokal styrelse och vd Miljonlotteriet 628 486
Pensionskostnader lokal styrelse och vd 
 Miljonlotteriet 897 888
Övriga anställda förbundskansliet 11 037 11 102
Pensionskostnader övriga
 anställda förbundskansliet 3 488 4 659
Övriga anställda Miljonlotteriet 8 165 6 968
Pensionskostnader övriga anställda
 Miljonlotteriet 3 267 3 322

29 220 29 130

Styrelseordförandens årsarvode 2020 (2019) var 820 800 kronor (815 890 kronor).  
Generalsekreterarnas löner/ersättningar var 907 783 kronor (2 073 782 kronor). 

Not  8   Finansiella poster (tkr)
2020 2019

Resultat från andelar i koncernföretag 0 225
Resultat från värdepapper och fonder 24 501 9 089
Ränteintäkter m.m. 0 0
Räntekostnader m.m. -181 -3 644

24 320 5 670
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Not 9   Fastigheter (tkr) 

 

 20-12-31  19-12-31  20-12-31  19-12-31  20-12-31  19-12-31

Råda 1:158 33 437 30 817 21 278 20 650 12 159 10 167
Essingevarvet 31 69 734 69 734 33 502 32 545 36 232 37 190
Arboga Godtemplaren 5 1 000 1 000 72 58 928 942
Västerås Lovisa 2 14 000 0 293 0 13 707 0

118 171 101 551 55 145 53 253 63 026 48 299

Not 10    Immateriella och materiella anläggningstillgångar och inventarier (tkr)

 20-12-31  19-12-31  20-12-31  19-12-31  20-12-31  19-12-31

IB anskaffningsvärde 6 420 6 838 14 280 10 340 3 472 4 566
Årets inköp 1 274 977 16 420 6 123 1 352 362
Årets försälj/utrangering -515 -1 395 -271 -2 183 -674 -1 456
Nedskrivningar 0 0 -393 0 0 0
Omklassificering 651 0 -651 0 0 0
UB anskaffningsvärde 7 830 6 420 29 385 14 280 4 150 3 472

IB avskrivningar -4 923 -4 587 -6 162 -4 197 -2 030 -2 432
Årets försälj/utrangering 515 1 395 271 314 557 1 066
Omklassificering -462 -656 462 656 0 0
Nedskrivningar 0 0 374 0 0 0
Årets avskrivningar -1 033 -1 075 -2 648 -2 935 -852 -664
UB ack. Avskrivningar -5 903 -4 923 -7 703 -6 162 -2 325 -2 030

Utgående restvärde 1 927 1 497 21 682 8 118 1 825 1 442

 20-12-31  19-12-31

IB anskaffningsvärde 764 1 558
Årets inköp 0 90
Årets försälj/utrangering 0 -884
UB anskaffningsvärde 764 764

IB avskrivningar -668 -1 226
Årets försälj/utrangering 0 683
Årets avskrivningar -30 -125
UB ack. Avskrivningar -698 -668

Utgående restvärde 66 96

Under året har de immateriella tillgångarna ökat med 14,0 mnkr. Investeringarna består i utveckling av nya digitala 
spelupplevelser, anpassningar till de nya licensreglerna, utveckling av spelupplevelsen på miljonlotteriet.se samt 
investeringar i CRM-system och ekonomisystem. Flera av de större projekten, som löpt under mer än ett år, färdigställdes 
och kostnaderna aktiverades under slutet av 2020. Under 2021 bedöms investeringsnivån i digitala spel och produkter 
öka ytterligare för att sedan minska från och med år 2022.

Program och LicenserIT-investeringar Inventarier
Miljonlotteriet

Anskaffningsvärde

Inventarier

Materiella

Förbundet

MiljonlotterietMiljonlotteriet

Materiella

Immateriella Immateriella

Bokfört värde

Samtliga fyra fastigheter, Råda 1:158 i Mölnlycke, Essingevarvet 31 i Stockholm, Arboga Godtemplaren 5 och Västerås Lovisa 2 är 
verksamhetsfastigheter som är skattefria och saknar taxeringsvärde. Årets avskrivningar uppgår totalt till 
1 893 tkr.

Ackumulerade
avskrivningar
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Not 11  Andelar i koncernföretag (tkr)

 
 2020-12-31  2019-12-31  2020-12-31  2019-12-31  2020-12-31  2019-12-31

Storlogen AB 5 989 / 534 5 456 / 190 4 665 4 665 100 100
Org. nr 556134-9209
Säte: Stockholm
Antal: 48 650

Not 12    Andra långfristiga fordringar (tkr)
 2020-12-31 2019-12-31

Övrig utlåning 9 999 10 200
Tillväxtlån 1 331 1 426
Övriga reversfordringar 16 532 8 912
Ordenshuslån 3 571 4 186
Studielån 33 33
Bokföringsmässig nedskrivning för kreditförluster -784 -784

30 682 23 973

Not 13  Lager av föreningsmaterial m.m.

märkt med förbundets namn.

Not 14    Miljonlotteriet varuvinster

Not 15   Kortfristiga placeringar (tkr)

Anskaffnings- Bokfört Marknads-
värde värde värde

 2020-12-31  2020-12-31  2020-12-31

Placeringar obligationer/räntefonder 364 919 364 919 369 619
Placeringar aktiefonder 44 221 44 221 45 575
Börsnoterade aktier 0 0 0
Börsnoterade aktier, ändamålsbestämda 10 10 3 213
Övriga andelar 3 0 0
Summa placeringstillgångar 409 153 409 150 418 407

Likvida medel
Placeringar vid årets slut 409 150
Kassa bank vid årets slut 48 850

458 000

Not 16     Avsättningar (tkr)
 2020-12-31 2019-12-31

Omstruktureringskostnader personal, Miljonlotteriet 0 68
0 68

Not 17    Skulder till kreditinstitut (tkr)   

Av långfristiga skulder förfaller noll kronor till betalning senare än fem år efter balansdagen.

Not 18     Övriga skulder (tkr)
 2020-12-31 2019-12-31

Inlåningskonton 117 644 108 640
Övriga skulder Miljonlotteriet 1 047 0
Vinstkonto Miljonlotteriet 110 987 125 801
Övriga skulder 2 036 3 311

231 714 237 752

Eget kapital/Årets resultat Bokfört värde Andel %

Miljonlotteriets lager består av Miljonlotteriet varuvinster.

Lager av föreningsmaterial m.m. består av förbundets föreningsmaterial, presentmaterial och profilmaterial och 
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Not 19     Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)
 2020-12-31 2019-12-31

Upplupna personalkostnader 4 283 5 786
Upplupna personalkostnader Miljonlotteriet 4 364 3 665
Övriga poster Miljonlotteriet 5 195 13 595
Övriga poster 2 227 2 439

16 069 25 485

Not 20      Ställda säkerheter (tkr)
 2020-12-31 2019-12-31

Fastighetsinteckningar egna skulder
Essingevarvet 31 - 10 000
Summa Ställda säkerheter - 10 000

Not 21      Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Stockholm 2021-

Johnny Mostacero Lucas Nilsson Lina Boberg
Ordförande Vice ordförande Kassör

Monika Holmberg Carin Häregård Vanja Lindstedt
Ledamot Ledamot Ledamot

 
Tobias Wallin
Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-  
Grant Thornton Sweden AB

Lena Johnson Thomas Thomasson Marianne Hallbert
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

IOGT-NTO:s förbundskansli har under våren 2021 genomfört ett antal personalneddragningar i syfte att sänka kostnaderna 
långsiktigt. De ekonomiska effekterna av Corona-viruset Covid-19 är svårbedömda. Vi ser ännu inga effekter på det ekonomiska 
utfallet för IOGT-NTO. 
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