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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE   

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 till 2020-12-31. 

 

FÖRENINGENS ÄNDAMÅL OCH ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Föreningen ska i sin verksamhet: 

▪ bedriva aktiv konsumentupplysning genom att informera medlemmarna och allmänheten 

▪ aktivt påverka den allmänna opinionen för en långsiktigt hållbar transportsektor 

▪ genomföra kvalificerade utredningar och ta fram förslag till ny eller ändrad lagstiftning 

▪ samt, följa och söka påverka arbetet i statliga verk samt regering och riksdag.  

Verksamheten har under året primärt bedrivits genom två större projekt. Gröna Bilisters styrelse hade vid 

utgången av 2020 fyra ordinarie ledamöter. Styrelsen har under verksamhetsåret 2020 sammanträtt vid 19 

tillfällen. Årsmöte hölls digitalt den 28 maj. 

 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET SAMT UPPFYLLANDE AV ÄNDAMÅLET 

Under 2020 uppdagades omfattningen av den ekonomiska kris Gröna Bilister befunnit sig i. De senaste sex 

åren har föreningen gått med förlust fem av dessa. Förlusterna har gått så långt att föreningen efter 2018 och 

2019 haft ett relativt stort underskott på eget kapital. Den tidigare styrelsen uppmärksammade detta och 

beslutade i början av 2020 att säga upp all personal. Vid årsmötet den 28 maj 2020 framgick dock inte 

omfattningen av hur allvarlig den ekonomiska situationen var, varken för den nya styrelsen eller för årsmötet, 

på grund av felaktigheter i bokslutet för 2019. Det balanserade resultatet som redovisades i 

verksamhetsberättelsen 2019, och som fastställdes på årsmötet 2020, var för lågt jämfört med det 

reviderade bokslutet varför korrigering av det ingående balanserade resultatet gjorts med 277 tkr, se nedan. 

Den nya styrelsen som valdes vid årsmötet insåg att ekonomin var i akut kris och agerade därefter med att 

undvika samtliga kostnader i största möjliga mån under resterande del av året. Den nya styrelsen fattade 

även beslut om att upprätta en kontrollbalansräkning två veckor efter sitt tillträdande. Denna visade att den 

ekonomiska situationen var minst lika kritisk den sista maj 2020 som vid årsskiftet 2019/2020.  

Coronakrisen har ytterligare bidragit till föreningens dåliga ekonomi under 2020 då konferensen Mobilitet & 

Beteende med kort varsel fick göras om till ett digitalt event vilket ledde till ytterligare förluster. Föreningen 

har inte erhållit några statliga stöd relaterade till coronapandemin, men ansökte om och fick under några 

månader nedsatt arbetsgivaravgift. 

Styrelsemöten har hållits mer eller mindre på veckobasis sedan årsmötet 2020 på grund av föreningens 

ekonomiska kris. En viktig diskussion under styrelsemötena var att avgöra om föreningen kunde drivas vidare 

med tanke på det omfattande underskottet av eget kapital. Efter samtal med en extern konsult ansåg 

styrelsen att resultatet av samtal med de två stora fordringsägarna, Konsumentverket och Naturvårdsverket, 

skulle avgöra föreningens framtid. Om dessa kunde omförhandla skulderna ansåg styrelsen att föreningens 

verksamhet hade förutsättningar för att kunna fortsätta. Om någon justering av skulderna inte kunde ske var 

styrelsens avsikt att kalla till ett extra årsmöte för att diskutera föreningens överlevnad.  

Under hösten genomfördes således samtal med Konsumentverket och Naturvårdsverket. Dessa samtal 

resulterade i vissa eftergifter och förändringar gällande Konsumentverkets projektplan samt en 

avbetalningsplan med Naturvårdsverket. Utifrån dessa besked ansåg styrelsen att det skulle vara möjligt att 

betala skulderna i takt med förfall och resultatprognosen för 2021 visar att det egna kapitalet kommer att 

vara positivt vid årsskiftet 2021/22. Vid slutet av 2020 står föreningen därmed på stadigare fötter och kan 

redovisa ett positivt resultat. Föreningens skulder överstiger dock fortfarande tillgångarna på balansdagen för 
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årsredovisningen och styrelsen behöver årsmötets stöd och mandat i beslutet att driva föreningen vidare 

trots dessa förutsättningar.  

Den operativa verksamheten har fått stryka på foten på grund av den ekonomiska krisen. En översikt över 

verksamheten under 2020 omfattar emellertid den årliga konferensen Mobilitet & Beteende, Sveriges enda 

transportkonferens med tydligt beteendefokus, som genomfördes 16-17 mars. Gröna Bilister har även 

deltagit vid ett antal rundabordssamtal; exempelvis med Anders Ygeman gällande elektrifieringsstrategin och 

enhetliga betalningsmetoder, med Tomas Eneroth gällande Trafikverkets inriktningsunderlag, och med Per 

Bolund gällande höstbudgeten. Den årliga rapporten Drivmedelsfakta har publicerats samt debattartiklar 

kopplat till området palmoljeprodukter i biodiesel som föreningen länge arbetat med. Flera remissvar har 

också skrivits och skickats in. Styrelsen har dessutom fortsatt tidigare styrelses arbete med att uppdatera 

föreningen gällande bland annat namn och grafisk profil. Under 2021 kommer arbetet med detta att 

fortsätta.   

 

STYRELSELEDAMÖTER 

Johanna Grant, ordförande (t.o.m 200528) 

Jenni Nylander, vice ordförande (t.o.m 200528) 

Per Östborn, kassör (t.o.m 200528) 

Martin Prieto Beaulieu (t.o.m 200512) 

Alfred Andersson (t.o.m 200528) 

Karin Bagge (t.o.m 200528) 

Marie Pellas, ordförande (fr.o.m. 200528) 

Jesper Johansson, vice ordförande (ledamot hela året, vice ordf. fr.om. 200528) 

Johan Lagrelius, kassör (fr.o.m. 200528) 

Beatrice Torgnyson Klemme (fr.o.m. 200528) 

Lena Johansson (200528 - 201106) 

Liridona Sopjani (200528 - 201028) 

Dag Johansson (200528 - 200611) 

Victoria Olausson, suppleant (200528 - 200817) 

Beatrice Rindevall, suppleant (200528 - 210119) 

 

INTERNA REVISORER 

Michael Koucky 

Maria Gardfjell (suppleant) 

 

REVISIONS- OCH REDOVISNINGSBYRÅ 

Hummelkläppen i Stockholm, Tommy Nilsson 
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FLERÅRSÖVERSIKT 

 2020 2019 2018 2017 

Medlemsavgifter 148 060 160 972 159 212 131 452 

Bidrag  1 214 606 1 823 570 1 517 850 1 624 062 

Årets resultat 276 062 -289 767 -277 413 121 461 

Balansomslutning 265 246 642 885 1 384 273 944 900 

Betalande medlemmar 1025 1019 1066 - 

Antal anställda 0,8 1,8 - - 

 

 

 

EGET KAPITAL 

Det publicerade bokslutet för år 2019 var felaktigt och detta har korrigerats i och med bokslutet 2020. Bland 

annat har periodiseringen i bokföringen varit bristfällig de senaste åren och årets negativa resultat för 2018 

på -277 413 kr hade inte förts in i balansräkningen för 2019.  

Nedan redovisas korrekturerna som har upprättats i samråd med extern konsult och Hummelkläppens 

redovisnings- och revisionsbyrå.   

 

 

 

 

 

 

 

EGET KAPITAL 

Balanserat resultat Årets resultat 

Ingående värde fastställt av årsmötet 2020 129 794 -289 767 

Korrigering av i verksamhetsberättelsen 2019 felaktigt  

redovisat, och av årsmötet fastställt, balanserat resultat 
- 277 413  

Korrigerat ingående värde enligt reviderat bokslut - 147 619  

Disposition enligt årsmötesbeslut   

Omföring av föregående års resultat -289 767 289 767 

Årets resultat  276 062 

Utgående värde -437 386 276 062 

 

 



Gröna Bilister 

________________________________________________________________________________________________ 

Org. nr. 802400–0674 

 

 

 Sidan 5 av 10 

 

  

 

 

 

 

RESULTATDISPOSITION 

Medel att disponera:  

Balanserat resultat vid årets 

ingång - 437 386 

Årets resultat 276 062 

Summa -161 324 

 

Förslag till disposition:  

Balanseras i ny räkning -161 324 

Summa -161 324 

 

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med 

tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING 

 

RÖRELSEINTÄKTER 

Medlemsavgifter  148 060 160 972 

Bidrag   1 214 606 1 823 570 

Övriga externa intäkter  139 604 370 605 

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER  1 502 270 2 355 147 

    

RÖRELSEKOSTNADER 

Övriga externa kostnader  - 690 719 - 1 466 115 

Personalkostnader           1 - 533 485 - 1 138 636 

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER  - 1 224 204 - 2 644 751  

 

FINANSIELLA POSTER  

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  - 1 747 - 0 

Räntekostnader och liknande resultatposter  - 257 - 156 

SUMMA FINANSIELLA POSTER  - 2 004 - 156 

 

Resultat efter finansiella poster  276 062 - 289 767 

 

ÅRETS RESULTAT  276 062 - 289 767 

 
  

2019-01-01 

2019-12-31 

2020-01-01 

2020-12-31 NOT 
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BALANSRÄKNING 

 

TILLGÅNGAR 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
 

 
 

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  9 302 1 572 

Övriga fordringar  6 441 1 574 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  0 144 597 

Summa kortfristiga fordringar  15 743 147 743 

Kassa och bank    

Kassa och bank  249 503 495 142 

Summa kassa och bank  249 503 495 142 

   

SUMMA TILLGÅNGAR  265 246 642 885 

 

  

NOT 

 

2020-12-31 

 

2019-12-31 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

    

EGET KAPITAL    

Balanserat resultat  -437 386 -147 619 

Årets resultat  276 062 -289 767 

Summa eget kapital  -161 324 -437 386 

    

KORTFRISTIGA SKULDER    

Leverantörsskulder  0 107 380 

Övriga skulder  0 60 905 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 426 570 911 986 

Summa kortfristiga skulder  426 570 1 080 271 

    

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  265 246 642 885 

 

  

NOT 
 

2020-12-31 

 

2019-12-31 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

 

REDOVISNINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre 

företag. Principerna har förändrats jämfört med föregående år. 

Medlemsavgifterna beslutade av årsmötet intäktsförs den period de avser oavsett betalningstidpunkt. 

 

NOTER   

 

NOT 1   PERSONAL 
 

Total kostnad 533 485 kr. Ingen avlönad personal har arbetat i föreningen under hösten 2020.  

Medelantalet anställda under 2020 var 0,8 och under 2019 var det 1,8. 

 

NOT 2   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 
 

Totalt belopp på 426 570 kr, varav huvuddelen, 347 646 kr, gäller återbetalning av förskott till 

Naturvårdsverket avseende bidrag för projektet Fixa Elbil som har avslutats i förtid. Beloppet ska enligt 

överenskommen avbetalningsplan vara reglerat senast 2021-11-27.  

 

 

NOT 3    STÄLLDA SÄKERHETER & ANSVARSFÖRBINDELSER 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

 

NOT 4    HÄNDELSER EFTER BALANSDAGEN OCH FRAMTIDA UTVECKLING 

Verksamheten planeras att drivas vidare under 2021 i större omfattning än under 2020 och personal har åter 

anställts i föreningen. Ett viktigt fokus för verksamheten under 2021 blir dock att betala tillbaka erhållet förskott 

till Naturvårdsverket och säkerställa ett positivt eget kapital vid årsskiftet 2021/22. För att förbättra 

förutsättningarna för ökad basfinansiering in i verksamheten, och den omdaning av föreningen som länge 

planerats ske, kommer även ett namnbyte för föreningen att föreslås årsmötet.  
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2021-04-08 

Marie Pellas, Ordförande Jesper Johansson, vice ordförande 

Johan Lagrelius, kassör Beatrice Torgnyson Klemme, styrelseledamot 

Min revisionsberättelse har lämnats 2021-04-12 

Tommy Nilsson 

Auktoriserad revisor 

Min revisionsrapport har lämnats 2021-04-12 

Michael Koucky 

Av årsstämman för Gröna Bilister utsedd internrevisor 



 

Revisionsberättelse 

Till årsmötet i Föreningen Gröna bilister  
Org.nr 802400-0674 

Rapport om årsbokslutet 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet upprättats i enlighet med bokföringslagen och ger en i alla 

väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december  2020 

och av dess finansiella resultatför året enligt bokföringslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 

årsbokslutets övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Vi  har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 

Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 

yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 

uttalanden. 

Annan information än årsbokslutet 

Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra informationen består av 

inledning och Verksamhetsredovisning. Vårt uttalande avseende årsbokslutet omfattar inte denna 

information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsbokslutet är det vårt ansvar att läsa den information som identifieras 

ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsbokslutet. Vid denna 

genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 

informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter. 

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra 

informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att 

rapportera i det avseendet. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och att den ger en rättvisande bild 

enligt bokföringslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 

nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig 

dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsbokslutet. 

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror 

på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 

risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund 

för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter 

är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta 

agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande 

av intern kontroll. 

• skaffar vi oss en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för vår 

revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 

men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens 

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 

upprättandet av årsbokslutet. Vi 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 föreningens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i 

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 

årsbokslutet. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 

revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte 

längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland 

upplysningarna, och om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna på 

ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 

tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 



 

 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för år 2020. 

Vi tillstyrker att föreningsstämman 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 Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 

Sverige och har i övrigt fullgjort vårt 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. 

Revisorns 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 föreningen. 

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 föreningen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 vår professionella 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 föreningens situation. 

Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 

som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 

 

Stockholm 2021-04-09 

 

 

Tommy Nilsson   

Auktoriserad revisor    
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