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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen och generalsekreteraren för Stiftelsen En Rökfri Generation, 802008-1827, med säte i
 Stockholm får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31.

Allmänt om verksamheten
 Syfte & ändamål 
 Stiftelsen En Rökfri Generation (ERG) har sedan 1979 verkat för att barn och ungdomar själva ska
 välja att inte börja använda tobak. Vårt publika namn är A Non Smoking Generation (NSG).
 Organisationen arbetar aktivt för att begränsa tobakens plats i samhället och skapa skyddande miljöer
 för barn och ungdomar. 

 Vår vision är, liksom vårt namn, att uppnå en rökfri och tobaksfri generation. 

 För att nå vår vision arbetar vi för att påverka ett antal olika målgrupper i samhället. Barn och
 ungdomar är vår främsta målgrupp men även föräldrar, skolpersonal, politiker, företagsledare och
 andra vuxna är viktiga för att vi tillsammans ska kunna nå vår vision. Påverkansarbetet sker utifrån ett
 antal kända riskfaktorer och vad vi idag vet om ungas attityder till tobak och varför man börjar röka
 eller snusa. Genom att skapa fler tobaksfria miljöer och minimera antalet riskfaktorer kan vi minska
 antalet tobaksdebuter och skapa en rökfri generation.

 Mer detaljerad beskrivning av vårt arbete framgår av verksamhetsberättelsen.

 Betydande samarbeten
 Stiftelsen En Rökfri Generation är en liten verksamhet med få anställda och begränsade resurser.
 Samarbeten med andra tobaksförebyggande aktörer, företag och organisationer blir därför direkt
 avgörande för vår framgång. Till våra etablerade och viktigaste samarbetspartners hör Cancerfonden,
 Hjärt-Lungfonden, SIDA, Forum Syd, Folkhälsomyndigheten, Sjöbergstiftelsen, Göteborgsvarvet, ANR
 BBDO, GSK, Prime, Novus, Tills kommunikationsbyrå, Tankesmedjan Tobaksfakta, CAN, Svenska
 NCD-nätverket samt aktiva forskare vid Karolinska institutet, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
 Uppsala Universitet samt OLIN Studierna. Nya och viktiga samarbeten som vi etablerat under 2020 är
 bland annat hotell Down Town Camper, Ubining, Bangladesh, Sverige Springer, The Humble Co och
 Smiling Group.

 Insamlingsvägar
 Våra insamlade medel kommer i första hand från organisationer och företag. Även privatpersoner
 stödjer vår verksamhet genom gåvor men för närvarande har vi ingen riktad försäljning mot
 allmänheten annat än i samband med olika aktiviteter i sociala medier samt den insamling som sker i
 samband med Göteborgsvarvet.

 Övrigt
 Vår personal ger årligen några enstaka föreläsningar gentemot företag som vi fakturerar, dessa
 intäkter är både moms- och skattepliktiga.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 2020 blev ett speciellt år på många sätt. Trots den rådande pandemin har vi lyckats nå ut till våra
 målgrupper både i fysiska och digitala föreläsningar och sociala medier

 Målsättningar 2020
 En detaljerad beskrivning av våra målsättningar finns i vårt balanserade styrkort och här nedan
 presenteras några av våra viktigaste mål, varav vi uppnått våra målsättningar inom alla.

 1. Bibehållen eller ökad räckvidd
 2. Minst tre aktiva ambassadörer
 3. Minst fem etablerade sponsorer och företagssamarbeten
 4. Ökad kunskap om tobak
 5. Nya intäktsströmmar och kostnadsbesparande samarbeten

 Närmare presentation av var och en av dessa framgår av vår verksamhetsberättelse.

 Aktiviteter 2020
 I starten av 2020 publicerade vi för andra gången en rapport över hur tobak framställs i media.
 Rapporten är ett viktigt nedslag i debatten om tobaksreklam och kunde till hösten följas upp med siffror
 som visar att var femte ungdom mellan 14-18 år säger att de ofta möter tobaksreklam samt att
 andelen unga som använder vitt snus ökat från 7 procent till 19 procent. Utöver fokus på tobaksreklam
 och nya tobaksprodukter har vi under 2020 debatterat behovet av tobaksfri skoltid och en höjning av
 tobaksskatten. Här redovisar vi ett axplock av alla de viktiga aktiviteter som genomfördes under 2020:

 Övriga viktiga aktiviteter under året framgår av vår verksamhetsberättelse.

 Styrelsen
 Under 2020 har fyra ordinarie styrelsemöten hållits. På grund av pågående pandemi har samtliga
 möten hållits digitalt. Närvaron hos ledamöterna har varit god. Till styrelsen har inte utgått några
 arvoden. Mer om styrelsens ledamöter finns att läsa på www.nonsmoking.se/om-oss/styrelse/. 

 Kansli & personal
 Under 2020 har personalstyrkan varit i stort sett oförändrad. Under sommaren projektanställdes en
 projektledare i syfte att driva pilotprojekt för utökat engagemang bland skolungdomar. Under 2020
 bestod organisationen som mest av sju anställda. Under året har löner och ersättningar utbetalats med
 2 120 840 kr (f.å. 1 730 547 kr)  varav till generalsekreteraren 653 240 kr (f.å. 616 824 kr). 

 Resultat och ställning
 Stiftelsens ekonomi är fortsatt stabil tack vare organisations- och projektbidrag från både myndigheter
 och organisationer. Utöver dessa intäkter tillkommer insamlade medel från privatpersoner och företag.
 Genom företagssamarbeten och pro-bono-insatser har stiftelsen erhållit intäkter och tjänster till ett
 värde av ca 3 MSEK.

 Förväntad framtida utveckling
 Tobakens plats i samhället fortsätter att begränsas och i Sverige röker relativt få vuxna, i synnerhet
 bland högutbildade. Tobaksbruket, och i synnerhet rökningen bland unga har minskat, om än
 långsamt, under många år, men sedan ett par år har denna minskning helt planat ut och stannat på ca
 30% tobaksbrukare i åk 2 på gymnasiet. Oroande är också att vi ser en närmast lavinartad ökning av
 e-cigaretter och vitt snus bland ungdomar. I USA har användandet av e-cigaretter fördubblats från år
 till år. För att minska antalet tobaksdebuter och begränsa spridningen av e-cigaretter och det vita
 snuset bland unga krävs ett långsiktigt och strategiskt arbete samt ett tydligt politiskt ledarskap. 
 För att nå våra mål behöver vi fortsätta att växla upp vår verksamhet på de sätt som är ekonomiskt
 möjliga. Det finns ett flertal kommande och pågående aktiviteter hos oss som beskrivs närmare i vår
 verksamhetsberättelse.

 Användning av finansiella instrument
 Stiftelsen innehar inga finansiella instrument.
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 Hållbarhetsupplysningar
 Att arbeta tobaksförebyggande innebär att man bidrar till minst 16 av 17 globala hållbarhetsmål. Tobak
 och tobaksindustrins metoder bidrar kraftigt till skadligt barnarbete, fattigdom, bristande
 utbildningsmöjligheter, bristande jämställdhet och mänskliga rättigheter, svår ohälsa, ökad dödlighet,
 svåra miljö- och klimatproblem. Ett minskat tobaksbruk världen över skulle ge otaliga
 hållbarhetsvinster för framtida generationer. I vårt dagliga arbete sprider vi dessa kunskaper för att
 motivera barn och unga till ett tobaksfritt liv. 

 En stor utmaning i vårt eget hållbarhetsarbete är det gränslösa uppdraget. Att arbeta för ett tydligt och
 viktigt syfte ger både energi och drivkraft men risken är stor att man arbetar alldeles för mycket och
 bränner ut sig. Vi är en liten organisation med små resurser och ett stort för att inte säga gränslöst
 uppdrag och därför att det viktigt att prioritera hårt och sätta tydliga ramar för vad vi kan åstadkomma.
 Detta gör vi dels i vår verksamhetsplan och vårt balanserade styrkort som sedan ligger till grund för
 individuella utvecklingsplaner och mål. Tillsammans arbetar vi också fram en tydlig tolkning av vår
 värdegrund och vad som är viktigt för en sund arbetsmiljö. Resultatet av detta arbete finns att läsa i vår
 personalhandbok där vi också reglerar hur vi reser och vilka leverantörer vi väljer att arbeta med.

 Slutord 
 Styrelse och generalsekreterare riktar ett stort tack till alla de som under året 2020 varit delaktiga i att
 främja stiftelsens ändamål om barn och ungdomars tobaksfrihet. 
 För fortsatt löpande information om vår verksamhet besök www.nonsmoking.se.
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Utveckling av stiftelsens verksamhet, resultat och ställning
Belopp i Tkr

 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31
Tusentals kronor

Verksamhetsintäkter 5 292 5 297 7 147 5 804 6 598
Årets resultat 512 960 746 -409 12
Balansomslutning 4 825 4 270 3 993 2 371 3 080
Varav Eget Kapital 4 234 3 771 2 811 2 065 2 475
Soliditet % 88,8 88,3 70,4 87,1 80,0

Ändamålskostnader/
totala intäkter i % 84% 72% 85% 100% 95%
Insamlingskostnader*/
medel från allmänheten i % 0% 0% 0% 6% 26%
Administrationskostnader/
totala intäkter i % 6% 7% 5% 7% 5%

Definitioner se not

 * Administrationskostnaderna har ökat något på grund av flera avrapporteringar av projekt under året
 samt på grund av byte av redovisningssystem. 

 Stiftelsen har under varken under 2020 eller 2019 haft några Insamlingskostnader beträffande medel
 från privatpersoner.
 Medel från allmänheten enligt not 3

Förändring av eget kapital
2020-12-31 2019-12-31

Eget kapital vid årets ingång 3 771 761 2 811 433
Årets resultat 511 821 960 328

Eget kapital vid årets utgång 4 283 582 3 771 761

Förslag till disposition av stiftelsens vinst eller förlust
 Belopp i kr
Styrelsen och generalsekreteraren föreslår att till förfogande stående medel:
balanserat resultat 3 771 761
årets resultat 511 821

Totalt 4 283 582

disponeras för
balanseras i ny räkning 4 283 582

Summa 4 283 582

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetsintäkter
Gåvor 3 431 021 60 696
Bidrag 3 4 774 001 5 074 990
Nettoomsättning 80 038 161 645

5 285 060 5 297 331

Verksamhetskostnader 4,5
Ändamålskostnader -4 374 986 -3 809 240
Insamlingskostnader -56 741 -166 631
Administrationskostnader -341 246 -360 713

Verksamhetsresultat 512 087 960 747

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 13 11
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -279 -430

Resultat efter finansiella poster 511 821 960 328

Resultat före skatt 511 821 960 328

Årets resultat 511 821 960 328
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 8 - 7 113

- 7 113

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 9 203 994 198 994

Summa anläggningstillgångar 203 994 206 107

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Råvaror och förnödenheter 67 887 67 860

67 887 67 860

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar - 60 750
Fordringar hos koncernföretag 56 875 -
Övriga fordringar 54 225 47 689
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 59 911 111 768

171 011 220 207

Kassa och bank 4 382 578 3 776 048

Summa omsättningstillgångar 4 621 476 4 064 115

SUMMA TILLGÅNGAR 4 825 470 4 270 222
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 2 811 433 2 811 433
Vinst eller förlust föregående år 960 328 -
Årets resultat 511 821 960 328

4 283 582 3 771 761

Summa eget kapital 4 283 582 3 771 761

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 134 529 177 224
Övriga kortfristiga skulder 174 224 106 321
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 233 135 214 916

541 888 498 461

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4 825 470 4 270 222
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Noter

Not 1  Redovisnings och värderingsprinciper

 Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
 årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

Intäktsredovisning (Giva Sveriges Styrande riktlinjer för ÅRV)

 Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd.
 Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner och företag. Begreppet bidrag används
 främst för att beteckna medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Gåvor och bidrag
 från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även
 bidrag från företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålles. I den mån
 det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna bidrag från företag och organisationer intäktsförs
 dessa efter individuell prövning.

 Bidrag från myndigheter
 Samtliga bidrag från myndighter intäktförs endast om det med hög grad av sannolikhet  kan bedömas
 att stödet inte kommer att återkrävas, dvs att organisationen haft utgifter för ändamålet. Bidrag
 skuldförs därför tills dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.
 Andra bidrag än sådana som inte är till för att täcka ett ändamål, t ex administrationsbidrag kvittas inte
 mot administrationskostnader utan intäktsförs bland övriga bidrag och särredovisas i not.

 Tjänsteuppdrag
 Stiftelsen redovisar utförda tjänsteuppdrag på löpande räkning i enlighet med BFN's alternativregel i
 BFNAR 2012:1.

 Redovisning av förpliktelser (Giva Sveriges Styrande riktlinjer för ÅRV)

 Ändamålskostnader (Giva Sveriges Styrande riktlinjer för ÅRV)

 Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla
 organisationens syfte och/eller stadgar. Såsom skolinformatörer, kampanjer, opinionsbildning och
 tävlingar.

 Insamlingskostnader (Svensk Insamlingskontroll)
 Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter. Hit räknas således
 kostnaden för sponsring- och bidragsinsamling, viss annonsering och reklam, lönekostnader för dem
 som arbetar med insamling, tackbrev o.d. Men hit hör också försäljningskostnader som är förenade
 med försäljning av varor, dvs varukostnader, direkta försäljningskostnader samt kostnader för porto.

 Administrationskostnader (Giva Sveriges Styrande riktlinjer för ÅRV)
 Administrationskostnad är den kostnad som inte ger eller skapar ett mervärde för ändamålet, sett med
 givarens ögon. Hit räknas således redovisnings- och revisionskostnader, kostnader för
 medlemsregister, årsmöten, hyra och personal m m och kostnader som inte är att hänföra till
 insamlingskostnader eller kostnader för ändamålet.

 Gemensamma kostnader (Giva Sveriges Styrande riktlinjer för ÅRV)
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 Kostnader som inte tillhör någon av ovanstående kategorier utan som indirekt kan hänföras till var och
 en av kostnadsslagen fördelas medhjälp av en fördelningsnyckel. De gemensamma kostnaderna är till
 exempel kostnader för lokal, telefoni, IT, porto och hyra av kontorsmaskiner. Gemensamma kostnader
 fördelas enligt nedan:

 80% avser ändamålet
 10% avser insamling
 10% avser administration

 Fordringar
 Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

 Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
 avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
 direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter
 Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
 för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar
 Följande avskrivningaprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året
 förvärvade och avyttrade tillgångar.

Materiella anläggningstillgångar % per År
Inventarier 20

 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
 ackumulerade överavskrivninga, vilka ingår i obeskattade reserver.

Finansiella tillgångar och skulder
 Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
 utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.                                             

 Redovisning i och borttagande från balansräkningen 
 En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när stiftelsen blir part i
 instrumentets avtalsmässiga villkor. 

 En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från
 tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de risker och fördelar som är förknippade
 med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och företaget inte längre har kontroll över den
 finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen
 fullgjorts eller upphört
                                              
 Värdering av finansiella tillgångar     
 Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive eventuella
 transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

 Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
 belopp som beräknas inflyta.
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 Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde med
 avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

 Nedskrivningsprövning
 Vid varje balansdag görs bedömningen om det finns något nedskrivningsbehov i någon av de
 finansiella tillgångarna. Nedskrivning sker om värdeminskningen bedöms vara bestående.
 Nedskrivning redovisas i resultaträkningen och bedömningen görs individuellt för respektive finansiell
 tillgång.

                     

Ersättningar till anställda
 Beskrivningen nedan exemplifierar förhållanden som kan förekomma. Beskrivningen av
 redovisningsprinciperna måste anpassas och förändras utifrån tillämpade planer och förhållanden.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
 Kortfristiga ersättningar
 Kortfristiga ersättningar i stiftelsen utgörs av lön, sociala avgifter, betald semester och betald
 sjukfrånvaro. Kortfristiga ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns en legal
 förpliktelse att betala ut en ersättning.       
                                                           
 Avgiftsbestämda pensionsplaner                          
 Stiftelsens anställda omfattas endast av avgiftsbestämda pensionsplaner. I avgiftsbestämda planer
 betalar stiftelsen fastställda avgifter till ett annat företag och har inte någon legal eller informell
 förpliktelse att betala något ytterligare även om det andra företaget inte kan uppfylla sitt åtagande.
 Företagets resultat belastas med kostnader i takt med att de anställdas pensionsberättigande tjänster
 utförts.

Not 2  Uppskattningar och bedömningar
 Stiftelsen gör uppskattningar i samband med fördelning av de gemensamma kostnaderna som inte är
 varken direkta kostnader i ändamål, insamling eller administration. Styrelsen har valt att fördela de
 gemensamma kostnaderna enligt fördelningen 80/10/10 till ändamål, insamling och administration
 vilket enligt styrelsen avspeglar de resurser som normalt läggs ned av organisationen till dessa
 funktioner. 

 Gemensamma kostnader avser framför allt lokalhyra och vissa löner. Även lön till generalsekreteraren
 har under tidigare år fördelats enligt ovanstående nyckeltal. Under 2019 har stiftelsen automatiserat
 flöden inom attest och bokföring, vilket väsentligt minskat generalsekreterarens arbetstid gällande
 administration. Även insatserna i insamlingen bedöms ha uppskattats något för högt under tidigare år,
 fördelningen av GS lön har under 2019 justerats till nyckeltalen 95/3/2, vilket kommer att gälla tills
 vidare, om inte väsentliga förändringar sker i organisationen. Både administrationstjänst och eventuella
 insamlingskonsultationer köps numera externt för att möjliggöra att hela organisationen i första hand
 arbetar med ändamålet.
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Not 3  Gåvor och bidrag

Insamlade medel
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Gåvor från allmänheten 44 371 54 609
Organisationer och företag 1 986 651 1 906 087
Stat 2 524 000 2 524 455
Projektbidrag (Stat och landsting) 650 000 650 536

Summa 5 205 022 5 135 687

Nettoomsättning 80 038 161 644

Summa 5 285 060 5 297 331

Av insamlade medel har 24 060 kr (f.å 8.911 kr ) insamlats via 90 konton.

Not 4  Leasing

 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Hyra av lokal
Räkenskapsårets hyreskostnader 195 500 160 500
Mellan ett och fem år 195 500 160 500
Senare än fem år -

-

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter -

 Stiftelsen har ett hyreskontrakt som löper tills vidare med 6 mån uppsägningstid med årskostnad om
 195 tkr (155 tkr).

 Hyreskostnaden fördelas enligt nedan;
 80% till ändamål
 10% till insamling
 10% till administration

Not 5   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2020-01-01-  2019-01-01-  
 2020-12-31 Varav män 2019-12-31 Varav män
Sverige 6 5 -

Totalt 6 5 -

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Generalsekreterare 653 240 616 824
Löner och andra ersättningar: 1 467 614 1 113 723

Summa löner 2 120 854 1 730 547
Sociala kostnader 798 188 703 500
(varav pensionskostnader) 1) 144 206 96 337

 1) Av företagets pensionskostnader avser 72 510 kr (f.å. 63 070 kr ) stiftelsens generalsekreterare.
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Not 6  Ränteintäkter och liknande resultatposter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Ränteintäkter, övriga 13 11

Summa 13 11

Not 7  Räntekostnader och liknande resultatposter
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Räntekostnader, övriga 279 430

Summa 279 430

Not 8  Inventarier

 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 113 584 168 197

113 584 168 197
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -106 471 -153 973
-Årets avskrivning -7 113 -7 111

-113 584 -161 084

Redovisat värde vid årets slut - 7 113

Not 9  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 198 994 203 994

Redovisat värde vid årets slut 198 994 203 994

Not 10  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Förutbetalda försäkringar 14 911 14 352
Förutbetalda hyror 40 125
Upplupna intäkter 45 000 57 291

59 911 111 768

Not 11  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2020-12-31 2019-12-31
Upplupna löner -
Semesterlöneskuld inkl sociala avgifter 173 592 170 526
Upplupna sociala avgifter 54 543 39 390
Förutbetalda bidrag -
Övriga interimsskulder 5 000 5 000

233 135 214 916
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Not 12  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
 Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Not 13  Nyckeltalsdefinitioner

Verksamhetsintäkter
Rörelseresultat / Nettoomsättning.

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
Totalt eget kapital / Totala tillgångar.

Ändamålskostnader= direkta och indirekta kostnader till ändamålet
Insamlingskostnader= kostnader förknippade med insamling från allmänheten (privatpersoner)
Administrationskostnader= t.ex. redovisning, revision

Underskrifter

 Stockholm

  

Ann-Therese Enarsson Helen Stjerna
Styrelseordförande Generalsekreterare

Anna Grönlund Krantz Ulrika Årehed Kågström
Ledamot Ledamot

Karl Ole Möller Lena Sjöberg
Ledamot Ledamot

Kristina Sparreljung
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats

Fredrik Åborg
Auktoriserad revisor
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