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RIKSÅRSMÖTET
Digitalt 5-7 augusti

INNEHÅLL
Ekonomihandlingar till Riksårsmötet 2021 för år 2020
Revisionen är avslutad men eftersom Förbundsstyrelsen inte kunnat hålla
fysiska möten har undertecknandet av Årsredovisningen blivit försenad.
Revisorerna skriver inte på – eller lämnar sin revisionsberättelse – innan alla i
styrelsen skrivit på.

Kommenterad årsredovisning med förklaringar
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Revisionsberättelse 2020 (kommer till RÅM)
Bokslutskommenterar 2020
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Förvaltningsberättelse
Resultaträkning, kostnadsindelad
Balansräkning
Noter
Underskrifter

för räkenskapsåret 2020-01-01 – 2020-12-31

ÅRSREDOVISNING

får härmed avge

Org nr 817603-0503

SVENSKA KYRKANS UNGA

Styrelsen för föreningen

PS på hemsidan www.svenskakyrkansunga.se finns årsredovisningen i
”normalt” A4-format.

På sista sidorna i det här häftet finns men jämförelse mellan bokslutet 2020 och den rambudget
som Riksårsmötet beslutade om 2019.

Årsredovisningen kan vara svår att tyda – det går inte att läsa ut så mycket om hur de olika
delarna i verksamheten kostat.
Det går inte heller att jämföra årsredovisningen med den verksamhetsuppdelade presentationen
som Ekonomiutskottet tittar på.

Det finns en lag som bestämmer vad som ska finnas med i en årsredovisning. Meningen är att
alla organisationer och företag ska redovisa sin ekonomi på samma sätt. Då går det att jämföra
organisationerna med varandra.

MED FÖRKLARINGAR OCH KOMMENTARER

SVENSKA KYRKANS UNGAS
ÅRSREDOVISNING 2020

4

7 611 907
133 336
7 705 032

HUVUDINTÄKTERNA BESTÅR AV:
• Kollekter upptagna i Svenska kyrkans församlingar
• Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
• Anslag från trossamfundet Svenska kyrkan

Huvudintäkter
Årets resultat
Totalt eget kapital

2020-01-01
– 2020-12-31

2 (9)

9 019 766
320 792
7 572 496

2019-01-01
– 2019-12-31

9 003 780
56 111
7 269 488

2018-01-01
– 2018-12-31

9 466 976
256 316
7 213 378

2017-01-01
– 2017-12-31

7 571 996

Balanserad vinst
7 251 204
320 792

Förbundsstyrelsen föreslår att överskottsmedlen disponeras så att
i ny räkning överförs

Belopp vid årets ingång
Överfört av föregående års resultat
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

FÖRÄNDRING EGET KAPITAL

kronor

Årets resultat
320 792
-320 792
133 336
133 336

7 705 332

133 336
7 705 332

Totalt
7 571 996

______________________________________________________________________________________________

FLERÅRSÖVERSIKT

Org nr 817603-0503

Väsentlig händelse under räkenskapsåret
Den pågående pandemin har påverkat ekonomin väsentligt under 2020. Bland annat handlar det om minskade
kollektintäkter och resultatförändringar när det gäller planerade arrangemang som i vissa fall ställts in
eller hållits digitalt (inga deltagarintäkter men även låga arrangemangskostnader).
Föreningen har erhållit extra medel i statsbidrag.

SVENSKA KYRKANS UNGA

Förbundsstyrelsens förslag till Riksårsmötet
Förbundsstyrelsen föreslår att det egna kapitalet förs
över till nästa år. Ett företag hade kunnat besluta att
föra över en del pengar till nästa år och dela ut resten
till ägarna.

Förändring eget kapital
Tabellen visar hur det balansererade resultatet förändrats.

Sidan 3

Flerårsöversikten
Här går det att jämföra de senaste fyra åren: hur stora var huvudintäkterna, om
det blev ett plus- eller minusresultat och hur stora de totala tillgångarna är

Förvalningsberättelse
Här finns en kort beskrivning av verksamheten 2018 (Främjandet av
ändamålet).

Sidan 2

Verksamheten finns även presenterad mer detaljerat i en separat verksamhetsberättelse.

Den 31 december 2020 hade Svenska Kyrkans Unga 12.109 medlemmar (13.275 föregående år).
• I den verksamhetsvision Riksårsmötet 2019 beslutat om ska organisationen under flera år koncentrera sig på främst fyra
områden: "Demokratisk rörelse, "Kristus i centrum och dopet som grund", "Gemenskap i församlingen" och "Växa i tro och
ansvar".
• Året har präglats av digitala möten:
– Påverkansforum: För elfte gången hölls ett möte för att diskutera och påverka Kyrkomötet (Svenska kyrkans årsmöte)
genom att diskutera ett antal ärenden som skulle behandlas. 2020 var forumet digitalt. De ärenden som besvarades
handlade bland annat om barns och ungas plats i kyrkan och centraliseringen av kyrkan.
– Riksårsmötet genomfördes även det digitalt med 140 ombud (samt observatörer och funktionärer). Deltagarna samlades
till stor del i sina distrikt där Svenska kyrkan har stiftskanslier.
• Under 2020 har Svenska Kyrkans Unga pratat extra mycket om klimatet och hur vi människor tar hand om vår jord. På
årsmötet beslöts att uppmana Svenska kyrkan att inrätta en klimatkonsekvensanalys för all verksamhet.
• En podserie om fördomar har lanserats där Svenska Kyrkans Unga är en av deltagarna
• Under 2020 startade Treenighetsprojektet där styrelsen under de kommande två åren ska fokusera på Jesus.
Informationsfilmer och en podserie har producerats på temat.
• Under året har det funnits fyra nationella arbetsgrupper där deltagarna är ideella: "Arbetsgruppen för kristen tro och
identitet", "Globala arbetsgruppen", "Arbetsgruppen för normmedvetet arbete" samt "Demokratigruppen".
• Förbundskansliet flyttade till mindre lokaler under året och finns nu i lokaler tillsammans med Sensus studieförbund.

FRÄMJANDE AV ÄNDAMÅLET

"Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och
med dopet som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen där vi får växa i tro och ansvar."
Syftesparagraf för Svenska Kyrkans Unga

FÖRENINGENS SÄTE: UPPSALA

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

______________________________________________________________________________________________
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4 (9)

109 713

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar

320 792
320 792

133 336
133 336

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

-4 507

123 777

108 033

Summa finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

128 284

197 015

25 303

-1 680

-8 822 751

-7 586 604

Summa föreningens kostnader

Rörelseresultat

-88 079
-471 320
-3 126 078
-5 137 274

-66 152
-278 351
-2 373 129
-4 868 972

Föreningens kostnader
Handelsvaror
Lämnade bidrag till lokalavdelningar
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2
3

9 019 766

7 611 907

Summa föreningens intäkter

2019-01-01
– 2019-12-31

11 000
3 595 723
5 137 786
201 072
74 185

2020-01-01
– 2020-12-31

7 700
1 678 328
5 829 591
64 201
32 087

NOT

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga föreningsintäkter

BELOPP I KR

RESULTATRÄKNING

____________________________________________________________________________________________
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RESULTATRÄKNING
Här redovisas hur stora intäkter och kostnader Svenska Kyrkans Unga haft
under året (och jämförelsesiffror från föregående år).
Det finns en kolumn som heter NOT: längre fram i årsredovisningen finns det
förklaringar – noter – till summorna.

Sidan 4

6
1 502 257
1 502 257

3 003 065
9 252 090

3 010 949

9 364 687

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

149 922
43 686
1 162 363
1 355 971

144 837
144 837

2 486 090
2 486 090

9 393
11 645
415 061
436 099

88 760
88 760

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Varulager
Handelsvaror
Summa varulager

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

6 249 025

6 353 738

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2019-12-31

6 249 025
6 249 025

2020-12-31

6 353 738
6 353 738

5 (9)

NOT

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersfordringar
Summa långfristiga värdepappersfordringar

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

TILLGÅNGAR

BELOPP I KR

BALANSRÄKNING

___________________________________________________________________________
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Om vi betalat något i förskott under 2019 men som gäller för 2020 – då blir
det en ”förutbetald kostnad”. Ett exempel i den här summan är att vi betalar
hyra för förbundskansliet i förskott. Får vi pengar för något som gäller 2020
men de betalas ut först 2021 då blir det en ”upplupen intäkt”. Ett exempel här
är den rikskollekt vi hade på Tredje söndagen i advent. En hel del av de pengarna betalas ut till oss först efter årsskiftet – men de ska ändå räknas in under
2020.

TILLGÅNGAR
• Finansiella tillgångar är pengar som placerats i till exempel fonder för att de
förhoppningsvis ska ”växa” och inte är tänkta att användas på kort sikt. Vi har
nu placeringar i tre Ethosfonder som Svenska kyrkan har startat. Längre fram –
i not fyra går det att utläsa hur mycket vi placerat och hur det gått under året.
Vi har också pengar placerade i Oikocredit. De har sitt huvudkontor i Holland
– men också ett kontor i Stockholm – och lånar ut pengar i bland annat Afrika
till små mikroföretag. Det kan vara människor på landsbygden som tillsammans bildar ett litet företag för att odla tillsammans, eller vill köpa in höns eller
liknande. De har svårt att få vanliga banklån – då kan de få lån hos Oikocredit
istället.
• Omsättningstillgångar är sådant som finns under kortare tid: materiallagret
(”Varulager”), fakturor vi skickat till andra innan årsskiftet men som vi får
betalt för först efter nyår (”Kundfordringar”). Mellan år 2019 och 2020 har
värdet på materiallagret. Anledningen är att vi inte tagit fram så många nya
produkter – samtidigt är inte värdet lika högt på det som finns i lagret. Saker
blir äldre och svårare att sälja. Revisorerna är noga med att granska hur värdet
på lagret förändras.

Sidan 5

BALANSRÄKNING
Här redovisas hur stora tillgångar och skulder Svenska Kyrkans Unga har. När
året är slut ska tillgångarna vara lika stora som skulderna. Det är årets resultat – vinst eller förlust – som förs in under rubriken Eget kapital som gör att
tillgångar och skulder blir lika stora.

7

6 (9)

9 252 590

9 364 687

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

253 906
530 000
355 805
0
69 406
470 977
1 680 094

253 906
400 000
465 092
0
121 728
418 930
1 659 656

7 251 704
320 792
7 572 496

2019-12-31

Kortfristiga skulder
Mottagna ej använda bidrag
Beviljade ej utbetalade bidrag
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2020-12-31

7 571 696
133 336
7 705 032

5
6

NOT

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

EGET KAPITAL OCH SKULDER

BELOPP I KR

BALANSRÄKNING
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”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter” finns delvis uppdelade i not
åtta: bidrag till lokalavdelningarna (bidraget gäller för alla lokalavdelningar som
ska ha bidrag för 2020 men som betalas ut först 2021), upplupna löner är en
sammanställning över hur mycket övertid personalen hade vid årsskiftet samt
den semester som var outtagen. I posten ”Upplupna kostnader” finns också
”Övrigt” som är fakturor vi fått i januari och februari 2021 men som skulle ha
kommit redan 2020.

”Skatteskulder” är den skatt vi betalar på de anställdas tjänstepensioner. Under
2020 betalade även in en preliminär skatt där Skatteverket gör en uppskattning
hur mycket vi ska betala in. Vid årsskiftet hade vi ingen skuld till Skatteverket.

”Leverantörsskulder” är fakturor vi fått innan årsskiftet men som ska betalas
först under januari-februari. ”Ej förbrukade anslag” är en kollekt vi fick i början av 2000-talet men som inte ”är slut” ännu.

”Kortfristiga skulder” är skulder som finns under en kortare tid till exempel till
leverantörer och skatteskulder.

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital är det överskott som Svenska Kyrkans Unga samlat på sig genom
åren (samma siffror som finns i Förvaltningsberättelsen).

Sidan 6
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Personal
Medeltal anställda

Not 3

Föreningen

Övriga externa kostnader
Ledning
Kontor
Övriga kostnader
(information, arrangemang och verksamhet)

Not 2

Varulager
Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip.

Fordringar
Fordringar upptas till det lägsta av nominellt värde och det
belopp varmed de beräknas inflyta.

9

9

2019-12-31

3 126 078

2 244 342

2020-12-31

2019-12-31
677 737
983 755
1 464 586

2020-12-31
553 812
979 624
710 906

Finansiella anläggningstillgångar
De finansiella anläggningstillgångarna redovisas till anskaffningsvärde.
Om marknadsvärdet är lägre än anskaffningsvärde görs en nedskrivning till marknadsvärdet.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Organisationen redovisar inkomst till nominellt värde (fakturabelopp).
Avdrag görs för lämnade rabatter.

Årsredovisningen upprättas i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag (K2).

Not 1 Redovisningsprinciper

Belopp i kr om inget annat anges

Not 8

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner och andra personalrelaterade kostnader
Övrigt

Inga
Inga

Eventualförpliktelser
Ställda säkerheter

2020-12-31
500 670
39 988
540 658

Inga

Inga

2019-12-31
482 284
75 886
558 170

530 000

400 000
Not 7

2019-12-31
530 000

2019-12-31
253 906
253 906

7 783 062

Marknadsvärde
1 934 797
2 743 245
2 646 311
0
458 709
0

2020-12-31
400 000

Beviljade ej utbetalda bidrag
Bidrag för verksamhet 2020 som betalas ut till
lokalavdelningarna 2021

Not 6

6 358 739

Mottagna ej använda bidrag
Ej förbrukade anslag innehåller en rikskollekt Svenska Kyrkans Unga
fått för att användas till musikändamål.
2020-12-31
Musik
253 906
253 906

SUMMA

Finansiella anläggningstillgångar
Beteckning
Antal
Ethos aktiefond
81 610
Ethos globalfond
9 371
Ethos räntefond
291 772
Bilpoolarna i Uppsala ek.för
Oikocredit
225
Berling Media AB
2 250

Not 5

Not 4
Anskaffningsvärde
1 396 935
1 600 000
2 898 095
5 000
458 709
0

__________________________________________________________________________________
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NOTER

SVENSKA KYRKANS UNGA

Not 8 – Eventualsförpliktelser
Noten förklarar att vi inte har några ”spärrade” pengar som till exempel skulle kunna
vara en säkerhet för lån.

Not 7 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Bidrag till lokalavdelningar som betalas ut
2021 – men gäller för 2020, personalens
övertid och outtagen semester samt Övrigt:
fakturor vi fått i början av 2021 men som hör
till kostnader 2020.

Not 6 - Mottagna ej använda bidrag är en
musikkollekt Svenska Kyrkans Unga fick i
början av 2000-talet.

Not 4 – Finansiella anläggningstillgångar
Det här är pengar som ”sparas” på längre sikt. Här beskrivs hur pengarna är
placerade – hur mycket vi har placerat och vad besparingarna är värt nu

Not 3 - Personal – anger antalet anställda under året.

SVENSKA KYRKANS UNGA

Not 2 – här beskrivs kostnaderna. Ledning är vad förbundsstyrelsen och
ordförande kostar. Kontor är kostnaderna för förbundskansliet i Uppsala.
Övriga kostnader är all vår verksamhet: Kommunikation, olika arrangemang,
Globala påverkansfrågor och så vidare.

Not 1 – Redovisningsprinciper
Här ges en förklaring till att årsredovisningen följer de bestämmelser som finns.
Här tydliggörs vilka principer vi har för årsredovisningen.

NOTER

Sid 7–9
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På grund av problem med den digitala signeringen saknas bland annat revisorernas
underskrifter.

Alla i förbundsstyrelsen skriver under årsredovisningen – efter det skriver även
revisorerna på. De lämnar också en revisionsberättelse (den kommer att infogas
i det här dokumentet när alla har undertecknat) där det ska stå om de hittat
något vid granskningen som inte är som det borde vara.
Förbundsstyrelsen består av 13 ledamöter (en har avsagt sig sitt uppdrag – så
det blir tolv underskrifter.

Sidan 10

KOMMENTARER TILL
ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2020
BUDGET – EN PLAN ÖVER HUR VI TROR ATT ÅRET KOMMER ATT SE UT
Riksårsmötet fattar beslut om en rambudget – en budget som inte innehåller några detaljer utan är uppdelad på
större områden. Riksårsmötet beslutade om en rambudget för 2020 som skulle ge ett underskott på –160.000
kronor.
När året närmar sig fattar förbundsstyrelsen beslut om hur detaljbudgeten ska se ut – och måste då ta hänsyn till
eventuellt förändrade förutsättningar som tillkommit efter rambudgetbeslutet. Enligt detaljbudgeten skulle
resultatet bli -110.000 kr.
RESULTATET – HUR BLEV DET?
År 2020 blev det plus på 133.336 kr.
OMSÄTTNING
Under 2020 hade Svenska Kyrkans Unga en omsättning (de intäkter vi har) på 7,6 miljoner kronor.
RESULTATET 2020 I FÖRHÅLLANDE TILL BESLUTAD RAMBUDGET
i tusen kronor (tkr)

RAMBUDGET 2020

RESULTAT 2020

-160

+133

RESULTATUPPFÖLJNING MOT BESLUTAD RAMBUDGET MED KOMMENTARER
belopp i tkr (avrundade till jämna tkr)

Här följer en redovisning av hur resultatet blev i jämförelse med den rambudget Riksårsmötet beslutat om.
Observera att siffrorna inte alltid går att jämföra med årsredovisningen. Det beror på att det är lagar som styr
hur årsredovisningen ska var uppställd. För vår del innebär det att den inte säger så mycket om verksamheten.
Redovisningen här, resultat i jämförelse med rambudget, har även den en annan uppställning än i
årsredovisningen.
ÖVERGRIPANDE KOMMENTAR KOMMENTARER

Pandemin har satt stopp för en stor del av verksamheten. Det är den helt klart största orsaken till varför
skillnaderna är så stora mellan planerad ekonomi (RAM+budget) och resultatet. Vi har kraftigt minskade intäkter
– men vi har också kraftigt minskade kostnader.
I följande genomgång anges inte pandemin som orsak under varje punkt. Här anges mest bara vad som ingår i
de olika posterna.

INTÄKTER (i tusen kronor, avrundat till jämna tusen kronor)
DIFFERENS = Minus, ”sämre” än budget. Plus, ”bättre” än budget.

RAMBUDGET
2020

RESULTAT
2020

1. Statsbidrag
2. Kollekter
3. Svenska kyrkan
4. Ledning
5. Arbetsgrupper och projekt
6. Medlemsstöd
7. Demokrati och mötesplatser
8. Kommunikation
9. Utbildning
10. Utveckling, samverkan, bevakning
11. Globalt arbete
12. Personal
13. Kontor
14. Övriga intäkter

2 800
3 300
1 325
56
0
25
220
20
70
0
930
0
0
360

3 524
1 640
1 325
0
0
8
0
0
0
0
980
2
0
300

724
-1 660
0
-56
0
-17
-220
-20
-70
0
50
2
0
-60

SUMMA

9 106

7 779

-1 327

10

DIFFERENS

KOMMENTARER TILL INTÄKTERNA
Pandemin har påverkat så vi inte kunnat ha arrangemang med deltagarintäkter, kollekterna har gått ner väldigt mycket –
samtidigt skör regeringen till ett extra anslag till alla barn- och ungdomsorganisationer.
1. Regeringen beslutade att barn- och ungdomsorganisationerna skulle få ett extra anslag under 2020 på grund av
pandemin. Vi fick 2 841 tkr i ordinarie bidrag samt 683 tkr i tillägg.
Statsbidraget består av en pott med pengar (+ i år extra pengarna) som fördelas mellan de organisationer som
blir ”godkända”. Det innebär att om andra organisationer ökar medlemsantal och antal lokalavdelningar (och vi
inte gör det) så kan vårat bidrag minska. Likaså kan nya förbund tillkomma. Extrapengarna baserades på hur
mycket ordinarie bidrag vi fått.
2. Intäkterna från kollekterna ”sjönk som en sten”. Gudstjänsterna i Svenska kyrkan har i princip inte haft några
gudstjänstdeltagare. Vi har fått en del Swish-kollekter men det blir tillsammans en lite summa i jämförelse med
vad som brukar läggas i kollekthåvarna.
Svenska Kyrkans Unga hade fyra kollektsöndagar under 2020. Kyrkostyrelsen fattar beslut om vem/vilka som
ska få kollekterna (från alla församlingar) de söndagar då det är rikskollekt. Två söndagar fick vi hela kollekten
och två söndagar delade vi den med Salt och Sveriges Kyrkosångsförbund.
3. Vi visste i förväg hur mycket pengar vi skulle få från Svenska kyrkan.
4. Förbundet erbjöd lokalavdelningar och distrikt att söka pengar från en utvecklingspott. Intäkterna kommer
från sparade medel som skulle användas. Dessutom var insatser kring Kyrkovalet inplanerade – med intäkter
från Kyrkokansliet. Insatsen genomfördes inte.
5. Det finns inga intäkter från arbetsgrupperna.
6. Medlemsstöd – intäkterna från stödmedlemskapet.
7. Intäkter från deltagaravgifter RÅM. Mötet hölls digitalt – utan avgifter.
8. Vi hjälper bland annat två distrikt med deras hemsidor som finns hos samma leverantör som förbundet har.
Vi tar betalt bland annat för den extra support som tillkommer. Under 2020 gjordes ett uppdateringsarbete av
hemsidan som gjorde att även deras eget arbete ökade i omfattning och därför tog vi inte ut avgiften,
9. Utbildning: det genomfördes ingen Barnkonsekvensutbildning.
10. Det fanns inga planerade intäkter här.
11. Inom det här området finns Globala påverkansfrågor som finansieras av Svenska kyrkan.
12–13. Personal och kontor ger normalt inga intäkter. De två tusen kronor kommer som en kompensation när
personal varit sjukskrivna.
14. Pengar främst från utdelning från de fonder där vi har pengar placerade. Här finns även intäkterna från
Materiallagret.
KOSTNADER (i tusen kronor, avrundat till jämna tusen kronor)
DIFFERENS = Minus, ”sämre” än budget. Plus, ”bättre” än budget.

RAMBUDGET
2020

RESULTAT
2020

DIFFERENS

15. Statsbidrag
16. Kollekter
17. Svenska kyrkan
18. Ledning
19. Arbetsgrupper och projekt
20. Medlemsstöd
21. Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd
22. Kommunikation
23. Utbildning
24. Utveckling, samverkan, bevakning
25. Globalt arbete
26. Personal
27. Kontor
28. Övriga kostnader

-450
-60
0
-951
-96
-390
-875
-487
-100
-35
-930
-3 770
-861
-217

-303
-46
0
-680
-22
-256
-101
-358
-1
-1
-980
-3 756
-898
-244

147
14
0
271
74
134
774
129
99
34
-50
14
-37
-27

SUMMA

-9 222

-7 646

1 576
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KOMMENTARER TILL KOSTNADERNA
Pandemin har påverkat så vi inte kunnat ha arrangemang och fysiska möten vilket betyder att inte heller resor har genomförts.
15. Statsbidrag – den del av bidraget som vi betalar ut till lokalavdelningarna samt att vår revisor granskar
bidragsansökan.
16. Inför varje säsong för kollekter gör vi en kampanj med bland annat affischer och annat material som skickas
till alla församlingar och lokalavdelningar.
17. Vi har här inga kostnader för bidraget. Pengarna används i verksamheten och övriga löpande kostnader.
18.. Ledning är kostnader för förbundsstyrelsens sammanträden och resor till kontaktdistrikten. Vi har också en
förbundsordförande som jobbar heltid. De kostnaderna finns också under ledning. Förbundsstyrelsen hade bara
något enstaka fysiskt möte – och ledamöterna kunde inte heller resa runt som de brukar.
19. Främst är det här pengar som går till resor och sammanträden för de ideella som finns i arbetsgrupperna.
Grupperna hade få fysiska möten.
20. Medlemssidorna och andra insatser som ska stötta lokalavdelningarna.
21. Riksårsmötet brukar stå för den största delen av dessa kostnader. Även Rikshelg ingår här.
22. ”Naturligt” med lägre kostnader.
23. Här skulle kostnaderna för Barnkonsekvensutbildning ha hamnat om den genomförts.
24. Ekumeniska kontakter men också en ”buffert” utifrån att RÅM skulle fatta beslut om nya ”uppgifter” som
inte varit in tänkta. De besluten brukar fattas efter det att RAM-budgeten beslutats.
25. Globala påverkansfrågor: Kostnaderna för en anställd, arbetsgrupp och verksamhet.
26. Inga större händelser inom området Personal. De kostnaderna påverkas inte av pandemin.
27. Kansliet flyttade till nya, billigare lokaler, under året. Tillkommande var att även flytten i sig kostar pengar.
28. Kostnader som inte ”passar in” under andra poster. Revision, webbutik och lager för materiallagret finns här.
JÄMFÖRELSETAL
i tusen kronor
Resultat tidigare år (har vi gått plus eller minus?)
År

Resultat

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014*

2013

2012

2011

2010

2009

133

321

38

308

-72

-1 093

–740

–238

129

608

203

128

* 2014 sålde vi en fastighet i Sigtuna och om försäljningssumman läggs till resultatet gick vi plus med sex miljoner
kronor.
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