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Styrelsen för Hjärtebarnsfonden avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse

Hjärtebarnsfonden är en religiöst och partipolitiskt obunden handikappolitisk intresseorganisation med
knappt 6000 medlemmar i 13 föreningar med hela Sverige som upptagningsområde. Hjärtebarnsfonden
har två verksamhetsområden vilka är förenings-och medlemsverksamhet samt insamling via egen fond
som innehar 90-konto. Organisationens ändamål är att aktivt stödja, förbättra villkoren, sprida kunskap
och information samt skapa kontakt mellan personer med medfött, eller under barndomen förvärvat,
hjärtfel och deras familjer. Fonden har som ändamål att anordna läger, ge bidrag till forskning och
utveckling av vården för hjärtebarn samt ge ekonomiskt stöd till enskilda drabbade familjer.
Insamlingsorganisationen har sitt säte i Stockholm.
Hjärtebarnsfonden är en ideellförening.

Väsentliga händelser under året
Hjärtebarnsfonden hade kongress i maj 2019. En ny ledamot och två nya suppleanter valdes in.
Kongressen beslutade även om ett antal uppdateringar i stadgarna, däribland skrivningen
“Hjärtebarnsfondens värdegrund bottnar i alla människors likavärde”. Även en rekommendation kring
antal år för förtroendeuppdrag, både i riksorganisationen och i föreningarna samt att familjerelation
mellan firmatecknare i förening ej får förekomma på grund av jäv las till. Vidare beslutades att minska
antalet föreningsforum mellan kongresser med syfte att kunna bjuda in fler förtroendevalda till
respektive möte. Kongressen beslutade även att förlänga perioden för sista datum för kongress till senast
november månads utgång.
Hösten 2019 arrangerade Hjärtebarnsfonden Nordiskt möte, där de nordiska hjärtebarnsorganisationerna
gavs möjlighet till samverkan och gemensam utveckling.
Under hösten deltog ca 15 ungdomar på premiären av nytt E-Sport läger. Kombinationen av e-sport och
fysisk aktivitet är ett nytt koncept som bygger på forskningen som visar på de fördelar som kan uppnås
med fysisk aktivitet vid medfött hjärtfel.
Under året mottogs en oväntad gåva på drygt 2,7 miljoner kronor av Odd Fellows vilken mottogs vid
högtidsbankett i Blå Hallen, Rådhuset i maj.

Främjande av ändamål
STÖD
Intern verksamhet
Hjärtebarnsfonden hade kongress i maj 2019. För att öka samarbetet inom organisationer har G-suit
implementerats i hela verksamheten.
Volontärskap på barnhjärtavdelning i Lund och Göteborg
Under året har ett samverkansprojekt med barnhjärtavdelningarna i Lund och Göteborg påbörjats.
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Hjärtebarnsfonden bemannar med volontärer ett par dagar i veckan på avdelningarna i syfte att stötta
inneliggande familjer
Lägerverksamhet
Under våren och sommaren 2019 anordnades sex olika läger för barn, ungdomar och vuxna med
medfödda hjärtfel och deras närstående. Sammanlagt deltog drygt 93 barn och vuxna och cirka 22 ledare
på lägren. I samband med det nya E-sportlägret gjordes en film för att sprida information om
lägerverksamheten.

Hälso- och sjukvård
Genom vårt påverkansarbete har vi bidragit till att förbättra förhållandena på de opererande klinikerna.
Vi har också bidragit till en ökad kommunikation mellan de opererande enheterna inom barnhjärtkirurgi,
vilket i sin tur leder till utveckling inom hälso- och sjukvården. Hjärtebarnsfonden fortsätter idogt arbetet
med att förbättra läget med intensivvårdssjuksköterskor genom fortsatt dialog med sjukhusledningar,
utbildningsverk och sjuksköterskor. Under året har skillnader i vården över landet uppmärksammats, tex
angående fosterdiagnostik (Hjärtebarnet nr 3/2019).
Utbildningssektorn
Hjärtebarnsfonden har uppmärksammat brister i skolan för barn med medfödda hjärtfel och deras
möjlighet att delta på lika villkor, vilket särskilt tagits upp i Hjärtebarnet nr 2/2019 i flertalet reportage.
Vi påverkar kontinuerligt via SPSM och skolverket samt utbildar skolpersonal.
Under året har Hjärtebarnsfonden bjudit inneliggande familjer på Ronald McDonalds hus i Göteborg på
fika, middag med mera. Dessa tillfällen är mycket uppskattade av både familjer och personal, och ger en
fin möjlighet att ge stöd till de som befinner sig i en svår situation och visa på gemenskapen som erbjuds
i Hjärtebarnsfonden.
Generalsekreteraren sitter i styrgruppen för Personcentrerad vård via Göteborgs universitet. Projektet
handlar om överföring från barnsjukvård till vuxensjukvård och syftet är att implementering av projektet
skall ske vad gäller flera sjukdomstillstånd som har en utveckling liknande barn med hjärtfel, såsom
exempelvis diabetes, cystisk fibros, njursjukdom osv.
Hjärtebarnsfonden finns representerad av Maria Nyström, rikskassör, i referensgrupp angående
Socialstyrelsens Lss-utredning. Generalsekreteraren sitter även i styrgruppen för SWEDCON.
GUCH-fokus
Ett av Hjärtebarnsfondens målområden för 2019-2021 är GUCH. För att skapa ett kunskapsunderlag och
för att identifiera möjliga problem för Guch-patienter har Generalsekreteraren under året besökt samtliga
Guch-enheter i landet. Genom att studera hur olika enheter arbetar för Guch kan vi verka för jämlik vård
över hela landet genom påtryckning hos beslutsfattare men även genom dialog och kunskapsutbyte.
Internationella relationer
Hjärtebarnsfonden har deltagit vid bla AEPS och ESC konferenserna, samt vid ett flertal nordiska möten.
Dessa möten och konferenser är avgörande för att få kunskaper om vad som sker i Europa och även i
USA och Kina, två länder där stora satsningar görs och mycket utveckling sker. Hösten 2019 arrangerade
Hjärtebarnsfonden Nordiskt möte, där de nordiska hjärtebarnsorganisationerna ges möjlighet till
samverkan och gemensam utveckling.
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INFORMATION
Insamling
Gåvor och bidrag till Hjärtebarnsfonden fortsätter att öka, inte minst genom den stora gåvan från Odd
Fellow. Antalet privata givare samt företagsinsamlingar ökar till följd av de satsningar som skett de
senaste åren.

Synlighet
Hjärtebarnsfonden arbetar för att öka synligheten och kunskapen om medfödda hjärtfel hos allmänheten.
För att uppnå detta har en rad olika aktiviteter genomförts. Tidningen Hjärtebarnet fortsätter stå för en
stor del av satsningen, och våra reportage har väckt stor uppmärksamhet i medier i frågor som rör bla
fosterdiagnostik, försäkringsfrågor, jämlikhet i vården och skolgång. Vi finns även representerade i olika
sammanhang exempelvis: Utbildningsdagar inom VIC (Vi som arbetar inom cardiologi), Nationella
Barnhjärtdagar, Rotary, Odd Fellow, Rebeckasystrarna, Socialstyrelsen, Dagens Medicin m fl.
Hjärtebarnsfonden har medverkat i TV4 Nyhetsmorgon, SVT samt i flertalet radiointervjuer under året.
Digitala medier
Hjärtebarnsfonden fortsätter att öka i räckvidd på sociala medier, framför allt på FaceBook och
Instagram. Även hemsidan har ett ökat antal besökare, och vi har under året kunnat uppdatera
användarfunktioner, däribland olika betallösningar för gåvor och medlemskap.
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Hjärtebarnsfonden har genom olika arrangemang nått ut till allmänheten med information om barn med
medfödda hjärtfel. Flera större event har skett under året där arrangemanget av Hjärtebarnsloppet och
Upplevelsekvällen är två goda exempel på ökad synlighet och informationsspridning. Dessa två exempel
har på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att öka vetskapen om barn med medfödda hjärtfel.

Flerårsöversikt (tkr)
Verksamhetsintäkter
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Insamlings- och
administrationskostnader i % av
totala verksamhetsintäkter
Soliditet (%)
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2019
13 630
8 151
1 181
1 932
2 366
9 565

2018
11 645
10 406
1 429
847
-1 037
7 217

2017
11 481
8 411
1 241
521
1 307
7 632

2016
9 122
6 975
1 243
273
640
5 517

2015
9 920
7 604
1 208
277
839
5 452

23
66,0

20
54,7

17
65,3

18
66,6

15
55,7

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förändring av eget kapital
Ändamåls-

Belopp vid årets ingång
Omföring av fg. års
resultat
Ändamålsbestämt av
givaren
Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt
resultaträkningen
Belopp vid årets utgång

Balanserat

Årets

Totalt

bestämda

resultat

resultat

4 526 720

455 223

-1 037 977

3 943 966

-1 037 977

1 037 977

0

2 740 895

-2 740 895

0

-407 000

407 000

0

6 860 615

-2 916 649

2 365 941
2 365 941

2 365 941
6 309 907

Analys över uppnått resultat utifrån målsättning
Målsättningarna för 2019 har i stor utsträckning uppnåtts. Kännedomen om Hjärtebarnsfonden och om
medfödda hjärtfel har ökat hos allmänheten, vilket primärt kan mätas genom sociala medier. Antalet nya
medlemmar och givare ökar. Under året har fler fondansökningar än tidigare år kunnat beviljas vilket
ligger i linje med målsättningen. Målsättningen att utveckla läger- och mötesplatser har fått uppnåtts
med ett nytt läger, samt ett större antal fullbelagda läger. Guch-fokus är ett ständigt pågående arbete, där
inte minst kännedoms- och synlighetsarbetet för den växande patientgruppen är av stor vikt. Utveckling
av den interna verksamheten har gett resultat där vi kan se minskade resekostnader som en direkt följd av
ökad användning av digitala möten tack vare implementeringen av G-suit i organisationen. Rutiner och
ekonomistrukturer har ytterligare effektiviseras för att använda befintliga resurser på bästa sätt.

Analys över effekterna av uppnått resultat
Genom att sprida kunskap om medfödda hjärtfel, samt hur livet påverkas för de drabbade och deras
närstående hoppas Hjärtebarnsfonden kunna förebygga stigmatisering och onödigt lidande. Den ökade
kännedomen har sannolikt även bidragit till ett ökat antal gåvor från både privatpersoner och företag som
vill stötta organisationens ändamål. Att kunna bjuda in samtliga ledamöter till möte gynnar
organisationen genom kontaktskapande och möjlighet till utbyte mellan föreningarna. Genom ökat
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samarbete kan medlemmarna erbjudas ännu bättre stöd samt ta tillvara på den inspiration och vilja till
delaktighet och förändring som finns hos de engagerade.
Dialog med vårdpersonal och deltagande på konferenser ger möjlighet att diskutera utveckling och behov
med professionen. Tack vare den utveckling som sker inom barnhjärtkirurgin förväntas behoven av vård
och omsorg förändras från ett tidigare rent medicinsk fokus, varför vårt deltagande fyller stor effekt för
både dagens och framtidens hjärtbarn.

Användning av finansiella instrument

Öronmärkta medel i verksamheten
De pengar som samlas in till Hjärtebarnsfonden används till Hjärtebarnsfondens verksamhet, läger,
forskning och utveckling av vården om barns hjärtfel och till ekonomiskt stöd till familjer som har eller
har mist ett barn med hjärtfel. Hjärtebarnsfonden har under 2019 stöttat 55 drabbade familjer med
ekonomiska bidrag. Två forskningsprojekt och 20 utvecklingsstipendier har beviljats, vilka alla bidrar till
verksamhetens ändamål genom att på olika sätt förbättra situationen för hjärtbarn.
2019 har Hjärtebarnsfonden mottagit en oväntad stor gåva från Odd Fellows, vilket har lett till att 75 %
kravet inte uppfylls då verksamheten inte varit planerad efter den stora gåvan. Under 2020 kommer
ändamålsenliga verksamheten att utökas samt ett särskilt forskningsanslag för Odd Fellows gåva att
utlysas i enlighet med gåvans riktlinjer.
GIVA Sverige och Svensk insamlingskontroll
Genom GIVA Sveriges effekt- och kodrapport, som publiceras på Hjärtebarnsfondens hemsida, ökas
insynen i verksamheten och dess kontroll och styrning. Hjärtebarnsfonden har olika styrdokument för att
öka föreningarnas medvetenhet om ekonomiskt ansvar, jäv mm.
Hjärtebarnsfonden har tilldelats ett 90-konto av organisationen Svensk Insamlingskontroll. Ett av
huvudkraven för att erhålla 90-konto är att minst 75% procent av de totala intäkterna ska gå till
ändamålen och 25% får gå till insamlings och administrationskostnader.

Medlemmar
Som medlem i Hjärtebarnsfonden ges tillgång till ett kvalificerat nätverk inom barnhjärtområdet,
omfattande lägerverksamhet speciellt anpassad för barn med hjärtfel, delaktighet i lokal förening samt
tidningen Hjärtebarnet. Genom ett aktivt medlemskap och en effektiv organisation skapas möjlighet till
en bättre framtid för barn och ungdomar med medfödda hjärtfel. De lokala föreningarna arbetar med
respektive verksamhet enligt Hjärtebarnsfondens föreningsstadgar, och har under året erbjudit
medlemmarna en mängd olika träffar och aktiviteter samt samarbetat kring ett antal evenemang.
Medlemsantalet är stabilt sett till in- och utflöde de senaste åren, en viss ökning i medlemsantal kan
skönjas.

Hållbarhetsupplysningar
Hjärtebarnsfonden strävar efter att arbeta så hållbart som möjligt ur miljösynpunkt. Bland annat har
antalet digitala möten ökat, vilket resulterat i minskat resande. Målsättningen är att resa så miljövänligt
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Hjärtebarnsfonden har en placeringspolicy, som fastställs årligen av styrelsen, som reglerar hur kapital
skall placeras. Hjärtebarnsfonden har som policy att omedelbart sälja aktier som erhållits som gåva
förutom de pengar som erhålls till Humanfonden som återinvesteras i Humanfonden. Pengarna skall
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som möjligt när så måste. Korrespondens både internt och till medlemmar och andra parter sker i så stor
utsträckning som möjligt via e-post, vilka tidigare skett postalt.
Samtliga anställningar sker enligt kollektivavtal med KFO. Personalen har årliga utvecklings- och
lönesamtal där kompetensutveckling är en viktig del. Hjärtebarnsfonden strävar efter att ha en jämlik
könsfördelning hos personal, styrelseledamöter och andra aktiva i organisationen. Alla människors lika
värde är en självklarhet, vilket återspeglas i Hjärtebarnsfondens värdegrund.

Utöver redan pågående arbete kommer arbetet med att öka stödet till hjärtbarnsfamiljer handla om att
bland annat utveckla lägerverksamheten och mötesplatser samt volontärskapet. Även sociala medier
spelar en viktig roll i att uppmuntra utveckling, gemenskap och erfarenhetsutbyte. Arbetet med att göra
Hjärtebarnsfonden och medfödda hjärtfel känd för alla berörda av medfödda hjärtfel samt för
allmänheten fortsätter. Förhoppningen finns att inom de närmaste åren till följd av ökad insamling kunna
öka forsknings- och utvecklingsanslagen samt kunna driva ännu mer opinionsarbete.
För bolagets bedömning kopplad till rådande situation med Covid-19 se not 10 Väsentliga händelser

efter årets slut.
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

1 005 610
10 188 732
2 026 870
408 935
13 630 147

973 492
7 808 395
2 042 288
820 509
11 644 684

-8 151 150
-1 180 186
-1 932 545
-11 263 881

-10 406 447
-1 429 001
-846 639
-12 682 087

2 366 266

-1 037 403

Resultat efter finansiella poster

-325
-325
2 365 941

-574
-574
-1 037 977

Årets resultat

2 365 941

-1 037 977

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not

3
3

4, 5
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Not

2019-12-31

2018-12-31

6, 7

907 177
907 177

582 271
582 271

907 177

582 271

96 401
25 248
648 178
769 827

146 344
5 168
548 536
700 048

Kassa och bank

7 887 704

5 934 385

Summa omsättningstillgångar

8 657 531

6 634 433

SUMMA TILLGÅNGAR

9 564 708

7 216 704

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Penneo dokumentnyckel: 6AOH3-B257H-U3Y0M-6G4XB-3OOLZ-Q57JB

Omsättningstillgångar

Hjärtebarnsfonden
Org.nr 802013-1952

9 (15)

2019-12-31

2018-12-31

6 860 615
-550 708
6 309 907

4 526 720
-582 754
3 943 966

Summa eget kapital

6 309 907

3 943 966

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Beslutade ej utbetalade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

692 987
757 000
230 640
1 574 174
3 254 801

918 005
0
212 910
2 141 823
3 272 738

9 564 708

7 216 704

Balansräkning

Not

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3) samt FRIIs styrande riktlinjer för Årsredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt
kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då gåvan
inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade, ej erhållna, gåvor från företag och organisationer
intäktförs dessa efter individuell prövning.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Härtebarnsfonden. Medlemsavgifter intäktförs
normalt vid inbetalning från medlemmen om inte medlemsavgiften uttryckligen hänför sig till
nästkommande räkenskapsår.

Nettoomsättning
Inkomsten vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med
Hjärtebarnsfondens uppdrag enligt stadgarna, samt de särskilda ändamål som Hjärtebarnsfonden har. Hit
räknas bl.a. kostnader för olika stödinsatser, informationsinsatser och påverkansarbete.
I posten ingår lönekostnader och administrativa kostnader för den personal som arbetar med dessa
verksamheter och projekt.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig till givare, dvs
kostnader som uppmanar människor att bidra till Hjärtebarnsfondens verksamhet genom gåvor,
månadsgivare mm.

Administrationskostnader
Till administrationskostnader räknas sådana kostnader som är nödvändiga för att administrera
organisationen, vilket är nödvändigt för att skapa goda förutsättningar till insamlingsarbetet och
verksamheten. Till administrationskostnaderna hör lönekostnad för den administrativa personalen, IT
samt redovisning-och revisionskostnader.
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Medlemskostnader
Till medlemskostnader räknas medlems- och givarregister, porto och tryck av medlemsavgiftsaviseringar
samt bankkostnader som härrör medlemsavgifter och medlemsförsäkring. Vidare ligger kostnader för
medlemstidningen Hjärtebarnet här.
Medlemskostnaderna delas upp i både administration och ändamålskostnader.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra)
redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
att anställda utför tjänster.

Balansräkningen
Finansiella tillgångar
Finansiella placeringar samt avkastning på finansiella placeringar redovisas under finansiella
anläggningstillgångar i balansräkningen respektive resultaträkningen. Finansiella placeringar i
värdepapper är kollektivt värderade (portföljvärdering). Nedskrivning sker vid varaktig nedgång.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I det fall organisationen erhållit bidrag men ännu ej uppfyllt villkoren redovisas dessa som en skuld.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen i enlighet med tillämpade redovisnings- och
värderignsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning
och värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. I årets årsredovisning har inga
väsentliga uppskattningar och bedömningar gjorts.

Insamlade medel fördelar sig enlig följande
Allmänheten
Företag
Externa stiftelser och fonder
Testamenten
Andra organisationer

2019

2018

4 357 993
2 303 500
786 344
0
2 740 895
10 188 732

4 588 318
2 146 201
1 054 242
19 635
0
7 808 396

1 763 220
263 650
0
2 026 870

1 757 824
253 825
30 639
2 042 288

Externa bidrag fördelar sig enlig följande
Statsbidrag
Landsting och kommuner
Övriga bidrag

Not 4 Leasingavtal
Insamlingsorganisationen leasar framförallt kontorslokaler samt en bil.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 281 946 kr (316 034 kr).
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år

Avtal om lokalhyra sträcker sig till 2022-05-31.

2019

2018

339 522
494 575
834 097

118 787
0
118 787
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Not 3 Gåvor och bidrag
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2019

2018

3
2
5

3
2
5

1 151 436
36 270
1 208 648
2 396 354

1 151 976
42 193
1 169 605
2 363 774

771 810

764 957

124 851
50 624
947 285

116 414
50 750
932 121

3 343 639

3 295 895

71 %
29 %

72 %
28 %

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

582 271
324 906
907 177

241 924
340 347
0
582 271

Utgående redovisat värde

907 177

582 271

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar
Styrelse, kanslichef samt generalsekreterare
Förtroendevalda
Övriga anställda

Sociala kostnader
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader till styrelse, kanslichef samt
generalsekreterare
Pensionskostnader övriga

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland styrelseledamöter per balansdagen
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen
Avtal om avgångsvederlag
Inga avgångsvederlag finns.

Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav
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Not 5 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
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Not 7 Specifikation av värdepapper
Antal
Namn
Aktie-Ansvar Sverige
Humanfond
Swedbank Robur Räntefond

91,0100
228,0985
6 550,8900

Anskaffn.
värde
19 391
224 777
663 009
907 177

Bokfört
värde
19 391
224 777
663 009
907 177

Marknadsvärde
57 654
270 926
660 789
989 369

Förutbetald hyra
Förutbetalda leasingavgifter
Förubetalda försäkringspremier
Humanfonden
Upplupna deltagaravgifter förbundsrådet
Läger -och IT kostnader
Upplupna intäkter aktivitetsbidrag + övriga gåvor

2019-12-31

2018-12-31

76 405
61 545
40 464
357 537
0
13 856
98 371
648 178

75 865
5 552
37 361
324 172
0
105 585
0
548 535

2019-12-31

2018-12-31

391 219
122 921
0
633 008
239 000
188 026
1 574 174

364 668
114 579
600 000
639 060
339 344
84 172
2 141 823

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Forskningsbidrag
Medlemsavgifter
Insamling läger
Övriga poster

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början på 2020 kommer verksamhetschefen att avsluta sin anställning på egen begäran. Till följd av
detta avser styrelsen göra en genomlysning av organisationen, och därefter tillsätta efterträdare för
verksamhetchefsuppdraget.
Föreningen bedömer att den pågående Covid-19 pandemin kan ha en materiell påverkan på föreningens
resultat. Framtida gåvor och bidrag kan komma att minska vilket innebär mindre intäkter. Då det inte
finns något tidigare precedensfall jämförbart med nuvarande situation bedömer föreningen det omöjligt
att estimera de ekonomiska effekterna av pandemin för föreningen. Föreningen är övertygat om att kunna
fortleva och det finns inga kritiska risker för organisationen eller föreningens likviditet. Covid-19
påverkar verksamheten genom inställda sommarläger och övriga minskade aktiviteter.
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Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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