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Styrelsen för Djurskyddet Kronoberg, med säte i Växjö, får härmed avge årsredovisning

för räkenskapsåret 2022.

Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Enligt stadgarna har föreningen till ändamål att verka för att djur behandlas väl 

och skyddas mot lidande samt att för sådant ändamål bedriva praktisk 

djurskyddsverksamhet genom att tillvarata djurens rätt och främja allmän djurvård.

Under 2022 erhöll föreningen 225 000 SEK i bidrag från Tycho Carlssons donationsfond 

och 22 900 SEK i medlemsavgifter. I övrigt se bifogad verksamhetsberättelse

Värdeförändringar och kapitalvinst/kapitalförlust på värdepapper har bokförts

mot eget kapital.

Flerårsöversikt

Allmänna förutsättningar 2022 2021 2020 2019 2018

Resultat (tkr)                                                                                                                                                      

Bidrag och medlemsavgifter 317 154 345 272 258

Verksamhetens kostnader -391 -382 -224 -413 -347

Verksamhetens resultat -74 -228 121 -141 -89

Ekonomisk ställning

Förmögenhet 1423 1674 1660 1504 1 488

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 

balansräkning med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 2022-01-01 2021-01-01

-2022-12-31 -2021-12-31

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter 22 900 18 700

Gåvor 293 864 135 600

Summa verksamhetens intäkter 316 764 154 300

Verksamhetens kostnader

Övriga externa kostnader -357 187 -349 328

Personalkostnader 2 -33 574 -32 768

Summa verksamhetens kostnader -390 761 -382 096

Verksamhetens resultat -73 997 -227 796

Resultat från finansiella poster

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 31 031 27 907

Summa resultat från finansiella poster 31 031 27 907

Resultat efter finansiella poster -42 966 -199 889

Årets resultat -42 966 -199 889
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Balansräkning Not 2022-01-01 2021-01-01

-2022-12-31 -2021-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 1 133 512 1 345 723

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 289 932 328 850

SUMMA TILLGÅNGAR 1 423 444 1 674 573
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Balansräkning Not 2022-01-01 2021-01-01

-2022-12-31 -2021-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 2 374 565 2 586 776

Fritt eget kapital -964 311 -921 346

Summa eget kapital 1 410 254 1 665 430

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 13 190 9 143

Summa kortfristiga skulder 13 190 9 143

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 423 444 1 674 573

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Erhållna gåvor i form av tillgångar.

Erhållna gåvor redovisas och värderas enligt BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar

och registrerade trossamfund.

Med gåva avses tillgång som lämnas utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör anläggnings-

tillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör

omsättningstillgångar. Anskaffningsvärdet för en gåva är verkligt värde.

Erhållna gåvor värderas till verkligt värde vid gåvotillfället.

Verkligt värde för en gåva som är en anläggningstillgång är detsamma som försäljningsvärdet eller,

om en fungerande marknad saknas, återanskaffningsvärdet. Verkligt värde för en gåva i form av

likvida medel är detsamma som nominellt värde. För gåvor som är andra omsättningstillgångar än

likvida medel  är verkligt värde nettoförsäljningsvärdet för artiklar som ska säljas och försäkringsvärdet

för de artiklar som genast ska skänkas vidare.

Erhållna gåvor redovisas netto, dvs. efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader.

Intäkten som uppstår vid värderingen av gåvan redovisas bland föreningens intäkter.

Intäktsredovisning

Intäkter som uppstår vid värderingen av gåvan redovisas bland föreningens intäkter.

Medlemsavgifter

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen.

Erhållna gåvor

Erhållna gåvor redovisas enl BFNAR 2002:10, Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade

trossamfund, vilket innebär att gåvan intäktsredovisas när gåvan sakrättsligt är genomförd. Intäkten

motsvarar tillgångens anskaffningsvärde.
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Erhållna bidrag

Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett offentlig-

rättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalnings-

skyldighet om villkoret inte uppfyllts.

Erhållna bidrag redovisas enligt BFNAR 2002:11, Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella

föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ.

Ett bidrag intäktsredovisas i den period då bidraget utbetalas till föreningen. Om bidraget är till

för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisningen på sådant sätt att intäkten ställs mot

de kostnader som bidraget är avsett att täcka.

Intäktsredovisning av ett villkorat bidrag sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan

bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas.

Not 2 Anställda och personalkostnader

2022 2021

Löner och andra ersättningar samt sociala

kostnader inklusive pensionskostnader

Löner och andra ersättningar 27 000 28 000

Sociala kostnader och pensionskostnader 6 574 4 768

Totala löner, andra ersättningar, sociala

kostnader och pensionskostnader 33 574 32 768

Not 3 Aktier och andelar

Bokfört Marknads-

värde värde

Namn

Noterade aktier och  andelar, anläggningstillgångar 1 133 512 1 133 512

1 133 512 1 133 512

Not 4 Eget kapital ideell förening Eget Ack kapital- Balanserat Totalt eget

kapital resultat resultat kapital

Belopp vid årets ingång 2 066 663 520 113 -921 345 1 253 330

Förändring värdepapper -212 211 221 190

Årets resultat -42 966 -42 966

Belopp vid årets utgång 2 066 663 307 902 -964 311 1 410 254
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Växjö …………/…………. 2023

……………………………………………. …………………………………………….

Björn Dahlén Björn-Fredrik Tollin

……………………………………………. …………………………………………….

Josefine Rosenqvist Helene Stråth

……………………………………………. …………………………………………….

Lennart Johansson Annica Uleskog

……………………………………………. …………………………………………….

Shanaz Sandberg Helena Dahlén

Vår revisionsberättelse har lämnats…………./………….2023

…………………………………………. ………………………………………………

Sofie Moding Monika Bivall

Auktoriserad revisor Revisor


