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Styrelsen för Djurskyddet Sverige får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Djurskyddet Sverige är en ideell förening som grundades 4 juni 1897.
Enligt stadgarna är organisationens syfte att verka för djurskydd och djurens välfärd. Organisationen är
partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar enbart med lagliga metoder.
Organisationens säte är Stockholm, Sverige.
Djurskyddet Sverige innehar 90-konto, med plusgironummer 90 01 06-6 och bankgironummer 900-1066.
Organisationen förfogar även över plusgirokonto med nummer 90 03 33-6
Organisation ger ut tidningen Djurskyddet som utkommer fyra gånger per år i pappersformat samt en
webbtidning som uppdateras varje vecka med adressen http://tidningen.djurskyddet.se. Organisationen
har även en hemsida med adressen www.djurskyddet.se
Året som gått
Arbetet under 2016 har varit mycket fokuserat på den nya djurskyddslag som inte kom. Regeringen
meddelade att man återigen skjuter upp den planerade propositionen. Vår påverkan i frågan har pågått
under hela året. Några aktiviteter vi särskilt vill lyfta fram är den djurskyddskonferens vi arrangerade i
november med den nya djurskyddslagen som tema. Konferensen blev fullbokad och politiker,
representanter från myndigheter och livsmedelsnäringen samt engagerade medlemmar fanns på plats och
lyssnade på föredrag från forskare, en av experterna i djurskyddslagsutredningen med flera.
Frågan om behovet av ny djurskyddslag lyftes också under Almedalsveckan där vi arrangerade
seminariet både om hemlösa katter och vilda djur på cirkus och lyfte kraven om att få in dessa frågor i
lagen.
En namninsamling genomfördes under året med krav gentemot regeringen för att få in skrivningar om
hemlösa katter i den nya djurskyddslagen. I maj hölls en manifestation utanför riksdagen och i september
överlämnades nästan 40.000 namnunderskrifter till statssekreterare Elisabeth Backteman. Kampanjen
#allakatter genomfördes även i sociala medier. På Djurens Dag, den 4 oktober, stod vi utanför riksdagen
med plakat för att påminna om behovet av en ny djurskyddslag.
Inom organisationen var den stora händelsen förbundsstämman som hölls i maj i Barkarby. 7 av 9
ledamöter i förbundsstyrelsen nyvaldes. Ett stort beslut var att stämman beslutade att införa en
gemensam medlemshantering från och med 2017. Tidigare har varje förening skickat ut avier och tagit in
medlemsavgifterna men sedan årsskiftet sker nu detta från kansliet. Under hösten arbetade kansliet
tillsammans med en referensgrupp med representanter från föreningarna för att få till detaljerna i hur
systemet skulle fungera.
En tråkig händelse under 2016 var att samarbetena med företagen Granngården och Evidensia som
arbetats fram under en längre tid knappt han sjösättas innan företagen valde att avbryta efter en aggressiv
kampanj från jägarhåll i sociala medier.
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Medlemmar och lokalföreningar
I slutet av året fick Djurskyddet en ny förening; Djurskyddet Sigfrid som är baserade i Växjö. Vid
årsskiftet hade förbundet 55 lokalföreningar.
Antalet medlemmar den 31/12 2015 var 9 908. Den 31/12 2016 var antalet 10 718. Antalet
föreningsmedlemmar ökade från 8 229 till 8 521. Antalet direktmedlemmar ökade från 1679 till 2 197.
En satsning på nyrekrytering av medlemmar gav ca 600 nya medlemmar vilket var en mycket lyckad
kampanj.
Medlemmar i lokalföreningarna betalar årligen 100 kr av sin avgift till förbundet. Direktmedlemmar
betalar 330 kr. I medlemskapet ingår fyra nummer av tidningen Djurskyddet per år.
Medlemskap i andra organisationer och övriga samarbeten
Djurskyddet Sverige är medlemmar i FRII och följer dess kodarbete.
Djurskyddet är även medlemmar i Eurogroup for animals med säte i Bryssel. Vi har deltagit i ett antal
kampanjer samt på ett antal fysiska möten, bland annat årsmötet i juni.
Vi är även medlemmar i Sveriges konsumenter och deltar aktivt i deras arbete genom medverkan i
kampanjer och möten. Sedan 2015 har vi även en representant deras styrelse, Terese Askerstedt.
Vi delar lokal med stiftelsen Forska utan djurförsök och har därigenom ett nära samarbete i
djurförsöksfrågor.
Under 2015 har vi även samarbetat med Djurens Rätt, World Animal Protection, Svenska
Djurskyddsföreningen, Vi konsumenter, Veterinärförbundet samt Sveriges lantbruksuniversitet, framför
allt i frågan om regeringens livsmedelsstrategi.
Djurskyddet finns representerade i Jordbruksverkets referensgrupper för olika djurslag samt i dess
övergripande djurskyddsråd.
Organisationen är remissinstans till Jordbruksverket, Landsbygdsdepartementet och andra myndigheter
som hanterar djurskyddsfrågor.
Personal
I slutet av 2016 var 8 personer anställda på Djurskyddets kansli, med totalt 5,55 tjänster. Det är samma
nivå som året innan.
Tjänsterna fördelades enligt följande:
Generalsekreterare 100%, Informatör och insamlingsansvarig 100%, Tidningsredaktör 50%,
Organisationssekreterare 75%, Administratör 50%, Ekonomiassistent 80%, Sakkunnig 50%,
projektledare för REDE och Mini-REDE 50%. Vi har ett visst stöd från arbetsförmedlingen till en av
anställningarna och utöver detta har vi haft två praktikanter som arbetstränat hos oss och gett ett viktigt
stöd till kansliet.
All personal omfattas av kollektivavtal mellan Arbetsgivaralliansen och Unionen m.fl. Kansliet ligger i
Hammarby Sjöstad i Stockholm.
Förbundsstyrelse
I maj 2016 valdes 9 ordinarie ledamöter till förbundsstyrelsen. Efter en tidigare beslutad stadgeändring
valdes inga ersättare. Linda Maria Vonstad omvaldes till ordförande. Även ledamoten Owe Sandström
omvaldes. Catharina Niklasson Schöön nyvaldes till vice ordförande, en post som stämman nu utsåg för
första gången, också det efter tidigare beslutad stadgeändring.
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Till nya ledamöter valdes Kerstin Linde, som inom styrelsen valdes till kassör, Sofia Arkelsten, Hannah
Kendrup, Stina Näsström, Gunnela Ståhle och Linnea Stålhandske.
Förbundsstyrelsen har under 2016 hållit 9 styrelsemöten varav 1 per telefon. Arbetsutskottet (AU) har
haft 4 möten, alla per telefon.
Valberedningen inför stämman bestod av Ann Scott (sammankallande), Björn Dahlén och Gabriella
Zsido. Ersättare var Kristina Holmberg.
Ekonomi
Intäkterna från insamlingsarbetet fortsatte att öka under året, tack vare ett intensivt arbete. Däremot fick
vi in betydligt mindre summor från arv under 2016 jämfört med 2015. Vi har fått bra intäkter från vårt
egna kapital. Det överskott som förbundsstyrelsen beslutade att avsätta i föregående års bokslut har i sin
helhet återförts i bokslutet 2016, 1000 000 kr.
Hur har syftet uppnåtts?
Vår organisation arbetar med att hjälpa och rädda djur både på kort och lång sikt. På kort sikt genom våra
lokalföreningar som genom djurhem och jourhem tar emot övergivna djur och ger dessa nya hem. Här
arbetet förbundet med att ge stöd till den lokala verksamheten, både i form av ekonomiskt bidrag samt i
form av stöd och utbildning till lokalföreningarnas styrelser. Under 2016 omplacerades ca 2000 katter,
ett hundratal hundar och ett antal andra djur genom våra lokalföreningar.
Det långsiktiga arbetet med att göra skillnad för djuren är svårare att mäta. Vi arbetar på tre olika sätt.
Dels arbetar vi med informationsarbete för att påverka allmänheten till att göra bra djurskyddsval. Dels
arbetar vi med påverkan gentemot politiker och myndigheter och dels arbetar vi med långsiktig
attitydpåverkan genom vårt värdegrundsmaterial REDE.
Vårt arbete med att påverka regeringen till att lägga fram en ny djurskyddslag har vi inte sett resultatet av
under 2016, men vi är övertygade om att det har effekt att vi ständigt påminner så att frågan inte glömt
bort.
För att förbättra situationen för djur behöver människors attityder till djur förändras och förbättras. Av
den anledningen har vi ett skolmaterial, REDE, som är ett verktyg för lärare för att träna barns empati.
Sedan några år finns även Mini-REDE, ett material anpassat för förskolebarn. Under 2016 nådde vi ca
23 400 barn genom REDE och Mini-REDE, vilket ska jämföras med 18.000 året innan.
Redovisningens uppbyggnad
Vi följer sedan bokslutet för 2014,i enlighet med beslut från Svensk Insamlingskontroll, K3 i vår
redovisning.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens syfte enligt stadgarna,
alltså att verka för djurskydd och djurens välfärd. Det sker på huvudsakligen fyra olika sätt varför vi
redovisar dessa separat.
Information
Vi ger mycket information till allmänheten om djur och djurskydd. Vi får många samtal och
förfrågningar via mejl och facebooksidan om vad som gäller när djur far illa och vart man gör en
anmälan. Vi ger också själva ut information genom vår tidning, hemsidan, sociala medier och andra
trycksaker. En viktig del är den konsumentinriktade information vi ger.
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Stöd
En stor del av Djurskyddet Sveriges arbete för att förbättra för djuren görs av våra lokala föreningar.
Antingen genom direkta insatser genom djurhem eller jourhem eller genom informationsverksamhet på
lokalt plan. För att våra föreningar ska kunna utföra detta arbete ger vi stöd från förbundet, både i form
av ekonomiska bidrag men även i form av utbildningar och besök såsom föreläsningar och liknande.
Påverkan
Vi arbetar med att förbättra lagar och regler för djur. Detta sker genom direkt påverkan gentemot
politiker och myndigheter, ex. genom uppvaktningar, medverkan i referensgrupper och som
remissinstans. Vi anordnar även seminarier samt försöker få ut vårt budskap via media.
Barn
Sedan ett antal år har vi en metod för att utveckla barns empati för djur. Det är ett skol- och
förskolematerial som heter REDE. Vi utbildar årligen ett antal lärare som i sin tur använder materialet i
sin undervisning. REDE har bevisad effekt på barns empatiutveckling (genom utvärderingar från
universitet och högskolor).
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbetet. Hit hör kostnader för vår
insamlingskonsult samt direkta kostnader för administration kring insamlingsarbetet.
Administration
Administrationen utgör en kvalitétsgaranti för ändamålet och för givaren. Hit hör personalkostnader för
bokföring, medlemsregister, kostnader för revision, del av hyra samt del av styrelsens arbete.
Placeringar
Enligt den av förbundsstyrelsen antagna placeringspolicyn ska tillgångarna fördelas främst mellan aktier
och räntor med en övervikt på räntor. Placeringarna sköts av Swedbank tillsammans med styrelsens
kassör, ordförande och generalsekreteraren.
Enligt placeringspolicyns etiska riktlinjer bör organisationen inte investera i företag vars verksamhet
strider mot Djurskyddet Sveriges ideologi samt företag som bedriver följande verksamheter:
* Tobaksindustrin
* Alkoholindustrin
* Vapenindustrin
* Pornografi
* inte följer FN:s barnkonvention
* medvetet diskriminerar anställda på grund av kön, etnicitet, religion eller sexuell läggning
* använder sig av djurförsök för icke-medicinska syften
* inte tar hänsyn till klimatfrågor

Förbundsstyrelsen:
Linda Maria Vonstad
Catharina Niklasson Schöön
Kerstin Linde
Sofia Arkelsten
Hannah Kendrup
Stina Näsström
Owe Sandström
Gunnela Ståhle
Linnea Stålhandske
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Flerårsöversikt (Tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhets resultat
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

2016

2015

2014

2013

7 640
-2 043
-532
21 395

8 985
269
1 156
22 450

8 400
-353
169
21 257

9 268
618
1 470
19 975

Förslag till vinstdisposition
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):
balanserad vinst
förändring ändamålsbestämda medel
årets vinst

17 926 433
-1 046 179
513 899
17 394 153

disponeras så att
i ny räkning överföres

17 394 153

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

1 133 845
595 939
5 119 181
72 661
365 614
316 538
36 359
7 640 137

1 083 992
441 567
6 771 880
92 116
231 875
319 000
44 678
8 985 108

-7 402 250
-2 622 126
-2 947 469
-1 350 813
-481 843
-851 484
-1 429 586
-9 683 321
-2 043 184

-6 678 963
-2 888 391
-2 345 806
-775 533
-669 233
-859 062
-1 177 590
-8 715 615
269 493

Resultat efter finansiella poster

299 682
46 962
-1 076
1 165 336
1 510 904
-532 280

318 051
125
-242
568 707
886 641
1 156 134

Ändamålsbestämda medel
Årets resultat

1 046 179
513 899

-861 484
294 650

Not

Resultaträkning
Verksamhetens intäkter
Medlems och föreningsavgifter
Bidrag och avsättningar
Gåvor
Företagssamarbeten
Försäljning
Hyresintäkter
Övriga rörelseintäkter

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Ändamålsenlig verksamhet totalt
- varav information och kommunikation
- varav stöd till föreningar och djurhem
- varav påverkansarbete
- varav barn- och ungdomsarbete
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

1
1

2

3, 4, 5

Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella poster
Aktieutdelningar
Ränteintäkter
Räntekostnader och övriga finsansiella kostnader
Realisationsvinster
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Not

Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

8 500

17 000

266 725
3 913 000
12 863 509
17 043 234
17 051 734

5 921 858
4 316 500
7 697 146
17 935 504
17 952 504

140 905
300 000
32 959
195 673
669 537

145 195
0
89 040
339 401
573 636

3 673 455
4 342 992

3 923 928
4 497 564

21 394 726

22 450 068

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier
Räntebärande värdepapper
Övriga fonder

6
7, 8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Byggnader
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

Balansräkning

2016-12-31

2015-12-31

329 299
16 550 955
513 899
17 394 153
17 394 153

1 375 478
16 256 305
294 650
17 926 433
17 926 433

1 122 269
0
174 852
85 403
96 830
1 602 697
3 082 051

1 122 269
22 687
174 852
91 653
296 830
1 608 947
3 317 238

195 262
3 630
232 481
487 149
918 522

386 022
3 630
165 383
651 362
1 206 397

21 394 726

22 450 068

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat

Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Eva och K-B Blomdals minne
Stig Ingemars minne
Fredenmarks minne
Eva Norlins minne
Axel Munthes minne
Hundarvspengarna

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Rapport över förändringar i eget kapital

Ingående eget kapital 2016-01-01
Resultatdisposition föreg år
Återför avsättning
Återför avsättning
Årets avsättning
Årets resultat

Ändamålsb
medel

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Summa
eget kapital

1 375 478

16 256 305

294 650

17 926 433

294 650

-294 650

513 899

0
-375 478
-1 000 000
329 299
513 899

513 899

17 394 153

-375 478
-1 000 000
329 299

Utgående eget kapital 2016-12-31

329 299

16 550 955
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Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Redovisning av bidrag och gåvor enligt K3:
Villkorade gåvor intäktsredovisades tidigare vid gåvotillfället för att därefter särredovisas som
ändamålsbestämda medel i eget kapital. Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor med
återbetalningsskyldighet till dess att villkoren är uppfyllda och ingår i begreppet bidrag.
Villkorade gåvor med återbetalningsskyldighet som tidigare redovisats som ändamålsbestämda
medel har omklassificerats till skuld.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla
för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Insamlingsorganisationen.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den
tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas
antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte.
Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som
huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan
minskas gåvans värde med ersättningen.
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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. Erhållna bidrag värderas
till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Försäljning och övriga intäkter
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer
redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden. Intäkter som inte har med organisationens
primära verksamhet att göra redovisas som övriga intäkter.
Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, d v s 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 de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens syfte enligt
stadgarna, alltså att verka för djurskydd och djurens välfärd. Det sker på huvudsakligen fyra
olika sätt varför vi redovisar dessa separat.
Information
Vi ger mycket information till allmänheten om djur och djurskydd. Vi får många samtal och
förfrågningar via mejl och Facebooksidan om vad som gäller när djur far illa och vart man gör
en anmälan. Vi ger också själva ut information genom vår tidning, hemsidan, sociala medier
och andra trycksaker. En viktig del är den konsumentinriktade information vi ger.
Stöd
En stor del av Djurskyddet Sveriges arbete för att förbättra för djuren görs av våra lokala
föreningar. Antingen genom direkta insatser genom djurhem eller jourhem eller genom
informationsverksamhet på lokalt plan. För att våra föreningar ska kunna utföra detta arbete ger
vi stöd från förbundet, både i form av ekonomiska bidrag men även i form av utbildningar och
besök såsom föreläsningar och liknande.
Påverkan
Vi arbetar med att förbättra lagar och regler för djur. Detta sker genom direkt påverkan
gentemot politiker och myndigheter, ex. genom uppvaktningar, medverkan i referensgrupper
och som remissinstans. Vi anordnar även seminarier samt försöker få ut vårt budskap via
media.
Barn
Sedan ett antal år har vi en metod för att utveckla barns empati för djur. Det är ett skol- och
förskolematerial som heter REDE. Vi utbildar årligen ett antal lärare som i sin tur använder

Document id: 7d4375a7-ee39-4265-983b-8502d871330c. Page 12 of 20.

TeamEngine E-Signing

Djurskyddet Sverige
Org.nr 802000-6832

12 (18)

materialet i sin undervisning. REDE har bevisad effekt på barns empatiutveckling (genom
utvärderingar från universitet och högskolor).
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbetet. Hit hör kostnader för
vår insamlingskonsult samt direkta kostnader för administration kring insamlingsarbetet.
Administration
Administrationen utgör en kvalitétsgaranti för ändamålet och för givaren. Hit hör
personalkostnader för bokföring, medlemsregister, kostnader för revision, del av hyra samt del
av styrelsens arbete.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar enligt plan.
Från och med 2014 bokförsförs samtliga inköp av inventarier av mindre värde som kostnad
Föreningen är inte skattepliktig men använder skatteverkets definition.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för
direkta transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar
enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälningsvärdet
på balansdagen.
Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är
räntebärande till anskaffningsvärde.
Långfristiga räntebärande tillgångar, exempelvis obligationer, värderas till upplupet
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemetoden.
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas
därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid
neddskrivningsprövning.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel.
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Noter
Not 1 Bidrag och avsättningar, gåvor

Andra organisationer, bidrag
Staten, bidrag
Allmänheten, gåvor exkl arv
Allmänheten, gåvor arv
Externa stiftelser och fonder, gåvor

2016

2015

595 939
0
4 754 935
364 246
0
5 715 120

341 567
100 000
4 044 025
2 361 579
366 276
7 213 447

2016

2015

4 129
0
15 620
10 000
4 360
2 250
36 359

6 453
4 727
31 898
0
0
1 600
44 678

Not 2 Övriga rörelseintäkter

Reseersättningar
Porto/frakt
Föreläsararvoden
Förvaltning stiftelser
Porto
Övriga fakturerade kostnader
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Not 3 Anställda och personalkostnader
2016

2015

6
0
6

6
0
6

2 309 233
956 828
(141 732

2 088 768
886 052
140 699)

3 266 061

2 974 820

90 %
10 %

50 %
50 %

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättninga
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

I löner och andra ersättningar ingår arvode till styrelsen om 202 137 kronor (föreg år 207 280 kronor).
Dessutom har lönebidrag erhållits om 150 901 kronor (föreg år erhölls 218 146 kronor).
Lön til generalsekreteraren under år 2016 uppgår till 552 271 kronor (föreg år 500 748 kronor).
Organisationen har träffat avtal med generealsekreteraren om en uppsägningstid på fyra månder
samt en uppsägningstid på ytterligare nio månader utan arbetsplikt vid uppsägning från arbetsgivarens sida. Generalsekreteraren omfattas inte av uppsägning enligt LAS.

Not 4 Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till
väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
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Not 5 Leasingavtal
Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 800 912 kronor (föregående år
826 544 kronor).
Hyresavtalet för lokalen enligt nytt avtal sträcker sig från 2016-02-26 t o m 2019-02-28.
Dessutom finns ett hyresavtal för ett förråd i fastigheten med en hyrestid från och med
2016-02-26 t o m 2018-02-28.
med möjlighet till förlängning 36 månader.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
2016

2015

726 254
935 772

691 652
1 516 294
0

1 662 026

2 207 946

2016-12-31

2015-12-31

245 842
245 842

245 842
245 842

-228 842
-8 500
-237 342

-220 342
-8 500
-228 842

8 500

17 000

Inom ett år
Senare än ett år men inom fem år
Senare än fem år

Not 6 Inventarier

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 7 Finansiella anläggningstillgångar
Bokfört

Marknads

Antal

värde

värde

Aktier
Novo Nordisk

1 200

187 725

393 326

Boliden

60

9 000

14 274

Alfa Laval

60

8 000

9 048

Atlas Copco

60

13 000

16 650

Getinge

80

14 000

11 688

H&M

40

10 000

10 136

Investor

60

17 000

20 430

Ericsson

100

8 000

5 350

266 725

480 902

Räntebärande
SWEO682C Eur 190819

1 000 000

1 116 500

984 400

SWEO703A Framt 191021

1 000 000

1 116 500

1 097 000

Ericsson 1740420

300 000

300 000

299 250

Metso 170720

240 000

240 000

238 824

Stora Enso 170420

840 000

840 000

839 160

Volvo 170420

300 000

Summa räntebärande

300 000

297 945

3 913 000

3 756 579

Robur och övriga fonder
Simplicity företag

6 333

750 215

759 018

Humanfond

2 464

1 692 395

2 273 512

Ethical Global

8 155

1 678 535

2 011 898

Ethical Global Mega

11 162

2 016 610

2 091 762

Ethical Sverige Mega

6 225

2 072 234

2 111 934

Ethica Obligation

36 420

492 010

486 933

SPP företagsobligation

18 363

2 000 000

2 018 442

5 448

1 005 346

1 005 422

Företagsobligation

409

51 604

54 958

Obligationsfond

382

40 907

52 435

Företagsobligation

3 662

392 014

502 479

Räntefond kort plus

5 064

637 555

633 701

19

1 099

1 374

185

18 862

23 159

16

2 084

3 500

6 341

12 039

12 039

12 863 509

14 042 566

SPP fonder - Em Ma SRI

Global fond
Räntefond kort plus
Nordea indexfond
SEB Expanderad
Summa Robur och
Nordea fonder

*) ROBUR innehar både fonder och räntebärande värdepapper varav två depåer förvaltar
Norlins minnesfond och Blomdals minnesfond.
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Not 8 Finansiella anläggningstillgångar
2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

17 935 504
9 050 422
-9 942 692
17 043 234

16 506 926
6 303 855
-4 875 277
17 935 504

Utgående redovisat värde

17 043 234

17 935 504

Not 9 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Det har inte skett några väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Not 10 Eventualförpliktelser
Föreningen har inga eventualförpliktelser (föregående år 0).

Not 11 Ställda säkerheter
Säkerhet i pantsatt depå. Föreningen har en checkkredit om 57 377 kronor som inte har utnyttjats
mot någon skuld i bokslutet (föregående år 57 377 kronor).
2016-12-31

2015-12-31

57 377
57 377

57 377
57 377

Pantsatt depå
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