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Förvaltningsberättelse

Flerårsjämförelse*
KFUK-KFUM Sverige
Verksamhetsintäkter
Res. Efter finansiella poster
Resultat i % av intäkter
Balansomslutning
Soliditet (%)

2020

14 715 148
1 281 206
8,71%
66 385 407
96,0%

2019

2018

2017

2016

12 423 918 11 690 596
-156 663
-616 980
-1,26%
-5,28%
64 203 334 63 948 734
97,3%
97,9%

9 846 590
-1 647 652
-16,70%
65 746 579
96,1%

10 602 000
-991 836
-9,35%
67 041 786
96,7%

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅR 2020
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
KFUM Sverige är en självständig ideell organisation som består av både den svenska KFUK- och KFUMrörelsen. Dessa två organisationer slöts samman 1966 och bildar KFUM Sverige.
KFUM Sverige är riksorganisation för alla KFUM-föreningar i Sverige och är en partipolitiskt och
religiöst oberoende ungdoms- och kvinnorättsorganisation. Vidare är KFUM Sverige medlem i två
världsförbund: World YWCA och World Alliance of YMCA’s, som tillsammans är världens största och
äldsta kvinno- och ungdomsrörelse. Tillsammans samlar de 70 miljoner människor i 130 länder. KFUM
Sverige är även medlem i YMCA Europe och YWCA Europe som är regionala förbund.
Allt KFUM gör har sin bas i organisationens värdegrund. Kortfattat går den att beskriva genom
nyckelorden Body, Mind och Spirit som innebär att vi har en helhetssyn på människan. Med
helhetssyn menas att vi tror på att alla människor har behov av fysisk aktivitet, ökad kunskap och tid
för reflektion för att känna sig trygga, må bra och kunna utvecklas till sin fulla potential. Detta ska
genomsyra alla våra aktiviteter och verksamheter, oavsett om det är handbollsträning, på en
lägergård, i sociala projekt, språkcaféer eller parkour, för att nämna några av alla våra föreningars
verksamheter.

KFUM Sveriges roll i relation till uppdrag och ändamål är att ge stöd till medlemsföreningar runt om i
Sverige samt till samarbetspartners internationellt, detta för att de in sin tur ska kunna skapa trygga
mötesplatser där unga människor kan växa och utveckla sin fulla potential. Vidare vill organisationen
bland annat stimulera till personligt ansvarstagande i samhället, verka för samarbete och gemenskap i
ett mångkulturellt samhälle, verka för solidaritet och rättvisa, samt ta aktivt ansvar för kommande
generationers livsvillkor.
Den nationella strategin What We Want som gäller fram till år 2025 gör att fokus ligger extra på de tre
områdena jämställdhet, inkludering och ungas identitet och makt. Organisationens arbete anses också
väldigt relevant utifrån säkrande av fred och säkerhet för unga i Sverige och världen över, vilket gör
att organisationen anser sig arbeta full i linje med vad som kallas UNSCR2250 (Resolution 2250).

KFUM Sverige har internationellt utvecklingssamarbete med YMCA och YWCA partners i Afrika,,
Mellanöstern och Östeuropa. Under 2020 har 2 stycken 3-åriga projekt/program avslutats med goda
resultat, samt 2 nya 3-åriga insatser säkerställts inom Youth Justice och Öst-programmet med start
under 2021.
KFUM Sverige är ägare till fastighetsbolaget Lunett AB som under 2020, liksom större delen av
samhället, mött utmaningar till följd av pandemi med Covid-19. Detta till trots har bolaget gått ur året
med ett överskott (före utdelning till ägaren) och långtidsprognosen ser än bättre ut.
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KFUM SVERIGES MEDLEMSKAP
KFUM Sverige är medlem i följande organisationer och/eller nätverk:
IDEA som under året ombildats till Fremia – arbetsgivarorganisation
Ideell Arena – nätverk för att stärka det strategiska ledarskapet inom ideella organisationer
Forum – paraplyorganisation för civilsamhällets organisationer med social inriktning
Sensus – studieförbund som lyfter fram livsfrågor, mångfald och globala frågor
Concord – medlemsorganisation med fokus på EU:s utvecklingsarbete och politik
Svenska Missionsrådet (SMR) – ekumenisk organisation som samordnar Sida-medel
Svenska FN-förbundet – medlemsorganisation som sprider information om FN i Sverige
LSU – Landsrådet Sveriges Ungdomsorganisationer
Giva Sverige – branschorganisation för givande
Sveriges kristna råd, EAPPI – Ekumeniska följeslagarprogrammet i Palestina
Svensk insamlingskontroll - kontrollerar organisationer med 90-konton
Sveriges ekumeniska kvinnoråd
UTBROTTET AV CORONA/COVID -19 – PÅVERKAN PÅ VERKSAMHETEN
Utbrottet av coronaviruset (Covid-19) 2020 har inneburit utmaningar och omställning för
organisationen, liksom för många andra inom ideell sektor och samhället i stort. Hårdast har
pandemin drabbat vissa lokalföreningar, inte minst de mindre föreningar som står utan egen
ekonomisk buffert.

KFUM Sverige har 2020 säkerställt ett extra statsbidrag som förmedlats via Socialstyrelsen i
omfattning om 1,5 MSEK. Medlen har främst vidareförmedlats till 12 medlemsföreningar genom
ett internt ansökningsförfarande inom ramen för bidraget. Medlen har möjliggjort verksamhet
runtom i landet och bidragit till många ungas organisering och verksamhet under corona. KFUM
Sverige har även ansökt om ett extra stöd till målgruppen ”utsatta” från Mucf med målet att
vidareförmedla medlen till medlemsföreningar, men fått avslag på ansökan.
Vidare har pandemin inneburit ett utökat påverkansarbete för KFUM Sverige, att säkra
organisationen och medlemmars röster och behov till politiken. Flertalet undersökningar kring
medlemsorganisationernas situation och pandemins påverkan har gjorts för att paketeras till
politiken med ambition om utökat stöd till föreningarnas verksamheter för deras fortlevnad.

Flertalet planerade insatser har ställts om och/eller skjutits fram under året till följd av pandemin.
Till exempel fick ett planerat KFORUM planeras om att äga rum under 2021 istället. Likaså har
uppföljningsresor inom de internationella utvecklingssamarbetena genomförts digitalt istället för
på plats hos partners.
Den digitala omställningen har varit viktig och gått fort. Samtidigt är tydligt att de digitala
forumen inte till fullo kan ersätta det personliga mötet, som är en viktig del inom KFUM.
Statsbidraget som förmedlas via Mucf utökades i slutet av året med ca 24%. KFUM valde att i
enlighet med myndighetens direktiv föra över medlen till nästkommande verksamhetsår.
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Under första kvartal 2020 registrerades en värdeminskning gällande de placerade
medel som organisationen har i värdepapper, aktier och fonder. Devisen förblev att
”sitta still i båten” och under året har ytterligare förvärv gjorts till följd av marknadens
nedgång.
Vid årets slut registrerades en positiv utveckling över organisationens målbild för
placeringarna. KFUM Sverige har valt att avstå från den planerade utdelningen från
placeringarna på 240 tkr då året i sin helhet med inställda och omställda
insatser/verksamheter resulterat i att detta behov ej funnits.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
KFUM Sveriges ändamål har främjats under 2020 genom att verksamhet som bedrivits
legat i linje med den verksamhetsplan för 2020-2021 som Riksombudsmötet antog
2019.
Utöver det som nämnts ovan kring verksamhetens påverkan till följd av covid-19 har
bland annat har en ny hemsida för KFUM tagits fram och lanserats i linje med att
säkerställa informationskanaler gentemot både medlemmar och externt. Detta arbete
innefattar även ett erbjudande till medlemsföreningar om ny hemsida till väldigt
subventionerad kostnad för att främja organisationens gemensamma uttryck.
Under 2020 har organisationen tillsatt en traineetjänst i form av visstidsanställning
inom 2250-projektmedlen från FBA. Likaså har en visstidstjänst tillsatts, främst inom
ramen för projektet Din Agenda, finansierat av SMR. Vidare tillsattes en vakant
tillsvidaretjänst i augusti som verksamhetsutvecklare inom föreningsstöd. En tjänst
som insamlingsansvarig har utlysts under senare delen av året för att tillsättas under
Q1 2021.
Ny treårig period (2020-2022) för projekt tillsammans med YWCA Palestina inom
ramen för internationellt utvecklingssamarbete har startats upp under 2020. Vidare
har de tre-åriga projekten (2018-2020) inom Youth Justice och inom Öst-programmet
avslutats enligt plan. Likaså har nya treårs-perioder inom projekten (Youth Justice och
inom Öst-programmet) tagits fram och blivit beviljade av SMR, där YMCA Ghana är en
ny partner i Youth Justice. Detta säkerställer långsiktighet i programmen och
samarbetet med våra internationella partners.
Vidare har under 2020 kunskapshöjande insatser för medlemmar genomförts inom
ramen för ett från Folke Bernadotteakademin (FBA) beviljat projekt med fokus på
United Nations Security Council Resolution 2250, UNSCR 2250.
KFUM Sverige har under 2020 fortsatt haft en aktiv roll inom UNSCR 2250 på både
nationell och global nivå. Under året har en publikation om UNSCR 2250 tagits fram
tillsammans med den svenska KFUM-rörelsen och våra internationella partners. Inom
YMCA och YWCA-rörelsen agerar KFUM Sverige katalysator för andra länders YWCA
och YMCA att förtydliga den primära målgruppen ungas roll inom fred och säkerhet
och nationellt har KFUM Sverige en aktiv roll i ”2250-nätverket”.
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Styrelsen har sammanträtt 5 gånger under året varav de flesta tillfällen omfattar två dagar.
Mötena har främst genomförts digitalt till följd av pandemin.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Efter räkenskapsårets utgång har KFUM Sverige erhållit beviljade finansiella medel i form
av ett ettårigt verksamhetsstöd med fokus på UNSCR 2250 av FBA, samt finansiella medel
från SMR avseende en ettårig tilläggsansökan för projektet Din Agenda vilket följs upp
under våren 2021 med ambition om att därefter säkra finansiering för en fyraårsperiod
inom ramen för vad som kallas Info/Kom-medel. Som ett resultat av ovan säkrade medel
har en visstidsanställning som Junior Programhandläggare inrättats året ut, samt en
tillsvidareanställning inrättats och tillsatts inom ramen för projektledare (Din Agenda) och
utbildningssamordnare. Därutöver har utlyst tjänst som insamlingsansvarig tillsatts med
tillträde under våren 2021.
Tre-åriga program har startats upp med partners i Afrika och Öst med beviljade medel från
SMR. Båda programmen väntas utgår från KFUM Sveriges internationella strategi med
fokus på inkludering, youth empowerment (ungas identitet och makt) samt jämställdhet.
Under Q2 2021 planeras för K-FORUM som är en nationell mötesplats för medlemmar som
vanligtvis hålls vartannat år mellan organisationens Riksombudsmöten. K-FORUM var en av
de verksamheter som inte gick att genomföra under 2020 till följd av pandemi med Covid19. Syftet med K-FORUM är framförallt att skapa en nationell mötesplats där
medlemsföreningarna har möjlighet att få mötas och fördjupa sig i värdegrund, utbilda sig
och ta del av kunskapshöjande insatser. Årets K-FORUM kommer äga rum 23-24 april 2021
i anpassat ”corona-format” där deltagarna deltar online från ett hotellrum på deras
hemort.
Styrelsen har haft sitt första sammanträde för året, 6-7/2 2021, och bland annat fördjupat
sig i värdegrundsarbete och startat upp planering för Riksombudsmöte (ROM) 2021.
RESULTAT OCH STÄLLNING
Resultat 2020
KFUM Sveriges resultat för räkenskapsår 2020 blev 514 000 kr, efter att 788 000 kr
ändamålsbestämts, vilket innebär avvikelse med c:a 1 200 000 kr från den budget som
antagits av Riksombudsmötet 2019. Det har löpande tagits fram ekonomisk prognos av
styrelsen i samarbete med finansutskott och ekonomiansvarig, samt generalsekreterare.
De främsta förklaringarna till avvikelsen är att föra tillbaka på följder av utbrottet av
pandemi/Covid-19. Bland annat beslutades att avvakta med tillsättning av vakant tjänst
inom insamling då pandemin bedömdes att försvåra uppdraget.
Eget kapital
KFUM Sveriges egna kapital uppgår per 2020 års utgång till 63 719 082 kr, varav 2 976 645
kr är ändamålsbestämda. De ändamålsbestämda medlen är främst ämnade till
organisationens arbete inom verksamhetsstöd, att främja och stödja
medlemsorganisationer samt internationellt utvecklingssamarbete.
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Insamlade medel
KFUM Sverige har en mycket begränsad insamlingsverksamhet. Insamlingsverksamheten
består främst av gåvor och minnesgåvor från medlemmar och allmänhet och dessa medel går
vanligtvis främst till egeninsatser inom internationella utvecklingsprojekt. Under
verksamhetsår 2020 samlades totalt 194 447 kr in. Främst genom inkommande medel då
aktivt bedrivande av insamlingsverksamhet varit mycket begränsat.
ANVÄNDNING AV FINANSIELLA INSTRUMENT OCH PLACERINGSPOLICY
Placering av KFUM Sveriges kapital sker i enighet med organisationens
kapitalförvaltningspolicy.
Vägledande principer för kapitalförvaltning är god etik, flexibilitet, balans och långsiktighet.
Den totala risknivån ska vara låg och genom att kapitalförvaltningen sker långsiktigt kan
känsligheten för kortsiktiga svängningar minskas. Maximalt 20% av kapitalet placeras i aktier
och maximalt 40% i aktiefonder och blandfonder.
KFUM Sveriges styrelse ansvarar för förvaltningen av kapitalet genom Finansutskottet. På
kansliet sköter i huvudsak ekonomiansvarig tillsammans med generalsekreteraren
kapitalförvaltningen. Under 2020 har även extern part varit kontrakterad för rådgivning.
KFUM Sverige bedriver en begränsad insamlingsverksamhet och som insamlingsorganisation
har organisationen som praxis att inte placera insamlade medel och därmed inte bedriva
placeringsverksamhet gällande insamlade medel.
MEDLEMMAR
Under året 2020 har KFUM Sverige haft ca 150 medlemsföreningar anslutna, varav en är
nytillkommen under verksamhetsåret. Tillsammans samlar föreningarna ca 45 000 individuella
medlemmar nationellt.
Medlemsavgiften till KFUM Sverige fastställs av Riksombudsmötet. Vid Riksombudsmötet
2019 fastställdes en ökning av medlemsavgiften med 10 kr/person till 30 kr/person för
verksamhetsår 2020 och 20 kr/person till 40 kr/person för 2021. På följande länk
sammanfattas vad som ingår i medlemsavgiften: https://kfum.se/for-foreningar/
KFUM Sverige har tio regioner, varav en är vilande. Under 2020 har ytterligare steg mot en
regionsförändring tagits och signalerna hittills från befintliga regioner har varit positiva.
Arbetet väntas mynna ut i en proposition för ROM 2021 att ta ställning till.
HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
I en organisation som KFUM, som har en helhetssyn på människan, uttryckt genom
begreppen: BODY, MIND, SPIRIT är arbetet för en hållbar miljö och klimat av stor vikt. Det
uttrycks bland annat i organisationens målsättning genom vilja att ”aktivt ta ansvar för
kommande generationers livsvillkor”.
För organisationen att bidra till att minska miljö – och klimatpåverkan fokuseras på tre olika
områden: transporter, mat och övriga inköp. Detta regleras i miljöpolicy samt inköpspolicy.
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KFUM Sveriges anti-korruptionspolicy påtalar att ”KFUM Sverige accepterar ej någon form av
korruption inom organisationen eller i projekt som stöds av KFUM Sverige”, vilket även
reglerar korruption i samband med inköp.
KFUM Sverige bedriver som arbetsplats ett aktivt arbetsmijöarbete. Då det är en liten
arbetsplats med i snitt 8-10 personer anställda möjliggörs dialog och möjlighet till påverkan i
helgrupp, samt finns även ett skyddsombud som arbetar nära generalsekreteraren vid behov,
liksom som ”brygga” mellan anställda och ledning vid behov. Årligen genomförs en anonym
medarbetarenkät för att kunna fånga eventuella behov som inte yttras på annat sätt.
KFUM Sverige har varit ansluten till kollektivavtalet för tjänstemän mellan IDEA och
Unionen/Akademikerförbundet (1/4 2017-31/3 2020, förlängt till 31/12 2020). Organisationen
är fortsatt ansluten till kollektivavtalet mellan nybildade Fremia och Unionen. Tjänsterna på
KFUM Sveriges kansli har sin grund i en befattningsbeskrivning för respektive tjänst, som
utvärderas och uppdateras på årlig basis. Utifrån den av ROM antagna verksamhetsplanen och
befintliga befattningsbeskrivningar görs en handlingsplan med ansvarsområden för respektive
tjänst. I KFUM Sveriges medarbetarhandbok samlas regler, riktlinjer och rutiner för personal
på KFUM Sveriges kansli.
Under 2020 har flertalet insatser införts för att stärka arbetsmiljön för samtliga anställda då
året inneburit mycket arbete hemifrån till följd av pandemin och nationella
rekommendationer. Bland annat infördes 1/4 en daglig friskvårdstid om 30 minuter, likaså har
olika insatser för att främja tillhörigheten och det sociala införts, till exempel gemensamma
telefonpromenader med olika teman. Arbetsredskap har vid behov införskaffats och
transporterats till anställdas hem.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING
Under mandatperioden 2019-2021 fokuseras arbetet på, i enlighet med på ROM 2019 antagen
verksamhetsplan för perioden, på tre huvudmål:
1. KFUM-RÖRELSEN ÄR STOLT ÖVER ETT STÄRKT GEMENSAMT VARUMÄRKE
2. EN EFFEKTIVARE ORGANISATION MED STÄRKTA RESURSER
3. FLER HAR UTVECKLATS SOM LEDARE I KFUM
Organisationen ser fortsatt utmaningar gällande finansiering, inte minst då MUCF:s tolkning av
statsbidraget enligt KFUM Sverige gör att viss del av ungas organisering diskrimineras och inte
resulterar i vad organisationen anser vore ett rättfärdigat finansiellt bidrag. Fortsatt arbete
inom ramen för detta är planerat.
Därutöver är tolkningen av politiska signaler gällande betänkandet kring demokratiutredning
en källa till vikten av att bevaka organisationsfrihet och (ungas) rätt till organisering. Detta
görs tillsammans med en rad aktörer inom ideell sektor, tex tillsammans med LSU och Forum.
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Utbrottet av coronaviruset (Covid-19) 2020 väntas även framåt innebära utmaningar för
organisationen, inom minst för lokal organisering som exempelvis är beroende av att kunna
genomföra intäktsdrivande verksamhet under viss del av året för att under andra delar av
året bedriva mer ideell verksamhet. Utifrån detta kommer KFUM Sverige fortsatt behöva
bedriva påverkansarbete.
ROM 2021 är planerat att äga rum under november 2021 i Uppsala, liksom utbildande och
kompetenshöjande aktiviteter inom projekten Din Agenda och inom ramen för UNSCR 2250.
Den internationella aspekten och kopplingen mellan lokalföreningar och internationella
partners planeras stärkas upp, trots begränsningar i resande till följd av pandemin. Bland
annat genomförs fördjupningskurs i filmande och kommunikation för både nationella
rörelsens representanter och deltagare från internationella partners.
Likaså är genomförande av KFUM Sveriges högsta delmoment inom utbildningspaketet
Helheten, Mary, planerat att genomföras under hösten 2021. Förhoppningen är att den kan
genomföras i ett annat nordiskt land, men det planeras även för ett genomförande inom
landets gränser utifall det skulle visa sig olämpligt att resa på grund av pandemin.
Fortsatt pågår samarbete med och inom de befintliga regionerna inom organisationen med
målet att presentera ett förslag på ny och mer effektiv struktur gällande regioner till ROM
2021.
FÖRVALTNING
Presidiet har under 2020 bestått av Emma Grzechnik Mörk (ordförande), Sander Riedberg
(vice ordförande) och Alexander Clemenson (GS).
På ROM 2019 valdes och tillträdde nedan ledamöter i styrelsen på mandatperiod 2019-2021.
Närvaro/frånvaro på 2020 års styrelsemöten redovisas inom parantes:
Emma Grzechnik Mörk (ordförande 5/5)
Sander Riedberg (vice ordförande 5/5)
Helena Lewandowska (ledamot 5/5)
Viktor Steen (ledamot 4/5)
Gustav Ekman (ledamot 5/5)
Rebecca Ahlner* (ledamot 5/5)
Caisa Skoglund (ledamot 4/5)
Petter Nilsson Wihlbäck* (ledamot 4/5)
Lisa Rantatalo (ledamot 4/5)
Mathias Abelin (ledamot 5/5)
*en mötesdags frånvaro vid möte som omfattade två dagar
Därutöver har ett per-capsulam-beslut tagits med alla styrelseledamöter delaktiga.
Styrelsens ordförande och vice ordförande var under mandatperioden arvoderade i enlighet
med Riksombudsmötets beslut 2019.
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Revisorer och valberedning
På ROM 2019 valdes följande personer till valberedning: ordförande Alexander Ringius Hård
(KFUM Norrköping) samt Malin Hjort (Hviltfeldts Scoutkår KFUM Sparreviken), Johan Ingfors
(KFUM Uppsala), Caroline Steen (KFUM Göteborg och Y Feminist Action) och Thomas Löf
(KFUM Sundsvall Basket) till ledamöter.
På ROM 2019 valdes följande personer till revisorer: Anna Wretholm (auktoriserad revisor)
och Lars-Erik Engberg till suppleant, båda från Moore Allegretto AB. Claes Eliason valdes till
verksamhetsrevisor och Gunnar Henning till suppleant.
Kansli
KFUM Sverige har under året i genomsnitt haft 6,5 tillsvidaretjänster på heltid:
100% Generalsekreterare
100% Ekonomiansvarig
100% Kommunikationsansvarig
200% Internationella sekreterare
150% Föreningsstöd
Tillkommer gör varierande grad av visstidsanställningar under året.

ÖVRIG INFORMATION
KFUM Sverige
Organisationsnummer: 802004-2290
Gåvoplusgiro: 90 1855-7
Borgmästargatan 11
116 29 Stockholm
www.kfum.se
info@kfum.se
08-677 3000
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RESULTATRÄKNING
Not
2

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

2020-12-31

2019-12-31

1 402 006
196 447
12 682 240
31 658
402 797
14 715 148

891 450
85 098
10 809 806
76 500
561 064
12 423 918

-13 600 797
-137 845
-2 533 937
-16 272 580

-13 048 196
-111 129
-2 304 495
-15 463 820

-1 557 432

-3 039 902

2 707 289
122 850
15 000
-6 500
2 838 638

306 161
2 559 500
22 500
-4 921
2 883 239

Resultat efter finansiella poster

1 281 206

-156 663

Årets resultat

1 281 206

-156 663

20 000

195 800

-787 566
-767 566

-257 387
-61 587

513 640

-218 250

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

3,4

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Ränteintäkter från koncernföretag
Övriga ränteintäkter
Övriga kostnader

5

Förändring av ändamålsbestämda medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
från tidigare år
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte
utnyttjats under året

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital
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TILLGÅNGAR
Not

2020-12-31

2019-12-31

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6

22 770
22 770

45 541
45 541

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Fordringar hos koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

7
8
9
10

44 000 000
8 190 000
8 697 647
0
60 887 647

44 000 000
8 190 000
7 952 964
0
60 142 964

60 910 417

60 188 505

189 038
1 195
41 566

247 457
5 348
29 596

823 850
1 055 649

1 496 009
1 778 410

Kassa och bank

4 419 341

2 236 419

Summa omsättningstillgångar

5 474 990

4 014 829

SUMMA TILLGÅNGAR

66 385 407

64 203 334

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

11
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

2020-12-31

2019-12-31

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Checkräkningskredit
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

2 976 645
60 742 437
63 719 082

12

13
14

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Sida 13

2 209 079
60 228 797
62 437 876

0

384 212
1 400 300
303 299
578 514
2 666 325

507 256
587 475
266 992
403 735
1 765 458

66 385 407

64 203 334
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Rapport över Eget kapital och Ändamålsbestämda medel
Eget kapital
Ändamålsbestämda
medel

Balanseratkapital
Belopp vid årets ingång
Förändring under året
Förändring ändamålsbestämda medel
Årets resultat efter fördelning
Belopp vid årets utgång

60 228 797
0
513 640
60 742 437

Totalt
kapital

2 209 079 62 437 876
0
0
767 566
767 566
513 640
2 976 645 63 719 082

Ändamålsbestämda medel

Belopp vid
årets ingång

Reservering av
ändamålsbestämda medel
som inte nyttjats
under året

Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel
under året

Belopp vid
årets utgång

Reserverade medel
Världsrådsmöten

80 076

Personalutveckling

68 358

KFUMs utvecklingsfond

50 000

Internationellt ungdomsutbyte
Allmän insamling internationellt
Allmän insamling nationellt
Admin internationell verksamhet

80 000

160 076

350 000

400 000

68 358

57 290

57 290

105 095

105 095

34 086

34 086

578 943

357 566

936 509

787 566

1 761 414

973 848

0

Elsa Cedergrens minne

133 669

-10 000

Maj Wenblads fond

262 113

262 113

Inga och Fredrik Franklins stipendiefond

288 530

288 530

Fonder för särskilda ändamål
123 669

Fonden

83 661

Årets William

98 470

ROKO

29 968

29 968

290 273

290 273

Triangelfonden
TF fonder (från fd Triangelförbundet)

Summa ändamålsbestämda medel

83 661
-10 000

88 470

48 546

48 546

1 235 230

-20000

0

1 215 230

2 209 079

-20 000

787 566

2 976 645
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3), Giva Sveriges
styrande riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2020:1.
Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Koncernredovisning
Med stöd av ÅRL 7 kap 5§ andra stycket har organisationen inte upprättat någon koncernredovisning.
Intäktsredovisning
Intäkten 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 KFUM Sverige.
Medlemsavgifter redovisas det år fakturorna ställs ut och intäktsredovisas de räkenskapsår de avser.
Gåvor och bidrag. En transaktion i vilken KFUM Sverige 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 KFUM Sverige uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om KFUM
Sverige har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är
det inte ett bidrag är det en gåva.
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 redovisas till det verkliga värdet av den tillgången som KFUM Sverige fått eller kommer få.
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Om gåvan är avsett för ett specifikt ändamål, redovisas den del av gåvan som inte använts som
ändamålsbestämda medel under eget kapital.
Nettoomsättning. Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader. Ändamålskostnader är sådana kostnader kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av projekt inom ändamålet räknas till
ändamålskostnader.
Insamlingskostnader. Kostnader som organisationen haft för att samla in medel.
Administrationskostnader. Administrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera
organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren.
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
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 pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en pensioskostnad det år pensionen
tjänas in.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Anläggningstillgångar. Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat
med ackumulerade avskrivningar enligt plan (och nedskrivningar). Aktivering av en anläggningstillgång sker vid
anskaffning till högre belopp än 0,5 prisbasbelopp.
Finansiella tillgångar. Samtliga finansiella instrument värderas och redovisas utifrån anskaffningsvärden i enlighet
med reglerna i kapitel 11 i BFNAR 2012:1.
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs till det lägsta
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.
Ändamålsbestämda medel. I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor
och andra ändamålsbestämda medel.
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag. När KFUM Sverige erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren
redovisas en skuld.
Nyckeltalsdefinitioner
Verksamhetsintäkter
Organisationens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Organisationens samlade tillgångar.
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Resultat i % av intäkter
Resultat efter finansiella poster i förhållande till organisationens intäkter.
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Not 2 Insamlade medel
2020

2019

11 505
111 341
71 601
194 447

26 002
887
52 894
79 783

2 000
22 576
0
24 576

5 315
113 481
0
118 796

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Externa stiftelser och fonder

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
Bidrag från organisationer
Bidrag från fonder och stiftelser
Bidrag från Världens Barn

Offentliga bidrag
Mucf, Folke Bernadotte, Socialstyrelsen
Sida (SMR)

4 086 646
2 262 343
8 573 018
8 433 982
12 659 664 10 696 325

Nettoomsättning
Fakturerade tjänster

Övriga intäkter
Medlemsavgifter
Deltagaravgifter
Diverseintäkter

Summa intäkter

31 658
31 658

76 500
76 500

1 402 006
64 000
338 797
1 804 803

891 450
184 840
376 224
1 452 514

14 715 148 12 423 918
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Not 3

Personal
2020

2019

Medelantal anställda
Medeltalet anställda bygger på av organisationen betalda närvarotimmar relaterade till en
normal arbetstid.
Medelantal anställda
varav män

8,25
3,55

7,8
2,4

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelse
10
10
varav män
5
5
Generalsekreteraren är en man.
Löner och andra ersättningar
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått till
följande belopp:
Generalsekreterare*
Förbundsordföranden
Styrelseledamöter
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

-568 044
-35 475
-11 825
-2 823 342
-3 438 686

-508 038
0
0
-2 591 301
-3 099 339

Sociala kostnader
Pensionskostnader
Övriga personalkostnader
Summa

-1 022 592
-230 781
-66 158
-4 758 217

-1 024 300
-215 629
-42 172
-4 381 440

Av pensionskostnaderna avser 60 531 kr (55 199 kr) organisationens generalsekreterare.

Not 4

Leasing
Organisationen leasar kontorslokaler samt förråd.
Gällande hyresavtal gäller tom 22/11/30 och är på 342 864 kr
inklusive fastighetsskatt för 2021.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 355 716 kr för 2020.
(Hyra = 342 000 kr, förråd 13 716 kr ).
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Not 5

Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
2020
2019
Utdelningar
2 722 289
271 552
Räntor
0
2 559 500
Realisationsresultat vid försäljningar
0
34 609
Nedskrivningar
0
0
Återföring av nedskrivningar
0
0
2 722 289
2 865 661
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter
Ränteintäkter
Räntekostnader
Valutakursvinst/förlust

Not 6

2019
22 500
0
18 850
41 350

2020
68312
0
68 312

2019
0
68312
68312

-22771
-22 771
-45 542

0
-22771
-22771

22 770

45541

Materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 7

2020
0
0
4 053
4 053

Aktier i koncernföretag
Företag
Organisationsnummer
Lunett AB, 556605-7526

Antal/ka-

Säte
pitalandel %
2020-12-31 2019-12-31
Stockholm
100% 44 000 000 44 000 000

Eget kapital i Lunett
Årets resultat i Lunett

Not 8

40 515 400
889 807

42 102 743
-2 426 942

Långfristiga fordringar hos koncernföretag
2020-12-31 2019-12-31
Ingående ackumulerade
Tillkommande/avgående fordringar
Utgående redovisat värde

8 190 000 51 190 000
0 -43 000 000
8 190 000
8 190 000
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Not 9

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärde

2020-12-31
7 952 963
744 683
0
8 697 647

2019-12-31
7 639 367
1 240 640
-927 044
7 952 963

0
0
0
0

0
0
0
0

8 697 647

7 952 963

Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets nedskrivning
Återföringar av nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde

Specifikation av värdepapper
Värdepapper
Klövern pref
Lundbergsgruppen
Swedbank
ICA
Volvo B
Veoneerinc
Autoliv
Stora Enso
Ericsson
Humanfonden
Investor
Fortnox
Robur Transition Global
Sawed Robur ränte kort
Ansvar Aktiefond
Robur bas mix
SHB IG14C 20240325
HB 136AG
HB 136AS
AMF Ränt lång
Spiltan Räntefond Sv
Lannebo Mix
HB Japan tema
HB Euro ränta
Carnegie strat
HBF SV OMXSB A1 SEK
HBF GL IDX CR A1 SEK
AUAG silver

Redovisat
värde

Antal
1500
500
1000
1000
1000
500
500
1000
533
1300,223
350
350
3557,709
14266,16
157,672
14964,96
300000
500000
500000
1032,489
1240,49
6499,133
1773,05
76,648
117,7301
188,3104
161,8887
1475,579

453 133
316 285
218 997
404 144
152 537
194 855
501 052
118 607
24 197
845 399
199 182
99 840
875 183
1 439 267
22 371
207 598
303 000
561 000
561 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
50 000
50 000
200 000
8 697 647
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Marknadsvärde
480 000
440 600
144 120
410 900
193 800
89 100
382 500
157 300
52 042
1 644 651
209 720
161 875
1 590 332
1 443 308
109 620
501 176
287 400
493 200
534 800
156 691
157 120
182 236
189 823
150 777
195 240
58 512
53 357
224 863
10 695 063
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Not 10

Andra långfristiga fordringar
Depositioner

Not 11

2020-12-31
0
0

2019-12-31
0
0

2020-12-31
0
0
823 850
823 850

2019-12-31
0
0
1 496 009
1 496 009

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
Summa

Not 12

Checkräkningskredit
Avtalad kredit på checkräkningskrediten är 0 kr (0 kr).

Not 13

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Sidabidrag
Gustav V
Mucf
Övrigt
Summa

Not 14

2020-12-31

2019-12-31

770 409
191 000
438 891
0
1 400 300

536 942
50 533
0
0
587 475

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Upplupna kostnader
Upplupna sociala avgifter
Semesterlöner
Övrigt

2020-12-31

2019-12-31

512 053
15 890
50 572
0
578 514

292 138
26 681
84 916
0
403 735
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Not 15

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG
Efter räkenskapsårets utgång har KFUM Sverige erhållit beviljade finansiella medel i form av ett
ettårigt verksamhetsstöd med fokus på UNSCR 2250 av FBA, samt finansiella medel från SMR
avseende en ettårig tilläggsansökan för projektet Din Agenda vilket följs upp under våren 2021 med
ambition om att därefter säkra finansiering för en fyraårsperiod inom ramen för vad som kallas
Info/Kom-medel. Som ett resultat av ovan säkrade medel har en visstidsanställning som Junior
Programhandläggare inrättats året ut, samt en tillsvidareanställning inrättats och tillsatts inom
ramen för projektledare (Din Agenda) och utbildningssamordnare. Därutöver har utlyst tjänst som
insamlingsansvarig tillsatts med tillträde under våren 2021.
Tre-åriga program har startats upp med partners i Afrika och Öst med beviljade medel från SMR.
Båda programmen väntas utgår från KFUM Sveriges internationella strategi med fokus på
inkludering, youth empowerment (ungas identitet och makt) samt jämställdhet.
Under Q2 2021 planeras för K-FORUM som är en nationell mötesplats för medlemmar som
vanligtvis hålls vartannat år mellan organisationens Riksombudsmöten. K-FORUM var en av de
verksamheter som inte gick att genomföra under 2020 till följd av pandemi med Covid-19. Syftet
med K-FORUM är framförallt att skapa en nationell mötesplats där medlemsföreningarna har
möjlighet att få mötas och fördjupa sig i värdegrund, utbilda sig och ta del av kunskapshöjande
insatser. Årets K-FORUM kommer äga rum 23-24 april 2021 i anpassat ”corona-format” där
deltagarna deltar online från ett hotellrum på deras hemort.
Styrelsen har haft sitt första sammanträde för året, 6-7/2 2021, och bland annat fördjupat sig i
värdegrundsarbete och startat upp planering för Riksombudsmöte (ROM) 2021.
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