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Årsredovisning
Skifte för Sverige
802461-8087
Styrelsen för Skifte för Sverige får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under
räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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Skifte för Sverige
802461-8087

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
VERKSAMHETEN
Allmänt om verksamheten
Föreningen Skifte för Sverige (802461-8087) har sitt säte i Stockholm. Föreningens är religiöst och partipolitiskt obunden.
Föreningens syfte är att stödja "Skiftet", dess syften och angränsade frågor. Skiftet syftar till fördjupad demokrati, skydda vår miljö
samt ökad jämlikhet på alla områden; kön, ekonomi, social rättvisa m.fl.
Främjande av ändamålet
Föreningsändamål är samma som syftet enligt ovan. Det har främjats genom att Skifte för Sverige gett "Skiftet" ekonomiska muskier att
genomföra det som finns redovisat under "väsentliga händelser under verksamhetsåret"
Flerårsöversikt

Huvudintäkter
Årets resultat
Soliditet

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

4 471 108
1 052 638
56%

3 183 424
254 426
70%

2 255 529
-222 163
72%

1 643 049
686 915
93%

Väsentliga händelser under verksamhetsåret 2018

Skiftet fick en donation om:
•
50 000 från det etiska företaget LUSH ur deras Charity Pot för att driva MittSkifte.org
•
20 000 från SEKO Banklubben Stockholm för att betala Skiftes GDPR-arbete
•
15 000 från SEKO Stockholm för att betala Skiftes GDPR-arbete
Ca 1,3 miljoner kronor från Luminate (tidigare Omidyar Network) för ett projekt om att bekämpa digital desinformation
•
Ca 1,2 miljoner från Mehr Demokratie för folkbildning om grundläggande demokratiska rättigheter och möjligheter
•
•
•

Skiftet fick donationer från Skiftet-aktiva om ca 2,94 miljoner kronor
Skiftet gick från fyra anställda vid årets början till sex anställda vid årets slut

Vi har, tillsammans med andra, vunnit fler segrar under 2018 än någonsin i vår historia, här är några segrar i urval:
•
EU utreder engångsplastförbud
•
Regeringen utreder högkostnadsskydd för tandvården
•
Samtyckeslagstiftning
•
Nationella riktlinjer för endometrios på plats
•
Miljardsatsning på förlossningsvården
•
Sparkrav på LSS tas bort
•
Utredning som ska se över straffansvaret för rasistiska symboler
Regeringen tillsätter utredning om rasistiska organisationer vilka innebär förföljelse av en folkgrupp på grund av etniskt ursprung,
•
hudfärg eller annat liknande förhållande
Inga juridiska organisationer (förutom de enligt ovan redovisade) har gett oss gåvor 2018. En privatperson har gett mer än
10 000 kr (även sammanräknat av fler små donationer). Det är Ingela Brymer (12 000 kr).
Resultat och ställning
Bokslutet för 2018 slutar på ett överskott på 1 052 638 kr. Föreningen hade budgeterat för ett underskott på cirka 500
000 kr. Resultatet är alltså väldigt mycket bättre än budget. Skälet är dels att vi fått fler små donationer än vad vi
budgeterat för. Men framförallt är resultatet bättre i och med de stora donationerna från Mehr Demokratie och
Luminate.
Styrelsen för Skifte för Sverige har tidigare haft som långsiktigt mål att föreningen skall stå på helt egna ben 2017. Det
betyder att intäkterna från privatpersoner eller juridiska personer i Sverige skall överstiga eller balansera utgifterna. Vi
kan därför med glädje notera att vi nu kan anses nått det målet. Tar vi bort de två stora donationerna enligt ovan ligger
föreningen visserligen på ett minusresultat. Dock hade utgifterna varit lägre om vi inte fått dessa två donationer
eftersom vi då inte anställt ytterligare två medarbetare.
Det stora överskottet är därför i mångt och mycket en garanti för att vi fortsatt kan behålla sex medarbetare i
åtminstone delar av året 2019.
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RESULTATRÄKNING

Föreningens intäkter, lagerförändringar m.m.
Nettoomsättning
Erhållna gåvor/donationer
Summa föreningsintäkter, lagerförändringar m.m.
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Summa föreningskostnader

Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

2018-01-01

2017-01-01

2018-12-31

2017-12-31

84 385
4 471 108
4 555 493

84 470
3 183 424
3 267 894

-1 188 655

-1053 984
-1938 610
-20 874

-2 292 791
-20 874
-3 502 320

-3 013 468

1 053 173

254 426

-49
-486
-535

-2
-372
-374

Resultat efter finansiella poster

1 052 638

254 052

Resultat före skatt

1 052 638

254 052

Årets resultat

1 052 638

254 052
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BALANSRÄKNING
2018-12-31

2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

6 958

27 832

Summa materiella anläggningstillgångar

6 958

27 832

Summa anläggningstillgångar

6 958

27 832

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga ford ringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

225
100 290

1 019
50
141 109

Summa kortfristiga fordringar

100 515

142 178

3

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank

3 502 748

1 238 076

Summa kassa och bank

3 502 748

1 238 076

Summa omsättningstillgångar

3 603 263

1 380 254

SUMMA TILLGÅNGAR

3 610 221

1 408 086
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2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

982 506
1 052 638

728 454
254 052

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

2 035 144

982 506

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28 713
1 191 854
354 521

1 030
14 121
98 280
312 149

Summa kortfristiga skulder

1 575 077

425 580

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 610 221

1 408 086
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NOTER
Not

1

Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2).
Årsredovisningen upprättas för först gången enligt BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2). Vilket kan innebära
bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmsta föregående räkenskapsåret.

Not

2

2017

2018

Medelantalet anställda

Män Kvinnor

Medelantalet anställda

3

en

Män Kvinnor

3

2

2

2018-12-31

2017-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden

69 580
69 580

69 580
69 580

Årets avskrivningar

20 874

20 874

Not

Not

3

4

Inventarier, verktyg och installationer

Avskrivningsprinciper för anläggninstillgångar

Avskrivningar enligt plan baserad på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod
Följande avskrivningstider tillämpas:
*Datorer med ett ursprungsvärde över 0,5 prisbasbelopp

Nyttiandeperiod
3,33 år

Underskrifter
Stock im 2019-06-

26

'Yek,rH
Maja Dahl
Styrelseordförande

Paul Ferris
Kassör

Tor auden Källstigen
Ledamot

Beck arvis
Ledamot

Siisanne Sjösted
Ledamot

Min revisionsberättelse har l"

Stefan Adebahr
Auktoriserad revisor
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Skifte för Sverige för år 2018.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2018 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Skifte för Sverige för år 2018.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om
ansvarsfrihet.

Solna den 26 juni 2019

Stefan Adebahr
Auktoriserad revisor
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