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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Skifte för Sverige, 802461-8087, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2019.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Allmänt om verksamheten
Föreningen Skifte för Sverige (802461-8087) har sitt säte i Stockholm. Föreningen är religiöst och
partipolitiskt obunden. Föreningens syfte är att stödja Skiftet, dess syften och angränsande 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 muskler att genomföra det som redovisats under väsentliga händelser under
verksamhetsåret

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Donationer
Privatpersoner
Skiftet fick donationer från Skiftet-aktiva om ca 3,22 miljoner kronor. Varav Leif Biureborgh gett 12 000
och Jesper Högström gett 12 000.
Juridiska personer
- 700 000 från European Climate Foundation
- 300 000 kronor från Mehr Demokratie
- 125 000 från OPENminds
- 4 000 Jordens Vänner Göteborg
- 2000 SEKO Klubb 111
- 1 200 från Vågen Trädgård AB
- 678 kronor Från LUSH Charity Pot
- 100 kronor från Lennart Nord Arkitektkontor HB
Inga juridiska organisationer (förutom de enligt ovan redovisade) har gett oss gåvor 2019.
Antal anställda
Skiftet började 2019 med sex anställda och slutade året med sju anställda

Vi har, tillsammans med andra organisationer i många av fallen, varit aktiva i en rad kampanjer med
positivt utfall:
- Resebolaget Ving började med tågcharter vilket 29 000 Skiftet aktiva skrivit under ett upprop om
- Regeringen utreder hur man kan minska den skadliga spelreklamen
- 1 000 Skiftet-aktiva gick ut med 100 000 dörrhängare som uppmanade folk att gå och rösta i
EU-valet
- Sverigedemokraterna svänger om aborträtten. De uppmärksammar att de gör detta för att de
förlorade mycket på detta i valet 2019.
- Skiftet var en av finansiärerna av Folk mot fossilgas som är Sveriges kanske största olydnadsaktion
någonsin. Efter aktionen gick regeringen ut och sa att fossilgasterminalen inte får expandera.
- Skiftet agerade mot den svenska vapenexporten till Turkiet efter landets invasion av Kurdistan.
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Tusentals mejlade och skrev kommentarer på ministrars facebooksidor. De blev raderade och vår
mejlserver blockades av regeringen. Vapenexporten stoppades efter.
- Skiftet påbörjade vår stora kampanj kallad Protestvåg mot nedskärningar. Över 20 upprop på
MittSkifte ingår i denna meta-kampanj och i två av fallen har politikerna gått på uppropens linje. Ett
nattis i Örnsköldsvik stängs inte och två av tre parklekar i Stockholmsförortan Farsta blir inte stängda.

Resultat och ställning
Bokslutet för 2019 slutar på ett överskott på 600 304 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 European Climate Foundation.
Styrelsen för Skifte för Sverige har tidigare haft som långsiktigt mål att föreningen skall stå på helt
egna ben från och med året 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
fortsätter hålla det målet.
Tar vi bort de två stora donationerna enligt ovan ligger föreningen visserligen på ett minusresultat men
inom budget. Då hade utgifterna troligen också varit lägre, om vi inte fått dessa två donationer,
eftersom vi inte fortsatt haft lika många anställda.
Det stora överskottet är därför i mångt och mycket en garanti för att vi fortsatt kan behålla sex
medarbetare fortsatt eller åtminstone under stora delar av 2020.

Flerårsöversikt
Huvudintäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

2019
5 444 708
600 304
86

2018
4 471 109
1 052 638
56

2017
3 183 424
254 426
70

Belopp i kr
2016
2 255 529
-222 163
72

Förändringar i eget kapital
2019-12-31

2018-12-31

Specifikation av fritt eget kapital:
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt fritt eget kapital

2 035 144
600 303
2 635 447

982 506
1 052 638
2 035 144

Totalt eget kapital

2 635 447

2 035 144

Resultatdisposition
Belopp i kr
Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 2 635 447, disponeras enligt följande:
balanserat resultat
årets resultat
Totalt

2 035 144
600 303
2 635 447

disponeras för
balanseras i ny räkning

2 635 447

Summa

2 635 447

Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
2019-01-012019-12-31

2018-01-012018-12-31

3 216 142
2 227 366
37 500
2 246
5 483 254

3 026 405
1 444 702
45 500
38 885
4 555 492

-56 680
-2 079 745
-2 737 922

-1 188 654
-2 292 791

-6 958
-4 881 305

-20 874
-3 502 319

601 949

1 053 173

-1 645
-1 645

-535
-535

Resultat efter finansiella poster

600 304

1 052 638

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

600 304

1 052 638

600 304

1 052 638

Belopp i kr

Not

Erhållna gåvor/donationer
Erhållna bidrag
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

2

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

3

6 958
6 958

Summa anläggningstillgångar

6 958

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

467
108 975
109 442

224
100 290
100 514

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 951 422
2 951 422

3 502 748
3 502 748

Summa omsättningstillgångar

3 060 864

3 603 262

SUMMA TILLGÅNGAR

3 060 864

3 610 220

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

2 035 144
600 304
2 635 448

982 506
1 052 638
2 035 144

Summa eget kapital

2 635 448

2 035 144

35 413
73 320
316 683
425 416

28 713
1 191 843
354 520
1 575 076

3 060 864

3 610 220

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstiligångar
Immateriella anläggningstillgångar:
Materiella anläggningstillgångar:
-Datorer

Ar

3

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (22 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2 Personal
Personal

Män
Kvinnor
Summa

2019-01-012019-12-31
3,18
3,11

2018-01-012018-12-31
3
3

6,29

6
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Not 3 Inventarier, verktyg och installationer
2019-12-31

2018-12-31

69 580
69 580

69 580
69 580

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid årets början
-Årets avskrivning anskaffningsvärden

-62 622
-6 958

-41 748
-20 874

Vid årets slut

-69 580

-62 622

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början
Vid årets slut

Redovisat värde vid årets slut

6 958

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid 19 har påverkat Skiftet på många sätt. Vi har sett ett inflöde av nya kampanjer och vi har varit
med och skapat tryck i en rad viktiga frågor så som att aktivera krislägesavtalet i vården i region
Stockholm. Engagemanget har ökat och om trenden fortsätter kommer vi kunna fördubbla vår lista
med aktiva under 2020. Vi har styrt om verksamheten till att helt fokusera på det digitala ovh vi jobbar
med att öka tillväxten tillväxten av aktiva som engagerar sig via våra digitala verktyg.
Samtidigt ser vi att omsättningen påverkas. Att omsättningen kommer påverkas är klart och att det är
negativt nu på kort sikt. Det kan röra sig om en minskning om ca 30 procent i omsättning. Eftersom
Skiftet har god soliditet finns inga planer i skrivande stund på att permittera någon i personalen. Allt
beror på hur länge covid-19 fortsätter och vilka typer av insatser regeringen föreslår som är
ekonomiska lättnader för Skiftet som organisation.

Underskrifter
y
Stockhblm, 2 20-4- c

Maja D
Sty elseordförande

Paul Ferris
Kassör

.
ecky/slarvis
Styrelseledamot

Anton Trollbäck
Styrelseledamot

Susanne Sjöstedt
Styrelseledamot
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efan Adebahr
Auktoriserad revi or
Kommentar:
Bolagets resultat- och balansräkning blir föremål för fastställelse på ordinarie årsstämma
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Till föreningsstämman i Skifte för Sverige, org. nr 802461-8087

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Skifte för Sverige för år 2019.
Enligt vår 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 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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.
Revisorns ansvar
Våra 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 våra 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 vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

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.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
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 vi 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.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Skifte för Sverige för år 2019.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Revisionsberättelse Skifte för Sverige, org. nr 802461-8087, 2019

1(2)

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt 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
vi 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 vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
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. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den 2 juni 2020
KPMG

Stefan Adebahr

-----"-"----

Auktoriserad revisor
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