
  

 

 

Fastställande av årsredovisning 2019 
 
Kristna Fredsrörelsens årsmöte 2020 
 

 

Resultaträkningen visar vad som har hänt ekonomiskt i en förening under 

ett år, med intäkter och kostnader som summeras till ett resultat. 

Balansräkningen visar vad en förening har ”i plånboken” en given dag; 

tillgångar av olika slag som i sin tur finansieras antingen av skulder eller 

eget kapital. 

 

Årets resultat +175 tkr jämfört med budgeterat -130 tkr, ett glädjande resultat. Största delen 

av detta förklaras av tre saker: 

 Egeninsatser till projekt ligger under budget eftersom utfallet i projektverksamheten 

var lägre än budget vilket gav mindre behov av egeninsats. 

 Ökat administrationsbidrag genom nya bidragsgivare har bidragit till finansieringen av 

gemensam administration. 

 Ökat stöd från FBA. 

Vid årets slut fanns det 9,5 mkr i mottagna men ej förbrukade projektmedel som kräver en 

egeninsats på 7,5 % när de används. År 2020 är sista året för detta avtal. Om dessa 

projektmedel används i sin helhet utöver innevarande års budget kommer 2020 års resultat att 

belastas med betydligt högre egeninsats än under 2019.  

Pandemin orsakad av Coronaviruset, Covid-19, har från mars 2020 lett till förändrade 

förutsättningar för verksamheten. Det handlar till exempel om reserestriktioner och 

rekommendationer med syfte att minska smittspridning i samhället. I hur stor utsträckning 

verksamhetens genomförande kommer att påverkas beror på situationens utveckling och är 

svår att överskåda. Vi kommer att etablera digitala alternativ men stora delar av verksamheten 

är beroende av att människor har möjlighet att mötas och resa. 

I balansräkningen ser vi att omslutningen har ökat. Den främsta orsaken är att skuldposten 

mottagna men ej förbrukade bidrag har ökat vilket även lett till att behållningen på 

föreningens bankkonton har ökat. Genom årets överskott har föreningens egna kapital ökat till 

3,8 mkr. 

 

Styrelsen föreslår årsmötet 

att   fastställa den framlagda årsredovisningen för räkenskapsåret 2019. 

att   balansera årets resultat +175 028 kr i ny räkning. 

 

 

Kristna Fredsrörelsens styrelse, mars 2020 


