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Verksamhetens art och inriktning

Som lokalavdelning i Friluftsfrämjandet erbjuder Huddinge LA härliga naturupplevelser genom
en mängd små och stora friluftsävent1'r. Allt från barnverksamheten Skogsmulle och skogens
värld till vandringar nära och fjärran. Paddlingar, långfärdsskridskoturer på loka]a sjöar och i
skärgården. Skidor och klättring hittar du också i föreningens verksamhet.

Huddinge LAs aktiviteter leds alltid av utbildade ledare som gör turerna säkra, njutbara,
spännande och utvecklande. Det spelar ingen roll om du är nybörjare eller inbiten fantast -
grupperna anpassas alltid efter deltagarna och vi erbjuder gemenskap såväl som utmaningar för
de riktigt äventyrliga.

Huddinge lokalavdelning är en del av region MäIardalen, som i sin tur är en del av
riksorganisationen Friluftsfrämj andet.

Föreningens ändamål

Huddinge LA är en del av Friluftsfrämjandet vars ändamål är:

"Friluftsfrrimjandet cir en rilesorgaruisation som har till cindamål att frrimja en ahtiu fritid genom
shidåltnin"g och annat frituftsliu och dcirigenom uerka för foltthcitsa och liusglcidje.

Friluftsfrdrnjandet arbetar för detta syfte genom att:

1. organisera och arrangera friluftsliu för uuxna, ungdomar och barn

2. utbild.a ledare och funktioncirer för uerhsamheten

3. bedriua infor mation. och upply sningsuerksamhet rörande friluftsliu

4. uerka, för cindamå.lsenlig utrustning för friluftsliu

5. ucirn a allema n srcitten

6. uerlw för god friluftsmiljö och bitrcida uid shapandet au friluftsområderu och. anlciggningar

7. samarbeta med myrtdiglrcter och organisatioruer och uidta åtgcirder i öurigt som han
g agnaf r iluft s liu et s utu e chlirug.

Friluftsfrcimjand,et cir en. partipolitiskt oclt, religiöst obunden ideell organisation öppen. för alla."

(Friluftsfrämj andets stadga § 1 "Föreningens ändamåli')

Väsentliga händelser under året

Styrelsen har under årets arbetat vidare med att stärka föreningens verksamhet. En viktig del
har varit att tillsammans med grenledarna utveckla föreningens säkerhetsarbete.

De administrativa rutinerna har utvecklats, främst genom att den löpande bokföringen lagts ut
externt och numera sköts av Friluftsfrämjandet Region MäIardalen.

Styrelsens arbete har utvecklats på ett bra och stabilt sätt under året efter turbulensen med flera
avhopp i styrelsen föregående år.

Lokalavdelningen har fortsatt att växa och en rad investeringar i verksamheten har gjorts för att
möjliggöra ytterligare tillväxt. Investeringar har skett både i material och i ledarutveckling,
främst utbildning.



Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång.

Skidskolan vintersäsongen 2O2O har ställts in. Det kommer att få betydande ekonomiska
konsekvenser för result ateL 2020. Sannolikt kommer det ekonomiska resultatet år 2020 att visa
på ett underskott högre än -B00tkr.

Föreningens egna kapital är dock betydande och föreningens fortlevnad är inte i farozonen.

Framtida utveckling

Framtiden för Huddinge LA är god. En stabil medlemstillväxt har skett de senaste åren och
fcireningens starka ekonomi kommer att tiliåta fortsatta investeringar trots den väntade
förlusten 2020.

Det viktigaste för ftireningen är att tillväxten av med.Iemmar kan gå hand i hand med en tillväxt
av antalet ledare, samt en fortsatt satsning på att utveckla ledarnas kompetens, d.å all
verksamhet i föreningen är ledarledd.

Årets ekonorni

Huddinge LAs ekonomi bygger på bidrag från det offentliga samt egenfinansiering i form av
deltagaravgifter och del av medlemsavgiften.

Huddinge LA gör ett resultat på +57tkr.

Föreningen har under ett antal år byggt upp ett betydande eget kapital. Det är av stor vikt att
kapitalet är betydande så föreningen kan klara av en inställd skidskola utan att föreningens
fortlevnad är i farozonen-

Det egna kapitalet kommer även efter 2O2O attvara betydande och likviditeten är fortsatt god.
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Änssoxslur rön ÅR eorg

RESULTATRÄxIttue

lntiikter

Rörelsens kostnader

Lokal och kansli
Verksamhetskostnader
Personalkostnader
Avskrivningar enligt plan

Rörelseresultat

Resultat från fi nansiella investeringar

Garantiprovision
Räntekostnader och tiknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

2019
Rronor

2 335 967

-260 362
-1 433 075

-525 280
-53720

zal8
kronor

2707 533

-306 723
-1 583 488

-603 929
-12.092

-2506 232

201701.

-3 296
-843

197 562

197 s62

-2 212 437

63 530

-6 173
-78

57 279

57 279



FRILUFTSFRÄMJANDET,

BALANSRÄKNING

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar

M ate riella an I äg g n i n g sti ll g ång a r
Maskiner och inventarier

Summa Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfistiga fordingar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader/Upplupna intäkter

Kassa ach Bank

Summa Omsättningstill gångar

Summa Tillgångar

Huddinge,81280A-2287

Noter 2019-12-31
Rronor

120 641

124 641

1 20 641

2302
194 142

-T§67;A'
1 581 259

1 777 703

I 898 344

2018-12-31
kronor

22 681

22681

22 681

14
179 201mm

1 472 545

1 651 760

1 674 441

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget Kapital

Fift Eget Kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Summa Eget kapitäl

Kortfristiga Skulder

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skutder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa Kortfristiga Skulder

Summa Eget Kapitaloch Skulder

927 483

54 245
15 670
16 921

884 025

870 204
57 279

67?642
197 542

870 204

126778
14 978
16 760

645 721

804 237

1 874 44',|.

970 861

1 898 344

Styrelsen föreslår att till stämmans förfogande stående resultat:

Arets vinst
Balanserat resultat

Disponeras enligt följande:
balanseras i ny räkning

57 279
870 204

-§27 
483

927 483
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VÄRDERING§. OCH REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 201 6:10 Arsredovisning i mindre
företag (K2).

Materiella Anläggni ngstillgån gar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar
görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Följande avskrivningstider tillämpas:

Antal år
Kajaker
Skidjackor

5
3

2019-12.3r
kronor

2018-12-31
ktonor

NOTER

NOt 1 . INTÄKTER

Försäljni n g medlemsarti kl a r

Deltagaravgifter
Uthyming utrustning
Medlemsavgifter
Kommunala bidrag
Erhållna bidrag och ersättningar för personal

Övriga ersättningar och intäkter
Totalt

Not 2 - PERSONALKOSTNADER

Medeltalet anställda har uppgått till

Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till styrelse
Löner och andra ersättningar till övriga anställda
Sociala avgifter
(varav pensionskostnader)
Övriga personalkostnader
Totalt

Not 3 - INVENTARIER
lB bokfört värde
Ärets inköp
Ärets utrangering

lB ackum värdeminskning
Arets avskrivningar
Ackum avskrivning på årets utrangering

UB bokfört värde

Not 4 - KAS§A OCH BANK

Kontantkassa
Plusgiro
Nordea Sparkonto
Nordea Spärrkonto

6 293
1 862 547

1 2AO

158 263
75 418

226 896
5 350

7 858
2 130 112

3 510
247 150

77 321
241 746

236
2 335 967 2707 933

440 396
154 199
40 807

" 9334
603 929

755 453
0

0

364 677
156 640
44 320

3 963
525 280

755 453
151 680

0
907 133

-732 772
-$724

0

755 453

-720 680
-12 092

0
-786 492

120 641

352
953 501
427 406
200 ooq

1 581 259

-732772

22 681

500
844 639
427 406
200 000

1 472545 a,e
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NOt 5 - UPPLUPN.KOSTN./FÖRUTBET. INTÄKTER

Förutbetalda intäkter
Alpint
Fjä[
Klättring

Upplupna kostnader
Skistar
Tänndalen
§emesterlöneskuld
Sociala kostnader
Övriga kostnader

Huddinge

Vår revisionsberättelse har avgivits den

558 170
597 690

23 395
66 900

66 500
69 422
29754
12324
18 040

39 489
12 407
35 655m884 025
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