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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Om inte annat anges redovisas alla belopp i svenska kronor (kr).

Allmänt om verksamheten
Friluftsfrämjandet är en demokratisk, partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation. Sedan 1892 har vi
främjat friluftslivet och värnat allemansrätten.
Vi skapar roliga, trygga och lärorika äventyr – på fjället, vattnet, snön, isen och i skogen. Året runt och för alla.
Vi har tagit på oss uppdraget att bidra till ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för naturen, genom friluftsliv.
Det är vårt bidrag till ett ännu bättre samhälle.
Verksamheten bedrivs lokalt, och stöttas av våra regioner och riksorganisationen. Föreningen (riksorganisationen)
har sitt säte i Stockholm.
Vi består av 300 lokalavdelningar, fördelat på sex regioner, samt verksamhet i ca 400 förskolor och skolor. Antal
medlemmar ökar något och den 30 september 2020 var antalet 108 559. Utöver våra medlemmar når vår ”öppna
verksamhet”, exempelvis genom de cirka 25 skidbackar som vi driftar samt de förskolor och skolor som vi har
verksamhet i, ännu fler personer.
I en Sifo-undersökning i oktober 2020 svarade åtta procent ”Ja (ett tillfälle eller flera tillfällen)” på frågan ”Har du,
eller någon i din familj, inspirerats till friluftsliv av Friluftsfrämjandet eller Skogsmulle de senaste 12 månaderna?”.
Friluftsfrämjandets mål är att denna siffra ska öka till 25 procent till 2030.
Friluftsfrämjandet har cirka 7 000 ideella ledare inom ett flertal olika friluftsgrenar, exempelvis fjällvandring och
-tur, kajak, kanadensare, klättring, långfärdsskridsko, längdskidor, mountainbike, naturparkour, skidor utför
(inklusive snowboard), Skogsmulle och Skogens värld (verksamhet för de yngre barnen), vandring (lågland)
samt Vildmarksäventyr (verksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna och familjer).
Vi strävar efter att spegla samhällets mångfald och erbjuda verksamheter som är välkomnande, tillgängliga och
trygga för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
Social hållbarhet som håller över tid bygger vi på värderingar som främjar tillgänglighet och inkludering och
genom samarbeten med aktörer som delar våra värderingar. Vi tror på att verka för jämlikhet och mångfald för att
främja folkhälsa genom friluftsliv.
Som organisation har vi mycket goda förutsättningar att vara ett föredöme inom ekologisk hållbarhet. Vi strävar
efter att utveckla verksamheten så att vi maximerar organisationens positiva och minimerar organisationens
negativa inverkan på ekosystemen och klimatet, samt att ”respekt för naturen” är en tydlig del i alla våra
verksamheter.
Som ideell organisation är vår främsta resurs det ideella engagemanget i våra lokalavdelningar. Vi ska ständigt
inspirera, stötta och leda det ideella engagemanget. Vi bedriver även verksamhet inom förskola och skola samt
säljer produkter. Vår ekonomi ska vara stark, som grund för att växa som organisation.
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Vi verkar i linje med Sveriges friluftsmål, samt de globala 2030-målen och har ett särskilt fokus på #3 God hälsa
och välbefinnande, #4 God utbildning, #11 Hållbara städer och samhällen, #13 Bekämpa klimatförändringarna,
och #15 Ekosystem och biologisk mångfald.
I takt med att Friluftsfrämjandet utvecklas och växer blir även vårt bidrag till ett mer hållbart samhälle tydligare
och ännu större.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Intäkter
Medlemsavgifterna är den viktigaste finansieringskällan för Friluftsfrämjandet som helhet, eftersom den bidrar till
både lokalavdelningar, regioner och riksorganisationen. 2020 betalar vuxna 360 kronor och familjer 530 kronor för
ett års medlemskap.
De statliga bidragen, via Svenskt Friluftsliv, är en grundförutsättning för verksamheten och utgör en stor del av
Friluftsfrämjandets finansiering. Organisationsbidraget för år 2020 var 9,6 miljoner kronor. Dessutom fick vi
verksamhetsbidrag på knappt 2 miljoner kronor.
Friluftsfrämjandet är förmånstagare till Svenska PostkodLotteriet och har sammantaget fått 73 miljoner kronor
till och med 2020. Bidraget för 2020, som var på 7 miljoner kronor, redovisas under Insamlade medel. Vi har
dessutom fått ytterligare 700 000 kr i covid-tillägg som kommer att användas 2021.
Friluftsfrämjandet har också fått projektbidrag från Naturvårdsverket, Naturkompaniet, Lidl och fått bidrag från
Swedbank Robur Humanfond samt att vi fått en extra utdelning från Folkspel.

Ändamålskostnader
Under 2020 har organisationen fortsatt utvecklingen med digitalisering, med fokus på användarupplevelse och
stabilitet. Friluftsframjandet.se har utvecklats vidare för att möta fler behov och förbättrad prestanda.
Friluftsfrämjandet har under året fortsatt att driva flera strategiska satsningar:
Skogshjältarna riktar sig till årskurserna F–3 samt fritids och erbjuder kunskap och redskap för upplevelsebaserat
lärande som en del av schemat.
Under 2020 har Skogshjältarna, med finansiering från Svenskt Friluftsliv, utvecklats vidare och finns nu i fem av
sex regioner och på 21 skolor. Under tre tvåveckors-perioder har vi marknadsfört Skogshjältarna och Friluftsfrämjandets utomhuspedagogik genom riktade videoannonser i sociala medier. Målgruppen var pedagoger med
intresse för utomhuspedagogik. Videoannonserna har visats närmare 600 000 gånger för totalt drygt 206 000
personer. Genom olika kommunikationsinsatser har vi nått 238 000 personer.
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Skogsmulle 2020 har, med finansiering från Svenskt Friluftsliv, Lidl Future Initiatives och Naturkompaniets
Naturbonusen, under 2020 intensifierats. Arbetet med Skogsmulle 2020 bygger på vår arbetsmetod ”veta snarare
än anta”. Konkret innebär det att vi genomför nysatsningen i samarbete med experter, exempelvis en extern jurist
som trippelkollar våra planer utifrån viljan i Göstas testamente, ett externt team hos förlaget Egmont som är proffs
på berättelser för barn och, inte minst, våra främsta interna Skogsmulleexperter: barnen i våra verksamheter. För
att fånga in barnens tankar besöker vi ett antal förskolor för att vara med när barnen pratar om och ritar
Skogsmulle. Dessutom rådfrågas ytterligare interna experter, t.ex. ledamöterna i Gösta Frohms Skogsmullestiftelse,
ett gäng pedagoger inom I Ur och Skur, samt ett stort antal ledare och medlemmar. 2020 har nysatsningen på
Skogsmulle resulterat i böckerna "Skogsmulle och den röda fjädern" samt "Skogsmulle och den ledsna fågeln",
en pysselbok, en varumärkesmanual, ett flertal verksamhetsmaterial samt olika profilprodukter (t.ex. t-shirt, reflex,
mössa).
Friluftsfrämjandet i Ur och Skur Utveckling AB
Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB skall vara ett modernt, ansvarsfullt och effektivt förskole- och
skolkoncept byggt på utomhuspedagogik, friluftsliv, medvetet ledarskap, natur- och miljökunskap, Friluftsfrämjandets ideella syfte och I Ur och Skurs starka varumärke. I Ur och Skur skall aktivt bidra till att fler barn i
Sverige, oavsett bakgrund, kommer ut i naturen, utvecklar kunskap om hållbar livsstil och uppnår bättre hälsa.
Bolaget är idag huvudman för sju förskolor inklusive en skola som drivs som en ekonomisk förening (I Ur och
Skur Mullebo, Ekonomisk förening), och har 190 licenstagare över hela Sverige.
Bolaget visar ett positivt resultat för 2020. Intäkter och kostnader har vuxit i och med ett ökat antal inskrivna
barn, fler anställda samt godkända Skolverksansökningar. Kostnaderna har dock blivit mindre än normalt tack
vare lägre arbetsgivaravgifter och högre kompensation för sjuklöner kopplat till corona-pandemin. Storleken på
intäktstillväxten uppgår för bolaget till omkring 6,5 miljoner kronor och för Mullebo, som ingår i koncernen från
och med 2020, till omkring 15,1 miljoner kronor vilket återspeglas i de ökade verksamhetsintäkterna i koncernredovisningen. Övertagandet av Mullebo har även genererat en positiv engångspost i koncernredovisningen
på omkring 2,5 miljoner kronor, se not 4.
Inom Ur och Skur finns ca 5 500 barn och 1 100 pedagoger i egna och licensierade förskolor och totalt 141
anställda på egna förskolor och kontor.
Pandemin har påverkat genom att kontorets anställda har arbetat hemifrån största delen av året och genomfört
möten digitalt. På förskolorna har verksamheten fortsatt, men utbildningen påverkats under delar av läsåret då
omsorg varit i huvudfokus. En utökad riskbedömning har lett till ändrade rutiner vid hämtning, lämning samt för
möten. Ledningen har säkerställt ett kontinuerligt flöde med uppdaterad information till anställda och vårdnadshavare samt utökat antal möten med rektorerna.
Utbildningarna har ställts om till att till stor del genomföras digitalt, vilket har attraherat ett stort antal deltagare.
Höstglöd-konferensen ställdes in och bolaget har genomfört flera webbföreläsningar inför att konferensen ska
genomföras senare.
I Ur och Skur har fortsatt stärka organisation och styrning, och kommunikationsarbetet har utvecklats internt
och externt. Bolaget har anställt en ny rektor till en av förskolorna, arbetat med och utvecklat nätverk, utbildningar,
föreläsningar och konferenser för licenstagare och andra intressenter. En kommunikatör anställdes i slutet av året.
Strategiskt arbete med en digitaliseringsplan inleddes. Bolaget har arbetat långsiktigt för tillväxt i samarbete med
olika partners, kommuner och fastighetsägare samt förberett övertagande av två förskolor samt start av en ny
under 2021.
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Väsentliga beslut och aktiviteter under räkenskapsåret:
• Kanske har friluftsliv aldrig varit så viktigt som just nu. För när covid-19-krisen drabbade vårt samhälle och allt
förändrades fanns naturen där och erbjöd ett tryggt livsrum för stillsamma stunder, för vandrande möten, för
motion och för lek. För att stärka folkhälsan, livsglädjen och respekten för naturen så genomförde Friluftsfrämjandet under 2020, utöver ordinarie verksamhet, kraftsamlingen ”Ett äventyr extra” som syftar till att erbjuda
1 000 extra äventyr, samt flertalet kampanjer med inspiration för friluftsliv och information om allemansrätten.
Dessutom erbjöd våra förskolor I Ur och Skur stöd till andra förskolor som vill arbeta med utomhuspedagogik.
• Covid-19-krisen har påverkat Friluftsfrämjandet ekonomiskt på olika sätt. Intresset för friluftsliv har varit väldigt
stort, men restriktionerna har begränsat Friluftsfrämjandets utbud av aktiviteter och ledarutbildningar. Detta
påverkar ekonomin i lokalavdelningar och regioner. Den ekonomiska påverkan på riksorganisationen har också
påverkats på olika sätt. De stora intäktskällorna (medlemsintäkter, Svenska Postkodlotteriet och Statsbidrag)
har varit stabila och Svenska Postkodlotteriet har dessutom gett Friluftsfrämjandet ett utökat basstöd (covidtillägg). Försäljningen av ledarkläder och material till föreningen (materialförsörjning) har å andra sidan minskat
med ca 25% (jämfört med 2019), vilket är en direkt effekt av minskad aktivitets- och utbildningsnivå. På
kostnadssidan så har covid-krisen varit till viss fördel för Friluftsfrämjandet. Baserat på lägre arbetsgivaravgifter
så har löneomkostnaderna minskat. Vissa aktiviteter har inte kunnat genomföras enligt plan, på grund av
restriktioner och omkostnader kopplat till kontoret samt för resor och möten har också minskat. För 2021 och
framåt så är den ekonomiska utblicken stabil, inte minst på grund av det extremt stora intresset för friluftsliv,
som när restriktionerna släpper bedöms ha positiv inverkan på intäkter från medlemmar, aktiviteter och
utbildningar. Viss osäkerhet finns gällande bidrag från stat, region och kommun – för det fall att konjunkturen
försvagas, även om det inte finns konkreta indikationer på det i dagsläget. Friluftsfrämjandet styrs av stämman,
och 2020 arrangerades årsstämman digitalt 16 maj. Årsstämman godkände verksamhetsberättelse och
årsredovisning, antog verksamhetsplan och budget, samt mottog revisionsberättelsen och beviljade styrelsen
ansvarsfrihet.
• Vår utbildningsorganisation Friluftsakademin säkerställer hög kvalitet och kapacitet i våra ledarutbildningar.
Den nationella samordningen skapar en likartad struktur med gemensamma mål och kursplaner. Målet för 2020
var att uppnå 10 300 ledarkompetenser, vilket vi inte nådde utan landade på 9 039 registrerade ledarkompetenser.
Målet för antalet individuella ledare var 6 930, vilket vi inte lyckades nå på grund av corona. Vi nådde 6 127
registrerade ledare. Målet för antalet individuella kursledare var 240, vilket vi överträffade och nådde 263
kursledare.
• Vår medlemstidning Magasin Friluftsliv skickas till medlemmar 4 gånger per år – alltid full med tips och
inspiration. Dessutom har vi medlemserbjudanden som gör utrustning, upplevelser och resor lite billigare.
• Vår webbplats friluftsframjandet.se är navet i organisationens kommunikation, genom att publiceringen av våra
äventyr i Äventyrshanteraren utgör grunden för vårt arbete med marknadsföring, gör information om våra
äventyr och utbildningar tillgängligt för alla, skapar ordning och reda vilket underlättar administration och
samarbete lokalt, regionalt och nationellt, samtidigt som det är en säkerhetsfråga då alla uppgifter samlas
tillgängligt.
• Friluftsfrämjandets varumärke är starkt. I den årliga undersökningen "Anseendeindex intresseorganisationer"
placeras Friluftsfrämjandet överst på listan 2020, för fjärde året i rad. Anseendeindex mäter allmänhetens tilltro
eller intryck till en organisation, samt vilken kvalitet och framgång allmänheten tillskriver organisationen.
• Vårt arbete med opinionsbildning och påverkan utvecklades under 2020. Vi definierar och avgränsar arbetet
med opinionsbildning och påverkan till att genom dialog med beslutsfattare främja en samhällsutveckling som
gynnar våra prioriteringar. Ramen för vårt arbete med opinionsbildning och påverkan är en triangel med följande
sidor: Sveriges friluftsmål, Svenskt Friluftslivs agenda och allemansrätten. Arbetet resulterade i ett flertal möten
med regerings- och riksdagspolitiker, samt flertalet publicerade debattexter.
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• Direkt när pandemin drabbade Sverige, den 17 mars, drog Friluftsfrämjandet igång kampanjen #Skogsmulle30
day challenge. Friluftsfrämjandets syfte med #Skogsmulle30 day challenge är att inspirera till vistelse i naturen,
samtidigt som vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd angående
covid-19. Kampanjen använde sociala medier och utmaningar, för att nå en bredare målgrupp, inklusive barn
som inte deltar i idrott på fritiden. Tack vare att dessa utmaningar saknar tävlingsmoment lockas barn som inte
söker sig till idrott. Varje dag, i 30 dagar, gav Skogsmulle en ny kul utmaning i naturen. Exempelvis: Balansera,
eller gå balansgång, på en sten eller ett liggande träd. Vinter, vårvinter, vår – kan ni hitta tecken på kommande
årstid? Färgbingo! Måla 4–9 st rutor på ett papper, och måla/skriv en färg i varje ruta. Hitta något i naturen för
varje färg. Klättra i träd eller upp för ett litet berg/snöhög. Alla åldrar, i alla delar av Sverige, var varmt välkomna
att delta. Och, de som tog ett foto på utmaningen, publicerade fotot, och använde #Skogsmulle30 day challenge
deltog i utlottning av fina priser. Kampanjen väckte mycket stort engagemang bland allmänheten och i media,
och engagerade uppskattningsvis närmare en miljon människor.
Koncernen som helhet ser en omfattande intäkts- och resultatförstärkning under 2020. Intäktsförstärkningen
förklaras av den stora intäktsökningen i dotterbolaget Friluftsfrämjandet I Ur och Skur Utveckling AB, såsom
den är beskriven ovan i förvaltningsberättelsen. Resultatmässigt bidrar både moderföreningen och detta dotterbolag till det starkt ökade resultatet. Det är en kombination av intäktsökningen i ovan nämnda dotterbolag samt
den påverkan som finns på kostnadssidan, i både moderföreningen och dotterbolaget, som bidrar till ett ökat
resultat, båda beskrivna ovan i förvaltningsberättelsen. Samtliga effekter har stort inslag av engångskaraktär.

Effektrapport
Syfte med effektrapporten avgiven hösten 2020
Syftet med effektrapportering är att för givare, allmänheten och andra intressenter visa vilken nytta organisationen
gör. Vi visar här ett urval av de frågeställningar som besvaras.
Hur vet ni om er organisation gör framsteg?
Friluftsfrämjandet har tre huvudsakliga mål för att mäta framsteg och verka för vårt ändamål. Vi strävar efter att
öka antalet aktivitetstimmar, ledare och medlemmar. Dessa är våra övergripande strategiska (och mätbara) mål för
att följa vår utveckling mot stärkt folkhälsa och livsglädje samt en tillgänglig friluftsmiljö.
För att uppnå de övergripande målen finns ett antal stödjande mål och nyckeltal som indikerar utvecklingen. Till
exempel mäts utvecklingen av varumärket, medlemmarnas lojalitet, ekonomisk omsättning, samt insamlade
ekonomiska medel.
Vad har ni åstadkommit så här långt?
Friluftsfrämjandet har bidragit till att öka allmänhetens och det organiserade friluftslivets möjlighet att komma ut
i naturen. Genom våra riktade och öppna aktiviteter har vi bidragit till att sänka trösklar för att ta sig ut och delta
i friluftsaktiviteter.
Vi skapade ca 11 miljoner aktivitetstimmar under 2020, vilket innebär ökad folkhälsa, livsglädje och respekt för
naturen. Genom våra cirka 7 000 ledare och förtroendevalda, med drygt 9 000 ledarkompetenser, fångar vi upp
ideellt engagemang och värnar civilsamhällets demokratiska traditioner.
Friluftsfrämjandet är friluftslivets och allemansrättens röst i en rad sammanhang och nätverk. I dessa forum har
vi en unik roll som företrädare för det hållbara friluftslivet.
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Genom vår verksamhet skapar vi förutsättningar för att utöva friluftsliv. I detta arbete prioriterar vi särskilt att
inkludera de grupper som traditionellt och generellt vistas mindre i naturen, exempelvis personer med funktionsvariation, utländsk bakgrund samt ungdomar.

Förvaltning
Generalsekreterare, styrelse och valberedning
Generalsekreteraren (GS), Lars Lundström och ledningsgruppen har operativt lett, drivit och utvecklat Friluftsfrämjandet i enlighet med de direktiv som sätts av styrelsen och i linje med GS-instruktion och attestreglemente.
Riksorganisationens styrelse har under 2020 genomfört åtta styrelsemöten. Verkställande utskottet har löpande
haft avstämningsmöten och möten med regionsordföranden vid ett flertal tillfällen för dialog kring operationella
frågor såväl som utvecklings- och strategifrågor.
Friluftsfrämjandets styrelse består av:
• Erik Lundvik, ordförande, pensionär, fd entreprenör och senior rådgivare inom FinTech
• Magnus Boman, vice ordförande, VD för konsultbolaget Goodpoint AB som är specialiserat på hållbar
utveckling
• Katarina Wendt Englund, vice ordförande, strateg Stockholms stad, tidigare VD Identity Works och seniorkonsult Springtime och Hallvarsson & Halvarsson
• Kamilla Nylund, kompetensutvecklingsledare Huddinge kommun
• Henrik Tell, VD och senior rådgivare på Effektiv Förmögenhetsförvaltning, tidigare VD för Öhman Fonder
• Cecilia Borg, Engineering Director Spotify
• Frida Sandegård, konsult inom utbildning, grupputveckling och handledning
• Karin Olsson, samordnare utveckling och styrning RFSU
• Anders Gerward, egen företagare Global Företagsutveckling, IT och management
Friluftsfrämjandets valberedning består av:
• Sabina Rasiwala Hägglund, ordförande
• Jörg Bassek, ledamot
• Dennis Hedström, ledamot
• Stefan Måsbäck, ledamot
• Johan Andersson, ledamot

Övrig icke finansiell information
Hållbarhetsupplysningar
Föreningen har kollektivavtal med Unionen via Arbetsgivaralliansen som stöttar organisationer som drivs av ett
ideellt eller idéburet engagemang.
Friluftsfrämjandet har 2020 varit aktiva inom ramen för Svenskt Friluftsliv via styrelsearbete, operativ samarbetspartner tillsammans med de övriga friluftsorganisationerna och som bidragstagare.
Föreningen har under 2020 antagit styrdokumentet Minskad inverkan på ekosystem och klimat .
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Externa och interna riskfaktorer
Friluftsfrämjandet arbetar efter en riskhanteringsstruktur. Vi har kartlagt risker, permanenta över tid, samt
specifika risker för 2020 och inför 2021.
Bland de permanenta riskerna identifierades såväl fysiska som psykiska risker inom ramen för vår verksamhet, för
att kunna säkerställa en trygg och säker upplevelse. Det omfattar bland annat förbyggande arbete, samt hantering
av olyckor, försumlighet eller andra skador som våra deltagare kan råka ut för. Våra främsta verktyg för att möta
denna risk är utbildning och förberedande säkerhetsarbete samt värderingsstyrt arbete för att motverka
diskriminering, trakasserier och särbehandling.
Inom digitaliseringsområdet har utmaningar identifierats kring dataintrång och IT-haveri. Åtgärder har upprättats
kring säkerhetstänk med noggrannhet, riskanalys, förebyggande åtgärder och prestandafokus.
Rörande ekonomi är risken för minskad finansiering från någon av de större bidragsgivarna identifierad, men
bedöms för närvarande inte som akuta.
För 2021 har följande risker identifierats:
• En allvarlig incident eller olycka sker inom verksamheten, vilket främst drabbar inblandade, men även
Friluftsfrämjandet som helhet.
• Covid-19-pandemin fortsätter att påverka möjligheten att bedriva verksamhet negativt, vilket påverkar vår
verksamhet, våra ledare, våra ledarutbildningar samt vår ekonomi.
• Snabb expansion (antal medlemmar samt antalet verksamheter inom förskola/skola) leder till organisatoriska
ansträngningar som kan utmana kvalitetssäkringen.
• Ekonomiska utmaningar på grund av expansion inom verksamheten (tack vare många nya medlemmar), fortsatt
svårt att få projektbidrag, och/eller minskat ekonomiskt stöd från någon av våra större finansiärer.
• Delar av organisationen upplever organisatoriska utmaningar som bygger på bristande ekonomi och/eller
ideellt engagemang, vilket kan resultera i negativ utveckling samt kan påverka hela organisationen.
• Friluftsfrämjandets arbete med opinionsbildning och påverkan misstolkas som partipolitiskt eller dras in i en
partipolitisk konflikt, vilket kan påverka rollen som partipolitiskt och religiöst obunden organisation.
• Klimatförändringarna påverkar verksamheten negativt, till exempel genom mindre snö och naturis.
• Hög arbetsbelastning samt distansarbete för våra anställda.
• I Ur och Skur misslyckas med sin affärsmodell, växer för snabbt eller gör en rejäl ekonomisk eller verksamhetsmässig förlust som påverkar Friluftsfrämjandet och måste hanteras av Friluftsfrämjandet.
• CRM (eller något annat av våra centrala IT-system) blir hackat och information förvrängs, missbrukas eller
försvinner.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Förväntad framtida utveckling
2021 fortsätter vi att stärka vårt bidrag till ett bättre Sverige genom att fortsätta verka för folkhälsa, livsglädje och
respekt för naturen, genom friluftsliv. 2021 kommer organisationen fokusera på genomförande av den löpande
verksamheten och de basaktiviteter som föreningen alltid måste genomföra. Detta baserat på de krav som ställs
på organisationen från medlemmar, ledare, förtroendevalda/styrelse, stadgar och bidragsgivare/partners,
personal, ekonomisk stabilitet och samhället i övrigt.
Under 2021 fortsätter arbetet med att öka antalet ledare (inkl. ledarkompetenser) och att fortsätta öka antalet
medlemmar. Denna utveckling konkretiseras i följande mål för 2021:
• 11,4 miljoner aktivitetstimmar (+3,7%)
• 9 200 ledarkompetenser (+3,7%)
• 112 200 medlemmar (+3,8%)
I tillägg till genomförande av basaktiviteter kommer verksamheten fokuseras mot följande strategiska utvecklingsområden:
• Många, bra och engagerade ledare (och kursledare) . Prioriteringen kommer ur insikten att för att göra ett
ännu större intryck på samhället så behöver vi växa, och för att växa behöver vi främst bli ännu fler ledare. Och
fler ledare blir vi genom att behålla de ledare som vi har, återuppväcka vilande ledare, samt rekrytera nya ledare.
• Mer utomhuspedagogik i förskola och skola . Bland friluftsmålen, som är beslutade av riksdagen, har målet
”Ett rikt friluftsliv i skolan” en negativ utveckling. Det är alarmerande, eftersom skolan har en unik möjlighet att
nå alla barn. Friluftsfrämjandet har goda möjligheter att bidra till att vända denna negativa utveckling, genom
våra program Skogshjältarna, Skogsmulle i förskolan samt vårt dotterbolag I Ur och Skur.
Riksorganisationens projektsamarbeten (ansökningar och genomförande) kommer 2021 att fokuseras på fria
medel, ledare, förskola/skola, Skogsmulle och hans vänner, samt specifik utveckling av grenar.
2021 är Friluftslivets år i Sverige, enligt beslut av riksdagen och regeringen. Friluftsfrämjandet kommer att delta
i Friluftslivets år på alla organisatoriska nivåer.

Användning av finansiella instrument
Placeringspolicy
Friluftsfrämjandets överlikviditet förvaltas enligt en riktlinje för placeringar som strävar efter lägsta möjliga risk.
Det innebär att föreningen placerar i räntefondskonton.
Föreningens 90-konto, som står under tillsyn av Stiftelsen för insamlingskontroll, har nummer 90 01 76-9.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Flerårsjämförelse *
Koncernen

Verksamhetsintäkter
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet

tkr
tkr
tkr
tkr
%

2020
130 492
8 544
47 720
29 620
62,1%

2019
105 826
1 651
40 212
21 076
52,4%

2018
100 019
-2 423
38 705
19 425
50,2%

2017
80 751
1 381
38 801
21 848
56,3%

2016
58 103
1 255
34 064
20 467
60,1%

2019
37 257
1 463
28 735
18 218
63,4%
30
108 371

2018
39 831
-3 421
29 870
16 755
56,1%
28
101 618

2017
36 952
387
33 016
20 176
61,1%
26
94 841

2016
37 030
1 246
30 697
19 789
64,5%
26
89 021

Moderföreningen

Verksamhetsintäkter
Årets resultat
Balansomslutning
Eget kapital
Soliditet
Antal anställda
Antal medlemmar

tkr
tkr
tkr
tkr
%
st
st

2020
36 641
2 687
28 568
20 904
73,2%
24
108 559

* För definitioner av nyckeltal, se not.

Resultatdisposition

KR

Från föregående år balanserad vinst
Utnyttjade ändamålsbestämda medel
Årets vinst
Vinstmedel till förfogande

5 768 051
1 216 000
2 686 721
9 670 772

Styrelsens förslag till disposition
Avsättning av ändamålsbestämda medel till värdesäkringskapital
Avsättning av ändamålsbestämda medel till verksamhetsutveckling
Avsättning av ändamålsbestämda medel till kontorsflytt
Balanseras i ny räkning
Summa

1 825 000
1 200 000
500 000
6 145 772
9 670 772
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RESULTATRÄKNINGAR
KR

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga intäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Medlemskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Not

2020-01-01

2019-01-01

2020-01-01

2019-01-01

--2019-12-31

--2020-12-31

--2019-12-31

7 430 314
8 070 940
13 364 800
96 450 767
5 175 101
130 491 922

7 857 820
6 760 000
13 729 488
75 944 963
1 533 749
105 826 020

7 430 314
8 070 940
13 364 800
5 831 023
1 943 636
36 640 713

7 857 820
6 760 000
13 729 488
7 035 765
1 874 386
37 257 459

-97 874 494
-8 918 529
-1 871 829
-12 438 191
-121 103 043

-89 475 576
-6 977 435
195 761
-7 846 709
-104 103 959

-19 240 838
-8 918 529
-1 871 829
-3 966 697
-33 997 893

-25 392 872
-6 977 435
-810 124
-2 631 349
-35 811 780

9 388 879

1 722 061

2 642 820

1 445 679

62 032
-16 182
45 850

22 311
-10 813
11 498

43 901
0
43 901

21 694
-4 400
17 294

9 434 729

1 733 559

2 686 721

1 462 973

-890 460

-82 988

0

0

8 544 269

1 650 571

2 686 721

1 462 973

8 544 269
1 216 000

1 650 571
1 215 336

2 686 721
1 216 000

1 462 973
1 215 336

9 760 269

2 865 907

3 902 721

2 678 309

3
3
4
5, 6, 7

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat
Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se
ovan)
Ianspråkstagna ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för
året/förändring balanserat resultat

Moderföreningen

1, 2, 17, 21,
--2020-12-31
22, 23

Verksamhetsresultat

Skatt på årets resultat

Koncernen

8
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BALANSRÄKNINGAR
KR

Not

Koncernen

Moderföreningen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2 936 737
2 936 737

4 152 736
4 152 736

2 936 737
2 936 737

4 152 736
4 152 736

111 160
111 160

185 872
185 872

0
0

0
0

0

0

78 909
78 909

78 909
78 909

3 047 897

4 338 608

3 015 646

4 231 645

1 065 839
1 065 839

821 895
821 895

1 041 540
1 041 540

797 596
797 596

612 648
0
1 134 021
569 693

1 944 145
0
799 037
29 040

319 415
90 395
375 617
281 585

425 986
0
365 728
164

2 187 133
4 503 495

2 018 339
4 790 561

749 537
1 816 549

699 984
1 491 862

13 985 520
13 985 520

9 806 097
9 806 097

13 985 520
13 985 520

9 806 097
9 806 097

Kassa och bank

25 117 142

20 455 070

8 708 559

12 407 567

Summa omsättningstillgångar

44 671 996

35 873 623

25 552 168

24 503 122

Summa tillgångar

47 719 893

40 212 231

28 567 814

28 734 767

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter

9

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

10

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag

11

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar

12
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BALANSRÄKNINGAR
KR

Not

Koncernen

Moderföreningen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

11 233 710

11 949 710

11 233 710

11 949 710

18 341 784
44 471

9 125 983
0

9 670 772

6 268 051

29 619 965

21 075 693

20 904 482

18 217 761

363 049
363 049

151 009
151 009

0
0

0
0

2 942 991
4 807 234

2 982 588
4 215 364

642 353
1 120 141

963 757
1 349 869

9 986 654
17 736 879

11 787 577
18 985 529

5 900 838
7 663 332

8 203 380
10 517 006

47 719 893

40 212 231

28 567 814

28 734 767

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Annat eget kapital inklusive årets
resultat/Balanserat resultat
Minoritetsintresse

13

Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Summa avsättningar
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

14

15
16
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
Koncernen
KR
Ändamålsbestämda
medel

Belopp vid årets ingång
Insats från minoritet i nytt koncernföretag
Enligt beslut på årsstämma
Utnyttjade ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Annat eget
kapital inkl.
årets resultat

11 949 710

9 125 983

500 000
-1 216 000

-500 000
1 216 000
8 499 801
18 341 784

11 233 710

Minoritetsintresse

Summa eget kapital

0
3

44 468
44 471

Moderföreningen
KR

Belopp vid årets ingång
Enligt beslut på årsstämma
Utnyttjade ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbestämda
medel

11 949 710
500 000
-1 216 000
11 233 710

Balanserat
resultat

6 268 051
-500 000
1 216 000
2 686 721
9 670 772
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Summa eget
kapital

18 217 761
0
0
2 686 721
20 904 482

21 075 693
3
0
0
8 544 269
29 619 965
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KASSAFLÖDESANALYSER
KR

Not

Koncernen

Moderföreningen

2020-01-01

2019-01-01

2020-01-01

2019-01-01

--2020-12-31

--2019-12-31

--2020-12-31

--2019-12-31

9 388 879

1 722 061

2 642 820

1 445 679

-1 259 188
62 032
-16 182
-1 165 016

1 450 954
22 311
-10 813
-616 823

1 215 999
43 901
0
-9 889

1 238 252
21 694
-4 400
0

7 010 525

2 567 690

3 892 831

2 701 225

Förändringar av rörelsekapital
Förändring av varulager
Förändring av kundfordringar
Förändring av övriga kortfristiga fordringar
Förändring av leverantörsskulder
Förändring av övriga kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-243 944
1 331 497
-432 389
-1 460 041
-1 849 510
4 356 138

266 212
-704 318
-14 496
-1 263 227
1 101 767
1 953 628

-243 944
106 571
-421 369
-321 404
-2 532 270
480 415

216 212
390 144
283 908
-1 113 600
-1 484 644
993 245

Investeringsverksamheten
Förvärv av koncernföretag
19
Kassaflöde från investeringsverksamheten

4 485 357
4 485 357

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

8 841 495
30 261 167
39 102 662

1 953 628
28 307 539
30 261 167

480 415
22 213 664
22 694 079

993 245
21 220 419
22 213 664

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet
Erhållen ränta
Betald ränta
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring av
rörelsekapital

18

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde/förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
20
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncernens och moderföreningens finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning . Tillämpade principer är oförändrade
jämfört med föregående år.
De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de finansiella
rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderföreningen tillämpar avvikande principer anges dessa under
Moderföreningen nedan.
Värderingsprinciper koncernredovisningen
Koncernredovisningen
I koncernredovisningen konsolideras moderföreningen och samtliga dotterföretags verksamheter fram till och med
moderföreningens bokslutsdatum. Dotterföretag är alla företag i vilka koncernen har rätten att utforma företagets
finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. Koncernen uppnår och utövar bestämmande
inflytande genom att inneha över hälften av rösterna. Även företag för särskilt ändamål konsolideras om moderföretaget har ett bestämmande inflytande, oavsett om det finns en ägarandel eller inte. Alla dotterföretag har samma
balansdag och tillämpar moderföretagets värderingsprinciper.
Koncernredovisningen presenteras i valutan SEK som också är moderföreningens redovisningsvaluta.
Resultat för dotterföretag som förvärvats eller avyttrats under året redovisas från det datum förvärvet alternativt till
det datum avyttringen träder i kraft, enligt vad som är tillämpligt.
Minoritetsintressen, som redovisas som en del av eget kapital, representerar den andel av ett dotterföretags resultat
och nettotillgångar som inte innehas av koncernen. Koncernen fördelar nettoresultatet för dotterföretagen mellan
moderföreningens ägare och minoriteten baserat på deras respektive ägarandelar.
Belopp som redovisas i de finansiella rapporterna för dotterföretag har justerats där så krävs för att säkerställa
överensstämmelse med koncernens redovisningsprinciper.
Koncerninterna transaktioner och balansposter elimineras i sin helhet vid konsolidering.
Koncernen tillämpar förvärvsmetoden vid redovisning av rörelseförvärv innebärande att det redovisade värde av
moderföreningens andelar i koncernföretag elimineras genom att avräknas mot dotterföretagets egna kapital vid
förvärvet.
Kassaflödesanalysen
Kassaflödesanalysen har upprättats i enlighet med BFNAR 2012:1 (K3) kap. 7 enligt indirekt metod. Kassaflödesanalysen visar koncernens förändringar av likvida medel under räkenskapsåret och omfattar endast transaktioner
som medfört in- och utbetalningar.
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Värderingsprinciper resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter 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 organisationen. Medlemsavgifter intäktsredovisas vid
inbetalning från medlem.
Medlemsintäkten betalas till riksorganisationen och vidareförmedlas till lokalavdelningar och regioner. Den del som
vidareförmedlas till lokalavdelningar och regioner redovisas inte som intäkt i riksorgansationen eftersom denna
enbart administrerar medlemsavgifterna och inte ansvarar för lokal- och regionsorganisationens verksamhet
gentemot medlemmarna.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen 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
organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala
till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls och värderas som huvudregel till verkligt värde. Gåvor
som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga
gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Bidrag
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. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för
administration) redovisas samma räkenskapsår som kostnaden redovisas.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgången som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Försäljning av varor redovisas som intäkt vid försäljningstillfället. Annonser och kursintäkter samt övriga
verksamhetsintäkter redovisas i samband med tjänstens utförande eller i samband med leverans av vara.
Övriga intäkter
Intäkter som inte har med organisationens primära verksamhet att göra redovisas som övriga intäkter.
Ränteintäkter
Ränteintäkter redovisas i takt med att de intjänas. Beräkning av ränteintäkter görs på basis av den underliggande
tillgångens avkastning enligt effektivräntemetoden.
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna.
Medlemskostnader
Arbetet med att värva och vårda medlemmar redovisas som en egen funktion dit kostnader kopplas som berör
medlemsmagasinet, medlemsservice, medlemsadministration och medlemsvärvning samt IT-stöd.
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens
samtliga givare. Insamlingskostnaderna består framförallt av kostnader för personal som arbetat med insamling
och mindre omkostnader. Hit hör även till insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnader (samkostnader).
Administrationskostnader
En väl fungerande administration är en förutsättning för att på ett demokratiskt och högkvalitativt sätt driva
organisationen. De kostnader som uppkommer i det administrativa arbetet kallas administrationskostnader.
Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten, revision, delar av hyra och administrativa system. Vidare
härleds kostnader för ekonomifunktion, årsstämma, ungdomsstämma, regionsordförandemöten samt ekonomisystem till denna funktion. Hit hör även till administrationskostnader fördelade gemensamma kostnader
(samkostnader).
Värderingsprinciper balansräkningen
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.
Avskrivningar
Avskrivningar baseras på beräknad nyttjandeperiod och görs med procentsatser enligt nedan.
Koncernen
2020

Balanserade utgifter

12,5%

Moderföreningen
2019

2020

12,5%

2019

12,5%

Avskrivningar framgår av not för balansposten.
Borttagande från balansräkningen
Immateriella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
När immateriella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga
rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader .
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.
Avskrivningar
Avskrivningar baseras på beräknad nyttjandeperiod och görs med procentsatser enligt nedan.
Koncernen
2020

Inventarier

Moderföreningen
2019

20%

2020

20%

2019

20%

Avskrivningar framgår av not för balansposten.
Borttagande från balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring eller när inte
framtida ekonomiska fördelar väntas från användning, utrangering eller avyttring av tillgången.
När materiella anläggningstillgångar avyttras bestäms realisationsresultatet som skillnaden mellan försäljningspriset och tillgångens redovisade värde och redovisas i resultaträkningen i någon av posterna Övriga
rörelseintäkter eller Övriga rörelsekostnader .
Leasing - leasetagare
Leasingavtal klassificeras vid leasingavtalets ingående antingen som finansiell eller operationell leasing.
Koncernen har klassificerat alla nuvarande leasingavtal som operationella.
Operationell leasing
Andra leasingavtal än finansiella leasingavtal utgör operationella leasingavtal. När koncernen är leasetagare
kostnadsförs leasingavgifter avseende operationella leasingavtal linjärt över leasingperioden. Tillhörande
kostnader, såsom underhåll och försäkring, kostnadsförs när de uppkommer.
Varulager
Varulagret är värderat till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet
har beräknats genom principen om först-in-först-ut. Nettoförsäljningsvärdet har beräknats till försäljningsvärdet
efter avdrag för beräknad försäljningskostnad. Varulagret består i huvudsak av litteratur, kläder och försäljningsvaror
för friluftsliv.
Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel är de av föreningen bestämda medel som ska gå till ett visst ändamål. Kostnader under
denna rubrik är en sammanställning av poster med olika ändamålsbegränsningar. Kapitalet nyttjas löpande inom de
begränsningar som bestäms.
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Inkomstskatter
I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets skattepliktiga resultat och eventuell del av tidigare års inkomstskatt
som ännu inte har redovisats. Moderföreningen betalar inte inkomstskatt men dotterföretagen som är aktiebolag och
en ekonomisk förening betalar skatt.
Likvida medel
Likvida medel består av kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.
Ersättningar till anställda
Kortfristiga ersättningar
Kortfristiga ersättningar till anställda, exempelvis löner, semesterersättningar etc., är ersättningar till anställda som
förfaller inom 12 månader från balansdagen det år som den anställde tjänat in ersättningen. Kortfristiga ersättningar
värderas till det odiskonterade beloppet som koncernen förväntas betala till följd av den outnyttjade rättigheten.
Ersättningar efter avslutad anställning
Koncernen tillhandahåller ersättningar efter avslutad anställning i form av pensioner genom olika avgiftsbestämda
planer.
Avgiftsbestämda pensionsplaner
Koncernen betalar fastställda avgifter till andra juridiska personer avseende flera statliga planer och försäkringar
för enskilda anställda. Koncernen har inga legala eller informella förpliktelser att betala ytterligare avgifter utöver
betalningar av den fastställda avgiften som redovisas som en kostnad i den period där den relevanta tjänsten
utförs.
Moderföreningens värderingsprinciper - alternativa regler i juridisk person
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag värderas till anskaffningsvärde eventuellt minskat med nedskrivningar. Utdelningar från
dotterföretag redovisas som intäkt.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
När finansiella rapporter upprättas måste styrelsen och generalsekreteraren i enlighet med tillämpade redovisningsoch värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och
värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. I årets finansiella rapporter har inga
väsentliga uppskattningar och bedömningar gjorts.
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Not 3 Insamlade medel

Koncernen
2020

Moderföreningen
2019

2020

2019

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Humanfonden
Svenska PostkodLotteriet
Allmänheten

155 522
7 700 000
215 418
8 070 940

110 000
6 650 000
0
6 760 000

155 522
7 700 000
215 418
8 070 940

110 000
6 650 000
0
6 760 000

1 004 248
1 004 248

1 628 604
1 628 604

1 004 248
1 004 248

1 628 604
1 628 604

12 360 552
12 360 552

12 100 884
12 100 884

12 360 552
12 360 552

12 100 884
12 100 884

8 070 940
13 364 800
21 435 740

6 760 000
13 729 488
20 489 488

8 070 940
13 364 800
21 435 740

6 760 000
13 729 488
20 489 488

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Allmänheten

Offentliga bidrag
Statsbidrag

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt

Not 4 Övriga intäkter

Koncernen
2020

Hyresintäkter kontor
Upplösning av negativ goodwill (Mullebo)
Övrigt

523 153
2 549 899
2 102 049
5 175 101

Not 5 Verksamhetskostnader

Moderföreningen
2019

540 281
0
993 468
1 533 749

Koncernen
2020

Fördelning kostnader enligt kostnadsslagsmodellen
Direkta kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella och immateriella
anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
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4 225 798
2 658 579
33 229 960
79 697 994

2020

523 153
0
1 420 483
1 943 636

2019

540 281
0
1 334 105
1 874 386

Moderföreningen
2019

2020

2019

3 791 597
3 331 312
29 182 149
66 347 948

0
2 658 579
12 088 248
18 035 066

0
3 281 312
11 783 699
19 508 519

1 290 712
1 450 953
0
0
121 103 043 104 103 959

1 216 000
0
33 997 893

1 238 250
0
35 811 780
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Koncernen
2020

Specifikation övriga externa kostnader
Försäkringar för medlemmar och ledare
Medlemstidning
Medlemssystem inklusive adminitration
Verksamhetskostnader
Övriga kostnader inklusive revision m.m.

Specifikation ändamålskostnader
Kostnader moderföreningen
Kostnader dotterföretagen

Specifikation administrationskostnader
Kostnader moderföreningen
Kostnader dotterföretagen

Moderföreningen
2019

189 660
3 080 993
2 333 421
20 247 319
7 378 567
33 229 960

200 569
2 580 000
515 250
19 142 310
6 744 020
29 182 149

19 240 838
78 633 656
97 874 494

25 392 872
64 082 704
89 475 576

3 966 697
8 471 494
12 438 191

2 631 349
5 215 360
7 846 709

Not 6 Leasingavgifter

Koncernen
2020

2020

189 660
3 080 993
2 333 421
4 073 081
2 411 093
12 088 248

2019

200 569
2 580 000
515 250
5 684 000
2 803 880
11 783 699

Moderföreningen
2019

2020

2019

Samtliga leasingavtal är upptagna som operationell leasing och specificerade med minsta möjliga leasingkostnader
från balansdagen med hänsyn till avtalens längd och uppsägningstid.
Årets operationella leasingavgifter avser *)
Lokalhyra
Kontorsutrustning

13 757 538
50 001
13 807 539

12 039 113
67 642
12 106 755

470 632
50 001
520 633

499 967
67 642
567 609

500 631
891 949
0
1 392 580

529 967
1 408 777
0
1 938 744

*) Årets operationella leasingavgifter redovisas efter uthyrning till Region Mälardalen.
Framtida operationella minimileaseavgifter att betala
Inom 1 år
Mellan 1 år och 5 år
Efter 5 år

12 953 208 11 298 263
57 045 995 53 260 399
108 466 136 117 184 684
178 465 339 181 743 346

De höga framtida operationella minimileaseavgifterna i koncernen beror på att man i dotterbolaget har ingått hyreskontrakt med en löptid på upp till 20 år, för att samverka med fastighetsägare som en långsiktig partner.
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Not 7 Personal

Koncernen
2020

Moderföreningen
2019

2020

Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Totalt

139
26
165

114
25
139

Medelantalet anställda per land
Sverige
Totalt för bolaget

165
165

139
139

Löner och ersättningar
Generalsekreterare, styrelse och VD
Övriga anställda
Totalt

1 765 196
55 031 067
56 796 263

Sociala kostnader
Pensionskostnader för generalsekreterare,
styrelse och VD
Pensionskostnader övriga anställda
Övriga sociala kostnader
Totalt

504 326
3 952 269
17 018 905
21 475 500

2019

12
12
24

16
14
30

1 704 300
44 514 277
46 218 577

1 077 429
11 435 500
12 512 929

1 041 243
12 237 585
13 278 828

505 812
3 704 907
14 831 863
19 042 582

354 047
958 890
3 574 803
4 887 740

340 374
1 496 691
3 996 368
5 833 433

Styrelsen i moderföreningen arbetar ideellt.
Avtal om avgångsvederlag
Generalsekreteraren i moderföreningen och verkställande direktören i dotterbolaget har inga särskilda avtal om
avgångsvederlag i sina avtal.
Pensionsförpliktelser
Moderföreningen och koncernen har inga utestående pensionsförpliktelser.
Könsfördelning i företagsledningen
Styrelsen
Kvinnor
Män

61%
39%

46%
54%

56%
44%

33%
67%

Företagsledning och generalsekreterare samt VD
Kvinnor
Män

50%
50%

50%
50%

33%
67%

40%
60%
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Not 8 Skatt på årets resultat

Koncernen
2020

Moderföreningen
2019

2020

2019

De huvudsakliga komponenterna i skattekostnaden för räkenskapsåret och förhållandet mellan förväntad skattekostnad baserat på svensk effektiv skattesats och redovisad skattekostnad i resultaträkningen är enligt följande:
Resultat före skatt
Skatt enligt gällande svensk skattesats 21,4% (21,4%)
Skatteeffekt av:
Justering för skattebefriade intäkter
Justering av tidigare års skatt
Ej avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Ej utnyttjat underskottsavdrag
Redovisad skatt
Skattekostnaden består av följande komponenter:
Aktuell skatt
På årets resultat
Justering av tidigare års skatt
Uppskjuten skatt
Förändring av temporära skillnader
Redovisad skatt
Not 9 Balanserade utgifter

9 434 729

1 733 559

2 686 721

1 462 973

-2 019 032

-370 982

-574 958

-313 076

574 958
0
-5 831
559 777
-332
-890 460

313 076
-1 085
-11 484
132
-12 645
-82 988

574 958
0
0
0
0
0

313 076
0
0
0
0
0

-678 419
0

-64 265
-1 085

0
0

0
0

-212 041
-890 460

-17 638
-82 988

0
0

0
0

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde

Moderföreningen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

9 722 691
9 722 691

9 722 691
9 722 691

9 722 691
9 722 691

9 722 691
9 722 691

-5 569 955
-1 215 999
-6 785 954

-4 354 954
-1 215 001
-5 569 955

-5 569 955
-1 215 999
-6 785 954

-4 354 954
-1 215 001
-5 569 955

2 936 737

4 152 736

2 936 737

4 152 736

Nya IT-systemet är i bruk och avskrivningar började göras från och med i juli 2015. Tillkommande utgifter för
IT-systemet kostnadsförs löpande från och med 2016.
Not 10 Inventarier

Koncernen

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Redovisat värde
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Moderföreningen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

2 103 205
2 103 205

2 103 205
2 103 205

1 040 571
1 040 571

1 040 571
1 040 571

-1 917 333
-74 712
-1 992 045

-1 681 380
-235 953
-1 917 333

-1 040 571
0
-1 040 571

-1 017 320
-23 251
-1 040 571

111 160

185 872

0

0
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Not 11 Andelar i koncernföretag

Moderföreningen
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

78 909
78 909

78 909
78 909

Redovisat värde

78 909

78 909

Organisationsnummer

Företagets
säte

Antal
andelar

Direkt ägda:
Friluftsfrämjandet I Ur & Skur Utveckling AB 556810-5729 Stockholm
Vikingarännet Marknads Aktiebolag
556192-5248 Stockholm

500
1 000

Eget kapital
Friluftsfrämjandet I Ur & Skur Utveckling AB
Vikingarännet Marknads Aktiebolag

4 457 215
50 517

Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 13 Ändamålsbestämda medel

Värdesäkringskapital
IT-investering *)
Kontorsflytt

Bokfört
värde

100%
100%

50 000
28 909
78 909

Årets
resultat
2 127 081
-1 550

Koncernen

Förutbetalda hyror
Medlemsförsäkring Folksam
Utdelning Robur Humanfond
Övriga poster

Kapitalandel

Moderföreningen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

1 063 780
170 000
130 000
823 353
2 187 133

1 056 760
170 000
110 000
681 579
2 018 339

129 536
170 000
130 000
320 001
749 537

127 122
170 000
110 000
292 862
699 984

Medel

Omrubricering

Utnyttjade
medel

Beslut
årsstämma

Medel

2020-01-01

2020

2020

2020

2020-12-31

7 650 000
4 299 710
0
11 949 710

0
0
0
0

0
-1 216 000
0
-1 216 000

0
0
500 000
500 000

7 650 000
3 083 710
500 000
11 233 710

*) Den framtida IT-investeringen kommer att skrivas av över åtta år och de ändamålsbestämda medlen kommer att
utnyttjas i motsvarande takt.
Not 14 Uppskjuten skatteskuld

Koncernen
2020-12-31

Moderbolaget

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Uppskjutna skatter som uppstår till följd av temporära skillnader och outnyttjade underskottsavdrag är enligt följande:
Obeskattade reserver

363 049
363 049
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151 009
151 009

0
0

0
0
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Not 15 Övriga skulder

Koncernen

Personalrelaterade skulder
Övriga poster

Moderföreningen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

4 330 631
476 603
4 807 234

3 456 770
758 594
4 215 364

916 913
203 228
1 120 141

980 337
369 532
1 349 869

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen

Upplupna personalrelaterade kostnader
Upplupna medlemskostnader *)
Vidareförmedling medlemsintäkter
Revisionsreserv
Stadsbidrag Skolverket (minskade barngrupper)
Höstglöd
Övriga poster

Moderföreningen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

4 958 436
1 572 284
846 436
371 395
0
331 700
1 906 403
9 986 654

4 009 335
1 844 060
2 441 990
201 598
1 248 392
0
2 042 202
11 787 577

1 936 851
1 572 284
846 436
185 776
0
0
1 359 491
5 900 838

2 167 596
1 844 060
2 441 990
160 404
0
0
1 589 330
8 203 380

*) Upplupna medlemskostnader avser beräknade kostnader för kommande nummer av tidningen Friluftsliv, vilka
matchas mot inbetalda medlemsintäkter.
Not 17 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser

Koncernen

Ställda säkerheter
Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser, för egna avsättningar
och skulder

Moderföreningen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

Inga

Inga

Inga

Inga

1 500 000

450 000

1 500 000

450 000

Eventualförpliktelser avser borgensförbindelser i form av resegarantier för lokalavdelningar.
Not 18 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Koncernen

Avskrivningar
Upplösning av negativ goodwill

Moderföreningen

2020-12-31

2019-12-31

2020-12-31

2019-12-31

1 290 711
-2 549 899
-1 259 188

1 450 954
0
1 450 954

1 215 999
0
1 215 999

1 238 251
0
1 238 251

Not 19 Förvärv av koncernföretag

Koncernen
2020

Utbetald köpeskilling
Likvida medel i det förvärvade företaget
Påverkan på koncernens likvida medel

Moderbolaget
2019

-200
4 485 557
4 485 357

Not 20 Likvida medel

2020

0
0
0

Koncernen
2020

Kassa och bank
Kortfristiga placeringar
Belopp vid årets slut

25 117 142
13 985 520
39 102 662
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2019

0
0

0
0

Moderföreningen
2019

20 455 070
9 806 097
30 261 167

2020

8 708 559
13 985 520
22 694 079

2019

12 407 567
9 806 097
22 213 664
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Not 21 Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Moderföreningen
2020

Andel av verksamhetsintäkterna som avser koncernföretag
Andel av verksamhetskostnaderna som avser koncernföretag

2019

3,0%
0,0%

0,2%
1,0%

Not 22 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen bedömer att Covid-19-pandemin fortsatt påverkar föreningen, men har inte konstaterat några större nya
förändringar efter balansdagen.
Not 23 Definitioner av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning.

Stockholm 2021-
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Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to magnus.boman@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,
E-mail invitation sent to kamilla.nylund@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,
E-mail invitation sent to frida.sandegard@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,
E-mail invitation sent to erik.lundvik@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,
E-mail invitation sent to cecilia.borg@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,
E-mail invitation sent to henrik.tell@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,
E-mail invitation sent to anders.gerward@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,
E-mail invitation sent to lars.lundstrom@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,

E-mail invitation sent to karin.k.olsson@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,
E-mail invitation sent to katarina.wendt.englund@friluftsframjandet.se
2021-03-25 08:49:03 CET,
Clicked invitation link Lars Lundström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-25
08:51:39 CET,IP address: 81.231.109.180
Document viewed by Lars Lundström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-25
08:51:40 CET,IP address: 81.231.109.180
Document signed by LARS LUNDSTRÖM
Birth date: 1972/03/24,2021-03-25 08:53:09 CET,
Clicked invitation link Frida Sandegård
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15,2021-03-25
09:17:11 CET,IP address: 83.227.6.203
Document viewed by Frida Sandegård
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_3) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.5 Safari/605.1.15,2021-03-25
09:17:12 CET,IP address: 83.227.6.203
Document signed by Frida Johanna Emilia Sandegård
Birth date: 1982/02/03,2021-03-25 09:17:55 CET,
Clicked invitation link Karin Olsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-25 10:07:12 CET,IP address: 178.78.208.204
Document viewed by Karin Olsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-25 10:07:12 CET,IP address: 178.78.208.204
Document signed by KARIN OLSSON
Birth date: 1980/01/17,2021-03-25 10:08:12 CET,
Clicked invitation link Cecilia Borg
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-03-25 10:59:12 CET,IP address: 212.37.26.212
Document viewed by Cecilia Borg
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77
Mobile/15E148 Safari/604.1,2021-03-25 10:59:14 CET,IP address: 212.37.26.212
Document signed by CECILIA BORG
Birth date: 1978/10/20,2021-03-25 10:59:56 CET,
Clicked invitation link Henrik Tell
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G965F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36,202103-25 11:47:08 CET,IP address: 213.132.98.210
Document viewed by Henrik Tell
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; SM-G965F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36,202103-25 11:47:11 CET,IP address: 213.132.98.210
Document signed by ANDERS HENRIK TELL
Birth date: 1969/10/18,2021-03-25 11:53:44 CET,

Clicked invitation link Anders Gerward
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-25 12:18:04 CET,IP address: 81.224.125.26
Document viewed by Anders Gerward
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-25 12:18:05 CET,IP address: 81.224.125.26
Document signed by ANDERS GERWARD
Birth date: 1952/06/17,2021-03-25 12:19:22 CET,
Clicked invitation link Kamilla Nylund
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-25
12:52:22 CET,IP address: 193.183.253.33
Document viewed by Kamilla Nylund
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-25
12:52:23 CET,IP address: 193.183.253.33
Document signed by Kamilla Nylund
Birth date: 1970/03/22,2021-03-25 12:53:02 CET,
Clicked invitation link Erik Lundvik
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; XQ-AU52) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36,202103-25 13:52:54 CET,IP address: 78.79.242.93
Document viewed by Erik Lundvik
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; XQ-AU52) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.105 Mobile Safari/537.36,202103-25 13:52:55 CET,IP address: 78.79.242.93
Document signed by ERIK LUNDVIK
Birth date: 1946/09/28,2021-03-25 13:54:35 CET,
Clicked invitation link Magnus Boman
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-25
15:14:21 CET,IP address: 195.178.168.85
Document viewed by Magnus Boman
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-25
15:14:23 CET,IP address: 195.178.168.85
Document signed by Per Olof Magnus Boman
Birth date: 1966/11/19,2021-03-25 15:15:08 CET,
Clicked invitation link Katarina Wendt Englund
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-25 15:23:33 CET,IP address: 158.174.186.113
Document viewed by Katarina Wendt Englund
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-25 15:23:34 CET,IP address: 158.174.186.113
Document signed by Katarina Wendt Englund
Birth date: 1959/01/12,2021-03-25 15:24:13 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.
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Document

1.2 Årsredovisning koncern Giva K3 Friluftsfrämjandet 2020.pdf

Pages

30

Sent by

Sara Königslehner

Signing parties
Malin Nilsson

malin.nilsson@bdo.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Sara Königslehner

sara.konigslehner@bdo.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to malin.nilsson@bdo.se
2021-03-26 16:36:29 CET,
E-mail invitation sent to sara.konigslehner@bdo.se
2021-03-26 16:36:29 CET,
Clicked invitation link Sara Königslehner
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
16:59:58 CET,IP address: 78.70.236.92
Document viewed by Sara Königslehner
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
17:00:29 CET,IP address: 78.70.236.92
Document signed by SARA KÖNIGSLEHNER
Birth date: 1979/01/09,2021-03-26 17:00:57 CET,
Clicked invitation link Malin Nilsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 18:38:46 CET,IP address: 90.235.8.39
Document viewed by Malin Nilsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 18:38:52 CET,IP address: 90.235.8.39
Document signed by Malin Nilsson
Birth date: 1974/08/22,2021-03-26 18:39:34 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsstämman i Friluftsfrämjandet Riksorganisationen
Org.nr. 802003-0303
Rapport om årsredovisningen och
koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen för Friluftsfrämjandet
Riksorganisationen för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och
koncernredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens och
koncernens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dessas finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen
är förenlig med årsredovisningens och
koncernredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen för föreningen
och för koncernen.
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 och koncernen 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.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen och
koncernredovisningen för år 2019 har utförts av en
annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad
27 mars 2020 med omodifierade uttalanden i Rapport om
årsredovisningen och koncernredovisningen.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas
och att de ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen och
koncernredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens och koncernens 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 styrelsen avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något
realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 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 och koncernredovisningen.
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 och
koncernredovisningen, 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.
• 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 och koncernredovisningen. 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 och koncernens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och
koncernredovisningen om den väsentliga
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osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen
och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de

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.

revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening och en koncern inte
längre kan fortsätta verksamheten.

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.

• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen och
koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen och koncernredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga
revisionsbevis avseende den finansiella informationen i
enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för
att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen.
Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra
uttalanden.
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.

Stockholm den

2021

BDO Mälardalen AB

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen och
koncernredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Friluftsfrämjandet
Riksorganisationen för år 2020.
Vi tillstyrker att årsstämman 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 och koncernen 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 vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen enligt
stadgarna.
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.
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Malin Nilsson

Sara Königslehner

Auktoriserad revisor

Auktoriserad revisor
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Document

Revisionsberättelse FF 2020.pdf

Pages

2

Sent by

Sara Königslehner

Signing parties
Malin Nilsson

malin.nilsson@bdo.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Sara Königslehner

sara.konigslehner@bdo.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to malin.nilsson@bdo.se
2021-03-26 16:36:29 CET,
E-mail invitation sent to sara.konigslehner@bdo.se
2021-03-26 16:36:29 CET,
Clicked invitation link Sara Königslehner
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
16:59:58 CET,IP address: 78.70.236.92
Document viewed by Sara Königslehner
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
17:01:06 CET,IP address: 78.70.236.92
Document signed by SARA KÖNIGSLEHNER
Birth date: 1979/01/09,2021-03-26 17:01:26 CET,
Clicked invitation link Malin Nilsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 18:38:46 CET,IP address: 90.235.8.39
E-mail invitation sent to malin.nilsson@bdo.se
2021-03-26 18:39:43 CET,
E-mail invitation sent to sara.konigslehner@bdo.se
2021-03-26 18:39:43 CET,
Document viewed by Malin Nilsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-26 18:39:48 CET,IP address: 90.235.8.39
Document signed by Malin Nilsson
Birth date: 1974/08/22,2021-03-26 18:40:38 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

