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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Väsentliga händelser

Allmänt om verksamheten

Reportrar utan gränser är en ideell förening.

Föreningen arbetar för press- och yttrandefrihet. Mandatet som definierar föreningens verksamhet innebär att

Reportrar utan gränser arbetar för att:

1. samla in och sprida information om brott mot press- och yttrandefrihet runt om i världen.

2. protestera direkt till statsledningar och regeringar som kränker yttrande- och pressfriheten.

3. stödja journalister som har fängslats eller på annat sätt trakasseras på grund av sin yrkesutövning.

4. vidareutbilda journalister från utsatta områden.

5. stödja förföljda journalister som söker asyl i Sverige.

Reportrar utan gränser har, under verksamhetsåret 2020, arbetat inom de tre huvudsakliga utåtriktade

verksamhetsområden: opinionsbildning; internationella och nationella projekt, samt; assistans. Utöver detta sker ett

kontinuerligt insamlingsarbete för att säkerställa ekonomiska resurser till föreningens kassa.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser

År 2020 har varit ett speciellt år för föreningen, då covid-pandemin påverkat stora delar av verksamheten. Trots att

många aktiviteter fått ställas in eller ställas om har Reportrar utan gränser fått stort medialt genomslag och fått resultat

i sitt påverkansarbete. Vi har nått ut med information om press- och yttrandefrihet i Sverige och internationellt.

Föreningen har under 2020 haft ett fokus på att opinionsbilda och uppmärksamma föreningens frågor.

Föreningen har drivit två projekt med institutionell finansiering från Forum Civ.

Dels ett nationellt informationsprojekt i Sverige för att uppmärksamma allmänheten, journalister och studenter om

journalisters situation runt om i världen, och dels ett projekt i Latinamerika tillsammans med vår partnerorganisation i

Colombia, Fundactión para la libertad de prensa (FLIP). Egeninsatsen för Latinamerikaprojektet slopades efter beslut av

regeringen i april 2020. En beskrivande sammanfattning och resultatredovisning finns i Reportrar utan gränsers

Verksamhetsberättelse.

Reportrar utan gränser har också under verksamhetsåret drivit pilotprojektet Kollega till kollega, finansierat av

Postkodsstiftelsen, tillsammans med en rad partnerorganisationer.

Projektet Kollega till kollega har som mål att journalister och författare som flyttat till Sverige ska fortsätta vara

verksamma samt att olika former av utbyten med den svenska mediebranschen och kulturbranschen ska inledas.

Projektet påbörjades i februari 2019 och avslutades våren 2020. Delar av projektet lever kvar via Informationsprojektet,

som nämns ovan.

I januari-februari genomfördes ett utbildningsprojekt för georgiska journalister, med hjälp av finansiering av Svenska

Institutet. Kursen genomfördes i Istanbul, Turkiet. En förlängning av projektet söktes, men avslogs.
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Med finansiering av Sätila foundation producerade Reportrar utan gränser tre uppmärksammade rapporter. Kinas

globala mediestrategi – inget stopp för attacker på svenska journalister, Hoten mot Public Service och Samvetsfånge

sedan 2021 – varför är Dawit Isaak fortfarande fängslad.

Rapporterna ligger till grund för så väl politiska diskussioner och beslut samt till medial uppmärksamhet.

Under hösten beviljades bidrag från Union to Union för att producera Pressfrihetspodden, som tar upp för föreningen

aktuella ämnen. Podden drivs av Reportrar utan gränser, som med hjälp av intressanta gäster belyser pressfrihet i olika

delar av världen. Under 2020 producerades 7 avsnitt.

Under verksamhetsåret har föreningen också haft ett verksamhetsstöd genom ett tvåårigt avtal med Anderstiftelsen

om 400 000 kronor per år.

Under året bytte föreningen verksamhetsledare. Anna Widmark slutade och Katarina Carlsson började.

Den sistnämnda arbetar 100 procent på kansliet och har därför haft möjlighet att starta ett antal kommunikativa projekt.

Ett sådant är RSF nyhetsbrev, som ska komma ut 6-10 gånger per år. Projektledare Åsa Steinsvik slutade sin tjänst i

samband med att projektet Kollega till Kollega avslutades.

Verksamhetsresultat

Med utgångspunkt från Reportrar utan gränsers mandat har föreningen väl uppnått sina mål under året:

1. Samla in och sprida information om brott mot press- och yttrandefrihet runt om i världen.

I april 2020 lanserade Reportrar utan gränser sitt årliga pressfrihetsindex över situationen för pressfrihet i 180 av världen

länder. Utifrån detta har föreningens företrädare genomfört föreläsningar på universitet, högskolor och folkhögskolor

samt gymnasieskolor. Utöver det har föreningen deltagit i ett 15-tal digitala seminarier där pressfrihet i så väl Sverige

som övriga världen diskuterats.

Därutöver arrangerade föreningen ett seminarium den 2 november, i samband med utdelningen av årets

pressfrihetspris. Normalt delas priset ut i samband med ett seminarium 3 maj, men det ställdes in.

Föreningens kunskap har efterfrågats av så väl andra nätverk som organisationer, och ordförande Erik Halkjaer har vid

ett flertal tillfällen intervjuats i radio, TV och för tryckta medier. Fyra debattartiklar har också publicerats under året.

Förutom pressfrihetsindex har de tre rapporter som publicerats med stöd av Sätila foundation legat till grund för stor

medial uppmärksamhet i Sverige.

Under året har verksamhetsledaren tagit hjälp av studenter från universitetet i Linköping och Berghs school of

communication för att bättre nå ut i sociala medier. Antalet följare har ökat och Reportrar utan gränser hade i slutet av

år 2020 drygt 6 000 följare på Facebook (ca 5000 år 2019), 645 (ca 500 år 2018) följare på Instagram och 2 000 följare på

Twitter (ca 1 725 år 2019). Under året startades även ett konto på LinkedIn, som i slutet av året hade ca 80 följare.

2. Protestera direkt till statsledningar och regeringar som kränker yttrande- och pressfriheten.

Under 2020 har Reportrar utan gränser haft stort fokus på att informera om de svenska fängslade journalisterna Dawit

Isaak och Gui Minhai. I början av året släpptes i en rapport med fokus på den kinesiska regimens attacker på svenska

journalister.
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Under hösten gjordes en anmälan mot Eritreas president Isaias Afwerki, om brott mot

Mänskligheten. Anmälan lämnades till Åklagarmyndigheten i Göteborg. I samband med Dawit Isaaks födelsedag den 27

oktober släpptes också den rapport som ifrågasätter den svenska regeringens agerande under de snart 20 år som Dawit

Isaak suttit fängslad i Eritrea.

Åklagaren lade senare ner förundersökningen, men riksdagen gav regeringen i uppdrag att utreda hur de svenska

regeringarna hanterat Dawit Isaaks och Gui Minhais fall.

Tillsammans med andra organisationer uppvaktas Eritreas ambassad regelbundet med brev innehållande krav på Dawit

Isaaks snara frisläppande.

Reportrar utan gränser drev också kampanjer mot kungahuset i Saudiarabien för att utreda mordet på Jamal Khashoggi

och släppa de 34 journalister som sitter fängslade i landet. Protester gjordes också mot regeringarna i Algeriet, Turkiet

och Filippinerna för att släppa fängslade journalister fria och lägga ner åtal mot journalister. Reportrar utan gränser

hade flera möten med representanter för den svenska regeringen, riksdagen och även Europaparlamentariker för att

uppmärksamma situationen för journalister i de nämnda länderna.

3. Stödja journalister som har fängslats eller på annat sätt trakasseras på grund av sin yrkesutövning.

Som redan konstaterats arbetar Reportrar utan gränser sedan 2001 med att verka för att Dawit Isaak släpps fri ur det

eritreanska fängelse han sitter fängslad i. Det sker med påverkanskampanjer riktade mot den eritreanska regeringen,

men även genom kampanjer och informationsarbete i Sverige.  Föreningen arbetar också för en snar frigivning av

fängslade Gui Minhai.

Reportrar utan gränser deltar också i de internationella kampanjer som arrangeras av det internationella sekretariatet i

Paris. Under året har Reportrar utan gränser aktivt stött organisationens egen korrespondent i Algeriet, journalisten

Khaled Drareni, som fängslades i mars och dömdes till fängelse i september. Efter att åtal återigen riktats mot Reportrar

utan gränsers representant i Turkiet, journalisten  Erol Onderuglu har en kampanj även drivits till stöd för honom.

Därutöver har en rad aktiviteter genomförts för att sätta ljuset på de många andra journaliser som världen över

fängslats och trakasserats, som till exempel Maria Ressa.

Inför och under valet i USA har också en intensiv kampanj lobbat för bättre mediala arbetsförhållanden i landet. Den

oroande utvecklingen i flera närliggande länder som Belarus, Ungern och Polen har föranlett uppmärksamhet från

Reportrar utan gränser.  I samarbete med vår partner FLIP, i Colombia uppmärksammar och fördömer Reportrar utan

gränser trakasserier och hot av journalister i Colombia. I de fall colombianska journalister behöver rättsligt stöd av FLIP

står Reportrar utan gränser bakom dem.

I Sverige riktade Reportar utan gränser särskilt stöd till journalister på tidningen Realtid som utsattes för missbruk av

juridiska metoder för att hota dem till tystnad, så kallad SLAPP. Även de journalister som åtalades efter arbetet med en

dokumentär om förlisningen av passagerarfärjan M/S Estonia fick stöd. Under våren fick fallet med den först försvunna

och sedan upphittade, döda pakistanska journalisten Sajid Hussein, internationell uppmärksamhet. Reportrar utan

gränser lade ner mycket tid för att sprida kunskap om fallet och driva på kraven på en polisiär undersökning. Åklagaren

lade ner förundersökningen sommaren 2020 då inga bevis på yttre våld kunnat påträffas.
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4. Vidareutbilda journalister från utsatta områden.

Reportrar utan gränser har i projektet Kollega till kollega kunnat erbjuda vidareutbildning till 27 exiljournalister.

Journalisterna som kommit till Sverige som nyanlända eller genom att söka asyl har via projektet fått kontakter med

etablerade svenska journalister som kunnat fungera som mentorer för att exiljournalisterna ska få möjlighet att fortsätta

sin yrkesutövning. Exiljournalisterna har också fått möjlighet att gå kurser genom projektet. Även om projektet Kollega

till kollega avslutades under året har kontakt med flera av de involverade journalisterna upprätthållits, dels i informella

nätverk men också genom att flera av exiljournalisterna deltagit vid föreläsningar i skolor. Dessa har varit mycket

uppskattade. I informationsprojektet har exiljournalisterna också möjligheter att få texter översatta och stöttning i att få

dem publicerade.

5. Stödja förföljda journalister som söker asyl i Sverige.

Pandemin har satt stopp för mycket i världen, så också för flyktingströmmar. Reportrar utan gränser har därför endast

kontaktats av en handfull journalister som bett om råd eller stöd i asylprocesser under 2020. Mottagaren av 2007-års

pressfrihetspris Adnan Hassanpour tvingades under året fly Iran, till Irak, där han utan framgång försökt söka asyl i

Sverige.

Ekonomisk översikt

Föreningens resultatutveckling var pandemin till trots positivt.

Insamlingen, inklusive fria medel och verksamhetsbidrag, motsvarade ungefär de fasta kostnader som funnits, plus

projekten som haft sina egna öronmärkta medel. Sammantaget ser den ekonomiska situationen för 2020 bra ut, även

om föreningen fortfarande är i behov av säkrare och långsiktigare finansiering för att kunna bedriva trygg och

framåtblickande verksamhet.

Reportrar utan gränser har tre intäktsströmmar: privata gåvor, företagsgåvor och institutionella medel.

Intäkterna från institutionella medel täcker bara i undantagsfall verksamhetsutgifter, utan är istället ofta öronmärkta

mot ett speciellt projekt eller ändamål. Intäkter från företag och privatpersoner samt stiftelser har inte haft någon

öronmärkt del utan går till Reportrar utan gränsers allmänna verksamhet.

Under 2020 fick Reportrar utan gränser institutionella medel från Forum Civ, Postkodstiftelsen och Sätila Foundation.

Dessa medel var öronmärkta för projekt. Verksamhetsstöd har också inkommit från Anderstiftelsen.

Företag som stödjer organisationen redovisas löpande på Reportrar utan gränsers hemsida. Föreningen har inte erhållit

några större gåvor där givaren är okänd.

Finansiella instrument

Reportrar utan gränser har som policy att insamlade medel skall förvaltas på bankkonton som omfattas av den statliga

insättningsgarantin, eller placeringar med liknande säkerhet. (Ur Reportrar utan gränsers insamlingspolicy.) Denna

policy har följts under året.
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Medlemmar

Reportrar utan gränser har ett relativt stabilt medlemsunderlag, bestående av två kategorier medlemmar: ordinarie

medlemmar (inkl. en variant som inkluderar en fotoboksprenumeration) och studerandemedlemmar. Den sistnämnda

kategorin har en reducerad medlemsavgift. Vid balansdagen hade föreningen sammanlagt 464 medlemmar (2019: 375

medlemmar).

Medlemmarna kommer från hela Sverige och har under året bjuds in till digitalt seminarier och fick under sommaren

och hösten 6 digitala nyhetsbrev. Förutom enstaka utskick sker medlemskommunikationen främst via dessa nyhetsbrev

samt sociala medier.

Reportrar utan gränser är beroende av ideellt arbete för att kunna bedriva verksamhet.

Utöver de 2 anställda, varav 1 jobbat i projekt, 3 externt kontrakterade projektledare och den arvoderade ordföranden

genomfördes en stor del av föreningens verksamhet på ideell basis, undantaget internationella projekt med extern

finansiering.

Det ideella arbetet omfattar styrelsearbete, evenemang, påverkansarbete, intervjuer, artiklar, asylhjälp och

administration.

Förvaltning

Styrelsen har under året bestått av tio ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Huvuddelen i styrelsearbetet är ideellt.

Under årets 4 första månader hade föreningen en verksamhetsledare om 80 procent.

När den nya verksamhetsledaren började i maj beslutade styrelsen att denna tjänst skulle bestå av en heltidstjänst på

100 procent, för att möjliggöra att föreningen bygger en stark administration för att kunna klara framtida krav och

utmaningar.

Utöver verksamhetsledaren mottar ordförande ett arvode som motsvarar 20 procent av en heltid. Arvodet utgör för

ordförandes arbete som talesperson samt sammankallande för styrelsen.

Styrelsearbetet fördelas utifrån ledamotens eget intresse, engagemang, kompetens och möjligheter. Föreningen har

små personalresurser och en del av verksamheten är därför beroende av arbetsinsatser från styrelsemedlemmar och

medlemmar.

Utöver styrelsen arbetar Reportrar utan gränser också med volontärt engagemang vid aktiviteter såsom seminarier.

Ersättning till föreläsare eller deltagare vid seminarier utgår sällan utöver ersättning för utlägg såsom resor och boende.

Reportrar utan gränser har en arvoderad ordförande, se ovan, samt en verksamhetsledare som har rollen som

generalsekreterare, verkställande direktör och kanslichef.

Reportrar utan gränsers kansli finns på Tegelviksgatan 40 i Stockholm där verksamhetsledaren samt projektledarna har

arbetsplatser. Här hålls även styrelsemöten, som dock till stora delar hölls digitalt under året, samt utförs en del ideellt

arbete.

Kansliet nås på telefonnummer 072-308 05 23.

Information

Föreningen förfogar över tre 90-konton: 90 04 49-0, 90 0705-5 och 90 04 51-6

Föreningens webbaddress är: www.reportrarutangranser.se
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Anställda

Reportrar utan gränser har haft två personer anställda under verksamhetsåret (två kvinnor).

Årets första 4 månader hade föreningen en verksamhetsledare anställd på 80 % av en heltissjänst.

Den nya verksamhetsledaren, som anställdes i maj 2020 har varit anställd på 100%.

Projektledare för kollega till kollega var under våren anställd till 50 procent fram till maj 2020.

Utöver det har föreningen haft tre inhyrda konsulter som projektledare för tre projekt.

Utöver de fasta resurserna har föreningen haft en deltidsarvoderad ordförande på 20% av en heltidstjänst (1/FTE).

Föreningen är inte ansluten till kollektivavtal, men följer SJF:s avtal.

Framtida utveckling

Föreningen har arbetat hårt för att värva nya medlemmar, vilket också avspeglar sig i ca 90 nya medlemmar under året.

Under 2020 har föreningen fortsatt arbeta för att öka antalet gåvor från företag och privatpersoner. Rådande pandemi

har varit synlig, då flera planerade evenemang som tänkt ge intäkter ställts in. Föreningen är beroende av en stabil

intäktsbas för att kunna bedriva den planerade verksamheten.

För att locka till gåvor har Reportrar utan gränser bland annat tagit fram en tygkasse, samt lockat med fotoböcker till

nya medlemmar. Föreningen har också tagit fram bokmärken, med uppmaning att skänka en gåva. Dessa är tänkte att

delas ut vid till exempel föreläsningar och event.

Verksamhetsledaren har arbetat vidare med plattformar för att enklare skänka gåvor vid begravningar samt fått till en

länk för att lätt ansluta sig som månadsgivare via autogiro.

Under verksamhetsåret inleddes ett nytt avtal för Informationsprojekt med stöd av Forum Civ, liksom ett nytt avtal för

projekt i Latinamerika, tillsammans med internationella sekreteriatet i Paris och partnerorganisationen FLIP, finansierat

av ForumCiv. Dessa projekt fortlöper under verksamhetsåret 2021. Ett arbete har också påbörjats för att söka ett längre

programstöd av ForumCiv.

Föreningen har även beviljats ett tvåårigt verksamhetsstöd från Anderstiftelsen. En större insats har även gjorts för att

söka mer stöd från andra finansiärer för utökad verksamhet i Sverige med närområde. Detta då pressfriheten även hotas

här.

Med tanke på det hårdnande klimatet för pressfrihet även i Sverige läggs mer resurser på opinjonsbildning och

påverkansarbete i Sverige. Arbetet kommer dock att fortsätta behöva anpassas efter de rådande omständigheter som

gäller på grund av pandemin. För mer information, se Arbetsplan 2020.

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys

med noter.
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1701-1712

2 918

-2 199

694

Totalt

48 256

0

-75 366

-27 110

1801-1812

2 201

-2 027

173

Årets

resultat

-325 486

325 486

-75 366

-75 366

1901-1912

4 110

-4 433

-325

Balanserat

eget kapital

373 742

-325 486

48 256

2001-2012

3 665

-3 740

-75

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Verksamhetens intäkter

Verksamhetens kostnader

Årets resultat

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång

Resultatdisposition:

Balanseras i ny räkning

Årets resultat

Belopp vid årets utgång
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RESULTATRÄKNING

Verksamhetens intäkter

Medlemsavgifter

Gåvor

Bidrag

Verksamhetens intäkter

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.

Verksamhetens kostnader

Ändamålskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

2

3, 4

5

6, 7, 8

7, 8

9

108 550

722 475

2 832 039

1 448

3 664 512

-3 281 881

-71 072

-385 481

-3 738 434

-73 922

-1 444

-1 444

-75 366

-75 366

-75 366

114 850

880 681

3 072 165

41 895

4 109 591

-3 723 958

-133 538

-575 869

-4 433 365

-323 774

-1 712

-1 712

-325 486

-325 486

-325 486

2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

1
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BALANSRÄKNING

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar

Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

10

116

8 199

8 315

660 943

660 943

669 258

669 258

0

36 940

36 940

998 551

998 551

1 035 491

1 035 491

2020-12-31 2019-12-31

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början

Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder

Erhållna förskott för projektbidrag

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

11

12

13

48 256

-75 366

-27 110

318 375

230 210

37 209

110 574

696 368

669 258

373 742

-325 486

48 256

176 903

689 762

47 445

73 125

987 235

1 035 491

2020-12-31 2019-12-31
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KASSAFLÖDESANALYS

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m.

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar

av rörelsekapital

Kassaflöde från förändring av verksamhetskapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar

Förändring av leverantörsskulder

Förändring av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Årets kassaflöde

Likvida medel vid årets början

Kursdifferens i likvida medel

Likvida medel vid årets slut

14

15

16

-75 366

18

-75 348

28 294

141 471

-432 007

-337 590

-337 590

998 551

-18

660 943

-325 486

898

-324 588

-31 930

43 501

424 896

111 879

111 879

887 570

-898

998 551

2020-01-01 2019-01-01

2020-12-31 2019-12-31

1
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ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR1Not

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Reportrat Utan Gränser - Sveriges årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning (K3).

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Reportrar utan gränser - Sverige använder en funktionsindelad resultaträkning enligt Svensk Insamlingskontrolls

rekommendation.

Verksamhetsintäkter

Endast den inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas

som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskillt 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 föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från

medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag

En transaktion i vilken föreningen 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 uppfyllts, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.

Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas som en tillgång. Gåvor

värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. I de fall föreningen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas

gåvans värde med ersättningen.

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 uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration)

redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en

anläggningstillgång redovisas som en förutbetald intäkt. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång

som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Finansiella instrument

Tillgångar, skulder och avsättningar värdeas utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges.

Skuld beslutade ej utbetalda bidrag

I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt
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Erhållna gåvor redovisade i resultaträkningen

Erhållna bidrag och offentliga bidrag redovisade i

resultaträkningen

Flerårsöversikt

Nettoomsättningens fördelning

2020

464

2

2019

375

2

2020

722 475

722 475

2020

1 602 578

541 461

688 000

2 832 039

2018

370

1

2020

1 448

2019

880 681

880 681

2019

1 422 989

1 358 539

290 637

3 072 165

2017

425

1

2019

41 895

2

3

4

5

utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.

Avsättningar

En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår

och som på balansdagen är säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt då dem

skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

Ersättningar till anställda

Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda

utför tjänster. Eftersom alla pensionsförplikterser klasssificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år

pensionen tjänas in.

Kassaflödeanalys

Kassaflödeanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar föreningens in- och utbetalningar uppdelade på löpande

verksamheten, investeringsverksamheten eller finansieringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast

transaktioner som medfört in-eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras förutom kassamedel, disponibla

tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut.

Omräkning av utländsk valuta

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Not

Erhållna gåvor

Summa

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen:

Reportrar utan gränser - Sverige har fått reklamtjänster i gåva till ett uppskattat värde av 10 000 kr

( år 2019: 10 000 kr )

Not

Forum Syd

Postkodsstiftelsen

Andra företag

Not

Allmänna förutsättningar

Antal medlemmar

Medelantalet anställda

Not

Tjänster
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Ändamålskostnader

Hyresåtaganden

Personal

1 448

2020

0

1 071 203

0

49 463

35 825

457 916

404 615

100 881

296 487

97 020

768 472

3 281 882

2020

624 202

624 202

24 003

5 823

155 919

648 205

0

2

2

0

100

69

31

41 895

2019

36 257

0

2 250

424 619

1 000 981

1 358 539

287 967

0

0

0

613 346

3 723 959

2019

747 964

747 964

26 312

6 383

235 003

774 276

1

1

2

0

100

67

33

6

7

8

Not

Dawit Isaak

Projekt Flip 20-22

Projekt Almedalen

Projekt Forum Syd

Projekt Colombia

Kollega till kollega

Projekt Sätila

Union to Union

Projekt FS Info 20-21

Projekt Georgien

Tjänster

Not

Årets leasingkostnader avseende hyra av lokal och förråd, uppgår till 50 904 kr. Framtida leasingavgifter som förfaller till

betalning inom ett år uppgår till 8 199 kr.

Not

Löner andra ersättningar

Anställda

Sociala kostnader och pensionskostnader

Pensionskostander exkl. särskild löneskatt

Särskild löneskatt

Andra sociala avgifter enligt lag och avtal

Medelantalet anställda

Män

Kvinnor

Medelantalet anställda

Könsfördelningen bland ledande befattningshavare som anges i %

Män

Kvinnor

Könsfördelning i företagets ledning

Män

Kvinnor
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Räntekostnader och liknande resultatposter

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Disposition av vinst eller förlust

Erhållna förskott för projektbidrag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Räntor och utdelningar

2020

1 444

1 444

2020-12-31

9 399

9 399

2020-12-31

0

0

0

195 213

34 997

230 210

2020-12-31

100 574

10 000

110 574

2020

1 426

1 426

2019

1 712

1 712

2019-12-31

36 940

36 940

48 256

-75 366

-27 110

-27 110

-27 110

2019-12-31

48 301

541 461

100 000

0

0

689 762

2019-12-31

73 125

0

73 125

2019

813

813

9

10

11

12

13

14

Föreningen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Not

Förutbetalda kostnader

Not

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

Balanserat vinst

Årets förlust

Summa

disponeras så att

i ny räkning överföres

Summa

Not

Projekt Forum Syd

Kollega till kollega

Sv Inst Georgien

Projekt FS Info 20-21

Projekt Flip 20-22

Not

Upplupna kostnader

Förutbetalda intäkter

Not

Erlagd ränta
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Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Likvida medel

Bengt Ekman

Kassör

Lars Gunnar Erlandson 

Siri Hill

Clas Barkman

Maria Ullsten

2020

18

18

2020

660 943

660 943

2019

899

899

2019

998 551

998 551

15

16

Not

Kursförluster

Not

Kassa och bank

Redovisat värde

UNDERSKRIFTER

Erik  Halkajer

Ordförande

Karin Elfving 

Vice ordförande

Björn Tunbäck

Anders Försström

Urban Hamid
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