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(och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 
och den rambudget som Stora årsmötet beslutade om 
2011)

Det finns en lag som beskriver vad som ska finnas 
med i en årsredovisning. Meningen är att alla organi-
sationer och företag ska redovisa på samma sätt. Det 
ska gå att jämföra organisationerna med varandra.

FÖRKLARINGAR TILL 
SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013

sidan 3

Förvaltningsberättelse
Här kan det finnas en verksamhetsberättelse - den har vi 
som ett separat dokument. Har det hänt något ”stort” under 
året bör det anges. Att vi sålt ett hus vi äger i Sigtuna är en 
sådan händelse - eftersom huset var värt en stor summa 
pengar.

Disposition av årets resultat
Drygt två miljoner kronor – det är det överskott som Svenska 
Kyrkans Unga samlat på sig under åren. 
Förbundsstyrelsen föreslår att överskottet bara ska föras 
över till nästa år. I företag kan till exempel bolagsstämman 
bestämma att ägarna ska få ut utdelning beroende på hur 
många aktier de äger. I föreningar flyttas alltid överskottet 
till det kommande året.
För 2013 gjorde Svenska Kyrkans Unga ett underskott med 
238.390 kronor. I flerårsöversikten (nedanför) går det att se 
att under de tidigare tre åren blev det överskott.

Flerårsöversikt
Här går det att jämföra de senaste fyra åren – omsättning 
(hur stora intäkterna var), om det blev plus- eller minusre-
sultat, hur stora tillgångarna är (balansomslutning) samt 
soliditet. Det sista räknas fram genom att dividera det egna 
kapitalet med summan av tillgångarna.
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RESULTATRÄKNING
Här redovisas hur stora intäkter och kostnader Svenska 
Kyrkans Unga haft under året (och jämförelsesiffror från 
föregående år). 
Det finns en kolumn som heter NOT: längre fram i årsredo-
visningen finns det förklaringar – noter – till summorna.

Längst ner står det ”Skatt på årets resultat”. Vi betalar bara 
skatt för hyresintäkter. Vi äger fram till i år ett hus i Sigtuna. 
Folkhögskolan har hyrt huset av oss. Det är för pengarna 
som blir över – efter det att alla kostnader dragits av mot 
hyresintäkten – som skatten beräknas.
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TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar är sådant som behåller sitt värde under lång tid: 
hus, maskiner, möbler osv. I rubriken byggnader och mark finns huset i 
Sigtuna. Finansiella tillgångar är sparade pengar. Vi har pengar i Oikocre-
dit. De har sitt kontor i Holland och lånar ut pengar i bland annat Afrika 
till små företag. Det kan vara människor på landsbygden som tillsam-
mans bildar ett litet företag för att odla tillsammans, eller vill köpa in 
höns och så vidare. De har svårt att få ett vanligt banklån – då kan de få 
lån hos Oikocredit istället

Omsättningstillgångar är sådant som finns under kortare tid: material-
lagret (”Varulager”), fakturor vi skickat till andra innan årsskiftet men 
som vi får betalt för först efter nyår (”Kundfordringar”).

”Övriga fordringar” är att vi innan årsskiftet betalade in pengar för per-
sonalens skatt och arbetsgivaravgifter – men de står på vårt skattekonto 
och dras först i mitten av januari. Alltså var det fortfarande våra pengar.

Om vi betalat något i förskott under 2013 men som gäller för 2014 – då 
blir det en ”förutbetald kostnad” ett exempel i den här summan är att 
vi betalar hyra för förbundskansliet i förskott. Ska vi få pengar för något 
som gäller 2013 men de betalas ut först 2014 då blir det en ”upplupen 
intäkt”. Ett exempel här är den rikskollekt vi hade på Tredje söndagen i 
Advent. En hel del av de pengarna betalas ut till oss först efter årsskiftet 
– men de ska ändå räknas in under 2013. 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital är det överskott som Svenska Kyrkans Unga samlat på sig 
genom åren (samma siffror som fanns i Förvaltningsberättelsen).

”Kortfristiga skulder” är skulder som finns under en kortare tid till ex-
empel leverantörsskulder och skatteskulder.  
(Svenska Kyrkans Unga har inga lån eller andra ”långfristiga skulder”.)

Leverantörsskulder är fakturor vi fått innan årsskiftet men som ska 
betalas först under januari-februari. Ej förbrukade anslag är några kol-
lekter vi fick i början av 2000-talet men som inte använts ännu.

”Skatteskulder” är den skatt vi betalar på de anställdas tjänstepensio-
ner. Vi har redovisat hur mycket skatt det blir – men pengarna betalas 
in till Skatteverket först under 2014.

”Övriga kortfristiga skulder” är det skatteavdrag vi gjort på personalens 
decemberlön.

”Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter” finns delvis uppdelade 
i not 11: bidrag till lokalavdelningarna (bidraget gäller för 2013 men 
betalas ut först 2014), upplupna löner är en sammanställning över hur 
mycket övertid personalen hade vi årsskiftet samt den semester som 
var outtagen. I posten ”Upplupna kostnader” finns också ”Övrigt” som 
är fakturor vi fått under 2014 men skulle ha kommit redan 2013 (bland 
annat för el till huset i Sigtuna).

BALANSRÄKNING
Här redovisas hur mycket tillgångar Svenska Kyrkans Unga har och hur mycket skulder vi har. När året är slut ska 
tillgångarna vara lika stora som skulderna. (det är årets resultat – plus eller minus – som förs in under rubriken 
Eget kapital som gör att tillgångar och skulder blir lika stora.



sidan 8–9

NOTER

Not 1 – här beskrivs vilka olika intäkter vi har. 

”Medlemsavgifter” – kommer från våra stödmedlemmar
”Deltagaravgifter” – är bland annat för Stora årsmötet
”Rikskollekter” – under 2013 hade vi tre kollektsöndagar
”Statsbidrag” – det bidrag alla barn- och ungdomsorganisationer kan 
söka
”Anslag från Svenska kyrkan” – är dels ett anslag som vi får använda 
precis som vi vill (ca 900.000 kronor) samt det anslag vi får för arbe-
tet med Globala påverkansfrågor
”Gåvor och anslag” – övriga gåvor vi får men även den ersättning vi 
får för den anställda i Lunds distrikt där riksförbundet är arbetsgivare 
men Svenska kyrkan i Lunds stift ska stå för kostnaderna.
”Försäljning” – är intäkter från försäljning av varor i Materiallagret.
”Övriga intäkter” – är just vad rubriken säger. Intäkter som inte pas-
sar in i de andra rubrikerna.

Not 2 – Ledning är vad förbundsstyrelsen och ordförande kostar, 
kontor är förbundskansliet i Uppsala. Övriga kostnader är all vår 
verksamhet.

Not 3 – Enligt årsredovisningslagen ska vi berätta hur många anställ-
da – uppdelat på kvinnor och män – vi haft under året.

Not 4–6 – Avskrivningar. När en organisation eller 
företag köper något dyrt så fördelas kostnaden på flera 
år. Avskrivningarna är just den kostnaden. Avskrivning-
arna görs ända till dess att summan av alla avskriv-
ningar kommer upp i hur mycket den totala kostnaden 
var – då ”är avskrivningen klar”. I not sex står det noll 
kronor i Bokfört värde. Det betyder att allt som finns 
på förbundskansliet (möbler och så vidare) är färdigav-
skrivet.

Not 7 – Finansiella anläggningstillgångar.
Det är pengar som ”sparas” på längre sikt. Vi är med-
lemmmar  i Bilpoolarna. Det betyder att vi mycket 
billigare får tillgång till bilar än om vi skulle hyra. Bilar 
kan behövas vid arrangemang osv.

Oikocredit - en bank där vi har ett litet sparande. Oi-
koredit ger mikrolån i utvecklingsländer.

Berling Media AB (äger bland annat bokförlaget Ver-
bum och Kyrkans tidning). Vi äger 2.250 aktier. Andra 
ägare är Svenska kyrkan, stiften och församlingar. Ef-
tersom det inte köps och säljs aktier i Berling är värdet 
satt till noll.
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Not 8 – tidigare hade vi en kredit hos banken som 
kunde användas mot slutet av året om våra pengar 
inte räckte till (vid årsskiftet väntar vi på att få kollekt-
pengar utbetalade samt att beslut om statsbidraget 
kommer under januari).

Not 9 – förändringar av Svenska Kyrkans Ungas ”ka-
pital”. Det förändras varje år beroende på om vi ”gått 
med plus” eller ”gjort ett minusresultat”.

Not 10 – I början av 2000-talet fick Svenska Kyrkans 
Unga några extra kollekter utifrån vad pengarna skulle 
användas till. Under 2013 har vi använt pengar från 
alla tre kollekterna: musikkollekten som stöd till en kör 
som var med vid Stora årsmötet. De andra kollekterna 
har använts för att bekosta Rikshelgen och Distrikts-
ordförandekonferensen.

Not 11 – lokalavdelningsbidraget för 2013 som betalas 
ut nu 2014, personalens övertid och outtagen semes-
ter samt Övrigt: fakturor vi fått i början av 2014 men 
som hör till kostnader vi hade 2013.

sidan 11
Alla i förbundsstyrelsen skriver under årsredovisning-
en – efter det skriver även revisorerna på. De lämnar 
dessutom med en revisionsberättelse där det ska stå 
om de hittat något vid granskningen som inte är som 
det borde vara. Finns det inget att anmärka på används 
samma text varje år.
Revisorerna hade ingen anmärkning i revisionsberättel-
sen.



UPPFÖLJNING RAMBUDGET 2013
belopp i tkr

RAM RESULTAT
INTÄKTER 2013 2013 DIFF Kommentar
Statliga bidrag 3 470 3 434 -36 Något mindre än beräknat
Kollekter 3 100 3 573 473 Mer än beräknat
Svenska kyrkan 1 000 935 -65 Något mindre än beräknat
Kommunikation 320 170 -150 Annonser i Troligt
 - Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd 950 1 291 341 Lund, SÅM, Rikshelg
 - Utbildning 2 020 51 -1 969 Volontäråret
 - Arbetsgrupper och projekt 0 0 0
 - Utveckling, samverkan, bevakning 1 000 1 040 40 Globala påverkansfrågor
Stödmedl avg, gåvor och anslag 340 19 -321 Ospec temakollekter
Övriga intäkter 550 930 380 Aludden
SUMMA INTÄKTER 12 750 11 443 -1 307

KOSTNADER
Ledning -790 -963 -173 FS+ FO
Personal -1 300 -1 522 -222 Extra tjänst + KC gick dubbelt
Kontor -200 -278 -78 Något högre än beräknat
Lokalavdelningsstöd -550 -440 110 Ingen ökning av aktiva LA
Kommunikation -2 650 -2 294 356 Hemsida, LA-guiden, marknadsföring
 - Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd -2 300 -2 778 -478 Lund, SÅM, Rikshelg
 - Utbildning -2 800 -637 2 163 Volontäråret
 - Arbetsgrupper och projekt -30 -71 -41 Flera arbetsgrupper
 - Utveckling, samverkan, bevakning -1 690 -1 759 -69 Globala påverkansfrågor
Övriga kostnader -440 -939 -499 Profilprodukter, Aludden
SUMMA KOSTNADER -12 750 -11 681 1 069

RESULTAT 0 -238

Resultat för 2013 i jämförelse med beslutad rambudget
Stora årsmötet fattar beslut om en rambudget. Den ger de ekonomiska ramarna som förbundsstyrelsen sedan 
ska jobba efter. Förbundsstyrelsen gör varje år en detaljerad budget. Här finns en sammanställning där 2013 års 
bokslut ställts upp så det går att jämföra resultatet med rambudgeten.
Det var Stora årsmötet 2011 som fattade beslut om rambudgeten för 2013. Eftersom beslutet fattas långt i för-
väg så hinner det hända mycket som förändrar förutsättningarna. Som exempel för 2013 kan nämnas att Volon-
täråret hunnit läggas ned. Vi trodde även att Aludden skulle vara sålt – så i rambudgeten fanns det varken med 
några intäkter eller kostnader för Aludden.
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