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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Sveriges Allmännytta Ideell Förening är en intresseorgansation för allmännyttiga, huvudsakligen
kommunägda bostadsföretag. Vid utgången av 2020 hade Sveriges Allmännytta 311 medlemsföretag
inklusive tre associerade medlemmar.

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning
Koncernen
Balansomsättning
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Solide!(%)
Eget kapital
Medelantal anställda

2020

2019

2018

2017

153 308
86 094
747
47
71 790
51

98 892
98 721
651
72
71 151
46

91 927
96 655
6 243
76
70 622
42

84 989
86 661
-10
78
65 980
40

Definitioner: se not

Soliditetens minskning beror främst på att fakturering av medlemsavgifter för 2021 gjordes i december
vilket påverkat balansomslutningen kraftigt.
Moderföretaget
Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning

2020

2019

2018

2017

12 995
830
27 797

13 166
-418
27 695

12 796
-742
27 303

12 267
-659
27 408

Definitioner: se not

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2020 har varit ett mycket annorlunda år som påverkat verksamheten på flera olika nivåer. Möjligheten
att träffa medlemsbolagens medarbetare har varit begränsade och alla planerade konferenser och
möten ställdes in. Det har påverkat ekonomin och framför allt möjligheten att arbeta med utvecklingsoch framtidsfrågor. Det har också varit svårt att planera i det korta perspektivet eftersom ingen kan att
förutsäga när det kommer att bli möjligt att återgå till en normal verksamhet igen.
Trots allt har det gått bättre att bedriva verksamheten än vad vi trodde inledningsvis. Framförallt har
omställningen till digitala möten och kurser gått både snabbare och bättre än vad vi trodde. Detta har
inneburit att antalet deltagare är högre än vi prognostiserade i början av hösten. Nya digitala system
och utbildning av våra experter i att hålla digitala utbildningar, har inneburit att vi kunna fortsätta att
erbjuda kvalitativa möten och utbildningar, men digitalt istället för på plats i våra lokaler. De digitala
utbildningarna kommer utgöra ett viktigt komplement till det ordinarie utbudet av kurser och möten nu
och i framtiden.
Det långsiktiga och strategiska arbetet fått stå tillbaka under stor del av året på grund av Coronapandemin. Däremot har det löpande arbetet fungerat. Även om de allra flesta till stor del arbetat
hemma har arbetet med rådgivning, nätverksträffar och vd-grupper fungerat.
Förväntad framtida utveckling
Inför 2021 kommer pandemin fortsatt påverka verksamheten i allra högsta grad. Det som utöver
pandemin kommer påverka verksamheten är den kommande flytten av kontoret. Bytet av lokaler
kommer samtidigt ge oss bättre ekonomiska förutsättningar för att sikt utveckla verksamheten. Genom
att hyran sänks frigörs medel som kan gå till verksamhetsutveckling, vilket är nödvändigt om vi ska
kunna fortsätta vara relevanta för våra medlemmar.
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Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Osäkerhet om Covid-19 pandemins långsiktiga effekter på verksamheten.
Användning av finansiella instrument
Syftet med finansförvaltningen är att inflationssäkra kapitalet samt att generera ett överskott som
kan tillföras verksamheten. Finansförvaltningen ska bedrivas med ett långsiktigt perspekiv. Placeringar
görs i noterade aktier, räntebärande värdepapper och alternativa investeringar. Genom fördelning av
placeringarna i olika tillgångsslag samt begränsa exponeringen mot enskild emmittent uppnås
riskspridning.
Hållbarhetsupplysningar
Sveriges Allmännyttas verksamhet ska vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar. En viktig
del i det är att stötta medlemmarna i att kunna bygga och bedriva fastighetsförvaltning på ett hållbart
sätt. Dels genom den expertkunskap organisationen har men även genom att nätverka och lyfta fram
medlemmarnas goda exempel.
Vad beträffar koncernens och moderföretagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Eget kaeital - koncernen
2019-12-31
Grund-kapital

Bal.res.
inkl. årets

Summa
eget

resultat

kapital

Ingående balans
Arets resultat

14 000

56 621
530

70 621
530

Vid årets utgång

14 000

57 151

71 151

Grund--

Bal.res.

kapital

inkl. årets
resultat

Summa
eget

2020-12-31

Ingående balans

14 000

57 151

71 151

639

639

57 790

71 790

Bal.res
inkl årets

Summa
eget

resultat

kapital

10 322
438

24 322
438

10 760

24 760

Fond för

Bal.res

verkligt värde

inkl årets
resultat

Summa
eget

Arets resultat
Vid årets utgång

kapital

14 000

Eget kaeital - moderföretaget
2019-12-31
Grund
kapital

Ändamålsbestämda
medel X

Ingående balans
Arets resultat

14 000

Vid årets utgång

14 000

Ändamålsbestämda
medel Y

Fond för
verkligt värde

2020-12-31

Ingående balans

Grund

Ändamåls-

kapital

bestämda
medel X

14 000

Arets resultat
Vid årets utgång

14 000

Ändamålsbestämda
medel Y

kapital

10 760

24 760

830

830

11 590

25 590
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Resultaträkning - koncernen
Belopp i tkr
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Nettoomsättning
övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
övriga kostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

Not

2

4

5

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

6

Arets resultat

It(
~

2020

2019

8 904
77190
14 899
100 993

8409
90 312
15 325
114 046

-46 452
-55 485

-57 291
-55 789

-306

-368

-102 243
-1 250

-113 448
598

2 000
-3
747

55
-2
651

747

651

-108

-121

639

530

'il
> dl
I!
C
1t
Jr • rr
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

6 (23)
Sveriges Allmännytta Ideell förening
Org nr 802000-1189

Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

7

1 083
1 083

1 117
1 117

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

9

258
258

1 538
1 538

1 341

2 655

80
80

145
145

675
622
218
135
650

8 711
3 031
630
4 326
16 698

66 209

65 000

23 028
23 028

14 394
14 394

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank

54
2
1
4
62

Summa omsättningstillgångar

151 967

96 237

SUMMA TILLGÅNGAR

153 308

98 892
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Balansräkning - koncernen
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

14 000
57 790
71 790

14 000
57 151
71 151

664
664

651
651

1 010
1 010

1 014
1 014

4 096
11 372
64 376
79 844

4 694
2 402
18 980
26 076

153 308

98 892

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital
Balanserat resultat inkl årets resultat
Summa eget kapital
Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld
Långfristiga skulder
Övriga skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10
12

13

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - koncernen
Beloe_e_ i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Not

2020

2019

16

747
306
1 053
-108

651
368
1 019
-121

945

898

65
-45 952
53 777
8 835

52
-1 657
6 435
5 728

-272
-1 209
1 280
-201

-356
162
-65 000
15 087
-50 107

8 634
14 394
23 028

-44 379
58 773
14 394

Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)IMinskning(+) av varulager
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
lnvesteringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Avyttring av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella tillgångar
Avyttring av finansiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Fi nansieringsverksam het en
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Resultaträkning - moderföretaget
Not

2020

2019

2

8 904
4 091
12 995

8 409
4 757
13 166

-2 915
-9 250
-12 165
830

-2 276
-11 308
-13 584
-418

Resultat frän finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

2
-2
830

-418

Bokslutsdispositioner
Koncernbidrag, erhållna
Resultat före skatt

830

856
438

Arets resultat

830

438

Belopp i tkr

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetskostnader
Rörelseresultat

3
4
5
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Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

2020-12-31

2019-12-31

25 400
258
25 658

25 400
258
25 658

25 658

25 658

425
351
33
41
850

343
8
83
434

1 289
1 289

1 603
1 603

2 139

2 037

27 797

27 695

2020-12-31

2019-12-31

14 000
10 760
830
25 590

14 000
10 322
438
24 760

7
7

7
7

111
1 085
1 004
2 200

563
51
907
1 407
2 928

27 797

27 695

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgängar
Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

8
9,

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

11

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

Balansräkning - moderföretaget
Belopp i tkr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Grundkapital
Balanserat resultat
Arets resultat
Obeskattade reserver
Övriga obeskattade reserver
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kassaflödesanalys - moderföretaget
Belopp i tkr
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Betald inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

2020

2019

830

-418

830

-418

830

-418

-416
-728
-314

36
-46
-428

Fi nansieringsverksam heten
Erhållna koncernbidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

856
856

17

-314
1 603
1 289

428
1 175
1 603
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges
Not 1
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Moderföretaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges
nedan under avsnittet "Redovisningsprinciper i moderföretaget".

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas
som kostnad i resultaträkningen.
Nyttjandeperiod
5 år

Inventarier, verktyg och installationer
Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i
koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än
dess redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Atervinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden
som tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller
utrangeras. Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga
bedömningar av pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning
återförs endast om de skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den
senaste nedskrivningen har förändrats.
Leasing
Leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga
en tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.
Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
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Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen
I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för
att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Lager och trycksaker har värderats till anskaffningskostad med undantag för produkter med låg
försäljning vars efterfrågan förväntas sjukna ytterligare efterföljande år. Produkter som fanns vid årets
ingång och vars försäljning under året understigit 10% av inventerat antal har värderats till 0 kr och produkter vars försäljning uppgått till 10-15% av inventerat antal har värderats till 50% av anskaffningskostnaden.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument
värderade utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.
Redovisning i och borttagande från balansräkningen
En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när
de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part
och företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.
Värdering av finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.
Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.
Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektiv räntemetoden.
Värdering av finansiella skulder
Långfristiga finansiella skulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt
hänförliga till upptagande av lån har korrigerat lånets anskaffningsvärde och periodiserats enligt
effektivräntemetoden. Kortfristiga skulder redovisas till anskaffningsvärde.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.
Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och företaget har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften
är betald. Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de
avgifter som har betalats och den kapitalavkastning som avgifterna ger.
Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna
ersättningarna till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att
ersättningarna kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk). dels risken att avkastningen
på tillgångarna avviker från förväntningarna (investeringsrisk). lnvesteringsrisk föreligger även
om tillgångarna är överförda till ett annat företag.
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Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som
skuld.
Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012: 1.
Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell
skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och
den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt
är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare
transaktioner eller händelser.
Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för
temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran
redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda
skattemässiga underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för
motsvarande tillgång eller skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på
de skattesatser och skatteregler som är beslutade per balansdagen och har inte nuvärdeberäknats.
Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse
till följd av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att
reglera förpliktelsen och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp
som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas
varje balansdag.
Eventualförpliktelser
En eventualförpliktelse är:
- En möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att
bekräftas av en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom företagets kontroll,
inträffar eller uteblir, eller
- En befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser, men som inte redovisas som skuld eller
avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet.
Eventualförpliktelser är en sammanfattande beteckning för sådana garantier, ekonomiska åtaganden
och eventuella förpliktelser som inte tas upp i balansräkningen.
Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar den del som avser medlemskap i organisationen. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Nettoomsättning
Tjänsteuppdrag till löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbete utförs och material levereras
eller förbrukas.
Uppdragsinkomster och uppdragsutgifter för uppdrag till fast pris redovisas som intäkt och kostnad med
utgångspunkt från färdigställandegraden på balansdagen (succesiv vinstavräkning). Färdigställandegraden
beräknas som utfört arbete.
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Försäljning av varor
Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.
Ränta
Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.
Koncern redovisning
Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt
att utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen
upprättas per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna
tidpunkt ses förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen
av enhetssynen innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och
kostnader medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.
Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten
för erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och
kostnader, identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill.
Redovisningsprinciper i moderföretaget
Redovisningsprinciperna i moderföretaget överensstämmer med de ovan angivna redovisningsprinciperna i koncernredovisningen.
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag
Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till
anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Koncernbidrag
Koncernbidrag som erhållits/lämnats redovisas som en bokslutsdisposition i resultaträkningen.
Det erhållna/lämnade koncernbidraget har påverkat företagets aktuella skatt.
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Not2

Nettoomsättning per rörelsegren

Koncernen
Nettoomsättning per rörelsegren
Serviceavgifter
Utbildning och konferens
Konsultuppdrag
Materialförsäljning

Moderföretaget
Nettoomsättning per rörelsegren
Konsultuppdrag

Not3

2020

2019

59 589
12 996
445
4 160
77190
77190

56 270
29 092
237
4 713
90 312
90 312

2020

2019

4 091
4 091

4 757
4 757

2020

2019

285
25

213
38

179

87

Arvode och kostnadsersättning till revisorer

Koncern
KPMGAB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Moderföretag
KPMGAB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och
VD förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på
företagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan
granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Not4

Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda

varav

varav

2020

män

2019

män

51
51

28%

46
46

28%

28%

6
6

50%

6

50%

50%

6

50%

Koncernen

Sverige
Totalt i koncernen

28%

Moderföreningen

Sverige
Totalt i moderföreningen
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Redovisning av könsfördelning i företagsledningar
2020-12-31

2019-12-31

Andel kvinnor

Andel kvinnor

45%

45%

0%

0%

45%

45%

67%

67%

Moderföretaget
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare
Koncernen totalt
Styrelsen
Övriga ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
2020
Löner och
ersättningar

Moderföretaget

6 101

(varav pensionskostnad)

Dotterföretag

1)

Löneroch
ersättningar

3 117

6 868

Sociala
kostnader

4 413
1)

(1 209)

28 421

15 294

34 522

18 411
2)

(varav pensionskostnad)

(1 563)

26 986

14 347

33 854

18 760

(4 753)

(5 402)

(varav pensionskostnad)

Koncernen totalt

2019
Sociala
kostnader

(6 611)

2)

(6 316)

1) Av moderföretagets pensionskostnader avser 511 (f.å. 517 tkr) företagets
VD och styrelse.
2) Av koncernens pensionskostnader avser 511 (f.å. 517 tkr) företagets
VD och styrelse.
Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m.fl. och övriga
anställda
2019

2020

Moderföretaget
(varav tantiem o. d.)

Styrelse och
VD

2 923

Koncernen totalt
(varav tantiem o.d.)

övriga

3 178

3 315

3 553

(-)

(-)

Dotterföretag
(varav tantiem o.d.)

Övriga

Styrelse och
VD

26 986

28 421
(-)

(-)

2 923

3 315

31 599

30 539

(-)

(-)

Avgångsvederlag
För vd i Sveriges Allmännytta gäller en ömsesidig uppsägningstid om 3 månader. Vid uppsägning från
Sveriges Allmännyttans sida utgår avgångsvederlag på 18 månadslöner. Andra inkomster skall avräknas från avgångsvederlaget som heller ej kan utgå efter fyllda 65 år. Individuell tjänstepensionsförsäkring utgår med en årlig premiebestämd pensionsförmån på 30 procent av under året utgående
pensionsgrundande lön. Vd i Sveriges Allmännytta är även vd i Sveriges Allmännytta AB.
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Not 5
Operationell leasing
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Koncern
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

2020-12-31

2019-12-31

414
156

377
927

570

1 304

2020
490

2019
337

2020-12-31

2019-12-31

2020

2019

2020

2019

-80
-28
-108

-110
-11
-121

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
Leasingavtal i koncernen består till största delen av hyra för kopieringsmaskiner.
Moderföretaget
Framtida minimileaseavgifter avseende icke
uppsägningsbara operationella leasingavtal

Inom ett år
Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter
Leasingavtal i moderföreningen finns inte.

Not6

Skatt på årets resultat

Koncernen

Aktuell skattekostnad
Uppskjuten skattekostnad

Avstämning av effektiv skatt
2020
Koncernen

Procent

Resultat före skatt
Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget
Andra icke-avdragsgilla kostnader
Ej skattepliktiga intäkter
Skatteeffekt av föreningens ej skattepliktiga resultat
Redovisad effektiv skatt

Belopp

2019
Procent

747

Belopp
651

21,4%

-160

21.4%

-139

-30,7%

229

-52,1%

339

0,0%

0,0%

23.7%

-177

49,3%

-321

14.4%

-108

18,6%

-121
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Not 7

Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar och utrangeringar
Vid årets slut

2019-12-31

6 081
272

6168
356
-443
6 081

6 353

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar
Arets avskrivning
Vid årets slut

-4 964

Redovisat värde vid årets slut

Not 8

2020-12-31

-306
-5 270

-4 877
281
-368
-4 964

1 083

1 117

Andelar i koncernföretag
2020-12-31

2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut

25 400
25 400

25 400
25 400

Redovisat värde vid årets slut

25 400

25400

Spec av moderföretagets och koncernens innehav av andelar i koncernföretag
2020-12-31

2019-12-31

Dotterföretag I Org nr I Säte

Sveriges Allmännytta AB, 556439-7361, Stockholm

Antal

Andel

Redovisat

Redovisat

andelar

i%i)

värde

värde

5 000

100,0

25 400

25 400

25 400

25 400

Sabo Förlag AB, 556225-3145, Stockholm

i) Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna
för totalt antal aktier.
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Not 9

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Koncernen
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Tillkommande tillgångar
Avgående tillgångar
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut
Moderföretaget
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Vid årets slut
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

2019-12-31

1 538

16 625

-1 280
258
258

-15 087
1 538
1 538

258
258
258

258
258
258

Innehav i moderföreningen består av Svensk Byggtjänst (antal 100, redovisat värde 18 tkr), Husbyggnadsvaror
HBV förening (antal 100, redovisat värde 40 tkr), Sveriges Byggindustrier (antal 2000, redovisat värde 200 tkr).
SABO Försäkrings AB är under likvidation. Aktievärdet är nedskrivet till 0 kronor (1280 tkr).

Not 10

Uppskjuten skatt
2020-12-31
Redovisat

Koncernen

värde

Väsentliga temporära skillnader hänförliga
till uppskjuten skatteskuld
Obeskattade reserver

Skattemässigt
värde

Temporär
skillnad

3 019

-3 019

3 019

-3 019

övriga temporära skillnader

Skattemässiga underskottsavdrag uppgår till O kr och andra outnyttjade skatteavdrag uppgår till
0 kr.
2020-12-31
Koncernen
Väsentliga temporära skillnader
Obeskattade reserver
Uppskjuten skattefordran/skuld
Kvittning
Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)

Uppskjuten

Uppskjuten

skattefordran

skatteskuld

Netto

664
664

-664
-664

664

-664
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Not 11

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31

2019-12-31

4 135
4 135

4 326
4 326

41
41

83
83

2020-12-31

2019-12-31

1 010

1 014

2020-12-31

2019-12-31

2
2
13
45
64

2
3
11
2
18

Koncernen
Övriga poster

Moderföretaget
övriga poster

Not 12

Långfristiga skulder

Koncernen
Skulder som förfaller senare än fem år från balansdagen:
övriga skulder
Not 13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Koncernen
Upplupna lönekostnader
Upplupna sociala avgifter
Projektbidrag
Övriga poster
Moderföretaget
Upplupna lönekostnader
Upplupna sociala avgifter
Projektbidrag
övriga poster

914
486
686
290
376

297
304
377
002
980

506
448

509
535

50
1 004

363
1 407

Not 14
Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser
Koncernen har garantiförbindelse Fastigo 667 tkr (f.å. 561 tkr).
Moderföreningen har garantiförbindelse Fastigo 138 tkr (f.å.102 tkr).

Not 15
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Hyreskontrakt för nya kontorslokaler har tecknats med Slussgården AB med beräknad flytt under
augusti 2021.
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Not 16

Betalda räntor och erhållen utdelning

Koncernen
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Moderföretaget
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Not 17

2020

2019

2 000

-3

55
-2

2020

2019

2
-2

Likvida medel

Koncernen
Följande de/komponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel (om väsentligt belopp)
Banktillgodohavanden
Tillgodohavande på koncernkonto
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

2020-12-31

2019-12-31

23 028

14 394

23 028

14 394

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

2020-12-31

2019-12-31

1 289

1 603

1 289

1 603

Moderföretaget
Följande de/komponenter ingår i likvida medel:
Kassamedel
Banktillgodohavanden
Tillgodohavande på koncernkonto
Kortfristiga placeringar, jämställda med likvida medel

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med utgångspunkten att:
- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.

Not 18
Koncernuppgifter
Inköp och försäljning inom koncernen
Av moderföreningens totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 59 (70) % av inköpen och 31
(100) % av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som företaget tillhör.
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Revisionsber8tte se
Till föreningsstämman ("kongressen") i Sveriges Allmännytta, org. nr 208000-1189

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncemredovisningen för Sveriges Allmännytta för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncemredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av moderföreningens 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 föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderföreningen och koncernen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Det registrerade
revisionsbolagets ansvar samt Lekmannarevisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att
årsredovisningen och koncemredovisningen upprättas och att de ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och
verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och
koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt lntemational Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå
en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och
koncemredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
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
koncemredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsredovisningen och koncemredovisningen, 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 mina 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 jag mig en förståelse av den del av föreningens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.
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Vid upprättandet av årsredovisningen och koncemredovisningen
ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av
föreningens och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De
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 och verkställande direktören avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ
till att göra något av detta.

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift
vid upprättandet av årsredovisningen och
koncemredovisningen. Jag 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 jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktom eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de 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.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen och koncemredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och
koncemredovisningen återger de underliggande
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en
rättvisande bild.
inhämtar jag tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis
avseende den finansiella informationen för enheterna eller
affärsaktivitetema inom koncernen för att göra ett uttalande
avseende koncemredovisningen. Jag ansvarar för styrning,
övervakning och utförande av koncernrevisionen. Jag är ensam
ansvarig för mina uttalanden.
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Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Lekmannarevisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om
årsredovisningen och koncernredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

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 och verkställande direktörens
förvaltning för Sveriges Allmännytta för år 2020.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören 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 moderföreningen och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag 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 och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för
förvaltningen.

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
eller verkställande direktören i något väsentligt avseende företagit
någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldig het mot föreningen.
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.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
det registrerade revisionsbolaget 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 det registrerade revisionsbolagets professionella
bedömning och övriga valda revisorers 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.

Anmärkning
Föreningen har vid flera tillfällen inte betalat skatter och avgifter i rätt tid. Försummelsen har inte medfört någon skada för föreningen utöver
dröjsmålsräntor.

Stockholm den 16 mars 2021
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