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Svenska Alliansmissionens Ungdom

Org nr 826000-4414

Årsredovisning för räkenskapsåret 2017

Styrelsen och generalsekreteraren avger följande årsredovisning.
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Flerårsöversikt

Beloppen i kkr 2013 2014 2015 2016 2017

Nettoomsättning 11 524 12 246 13 133 13 395 13 954

Resultat efter finansiella poster 102 187 435 186 269

Balansomslutning 7 962 8 169 8 582 8 466 9 115

Justerat eget kapital 6 675 6 862 7 297 7 483 7 752

Soliditet 84% 84% 85% 88% 85%

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
Svenska Alliansmissionens Ungdom (SAU) är en självständig organisation som stöder barn- och 
ungdomsverksamhet inom Svenska Alliansmissionen. SAU bildades 1892 och har sedan dess haft en 
egen styrelse och egen årskonferens. Operativ ledare är generalsekreteraren tillsammans med 
kontorschefen. En utförlig redovisning av SAU:s verksamhet finns i Årsbok 2018 - årsberättelse för 
Svenska Alliansmissionens Ungdom 2017.
SAU är tillsammans med Svenska Alliansmissionen ägare av Gullbrannagården. Övriga verksamheter 
som är knutna till SAU är Bödagården, Långserums fritidsgård samt Mullsjö folkhögskola.

Främjande av SAUs ändamål
Verksamheten, som utgår från Jönköping, utgörs i huvudsak av stöd till barn- och  ungdoms-
verksamhet i församlingar anslutna till Svenska Alliansmissionen. Stödet sker främst i form av 
arrangemang som läger, kurser, ledarutbildningar samt tillhörande materialproduktion, församlings-
och föreningsbesök mm. Arbetet är organiserat i fyra metodområden, "Barn", "UV-scout", "Ung Tro" 
och "Musik". Varje metodområde leds av ett råd och har en handlingsplan som styr arbetet. Rådets 
arbete genomförs under ledning av anställda konsulenter.
Under året har SAU genomfört årskonferens tillsammans med Svenska Alliansmissionen (SAM) på 
Gullbrannagården. Året har varit fullt med arrangemang och läger, där de största antalsmässigt är UV-
scoutlägren och Gullbrannafestivalen. 
Vi har arbetat mer fokuserat kring insamlingsfrågor vad gäller våra tonårsläger. Tillsammans med 
Internationella avdelningen och kommunikationsenheten på SAM samt med Samhjälp har det bildats 
en grupp som har ansvarat för insamlingar under lägren. Insamlingarna har vari till förmån för arbete 
mot trafficking, främst i Rumänien. Arbetet gav ett stort gensvar där vi kunde se engagemanget för 
dessa frågor hos ungdomarna. Det resulterade i större insamlingar än budgeterat, vilket är glädjande. 

Under året påbörjades en diskussion med Mullsjö folkhögskola, Kristen Idrottskontakt och 
Kungsporten, Huskvarna om att starta en gemensam bibellinje med friskvårdsinriktning.  Beslut 
fattades om att starta utbildningen, vilket kommer att ske hösten 2018.
Under hösten påbörjades ett arbete för att anpassa vår verksamhet till den nya lagstiftningen kring 
personuppgiftshantering som börjar gälla under 2018.
Vi ser ljust på framtiden och planerar under 2018 att arbeta på ett liknande sätt som under 2017. Vi vill 
dock fortsätta utvecklas i vårt arbete för att möta de behov som finns hos församlingarna vad gäller 
barn- och ungdomsverksamhet.
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Ställning och resultat 

Förändring eget kapital

Ändamålsbestämda 

medel Balanserat kapital Total eget kapital

Ingående balans 83 7400 7483
Utnyttjande av 

ändamålsbestämda 

medel -43 43  -    

Reservering av 

ändamålsbestämda 

medel  -     -     -    

Årets resultat  -    269 269

Utgående balans 40 7712 7752

De ändamålsbestämda medlen avser UV-scouts stödkassa som årligen samlas in i på UV-scoutläger för 
att året efter delas ut till ansökande UV-scoutkårer som ett led i att stötta lokala UV-
scoutverksamheter.

SAU har för 2017 erhållit statsbidrag med 1 491 kkr. Årets resultat visar på ett överskott på 269 kkr. En 
mer detaljerad bild av SAU:s resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkning 
med noter.
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RESULTATRÄKNING

Beloppen i kkr Not 2017 2016

Verksamhetens intäkter

Gåvor 2 488 2 136

Bidrag 2 986 2 901

Nettoomsättning 8 414 8 356

Övriga intäkter 66 2

Summa intäkter 13 954 13 395

Verksamhetens kostnader

Verksamhetskostnader -2 124 -1 896

Anslag och förmedlade bidrag -1 056 -921

Personalkostnader 1 -3 856 -3 502

Övriga externa kostnader -6 660 -6 909

Summa  kostnader -13 696 -13 228

Resultat före finansiella poster 258 167

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 11 19

Summa resultat från finansiella investeringar 11 19

Årets resultat 269 186
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BALANSRÄKNING

Beloppen i kkr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR 3,4

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 2 4 701 4 701

4 701 4 701

Summa anläggningstillgångar 4 701 4 701

Omsättningstillgångar

Varulager 631 643

Fordringar

Kundfordringar 537 518

Avräkningskonto SAM 1 258 1 560

Övriga fordringar 46 45

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 152 150

1 993 2 273

Kassa och bank 1 791 849

Summa omsättningstillgångar 4 415 3 765

Summa tillgångar 9 116 8 466
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Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER 3,4

Eget kapital

Fritt eget kapital 7 483 7 297

Årets resultat 269 186

Summa eget kapital 7 752 7 483

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 568 356

Skatteskulder 5 0

Övriga kortfristiga skulder 173 128

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 618 499

Summa kortfristiga skulder 1 364 983

Summa eget kapital och skulder 9 116 8 466
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NOTER

Redovisnings- och värderingsprinciper

Fr o m räkenskapsåret 2017 upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen

och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning

(K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom 

BFNAR 2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet med föreskrifterna i

K3s kapitel 35. Svenska Alliansmissionens Ungdom är ett mindre företag och har utnyttjat mindre

företags möjlighet att inte räkna om jämförelsetalen för 2016 enligt K3s principer. Presenterade

jämförelsetal överensstämmer i stället med de uppgifter som presenterades i föregående års 

årsredovisning. Olika redovisningsprinciper har alltså tillämpats för de år som presenteras i 

årsredovisningen. Övergången har inte medfört några skillnader mot föregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen

räkning redovisas som intänkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga 

värdet av det som erhållits eller kommer att erhålllas. Nedan beskrivs, för respektive

intäktspost, när intäktsredovisning sker. 

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

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 pensionsförpliktelser klassificerats som 

avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. 

Inkomstskatt

Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.

Uppskjutna skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade föret

balansdagen. 

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte skatten är

hänförlig till en händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana fall redovisas

även skatteeffekten i eget kapital. 

Ej beaktad uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag uppgår till 268 kkr (268 kkr).
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Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Varulager

Varulagret värderas till det lägsta av nettoförsäljningsvädet och 97% av anskaffningsvärdet, enligt 

inkomstskattelagens bestämmelser.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag för posten med förfallodag mer än12 

månader efter balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar tas upp till det 

belopp som förväntas bli inbetalt mefter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.a Fordringar

som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från marknadsräntan och har en löptid

överstigande 12 månader, redovissas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen redovisas

so ränte intäkt i resulaträkningen.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder redovisas initialt till ett anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader (upplupet

anskaffningsvärde). Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid

förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekosnad över lånets löptid med hjälp av

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade

beloppet och det belopp som ska återbetalas. 

Kortfristiga leverantörsskulder redovisas till anskaffningsvärde.

Not 1

Medelantalet anställda har under året uppgått till 7 st. (7st)
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Not 2 Andelar i intresseföretag

Org.nr Säte

Gullbrannagården AB 556528-1465 Jönköping

Kapital- Rösträtts- Bokfört Antal Justerat Årets

andel % andel % värde andelar eget kapital resultat

100%

50% 50% 4 701 500 9 045 180

2017-12-31 2016-12-31

Ingående bokfört värde 4 701 4 701

Utgående bokfört värde 4 701 4 701

Not 3 Ställda säkerheter

Inga ställda säkerheter finns

Not 4 Eventualförpliktelser

Inga eventualförpliktelser finns
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Jönköping 2018-

Sofia Svensson Robin Ahlnér Anders Einarsson

Ordförande

Catharina Ekeräng Samuel Fors Hanna Gunnarsson

Ida-Maria Hörnstein Hanna Johansson Carl Lundgren

Ellen Marinder Stina Beckne Simon Sjöberg

Mikael Celinder

Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2018-

Leif Göransson Klas-Göran Park

Auktoriserad revisor Övrigt vald revisor


