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Styrelsen för Stiftelsen för Östersjölaxen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Information om verksamheten
-Stiftelsen för Östersjölaxens ändamål är att främja en långsiktigt hållbar förvaltning av vilda lax- och
öringbestånd i Östersjön och dess vattendrag. Med Östersjön och dess vattendrag så menar stiftaren alla
de habitat där det finns befintliga vilda lax- och öringsbestånd eller där fiskarterna kan etablera sig som
har en historisk eller befintlig koppling till Östersjön, det gäller vattendragen, deras mynningsområden,
längs kusten och ute i havet.
 
-Stiftelsen för Östersjölaxens tillgodoser sitt ändamål genom att ge bidrag till organisationer som arbetar
med fiskeförvaltning och fiskevård i Östersjön och dess vattendrag samt ge bidrag till forskningsprojekt
eller andra åtgärder som stärker de vilda lax- och öringbestånden. Stiftelsen kan även förvärva
nyttjanderätt eller äganderätt över fastigheter eller annan egendom som innehar fiskerätt i Östersjön och
dess vattendrag samt att förvalta dessa rättigheter på ett sätt som främjar stiftelsens ändamål. Projekt som
stiftelsen stöttat under 2021 finns listade nedan.
 
-Resultat och effekter av Stiftelsen för Östersjölaxens insatser är att det har bidragit till att många fler
fiskar har fått möjlighet att vandra upp i sina älvar för att leka och säkra nästa generation av vilda laxar
och öringar i Östersjöälvarna. Stiftelsens insatser har även bidragit till att öka medvetandet om
Östersjölaxens svåra situation hos allmänheten.
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av: 
· Claes Bourghardt – Ordförande, Svenskt näringsliv.
· Glenn Douglas – Sekreterare, Sportfiskarna.
· Hans Lundqvist – Kassör, Professor Emeritus SLU Institutionen för Vilt, fisk och miljö (Umeå).
· Greta Von Rosen Stövind – Ledamot, Chefsjurist på Statens Kulturråd.
· Mattias De Woul -- Ledamot, WWF. Ersatte Peter Westman den 12/1 2021. 
· Carina Wallin – Ledamot.
. Per Olof Wedin – Ledamot, valdes in i styrelsen den 21/5 2021. F.d. CEO Sveaskog.
. Axel Wenblad – Ledamot, valdes in i styrelsen den 21/5 2021. Nuvarande ordförande WWF.
 
Suppleanter:
· Johan Östergren – SLU Institutionen för Akvatiska resurser (Drottningholm). Avgick den 21/5 2021.
 
Personal:
· Thomas Johansson - Generalsekreterare. Anställd.
· Mikael Winterkvist – Kommunikationsansvarig. Konsult på timbasis.
 
Uppdrag:
· Revisor: Gunilla Lundskog, Grant Thornton. Ersattes av Magnus Leijon 15/11 2021.
· Bokhållare: Lars Redebrandt, Ekonomi & Juridik L Redebrandt AB.
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Stiftelsen för Östersjölaxens styrelse har under 2021 haft sammanträde vid fyra tillfällen: 12 januari, 12
mars, 21 maj och 11 november. 
 
 
Stiftelsen har sitt säte i Skellefteå.
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2021
Stiftelsen för Östersjölaxen har under året hjälpt ett flertal förvaltningsorganisationer i svenska
Östersjöälvar med att begränsa uttaget på enskilda vilda bestånd av lax och öring. Detta har vi gjort
genom avtal med enskilda yrkesfiskare eller arrende av fiskerätter i anslutning till älvmynningarna, själva
eller tillsammans med närmast berörda förvaltningsorganisationer. Dessa arrenderade områden kommer
inte att användas för fiske under arrendetiden. Stiftelsen för Östersjölaxen har även stöttat andra projekt
som på olika sätt förbättrat situationen för eller kunskapen om Östersjöns vilda bestånd av lax och öring. 
 
·Antalet arrenden av fiskevatten omfattar nu totalt 110 vattenområden längs den svenska Östersjökusten.
En ökning med 14% sedan 2020. 
·Antalet fällor längs den svenska Östersjökusten har minskat från år 2011 (643 fällor).  Havs- och
Vattenmyndigheten uppger att 280 fällor fiskade längs den svenska Östersjökusten 2021. Detta innebär
att vi har en fortsatt minskning från de 300 fällor som fiskade under 2020.
·Vi har tillsammans med Ljungans FvO ingått ett avtal med en yrkesfiskare och köpt ut 3 fällor som
fiskade i Ljungans fredningsområde nära mynningen.  Vi jobbar nu för en justering av föreskrifterna som
permanent ska förbjuda fiske med fällor i Ljungans fredningsområde.
· Stiftelsen arbetar intensivt for att miljöanpassa och i första hand avveckla olönsamma kraftverk i lax
och öringförande vattendrag. Kraftverk som inte bidrar med den för Sverige så viktiga reglerkraften. En
stor seger för den vilda laxen kom under hösten då Skellefte Kraft meddelade att de har för avsikt att riva
de tre nedersta kraftverken i Rickleån.
 
Påverkansarbete
En av Stiftelsen absolut viktigaste uppgift är att påverka våra beslutsfattare mot en mer ekosystembaserad
och beständsspecifik förvaltning som sätter våra enskilda bestånd i fokus. En stor seger för laxen var nu i
oktober då EU:s ministerråd enades om 2022 års förvaltning och kvoter. Yrkesfiske till havs kommer att
starkt begränsas i den södra delen av Östersjön (laxens uppväxtområden) endast kustfiske kommer att
vara tillåtet längs den svenska och den finska Östersjökusten
Begränsningar av fisket gäller från norr om Stockholm (59'30'N) och från 1 maj till den 31 augusti.
Kvoten för fångad lax skärs ned med 32 procent till 63 811 laxar vilket kan jämfras med 2021  års kvot
som var 94 496 laxar. Hela kvoten ska alltså fångas norr om Stockholm.
Detta beslut år i förlängningen ett steg mot en mer lokal förvaltning av bestånden av vild lax, något
som Stiftelsen har jobbat hårt för att få införa.
 
Det formella beslutet går att läsa i sin helhet på  HaV's hemsida:
https://www.havochvatten.se/arkiv/nytt-om-fiskeregler/2021-10-12-ostersjons-fiskekvoter-for-2022-
klara.html
 
Kalixälven 
Kalixälven är en av Sveriges största älvar och har nationalälvs-status och är alltså skyddad från
utbyggnad. Stiftelsen tecknade under år 2020 ett nytt femårigt avtal med Ytterbyn som äger merparten av
fällplatserna i anslutning till Kalixälvens mynning. Stiftelsen har stöd för arrendekostnaderna från
förvaltningsorganisationer längs Kalixälvssystemet, Sportfiskarna och Sveaskog. Stiftelsen arrenderar nu
24 av de totalt 37 fiskeplatserna som ägs av Ytterbyns skifteslag i Kalixälvens mynning. Stiftelsen
arrenderar även ett privat fiskevatten långt in i mynningsområdet från och med 2020 till år 2022. 
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arrenderar även ett privat fiskevatten långt in i mynningsområdet från och med 2020 till år 2022. 

 
Råneälven 
Råneälven är Sveriges största skogsälv och mynnar i Bottenviken vid Rånefjärden. Älven har stor
potential som laxälv eftersom den är cirka 210 km lång och helt utan kraftverksdammar inom ett
avrinningsområde på hela 4207 km². 
Som ett led i satsningen på att förbättra laxbeståndet har en överenskommelse träffats med Rånbyns
Samfällighetsförening vid mynningen till Råneälv där Stiftelsen från och med 2020 till och med år 2024
arrenderar 22 av totalt 25 vatten. Arrendena görs med stöd från Degerselsbygdens Samfällighetsförening.
Från i år, 2021 till den 31/5 2026 arrenderar vi även samtliga fiskevatten tillhörande Högsöns byamän. 
 
Piteälven 
Piteälven är en av Sveriges fyra nationalälvar. Beståndet av lax och öring är svagt i älven. Stiftelsen för
Östersjölaxen går in och hjälper Piteälvens ekonomiska förening att begränsa kustfisket. Genom att
arrendera upp ett flertal områden söder om Piteälvens mynning i området kring byn Jävre. Totalt
arrenderas nu 11 av Jävre bys totalt 13 vatten. Arrendena löper fram till och med år 2022.
 
Åbyälven
Åbyälvens har ett unikt bestånd av lax och öring. Drygt tre mil upp i älven finns ett kraftverk (Hednäs)
som försvårar för fisken att passera upp till de nyligen restaurerade stora lek och uppväxtområdena
uppströms. Beståndet är i dagsläget svagt. Åbyälvens nedre FvO arrenderar tre fällplatser i Åbyälvens
mynning. Stiftelsen för Östersjölaxen medfinansierar dessa arrenden. Arrendena löper fram till och med
år 2024.
 
Kågeälven 
Efter nära trettio års arbete från FvO att återetablera de forna bestånden av lax och öring i Kågeälven som
försvann då dammar byggdes långt ner i älven för 150 år sedan så finns här idag ett självreproducerande
bestånd av båda arterna. Kågeälven klassades år 2014 som vildlaxälv av Internationella
Havsforskningsrådet. Kågeälvens nedre FvO är ett engagerat fiskevårdsområde som arbetat målmedvetet
för att återetablera vilda lax och öringbestånd. 
Antalet fällor i området har minskat från 13 fällor år 2007 till att det idag inte finns någon laxfälla alls i
området. Stiftelsen för Östersjölaxen stödjer Kågeälvens nedre FvO. Kågeälvens nedre FvO arrenderar
samtliga 4 vatten inom Ostviks skifteslag tills vidare samt 15 av totalt 35 fiskevatten inom Östanbäcks
skifteslag. Samtliga arrenden inom Östanbäck är pågående, avtalet förlängs löpande med ett år i taget tills
någon av parterna säger upp avtalet.  Kågeälvens nedre FvO har även ett avtal med Kåge byamän på
samtliga vatten utan kostnad i tio år från 2018 fram till och med år 2027.
Arrendena som nu görs med stöd av Fiskevårdsområdena tillsammans med Stiftelsen för Östersjölaxen
begränsar uttaget på lax och öring inte enbart för Kågeälven utan även för närliggande Byske och Åby
älvar och ger samtliga tre älvar möjlighet till att återuppbygga starka och livskraftiga bestånd till nytta
och glädje för laxen, sportfisket och våra älvdalar. 
 
Bureälven 
Bureälven har haft ett historiskt bestånd av lax men mänsklig påverkan har sedan länge ödelagt detta
unika laxbestånd. Ett bestånd av havsöring har dock återetablerats med stor framgång i älven och ett
aktivt arbete från Skellefteå kommun med att återställa de förstörda livsmiljöerna i älven pågår. Stiftelsen
för Östersjölaxen stöttar Bureälvens nedre FvO med att arrendera upp 7 av totalt 11 fiskeplatser i
anslutning till Bureälvens mynning. Förhoppningen med dessa åtgärder är att stärka det befintliga
beståndet av öring men även i framtiden kanske få tillbaka laxen till Bureälven.
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Lövånger
Mellan Bureälven i norr och Rickleån i söder har vi en lång kuststräcka som under lång tid haft ett
omfattande yrkesfiske på lax. DNA analyser gjorda 2013 - 2014 av SLU Aqua,
https://pub.epsilon.slu.se/13233/1/ostergren_j_etal_160412.pdf visar på att fångsterna som görs i detta
område till stor del beskattar ett flertal svaga bestånd i norra Västerbotten och Norrbotten. Samtliga 3
fiskeplatser inom Gammelbyns skifteslag arrenderas tillsammans med Sportfiskarna från 2018 till 2022
samt Stiftelsen arrenderar själva samtliga 5 fällplatser inom Lövsele-Norets byalag för perioden 2019 till
2023. 
Från 2021 har vi även fått möjlighet att arrendera samtliga två vatten av Lövångers-Avans by
samfällinghetsförening. Arrendet löper perioden 1/4 2021 till den 31/3 2026.
 
Rickleån
Från i år 2021 till och med den 31/5 2026 arrenderar vi samtliga fem fiskevatten tillhörande Rickleå
byamän. Dessa vatten ligger i direkt anslutning till Rickleån som har en väldigt svag laxstam.
Uppvandringen i Rickleån i år var endast 19 laxar så alla åtgärder behövs för att begränsa uttaget på
detta bestånd.
 
Ångermanälven
Från år, 2019 har Stiftelsen ett pågående arrende på samtliga fiskevatten tillhörande Gånsvik S:4
samfällighetsförenings vatten. Dessa ligger långt ut i kustbandet på Härnön utanför Ångermanälvens
mynningsområde. Här passerar vildlax på sin resa hem till sina älvar i norr så det är en strategiskt viktig
plats att skydda. 
 
Sammanställning från landets Östersjölaxälvar.
Stiftelsen för Östersjölaxen har tillsammans med älvarnas förvaltningsorganisationer tagit fram en
omfattande rapport för säsongen 2021  från våra Östersjölaxälvar. Rapporten visar älv för älv hur
förvaltningen ser ut, fisketillsyn, sportfiskets  fångster och uttag, fiskekortsintäkter och fiskedygn.
Rapporten  belyser  även situationen med sjukdomsläget samt övriga intäkter kring fisket. Syftet med
rapporten är att vi ska bidra med ett värdefullt underlag  till en mer ekosystembaserad och
beståndsspecifik förvaltning  och därmed uppfylla mål för bestånd av lax och öring i den gemensamma
fiskeripolitiken. Helcom samt Sveriges miljömål för levande  sjöar och vattendrag, rikt växt och djurliv
samt den av Riksdagen  antagna frilufspolitiken.
I rapporten redovisas  fångster, uttag, intäkter men även hur förvaltningen i våra laxälvar ser ut idag.
Detta är en viktig del för att vi ska få kunskap  om vilka åtgärder som bör prioriteras i varje enskilt
vattendrag for att bevara, restaurera och hållbart nyttja Sveriges vildlaxälvar  som mynnar  i Östersjön.
Stiftelsen för Östersjölaxen har en nära kontakt och samverkan med älvarnas förvaltningsorganisationer
och därmed ett ovärderligt nätverk för att samla in denna information. Denna sammanställning baseras på
uppgifter från nära 200 förvaltningsorganisationer från de vilda Östersjövattendragen från nordligaste
Sverige ner till Mörrumsån i söder. Enbart intäkterna från fiskekortsförsäljningen uppgick  för säsongen
2021 till över 16 mkr från dessa älvar och åar. Intäkter från övrigt som är direkt relaterat till fisket så som
guidning, boende, båtuthyrning mm. uppskattas till drygt 400 mkr. Det totala uttaget på lax uppgick till
knappt 9000 laxar och knappt  1500 öringar och antalet fiskedygn i dessa vattendrag uppgick till nära 100
000 under säsongen 2021.
Dessa uppgifter ger värdefull och helt nödvändig kunskap om fiskets värde samt vilka fångster och uttag
de är på enskilda bestånd från sportfisket  i våra älvar. Denna värdefulla statistik delar vi med oss till
SLU, HaV, Jordbruksverket m.fl.
Rapporten finns att läsa på vår hemsida.
 
https://balticsalmonfund.com/wp-content/uploads/2021/12/Ostersjolaxalvar-2021-komprimerad.pdf
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Vad har hänt under året 2021
· Vi har under året beviljats stöd från Postkodstiftelsen för att under 2 år växla upp Stiftelsens
verksamhet. Arbetet har framgångsrikt pågått under 2021 och ska slutredovisas 1 juni 2022.
· Vi har under året engagerat oss i problematiken kring vattenkraften och aktivt deltagit i samrådsgrupper
om den kommande omprövning av vattenkraften i samtliga östersjövattendrag med laxförekomst,
Vattenkraftens miljöfond och lokala samråd om enskilda vattenförekomster. 
· Vi har löpande och nära kontakt med vildlaxälvarnas förvaltningsorganisationer för att ytterligare stärka
detta för oss och för laxen så viktiga nätverk. 
· Vi har kontakt med kustbyarna i anslutning till vildlaxälvarna eller kustområden med omfattande fiske
där risk finns att svaga vildlaxbestånd beskattas. 
· Vi har kontakter med yrkesfisket och husbehovsfiskare i känsliga områden längs Östersjökusten. 
· Vi har under året hållit föredrag för olika förvaltningsorganisationer samt medverkat i media vid ett
flertal tillfällen kring frågor gällande Östersjölaxen och Stiftelsens arbete.  En intervju med Stiftelsen i
TV4 om situationen för Vindelälvslaxen och Stiftelsens arbete fick stor uppmärksamhet.
·Vi har nära kontakt med myndigheter, stora markägare samt kommuner och Länsstyrelser som har
Östersjölaxälvar. 
· Vi har nära kontakt med andra länders organisationer som direkt eller indirekt jobbar med laxfrågan.
Redd Villaksen, Norske Lakselver, NASF, Orri Fund, NASCO (Nord Atlanten), FQSA (Kanada
Quebec), Inland Fisheries Irland, Atlantic Salmon Trust, Waterkeeper Alliance m.fl. Stiftelsen har även
kontakter med estniska och finländska organisationer. 
· Vi har under hösten blivit inbjudna att diskutera nya regler kring laxfisket med Näringsdepartemetet.
· Vi deltar i nationella arbets-och referensgrupper tillsammans med Vattenkraftens miljöfond, HaV och
Jordbruksverket. Vi har under verksamhetsåret aktivt deltagit i arbetet med en ny nationell strategi för
fisket samt åtgärdsplaner. 
· Vi har under året deltagit på möten med ICES, HELCOM och BSAC i frågor gällandeförvaltning och
nyttjande av Östersjölaxen. 
· Vi sitter med i flera arbetsgrupper tillsammans och i nära samarbete med WWF,
Naturskyddsföreningen, Sportfiskarna, Älvräddarna, Östersjölaxälvar i Samverkan, Seff,
Naturturismföretagarna, Branschorganisationerna (Redskapstillverkarna), Sveaskog och
Fiskevattenägareförbunden. 
· Boken ”Baltlax” har under 2021 getts till alla som stöttar stiftelsen genom att bli LaxSkyddare för en tid
av ett år. Boken är en vacker och välskriven kärleksförklaring till Östersjölaxen, de vilda
Östersjölaxälvarna och de fiskare som fiskar den. Den handlar om den vilda Östersjölaxen som på väg till
sin egen utrotning gjort en historisk comeback; och som dessutom drivit fram en laxfiskekultur som på
sätt och vis saknar motstycke i världen. Boken är skriven av författarna Håkan Stenlund och Ted Logardt.
Boken ”Baltlax” är producerad och finansierad av Jordbruksverket, Stiftelsen för Östersjölaxen och
Sveriges Lantbruksuniversitet. 
 
 
Stiftelsens Ordförande 
Under året har Stiftelsens Ordförande, Claes Bourghardt  aktivt arbetat med att värva Ambassadörer för
Stiftelsen. Dessa Ambassadörer har allt sedan februari 2018 stöttat stiftelsens arbete med ett årligt bidrag
som till mer än hälften täcker de årliga kostnaderna för Stiftelsens anställda. Under året har Stiftelsens
Ordförande, Claes Bourghardt haft regelbundna kontakter med vår beskyddare, H.M. Konungen, vars
support har avgörande betydelse för Stiftelsen för Östersjölaxen. 
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Kommunikation.
Den officiella hemsidan 
Under året så har Stiftelsen officiella hemsida, balticsalmonfund.com uppdaterats och getts mer
funktionell och tydlig design där nyheter och Stiftelsens arbete lyfts fram och tydkliggjorts. Kopplingen
till Facebook och LaxSkyddare har tydliggjorts och till det kan läggas ett uppstatat konto på Instagram.
Under året så har antalet besökare ökat med 34 procent.
 
LaxSkyddare
Arbetet med att etablera LaxSkyddare som ett sätt för enskilda, företag och privatpersoner att mer direkt
stötta Stiftelsen arbete har fortsatt. Resultatet har varit mycket framgångsrikt och lyckat och Stiftelsen
ger idag möjlighet för så väl företag, organisationer eller enskilda personer att bli LaxSkyddare.
 
 
Facebook
Arbete med att öka Stiftelsens  synlighet  och genomslag  i digitala kanaler har fortsatt och gett gott
resultat. Under året så har närmare 45 texter publicerats  på Facebook vilket har lett till att det
genomsnittliga antalet individer som vi numera når har ökat. Vi har också fler individer  som följer oss
vilket betyder att vi når fler, snabbare  och automatiskt.
En ökning 29% jämfört med året innan
 
Under perioden så har vi även skickat ut nyhetsbrev för alla laxskyddare  och skickat ut ett större antal
pressreleaser som resulterat i tv- och radiointervjuer, recensioner  av boken "Baltlax" och information om
Stiftelsen.
 
Instagram
Under året så har Stiftelsen även startat upp ett konto på Instagram med gott resultat.
 
 
Corona situationen 
Fysiska möten, majstämmor, årsmöten och inte minst vårt eget Fiskeforum har på grund av den svåra
situationen blivit inställda. Många möten och arbetsgrupper har dock ändå blivit av med hjälp av digitala
lösningar. Då Stiftelsen redan har hunnit etablera kontakter med kustbyar i en del nya viktiga områden så
har dock arbete kunnat fortskrida utan några större komplikationer.
 
 
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018  
Nettoomsättning 1 563 2 732 596 2 169  
Balansomslutning 3 297 3 293 6 239 11 978  
Soliditet (%) 94,8 88,0 44,5 34,0  
Ändamålskostnader 1 232 2 204 280 1 067  
      

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.
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Förändring av eget kapital
 Ändamåls- Fritt eget Summa eget
 best. medel kapital kapital
Belopp vid årets ingång 250 000 2 648 011 2 898 011
Årets resultat  229 314 229 314
    
Belopp vid årets utgång 250 000 2 877 325 3 127 325
    

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01

-2021-12-31
2020-01-01

-2020-12-31  
 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Stiftelsens intäkter      
Nettoomsättning 2 1 563 012  2 732 232  
Övriga intäkter  10 100  0  
  1 573 112  2 732 232  
Stiftelsens kostnader      
Övriga externa kostnader  -386 635  -2 203 724  
Personalkostnader 3 -802 588  -646 289  
Avskrivningar och nedskrivningar  -43 000  0  
Övriga rörelsekostnader  -353 126  -368 114  
  -1 585 349  -3 218 127  
      
Förvaltningsresultat  -12 237  -485 895  
      
Resultat från finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  246 622  596 336  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -5 072  -5 284  
  241 550  591 052  
Resultat efter finansiella poster  229 313  105 157  
      
Resultat före skatt  229 313  105 157  
      
Årets resultat  229 314  105 157  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Materiella anläggningstillgångar      
Inventarier 4 172 000  0  
  172 000  0  
      
Summa anläggningstillgångar  172 000  0  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Övriga fordringar  35 750  0  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  246 623  393 286  
  282 373  393 286  
      
Kassa och bank  2 842 934  2 899 796  
Summa omsättningstillgångar  3 125 307  3 293 082  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  3 297 307  3 293 082  
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER      
      
Eget kapital      
Bundet eget kapital      
Stiftelsekapital  250 000  250 000  
  250 000  250 000  
      
Fritt eget kapital      
Balanserat resultat  2 648 011  2 542 854  
Årets resultat  229 314  105 157  
  2 877 325  2 648 011  
Summa eget kapital  3 127 325  2 898 011  
      
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  49 849  36 065  
Övriga skulder  45 133  84 006  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  75 000  275 000  
Summa kortfristiga skulder  169 982  395 071  
      
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  3 297 307  3 293 082  
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). 
 
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
 
Intäktsredovisning
Nettoomsättning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Stiftelsen
redovisar därför inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel
direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter.
 
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. 
 
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
 
Inventarier, verktyg och installationer 5 år  
   

Inkomstskatter 
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den
del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det
sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Not 2 Nettoomsättning
 2021 2020  
    
Gåvor som redovisas i resultaträkningen    
Allmänheten 468 752 524 832  
Företag 1 094 260 2 207 400  
 1 563 012 2 732 232  
    

 
Not 3 Anställda och personalkostnader
 2021 2020  
    
Medelantalet anställda    
Medelantal anställda 1 1  
 1 1  
    
Löner och andra ersättningar    
Övriga anställda 574 404 480 000  
 574 404 480 000  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för övriga anställda 38 675 36 940  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 189 509 129 349  
 228 184 166 289  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader 802 588 646 289  
    

 
Not 4 Inventarier, verktyg och installationer
 2021-12-31 2020-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 0 0  
Inköp 215 000   
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 215 000 0  
    
Ingående avskrivningar  0  
Årets avskrivningar -43 000 0  
Utgående ackumulerade avskrivningar -43 000 0  
    
Utgående redovisat värde 172 000 0  
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