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ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2020
Styrelsen för Giva Sverige får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret
2020-01-01 – 2020-12-31.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
(Alla belopp redovisas, om inte annat anges i SEK. Siffror inom parentes avser
2019.)
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Giva Sverige är en branschorganisation för tryggt givande. Medlemmarna är
ideella organisationer med olika allmännyttiga ändamål som i organiserad form
samlar in medel genom gåvor, bidrag eller samarbeten från allmänheten, företag
och organisationer för sin eller andras verksamhet.
Giva Sveriges vision är ett livskraftigt civilsamhälle som har en självklar roll och
ges goda förutsättningar att verka för sina ändamål. Vårt uppdrag är att förbättra
förutsättningarna för privat finansiering genom gåvor, bidrag och samarbeten för
att öka människors möjlighet att engagera sig. Giva Sverige verkar för etisk,
transparent och professionell styrning av ideella organisationer. Det gör vi genom
kvalitetssäkring, utbildning och kompetensutveckling, samt intressepolitiskt
arbete. Giva Sveriges säte är Stockholm.
Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter, överskott från
utbildningar samt projektstöd. Medlemsavgiften består av en fast avgift på 3 000
kronor och en rörlig del. Den rörliga delen är 0,15 % av insamlade medel med
minimum 3 000 kronor och ett tak på
90 000 kronor. Den lägsta totala medlemsavgiften är 6 000 kronor och den
högsta 93 000 kronor. Eventuellt överskott återgår till verksamheten för att
kontinuerligt utveckla föreningens arbete så att Giva Sverige kan bidra till ökat
givande och att styrning av ideella organisationer med finansiering från gåvor,
bidrag och samarbeten sker på ett förtroendefullt sätt.
Medlemmar
Giva Sverige grundades 1991 och har vid årets utgång 161 (155) ordinarie
medlemmar. För att vara medlem i Giva Sverige krävs att organisationen följer
Giva Sveriges Kvalitetskod. Under 2019 infördes ett associerat medlemskap som
ger möjlighet för organisationer med liten omsättning eller myndigheter och
organisationer med säte i Sverige som inte kan beviljas ordinarie medlemskap att
bli medlem. Inga associerade medlemmar har tillkommit under året.
Under året fick Giva Sverige 13 (3) nya medlemmar och 7 (5) organisationer
avslutade sitt medlemskap. Inga medlemmar har uteslutits.
Förvaltning
Giva Sveriges styrelse utgörs av minst 7 och högst 9 ledamöter. Vid årsmötet
2020 valdes en nya ledamot samt en ny ordförande. Siffrorna inom parentes visar
mandatperiod samt närvaron på styrelsemöten. Styrelsen har haft åtta möten
under 2020. Andreas Drufva valde under hösten att be om entledigande av
personliga skäl. Fyllnadsval görs på årsmötet 2021.
Paula Guillet de Monthoux, Generalsekreterare World Childhood Foundation
(nyval 2020-2023, 5 av 5), Ordförande

Maria Arneng, Generalsekreterare Hello World! (nyval 2019-2021, 7 av 8)
Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare Teskedsorden (omval 2020-2021, 6
av 8)

Mikael Färjsjö, Strategisk rådgivare, Cancerfonden (nyval 2019-2021, 7 av 8)
Marika Hjelm Siegwald, Sektionschef Insamling, engagemang &
marknadskommunikation, Act Svenska Kyrkan, (omval 2020-2022, 7 av 8)
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Jesper Nilsson, Strategisk rådgivare, Rädda Barnen (omval 2020-2021, 6 av 8)
Ewa Rutqvist Holmstedter, Administrativ chef, We Effect & Vi-skogen (nyval
2019-2021, 6 av 8), Kassör
Andreas Drufva, Marknadschef Naturskyddsföreningen (nyval 2020-2023, 3 av 3)
Efter årsmötet valde styrelsen Ewa Rutqvist Holmstedter till kassör. Styrelsen
uppbär ingen ersättning för sitt uppdrag.
Valberedning
Valberedningen har tre ledamöter valda på mellan ett till tre år. Richard
Andersson, konsult, omvaldes för 2020-2022 och Eva Rundgren Forsberg,
FN-förbundet, omvaldes för perioden 2020-2023. Christina ”Kicki” Aldrin,
Stockholms Stadsmission, nyvaldes för perioden 2020-2021.
Revisorer
Revisorerna väljs för en mandatperiod om ett år. Årsmötet valde Josefine Fors,
auktoriserad revisor på Grant Thornton Sweden AB (nyval) och Patrick Bertram,
Tyska skolföreningen (omval).
Elektorer
Av elektorerna omvaldes Ann Bülow, tillika sammankallande, för perioden
2020-2023 samt Johan Mast för perioden 2020-2021. Kristina Ljungros valdes för
en första mandatperiod på två år, 2020-2022.
Arbets- och referensgrupper
Representanter från medlemsorganisationerna har deltagit i olika arbets- och
referensgrupper under året, bland annat för nyckeltal för insamling, ekonomi och
styrning, dataskyddsförordningen samt Redaktionsråd. Medarbetare hos
medlemmarna har också bidragit med sin kunskap och erfarenhet som föreläsare
och lärare på Giva Sveriges olika utbildningar.
Kansli
Kansliet har under större delen av året haft sina lokaler på Drottninggatan 30
som hyrts av Föreningen Norden. Detta kontrakt gick ut 30 november och då
flyttade kansliet till Klara Södra Kyrkogata 1, där lokal hyrs av Fremia. Kansliet har
bemannats av i genomsnitt 6 personer under året. Arbetet har letts av
generalsekreteraren. Inga ersättningar utgår till personalen utöver lön,
pensionsavsättning enligt kollektivavtal samt friskvårdsbidrag. Inga
avgångsvederlag finns.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET
Det gångna året är givetvis främst präglat av Corona-pandemin som påverkat
både medlemsorganisationernas och Giva Sveriges verksamhet. Framför allt har
året inneburit svårigheter att med god framförhållning planera verksamheten då
pandemin lett till stor osäkerhet kring utvecklingen i samhället i stort och dess
inverkan på den form av mötesplatser som Giva Sverige arrangerar.

Då pandemin var ett faktum i mars 2020, innebar det ett stort tryck på Giva
Sveriges kansli att bistå medlemmar med olika typer av frågor, allt från kunskap
om hur pandemin skulle kunna komma att påverka givande och därmed intäkter
för medlemmarna till frågor om ideella organisationer kunde ta del av de olika
stödpaket som infördes.
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Pandemin innebar en total omställning av Giva Sveriges utbildnings- och
seminarieverksamhet. Insamlingsforum, som skulle genomförts den 24-25 april,
fick skjutas fram till den 3-4 september med förhoppningen att det då skulle gå
att genomföra som vanligt. Vi ställde snabbt om till att genomföra våra
evenemang digitalt via Zoom. Under våren blev det viktiga mötesplatser för att
dela kunskap och information med våra medlemmar om hur pandemin påverkade
givandet. Under hösten genomförde vi alla utbildningar och konferenser digitalt,
förutom under en kort period i september och oktober då vi även gjorde
hybrid-utbildningar och möten.
I juni beslutade styrelsen att genomföra Insamlingsforum en dag digitalt då det
fortsatt var orealistiskt att samla så stora grupper av människor efter sommaren.
Insamlingsforum Online 2020 blev en succé med 450 deltagare, vilket är fler
deltagare än någonsin tidigare. Insamlingsforum Online genomfördes direktsänt
från Stockholm City Conference Center, Norra Latin, och med förinspelade
föreläsningar. Årets insamlare utnämndes i fem kategorier vilket är en viktig
markering för att lyfta nytänkande och framgångsrika insatser för att öka
givandet i Sverige.
Tack vare de många deltagarna, vår partner 21grams och 13 utställare blev det
ekonomiska överskottet från Insamlingsforum bättre än vi vågat hoppas på i
början av pandemin. Dessutom gjordes en överenskommelse med Norra Latin om
att förutbetalda medel motsvarande 367 000 kronor fick användas för
evenemang fram till 31 mars 2021.
Den ekonomiska påverkan på Giva Sverige blev därför inte så kännbar som först
befarats. Detta beror till stor del på framgången med Insamlingsforum Online
samt att vi tidigt beslutade att även kurser och utbildningar som ges online
måste ha realistisk prislapp.
Uppdraget som branschröst tog fart

Inför 2020 hade styrelsen beslutat att gå vidare med den satsning på uppdraget
som ”Branschröst” som initierades då analyskapaciteten utvecklades 2017. En
person med ansvar för intressepolitik och kommunikation skulle anställas vilket
också visade sig var rätt beslut med tanke på det omfattande arbete som följde i
spåren av pandemin. I samband med årsmötet 2020 beslutades att förändra
beräkningen av medlemsavgiften för att anpassa nivåerna så att de medlemmar
med insamlade medel över 100 miljoner kronor betalar relativt sett lite mer.
Detta var också en viktig förändring för att skapa långsiktig finansiering för
uppdraget som branschröst.
Det blev tidigt under pandemin uppenbart att vi behövde samarbeta med andra
paraplyorganisationer för att få gehör för det breda civilsamhällets utmaningar i
pandemin, samt inkludera ideella organisationer i stödpaket och utverka särskilda
stödinsatser för våra medlemmar. Under april inleddes ett intensivt samarbete
med Forum och Famna som bland annat ledde till två gemensamma PM till
Kulturministern och flera möten med departementet och andra politiker. Giva
Sverige ingick också i styrgruppen för NOD (Nationellt organ för dialog och
samråd mellan regeringen och det civila samhället) vilket
innebar veckovisa möten för att tillsammans få en överblick över hur
civilsamhällets olika delar och målgrupper drabbades i pandemin.
Med den förändrade agenda som pandemin innebar fick Giva Sverige rikta om
kunskapsverksamheten till att sammanställa månadsvisa ”corona-rapporter”
vilket var avgörande för att ha så bra underlag och data som möjligt i detta
gemensamma arbete. Som ett resultat av det närmare samarbetet med Famna
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och Forum lanserades i början på juli projektet Nysta, civilsamhällets
nystartsprojekt för ett nytt samhällskontrakt, tillsammans med ytterligare tre
parter, Fremia (fd Idea och KFO), Civos och Ersta Sköndal Bräcke högskola.
Tillsammans vill vi ge konkreta förslag till hur civilsamhället kan spela en större
roll i en nystart av Sverige efter corona-pademin.
Med fjärde året som global partner för Giving Tuesday lades extra fokus i år på att
engagera företag. Den 1 december medverkade ca 220 medlemmar, andra
organisationer och företag. För Giva Sverige är #GivingTuesdaySweden en
plattform för att öka engagemang och givande i Sverige men också att nå ut
bredare till alla våra prioriterade målgrupper. Kännedomen bland allmänheten i
Sverige har ökat till 11% (6%). Antalet inslag i media ökade från 4 till 18 och
Swish såg en ökning i antal gåvotransaktioner med 420% (121%) jämfört med en
vanlig tisdag.
Fortsatt fokus på statistik och kunskap

Den årliga insamlingsstatistiken är en av Giva Sveriges viktigaste och mest unika
rapporter. Årets rapport visade att Giva Sveriges medlemmar samlade in drygt
9,1 miljarder kronor 2019 från privatpersoner, företag och organisationer, vilket
var en ökning med 4,5% jämfört med föregående år. Datainhämtningen behöver
emellertid fortsatt vidareutvecklas för att effektiviseras för både
medlemsorganisationer och Giva Sverige.
Pilotprojektet ”Nyckeltal för regelbundna och engångsgåvor” övergick till
ordinarie statistikinhämtning från medlemmar med insamlade medel över 25
miljoner kronor från första kvartalet 2020. Det innebar att vi får kvartalsvis
statistik om hur regelbundet och spontant givande utvecklas liksom en prognos
för helåret. Underlag som också kompletterades med månadsvisa specialenkäter
till alla medlemmar för att fånga upp prognos och utveckling för intäkter från
allmänheten, företag och organisationer p.g.a. pandemin.
Utöver insamlingsstatistiken genomfördes ytterligare tre rapporter enligt plan. I
mars presenterades resultatet av vår årliga undersökning med Novus om
allmänhetens inställning till ideella organisationer och givande. Samarbetet med
PwC för att ta fram kunskap om förutsättningar och finansiering av ideell sektor
har fortsatt. Rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar
civilsamhället?” lanserades i november och innehåller även data från våra andra
rapporter om allmänhetens syn samt insamlingsstatistiken. I år hade vi även åter
integrerat undersökningen om ledarnas syn på framtiden. I Trendrapport 2021
bidrog sju skribenter som gav sina reflektioner och spaningar kring trender som
kan ha betydelse för engagemang, insamling och givande. Genom våra fyra
digitala rapportlanseringar har vi nått drygt 495 personer.

Medlemsundersökningen 2020, som genomförs vartannat år, visade att 93% av
medlemmarna har stort eller mycket förtroende för Giva Sverige, en ökning från
85% 2018. Andelen som uppger mycket stort förtroende har ökat från 33% till
38%.
Etisk, professionell och transparent styrning av ideella organisationer = Kvalitetskoden

Rapporteringen på Kvalitetskoden i sin helhet per 30 september 2020 omfattade
126 medlemmar varav 96 skickade in sin redogörelse i tid. 15 organisationer bad
om uppskov och 9 medlemsorganisationer hade inte alls rapporterat per 30
september. Effektrapporten ska också vara klar senast den 30 september och
görs årligen av alla medlemmar. Vid sista datum hade 140 av 161 skickat in
länken till sin rapport. Under våren 2020 infördes efter beslut på årsmötet nya
5
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riktlinjer för effektrapportering men med möjlighet för medlemmarna att välja om
de ville följa de nya eller gamla riktlinjerna. En självdiagnos har också införts där
organisationen kan ange hur de själva bedömer möjligheter och utmaningar med
sin effektrapportering. En sammanställning av självdiagnoserna ger sedan en
indikation för vilken typ av stöd och utbildningar som Giva Sverige behöver göra.
På grund av corona-pandemin har inte de förbättringar påbörjats som skulle
behöva göras för att hanteringen ska bli så smidig och enkel som möjligt både för
medlemmar och kansli, som t ex bättre instruktioner, fler exempel på
dokumentation, enklare rapporteringsförfarande samt kurser.
Giva Sveriges Redovisningsråd, som består av representanter för de stora
revisionsbyråerna, har haft tre möten. De har också genomfört den årliga
utbildningsdagen i oktober med fokus på redovisning utifrån Giva Sveriges
riktlinjer för årsredovisning. Redovisningsrådet arbetar utan ersättning och får en
symbolisk summa för kursdagen.
Förändrad beräkningsgrund för medlemsavgifterna

Årsmötet 2020 beslutade att justera beräkningsgrunden för medlemsavgifterna
för att skapa en mer rättvis struktur för medlemsavgiften samt ge Giva Sverige
möjligheten att stärka sin position som branschröst med hjälp av ökade intäkter.
Därför antogs en harmonisering av medlemsavgiften som innebar ett högre tak,
lägre golv samt en koppling till prisbasbeloppet. Den nya avgiften omfattar en
fast avgift om 3000 kr och en rörlig avgift motsvarande 0,15% av insamlade
medel. Vid insamlade medel över 100 mkr är taket 2,5 prisbasbelopp, vid
insamlade medel under 100 mkr är taket 2 prisbasbelopp och golvet är 5% av
prisbasbelopp.
RESULTAT OCH STÄLLNING (TKR)
Som framgår av resultaträkningen uppgick Giva Sveriges verksamhetsintäkter till
7 807
(8 971). Verksamhetskostnader uppgick till 7 655 (8 998).
Verksamhetsresultatet är 152 (-27). Efter avskrivningar och finansiella poster
redovisas ett överskott på 152 (-27). Inga ändamålsbestämda medel har
utnyttjats under året.
Det balanserade resultatet uppgår till 2 373 (2 221).
Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel förekommer dels i samband med specifika projekt där
tydlig överenskommelse görs mellan Giva Sverige och den som bidrar, dels
genom reserveringar av överskott från verksamheten som ska användas till
särskilda satsningar.
Flerårsöversikt (tkr)
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Specifikation av eget kapital (kr)

Ändamåls-b
estämda
medel
Medlemsaktiviteter

Ändamåls-bes
tämda medel
Branschröst
(Analys/
intressepolit
ik)

Ändamåls-be
stämda
medel
Utbildning/
aktiviteter
Testamente
n

Balanserat
resultat

Totalt
eget
kapital

40 511

459 045

71 083

2 220 870

2 791
509

Reserveringar
2020

-

-

-

-

-

Utnyttjande 2020

-

-

-

-

-

Årets resultat

-

-

151 940

151 940

71 083

2 372
810

2 943
449

Ingående balans

Utgående balans

40 511

459 045

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR
Giva Sverige har kollektivavtal och är medlem i Fremia. Kompetensutveckling
sker framför allt genom personalens deltagande i olika svenska och
internationella konferenser med relevans för Giva Sveriges uppdrag samt
vidareutbildning i olika verktyg eller metodik. Att kontinuerligt hålla sig
uppdaterad om både vad som pågår inom insamlings- och
kommunikationsverksamhet och utveckling i omvärlden som kan komma att
påverka ideella organisationer liksom givande, engagemang och insamling är en
central del av alla medarbetares uppdrag. Under året har dock pandemin kraftigt
begränsat medarbetarnas möjlighet att delta i konferenser, både för att det helt
har ställts in och för att det har varit svårt att prioritera.
FRAMTIDA UTVECKLING
Giva Sveriges styrelse har under 2020 fastställt den strategiska plattformen och
med fyra tydliga prioriteringar fortsätter utvecklingen mot att Giva Sverige blir en
aktör som i högre grad kan stötta en bredd av medlemmar och samtidigt ta mer
plats i den offentliga debatten.
Med en snabbt föränderlig och i stora delar oförutsägbar omvärldsutveckling ger
den strategiska plattformen ett ramverk för hur Giva Sverige ska nå målbilden
och bidra till visionen. Grundläggande för Giva Sverige är att vara en aktiv och
tydlig röst för privat finansiering med fokus på insamling, givande och frågor
relaterat till detta.
Giva Sveriges medlemmar förenas av att de arbetar med insamling av gåvor,
bidrag och samarbeten för att finansiera hela eller delar av sin verksamhet.
Mångfalden bland medlemmarna när det gäller ändamål, storlek, geografi och
organisationsform är en styrka för Giva Sverige som branschorganisation.
Den dialog som pågått under flera års tid med huvudmännen för Svensk
Insamlingskontroll har under det senaste året främst skett mellan respektive
7
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organisations ordförande. Styrelsen har beslutat att låta dialogen fortgå under
2021 utifrån målsättningen att skapa en relevant och kostnadseffektiv
granskning samtidig som Giva Sverige får medbestämmande i en självreglering
av insamlande organisationer. Parallellt ska Giva Sverige stärka upp sin egen
kvalitetssäkring genom utveckling av Kvalitetskoden och etablering av
märkningen ”Tryggt givande”.
Corona-pandemin har haft olika inverkan på såväl medlemsorganisationernas
verksamheter som intäkter från gåvor, bidrag och samarbeten. Prognosen för
2020 indikerar att en majoritet av medlemmarna ser lägre intäkter från
insamlade medel samtidigt som närmare 40% ser en ökning, framför allt i
allmänhetens givande. En fortsatt lågkonjunktur i spåren av pandemin och
bestående arbetslöshet kan innebära att gåvor och bidrag minskar ännu mer
under 2021 och 2022. Förutom att detta drabbar de ändamål som medlemmarna
verkar för, innebär det att Giva Sveriges intäkter från medlemsavgifter kan
komma att minska från år 2022 då medlemsavgiften baseras på insamlade medel
två år tidigare. Styrelsen måste därför noga bevaka utvecklingen och utvärdera
hur intäkterna kan öka genom t ex ett ökat antal medlemmar, utveckling av
utbildningsverksamheten och fler samarbeten med leverantörer.

FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT
Till årsmötets förfogande står följande (kr):
Balanserat resultat
Årets resultat

2 791 509
151 940

Summa

2 943
449

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs:
Balanserat resultat

2 943 449

Summa

2 943 449

Resultatet av föreningens verksamhet samt dess ekonomiska ställning per
2020-12-31 och 2019-12-31 framgår av följande resultat- och balansräkningar
samt noter.
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RESULTATRÄKNING

Not

2020

2019

5 782 637

5 596 301

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Bidrag

2

-

260 707

Nettoomsättning

3

2 024 216

3 113 918

7 806 853

8 970 926

4, 5

-3 033 945

-5 004 525

6

-4 620 962

-3 993 404

-7 654 907

-8 997 929

151 946

-27 003

-

-

Räntekostnader och liknande
resultatposter

-6

-432

Summa resultat från finansiella
investeringar

-6

-432

151 940

-27 435

151 940

-27 435

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
från tidigare år

-

-

Ändamålsbestämning av medel

-

-71 083

151 940

-98 518

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

Årets resultat
Förändring av ändamålsbestämda
medel
Årets resultat enligt resultaträkningen

Kvarstående belopp för året/
förändring balanserat resultat

9
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BALANSRÄKNING

Not

2020-12-31

2019-12-31

66 222

20 032

331 768

140 436

109 060

110 581

507 050

271 049

Kassa och bank

3 220 462

3 175 236

Summa omsättningstillgångar

3 727 512

3 446 285

3 727 512

3 446 285

570 639

570 639

2 372 809

2 220 870

2 943 449

2 791 509

148 869

178 013

168 929

153 065

466 266

323 698

784 064

654 776

3 727 512

3 446 285

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

7

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder

8

Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

9

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

10
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER
NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Årsredovisningen har
även i den mån det varit möjligt anpassats efter Giva Sveriges styrande riktlinjer
för årsredovisning.
Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående
år.
Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat
anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Verksamhetsintäkter
Endast inflöde av ekonomiska fördelar som Giva Sverige erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt
anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas
över den tidperiod som anges.
Nettoomsättning förekommer främst i form av intäkter för utbildning och
kompetensutveckling. Dessa redovisas i takt med att utbildningarna genomförs.
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 föreningen uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor och om föreningen har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är
det inget bidrag är det en gåva. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den
kostnad bidraget är avsett att täcka.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader är uppdelade i personalkostnader och övriga externa
kostnader. 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.
Kundfordringar
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Ändamålsbestämda medel
Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas medel där
avsändaren angett ett specifikt ändamål som medlen skall användas till men där
organisationen ännu inte åsamkats utgifter för detta ändamål. Se även noten till
eget kapital.
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NOT 2

BIDRAG
2020

2019

Goda Testamentet

-

240 707

Övriga bidrag

-

20 000

Summa

-

260 707

2020

2019

1 893 771

3 085 149

15 500

14 000

NOT 3

NETTOOMSÄTTNING

Utbildning/kompetensutveckling
Annonsintäkter
Övriga intäkter

114 945

Summa
NOT 4

14 769

2 024 216

3 113 918

ÖVRIGA EXTERNA VERKSAMHETSKOSTNADER
2020

2019

664 463

1 475 504

-

169 624

Almedalen och politiska event

21 563

51 095

Rapporter och undersökningar

259 750

125 401

Utbildningar och Evenemang

905 657

482 702

37 029

211 249

Redovisningstjänster

383 438

409 063

Konsulter

199 919

933 263

Lokalkostnader

263 900

232 322

Programvaror/databaser

183 882

179 164

Övriga kostnader

114 344

735 138

3 033 945

5 004 525

Insamlingsforum
Goda Testamentet

Utvecklingsarbete

Summa

NOT 5

LEASING

Samtliga leasingavgifter avseende finansiella och operationella leasingavtal
kostnadsförs linjärt över leasingperioden. Giva Sveriges leasingavtal under 2020
avser kontorslokalen på Drottninggatan 30 som hyrs under perioden 1 februari
2018 till och med 30 november 2020. Kontraktet skrevs 2017-10-26 och är giltigt
till och med 2020-11-30. Från 1 december 2020 hyrs lokal i andra hand av
Fremia. Avtalet löper med start 2020-11-27 och gäller tillsvidare med 9 månaders
uppsägningstid. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår för räkenskapsåret till 225
186 kr (197 737 kr).
12
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NOT 6

LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER
2020

2019

Medelantal anställda inklusive
generalsekreterare
Kvinnor

6

5

Män

0

0

Totalt

6

5

862 256

834 448

Löner och andra ersättningar:
Generalsekreterare
Övriga anställda

2 397 345

1 893 711

Totala löner och ersättningar

3 259 601

2 728 159

Sociala kostnader

1 323 061

1 247 561

361 751

289 234

(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)
Generalsekreterarens månadslön är 70 000
kronor.

De högre lönekostnader 2020 beror på att person har anställts för att driva
intressepolitik och kommunikation. Under 2019 utfördes en del av detta arbete
av konsulter. Se not 4.
Avtal om avgångsvederlag
I generalsekreterarens anställningsavtal finns tre månaders ömsesidig
uppsägningstid. Inga avtal om avgångsvederlag finns.
Styrelseledamöter
Antal styrelseledamöter på balansdagen

2020

2019

Kvinnor

5

5

Män

2

3

Totalt

7

8
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NOT 7

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2020-12-31

2019-12-31

Förutbetalda hyror

-

49 488

Upplupen intäkt

-

15 605

Övriga poster

109 060

45 488

Summa

109 060

110 581

NOT 8

ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER
2020-12-31 2019-12-31

Moms

8 993

870

Övriga kortfristiga skulder

1 995

20 335

Personalens källskatt

73 811

62 922

Personalens sociala avgifter

84 130

68 938

168 929

153 065

Summa

NOT 9

UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
2020-12-31

2019-12-31

175 085

119 048

Upplupen löneskatt

85 896

69 897

Förutbetalda intäkter

33 250

-

Övriga poster

172 035

134 753

Summa

466 266

323 698

Semesterlöner

NOT 10

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång. Den
osäkerhet som pandemin skapar om när utbildningar och evenemang kan
genomföras som vanligt är hanterad i verksamhetsplan och budget för 2021,
men innebär givetvis minskade intäkter för Giva Sverige. Pandemins fortsatta
inverkan på medlemsorganisationernas verksamhet och vad det innebär för
insatser från Giva Sveriges sida följs aktivt av styrelsen och åtgärder vidtas
löpande för att på bästa sätt vara till stöd för medlemmarna.
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