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Inledning 

Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 
2019-01-01 – 2019-12-31. Kommunicering av årsbokslutet sker till medlemmarna i föreningen, till 
Postkodstiftelsen, samt läggs ut på Klimatriksdagens hemsida. 

Klimatriksdagen är en ideell förening utan vinstmotiv, partipolitiskt och religiöst obunden. Dess 
primära syfte är att påverka klimatpolitiken. Verksamhetsåret 2019 har verksamheten huvudsakligen 
bestått av att anordna seminarier och event kopplat till EU-valet samt till förberedelse av en akutplan 
för klimatet som skall lämnas till riksdagspartierna under 2020. Föreningen har under året arbetat 
med bidrag från Postkodstiftelsen som erhölls under 2018, för perioden 2019-2020. 

Tack vare detta ekonomiska stöd och samarbetet med andra ideella organisationer, tillsammans med 
medlemsavgifter från företag och enskilda medlemmar, har föreningen under verksamhetsåret 2019 
genomfört seminarier, stormöten, paneldebatter och deltagit i andra klimatrelaterade event.  

Medlemmar 

Medlemsavgiften är 200/100 kr per år för enskilda personer, och 500/1000 kr för 
organisationer/företag. Under 2019 ökade antalet enskilda medlemmar från 217 till 305.  
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Vi ser framför oss att vi når medlemsantalet 400 enskilda medlemmar under det kommande 
verksamhetsåret. Medlemsvård, medlemsvärvning och uppdatering av medlemsregistret sköts av 
arbetsgruppen för medlemmar.  

Kommentar till den ekonomiska förvaltningen 

Bokföringen har skötts av föreningens kassör i samråd med föreningens ekonomiansvarig, enligt 
kontantmetoden. Under året har en utökad arbetsgrupp för ekonomi och administration arbetat, en 
utveckling som föranletts av de högre krav på redovisning som tillkom med anledning av det erhållna 
bidraget från Postkodstiftelsen. Föreningen införskaffade i slutet av 2018 ett digitalt 
redovisningsprogram. Bokföringsmässigt har två separata projekt upprättats, ett för 
postkodprojektet, och ett för föreningen i övrigt, detta för att underlätta separata redovisningar och 
rapporter till Postkodstiftelsen.  

Föreningen avser fortsätta med granskning från samma revisionsfirma som förra året. Förutom den 
auktoriserade revisorn har föreningen en förtroendevald intern revisor. 

Kommentarer till resultaträkningen 

Totala intäkter för 2019 var 567 Tkr. 

Den största intäktsposten bestod av medel från Postkodstiftelsen om 515 Tkr kronor. Föreningens 
egna intäkter var totalt 52 Tkr (medlemsavgifter 39 Tkr, bidrag 11 Tkr och diverse smärre intäkter 2 
Tkr).  

Totala kostnader för 2019 var 549 Tkr. 

De största kostnaderna var lokalhyror vid seminarier och kringkostnader i form av teknik och 
konferensledning. Dessa kostnader har till stor del bokförts som Övriga externa kostnader och Övriga 
externa tjänster.  

Föreningen har haft två  deltidsanställda under delar av året, varför en del av kostnaderna är löner 
och lönekringkostnader, summa 190 Tkr. 

Föreningens egna kostnader, exklusive  kostnader som finansierades via Postkodprojektet, var 35 Tkr. 
Det handlade huvudsakligen om revision, årsmöte, bankavgifter, kontorsmaterial, post, hemsidan.  

Årets resultat är en vinst på 18 Tkr 

Jämförelse av resultaträkning med föregående år 

Verksamheten var större i finansiella termer under 2018 med en omsättning på 824 Tkr och 
kostnader på 979 Tkr, varför resultatet då blev -155 Tkr, något som dock balanserades upp av en 
ackumulerad vinst på 159 tkr.  

Kommentarer till balansräkningen 

Klimatriksdagen har inga fasta tillgångar. I slutet av december 2018 fick vi det för 2019 beviljade 
projektbidraget från Postkodstiftelsen på 800 Tkr. Under 2019 har dessutom 500 Tkr utbetalats. Mht 
till att endast 515 Tkr använts under 2019 så bokförs resten av det utbetalade bidraget, 785 tkr, som 
en förutbetald intäkt för 2020 från Postkodstiftelsen. Av bidraget från postkodstiftelsen på totalt 1 
600 Tkr milj återstår 300 Tkr som rekvireras under verksamhetsåret 2020. 

Föreningen har under året tagit emot medlemsavgifter som avser förtidsinbetalning från 105 enskilda 
medlemmar för år 2020, totalt 21 Tkr som förs till 2020.   
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Årsbokslut för Klimatriksdagen verksamhetsåret 2019-01-01 – 2019-12-31 

 

Klimatriksdagen 

Org.nr 802492-7124 

 

RESULTATRÄKNING 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31  

  

Föreningens intäkter 

Nettoomsättning               567 074                               824 009 

Summa föreningens intäkter 567 074   824 009  

 

Föreningens kostnader 

Lönekostnader -189 621 0 

Övriga externa kostnader -359 686                              -978 770 - 

Summa föreningens kostnader -549 307                              -978 770
 

 

Rörelseresultat  17 767    -154 761  

Finansiella kostnader      -153                             0 

Resultat efter finansiella poster 17 614    -154 761  

Resultat före skatt 17 614    -154 761
 

Årets resultat 17 614    -154 761  
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Klimatriksdagen 

Org.nr. 802492-7124  

BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31 

 

TILLGÅNGAR 

Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 

Kassa och bank 841 678 809 751 

Summa kassa och bank 841 678 809 751 

 

Summa omsättningstillgångar 841 678 809 751 

SUMMA TILLGÅNGAR 841 678 809 751 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Tidigare års resultat    -4 002 158 763 

Årets resultat -17 614               -154 761 

Eget kapital vid räkenskapsårets slut -21 616                                   4 002 

 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder            0     -5 749 

Övriga skulder (lönekostnader) -13 783                                           0 

Förutbetald intäkt från Postkodstiftelsen -785 279                                         0 

Övr upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -21 000 -800 000 

Summa kortfristiga skulder -820 062                -805 749
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -841 678 -809 751 
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Klimatriksdagen 

Org.nr. 802492-7124 

 

N0TER 

Redovisningsprinciper 

Årsbokslutet är upprättat enligt med bokföringslagens regler om årsbokslut och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2017:3) om årsbokslut. 

 

Stockholm 2020-02-24 

Styrelsen 
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Göran Falemo, ledamot Gerd Johnsson Latham, ledamot  
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Vår revisionsberättelse har lämnats den ……… mars 2020 

 

Joakim Nyman Ole Stilborg 

Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 

5 
 


