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Noter

lnledning
Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse f<ir föreningens utveckling under räkenskapsåret 2020-

01*01- 2aza.1,2'3L. 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. År 2020 har verksamheten präglats av coronapandemin
vilket lett till omprioriteringar och inställda publika event, delvis ersatta av digitala sådana, samt
mycket internt arbete framför allt genom de klimatpolitiska utskotten. De främsta resultaten är en
Akutplan för klimatet och en efterföljande poddserie.
Föreningen har under året arbetat rned projektbidrag från Postkodstiftelsen, beviljat för perioden
2419 '2020. Detta bidrag har huvudsakligen använts för politisk påverkan, marknadsföring,
kommunikation, programverksamhet samt projektsamordnare på deltid. En följd av

coronarestriktionerna blev att Postkodstiftelsen gick ut med en allmän erbjudan om
projektförlängning med bibehållen budget. För Klimatriksdagen var detta positivt då projektmedlen
kunde användas under en längre tidsperiod, varför styrelsen valde att omprioritera och beviljades
förlängning till och med 2021-06-30.
Tack vare detta ekonomiska stöd och en ökning av intäkter från medlemsavgifter, inte minst från
gamla och nya organisationsmedlemmar, har föreningen kunnat genomföra planerad liksom

omprioriterad verksamhet, se även Verksamhetsberättelse f ör

2OZO.
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Medlemmar
Medlemsavgiften är 200 kr per år för enskilda personer, 100 kr för medlemmar med låg inkomst, och
1 000 kr för ideella organisationer. För företag är avgiften 5 000, 10 000, eller 20 000 kr per år
beroende på storlek. Under 2020 ökade antalet enskilda medlemmar från 305 till 3S0, organisationsoch företagsmedlemmar

f

rån

lltill

33. Totalt antal medlemmar var vid årsslutet 383. Vi nårmade

oss årets mål på 400 medlemmar. Medlemsregister, -värvning och -vård sköts av en

medlemsarbetsgrupp.

Kommentar till den ekonomiska förvaltningen
Bokföringen har skötts enligt kontantmetoden och med hJälp av ett digitalt redovisningsprogram
{Visma) av föreningens bokföringsansvariga i samråd med ekonomiansvarig. Bokföringsmässigt finns
två separata projekt, ett för postkodprojektet, och ett för föreningen i övrigt, detta för att underlätta
budgetarbete, separata redovisningar och delrapporter till postkodstiftelsen.
Föreningen fortsätter med granskning från samma revisionsfirma som förra året (Joakim Nyman, GO
Revision & Consulting ). Förutom den auktoriserade revisorn har föreningen en förtroendevald intern
revisor (Ole Stilborg).

Kommentarer till resultäträkningen
Totala intäkter för 2020 uar 962 558 kr.
Den största intäktsposten bestod av bidragsrnedelfrån Postkodstiftelsen om 822735 kr kronor.
Föreningens egna intäkter var totalt 123 938 kr (medlemsavgifter 102 300 kr och bidrag från enskilda

och organisationer 21 638

krl.

En

återbetalning från För§äkringskassan av sjuklönekostnader uppgår

till 15 895 kr.
Totalä kostnader för 2020 var 884 645 kr.
Verksamhetskostnaderna var 605 971.kr,vilket till största delen utgörs av kostnaderför aktiviteter
finansierade via Postkodstiftelsen. De största posterna hänför sig till produktion av
poddprogramserien i åtta delar llur ska politiken rödda klimotef, samt tryck, formgivning,
marknadsföring och andra kringkostnader tör Akutplan för klimatet,l den totala kostnaden
inkluderas även personalkostnader pä 275 735 kr för en halvtidsanställd projektsamordnare under
större delen av året.
Den administrativa delen av föreningens kostnader uppgår till 45 ALA kr. Det handlade huvudsakligen

om bokföringsprogram, revision, årsmöte, bankavglfter, kontorsmaterial, postfack, hemsidan,
I denna summa inkluderas även en bankförlust på 20 843 kr då föreningen utsattes för

internetbedrägeri i slutet av april.

ett

falsk begäran om brådskande utbetalning skickades i f. d.
ordförandens namn. Trots gällande attestlnstruktion genomfördes utbetalningen. Polisanmälan
gjordes men förundersökningen lades ner. Begäran gjordes också omgående till Nordea om att få
tillbaka medlen. Dessa spårades så småningom till en bank i Frankrike. Både Nordea och
En
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ekonomiansvarig fick negativa svar från denna bank på begäran att få medlen återsånda, Den
förlorade summan är bokförd som föreningens egna kostnader. Styrelsen menar att denna förlust
orsäkad av ett bedrägerivar ett olyckligt misstag som skedde trots gällande attestinstruktion, och
trots den sedvanliga och noggranna ekonomihanteringen. Styrelsen beklagar detta. Uppdatering har
gjorts av attestinstruktionen och riktlinjer för Klimatiksdagens ekonomihantering och administrativa
rutiner har fastställt, detta även i avsikt att öka transparensen.

Årets resultatTl 922kr
De överskjutande medlen från Postkodstiftelsen, 262 544 k, har förts över

till nästa verksamhetsår,
och bokförts som en förutbetald intäkt för 2021 i balansräkningen. Den summan utgör budget för
första halvåret 2021 enligt överenskommelse rned Postkodstiftelsen i samband med
budgetrevidering och proJektförlängning.
Banktillgodohavandenvarvid årsskiftet: Ekobanken 37OlLl kr, Nordea 39176 kr, summa 4lAB3l
kr.

Jämförelse au resultaträkning med föregående år

omsättningen under 2020 var större än under föregående verksamhetsår 2019.
Resultatet för 2019 var L7 674 kr. Tillsammans med resultatet, 77 922 kr från 2020, överskjutande
projektbidrag, samt ytterligare förväntade medlemsavgifter och bidrag under 202L, utgör detta
föreningens kommande, hittills kända intiikter under 2021. Se nedan.

Kommentarer ti ll balansräkningen
Klimatriksdagen har inga fasta tillgångar.
Beviljat projektbidrag för perioden 2079 -2A21frän Postkodstiftelsen var 1 500 000 kr, som
utbetalades vld olika tillfällen. Av dessa medelfördes överskjutande bidrag från 2019, 785 279 kr, till
budgeten tör2O2O. Under2020 rekvirerades också resterande bidragfrån Postkodstiftelsen,3m000
kr.
Det överskjutande bidraget 2020 från Postkodstiftelsen, 262544 kr, förs på samma sätt som
förutbetald intäkt från Postkodstiftelsen till budgeten för 2021.

Föreningen har under året tagit emot medlemsavgifter som avser förtidsinbetalning för 2O27frän
145 medlemmar, summa 27 3OO kr, som också förs tillzazLsom en förutbetald intäkt.
Utgående saldo är 410 387 kr.

Långsiktig finansiering
För att under 2021 kunna upprätthålla den verksamhet som är Klimatriksdagens signum, och med
sikte på att kunna genomföra en KlimatriksdagZA22, har en särskild arbetsgrupp arbetat med

externa bidragsansökningar, Tre ansökningar har underåret lämnats in. Besked förväntas under

första kvartalet 2021.
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för KI i matriksdagen verksa
Klimatriksdagen Org nr 802492.7124

Ars boksl ut

grsultarnÄxrurrue

m h etsåre

t 2AZA -Al-0 1 .- 2OZA-1 2-11

2020-01-01

2019-01-01

2AZO-L2-31

2AL9-L2-3L

Föreningens intäkter

Nettoomsättning

962 568

567 A74

§umrn o löreni nge ns intäkte r

962 568

567 474

Lönekostnader

-278735

-189 627

Övriga externa kostnader

-605 911

-359 686

Summo fö re nl nge ns kostnade r

-884 646

-549 ä07

77 922

17 767

Föreningens kostnader

Rörelseresultat
Finansiella kostnader

0

-153

Resultet efter finansiella poster

77 922

L7

Resultat före skatt

77 922

L7 6L4

Årets resultat

77 922

77 614

2020-L2-37

2019-12-31

Kassa och hank

410787

847678

Summa kassa och bank

410387

847 678

§umma omsättningstillgångar

41A 387

84L 678

SIJMMA TILLGÅNGAR

410 387

847 678

Tidigare års resultat

2L616

40a2

Ärets resu ltat

77 922

L7 614

99 s38

27 616

0

0

21 005

13 783

762 544

785 279
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Omsättningstillgå ngar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget l<opital

vid rökenskapsårets slut

Kortfristiga skulder
Levera ntörssku lder

Övriga skulder (lönekostnader)

Förutbetalda intäkter
Postkodstiftelsen
Förutbeta lda i ntäkter medlemsavgifter

27 300

21 000

Summo konfristiga skulder

lra

849

82A 062

SUMMA

470 387

847 678

EGET KAP'TAL OCH SKULDER

\.rL.:,
lliir)r' i/sil.ln rri:t[;i ]xr]lrrlriirriintsrl llrtr:kl1l]l;{lalbt r]li5 I 4r:lL !$7r},,tr.iid7gttoiiicai

l"li'.

wvl

'

ir ;r

,

vlsn]äslrJfl c()m

NOTER

Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokfciringslagens regter om årsbokslut och
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR2OLT t3) om årsbokslut.

Stockholm 2AZ[-A2-22
Styrelsen

Jonas Bane, ordförande

Ka

Fanny Schörling, vice ordförande

rln Wahlgren, ekonomiansvarig

Karin Sundby, ledamot

Torbjörn Vennström, ledamot

Dan Baeckström, ledamot

lnger Bjö*, ledamot

Roger Bydler, Jedamot

Göran Falemo,ledamot

Gerd Johnsson-Latham, ledamot

Göran Gustafsson, ledamot
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