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1 Förvaltningsberättelse

Föreningens huvudsakliga finansieringskälla utgörs av ett tillvaratagande av samhällets
överflöd genom insamling och försäljning av begagnade kläder, skor och prylar.
Finansieringskällan har av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete. Föreningens
insamlingsområde utgörs i huvudsak av Småland, Östergötland, Närke, Södermanland,
Västmanland, Västergötland, Värmland och Öland.
Föreningen är del av den internationella Emmausrörelsen och är medlem i Riksföreningen
Emmaus Sverige som samlar nio svenska Emmausgrupper; Brödet och Fiskarna, Emmaus
Dalarna, Emmaus Fredriksdal, Emmaus Gryttby, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp, Emmaus
Umeå, Emmaus Åkvarn, Svalorna Indien-Bangladesh och Svalorna Latinamerika.
Den 6 september 2013 beviljades föreningen ett
90-konto av Svensk Insamlingskontroll. Svensk
Insamlingskontroll har i och med detta rätt att
granska att föreningens insamlade medel går till
ändamålen, att föreningens administrativa kostnader inte är oskäligt höga, att insamlingen
sker på ett sunt och etiskt sätt och att Svensk Insamlingskontrolls övriga föreskrifter följs.
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1.1 Allmänt om verksamheten
Föreningen Emmaus Åkvarn (hädanefter kallat föreningen) är en allmännyttig, politisk och
religiöst obunden ideell förening. Föreningen bildades 14 maj 2007 och har numera sitt säte i
Svalövs kommun, Skåne län. Liksom resten av den internationella Emmausrörelsen strävar
föreningen efter att avskaffa nödens och förtryckets orsaker världen över. Föreningens vision är
att frambringa den omfördelning av makt och resurser som krävs för ett slut på ojämlikhet,
ofrihet och klimatförstöring. Föreningens ändamål är att skapa resurser för solidariskt bistånd
samt att arbeta för en hållbar miljöutveckling genom tillvaratagande och återbruk av vårt
samhälles överflöd. Biståndet skall kanaliseras till folkliga organisationer som kämpar för en
rättvis och hållbar fördelning av jordens resurser.
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1.2 Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Vi har under 2020 fortsatt arbetet med att formalisera de muntliga tillstånd som föreningen
har för sin insamling. Från december 2020 startade en intensifiering av arbetet med detta
vilket förhoppningsvis kommer innebära att vi under 2021 uppnår målet att samtliga tillstånd
ska formaliseras skriftligt. Under 2020 har Föreningen fortsatt att utveckla samarbetet med
Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Föreningens målsättning är att utöka antalet
avtal om insamling på FTI’s återvinningsstationer.
Under året har butiken i Glanshammar upphört och Föreningen kommer att utrymma lokalerna
där i början på 2021. Föreningen har i oktober 2020 ingått ett nytt hyresavtal för en lager- och
sorteringsanläggning Vretstorp. I slutet av augusti 2020 kunde Föreningen återigen välkomna
kunder till butiken i Björkå by, tack vare en ny överenskommelse med Björkå Frihet som äger
de gamla fabrikslokalerna där. Föreningens och hela Emmausrörelsens historiska koppling till
byn och trakten är stark och vi är mycket glada att kunna återuppta vår verksamhet där.
Under 2019 inleddes ett samarbete med Emmaus Gryttby som har fortsatt under 2020.
Föreningen i Gryttby var nära att läggas ned p.g.a bristande lönsamhet och stora skulder.
Emmaus Gryttby vände sig till Emmaus Åkvarn för att se om det fanns något sätt att undvika
konkurs och upprätthålla verksamheten. Tidigare bestod Emmaus Gryttbys insamling av att
givare ringde och personal eller frivilliga hämtade begagnade varor hemma hos dem. Emmaus
Åkvarn har lånat ut insamlingskärl till Emmaus Gryttby för att underlätta deras arbete med att
utöka och effektivisera sin insamling. Emmaus Gryttby har också under en period av 2020
lånat pengar av Emmaus Åkvarn. Vidare har Emmaus Åkvarns personal deltagit i arbetet med
att renovera Emmaus Gryttbys lokaler. Emmaus Gryttby har under året vänt den negativa
ekonomiska utvecklingen och verksamheten är nu lönsam.
1.2.2 Väsentliga händelser i omvärlden
Inom textilindustrin fortsatte trenden med ”fast fashion” där billiga plagg produceras i det
globala syd under slavliknande förhållanden med farliga kemikalier och en fruktansvärd
vattenåtgång för att sedan fraktas världen över, överkonsumeras och slängas i mängder.
Plaggen är inte tillverkade för att hålla och används i genomsnitt endast ett fåtal gånger innan
de kasseras. Deras låga kvalitet försvårar också för organisationer som vår att möjliggöra ett
återbruk av plaggen vilket dessutom på sikt utgör ett hot mot finansieringen av våra
kontantstöd. Under 2020 har föreningen samlat in ca. 2 800 ton kläder och omkring 1 000 ton
begagnade prylar och möbler.
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1.2.1 Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen Emmaus Åkvarns verksamhetsår präglades starkt av coronapandemin. I början av
året slog restriktioner och nedstängningar runtom i Europa hårt mot vår verksamhet då
grossistförsäljningen till europeiska kunder under en period upphörde helt. Även
butiksintäkterna sjönk under våren, men återhämtade sig relativt väl senare under året.
Grossistförsäljningen har däremot ännu inte återhämtat sig. Prisutvecklingen har varit
katastrofal under året och flera av våra kunder har drastiskt reducerad köpkraft. Eftersom
grossistförsäljningen står för merparten av Föreningens intäkter har detta inneburit ett hårt
slag mot vår ekonomi.
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Coronapandemin har slagit hårdast mot samhällets svagaste. På många platser, inklusive
Sverige, förvärras krisen avsevärt av en mångårig nyliberal nedskärningspolitik som har lämnat
sjukvården utarmad och försatt fler och fler människor i social och ekonomisk sårbarhet.
Föreningen Emmaus Åkvarn är stolta att kunna bidra till en mer cirkulär och solidarisk
ekonomi. Vi hoppas att vi och de organisationer som vi stödjer kan belysa det faktum att det
finns resurser i världen - problemet är hur de fördelas och nyttjas.
1.3 Främjandet av ändamål under året

kr
Emmaus International
Emmaus Europa
Fredsloppet
Svalorna Indien Bangladesh
Praktisk Solidaritet
Village Community Development Society
Kofia
Bankkostnader
Materialtransporter
Totalt

2020
35 000
15 000
500
100 000
250 000
0
10 000
6
11 174
421 680

2019
66 960
19 260
0
600 000
250 000
9 350
10 000
115
101 783
1 057 468

Emmaus International
Emmaus International samlar 425 organisationer från 41 länder spridda över 4 kontinenter.
Samtliga delar målsättningen att avskaffa fattigdomens orsaker genom att stärka fattiga och
marginaliserade människors aktörskap och röst. Samtliga arbetar på olika sätt för skapandet
av en etisk och solidarisk ekonomi, klimathållbarhet, rättvisa, fred, samt global rörelsefrihet
och uppehållsrätt. Under 2020 har Emmaus Åkvarn bidragit med totalt 35 000 kronor till
Emmaus Internationals arbete. Pengarna går till olika Emmausprojekt som bestäms centralt av
Emmaus International. Oftast rör det sig om utvecklingsarbete hos Emmausgrupper i det
globala syd. Projekten redovisas två år i efterhand.

Emmaus Europa
Emmaus Europa samlar och stärker 309 organisationer i 17 europeiska länder och främjar
samarbete och utbyte dem emellan. Emmaus Europa verkar för att bekämpa alla former av
diskriminering och exkludering samt för att stärka samhällets fattigaste medlemmar.
Organisationen arbetar med påverkansarbete gentemot myndigheter på såväl nationell som
europeisk nivå samt samordnar och övervakar solidaritetsprojekt. Under 2020 förmedlades vårt
och andra medlemsorganisationers stöd till tre mottagare vars ansökningar valts ut av Emmaus
Europa; CNZD i Kroatien, TOMS i Kroatien och Brat Albert i Polen.
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1.3.1 Kontantstöd
Under 2020 har Emmaus Åkvarn betalat ut ett kontantstöd omfattande totalt 421 680 kronor.
Av dessa har 11 174 kronor använts till att bekosta Emmaus Gryttbys årliga
materialstödssändning till Emmaus Smiltene. Kontantstödet har fördelats enligt tabellen nedan
som åtföljs av mer ingående redogörelser för mottagarnas arbete under 2020.
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Brat Albert är en polsk Emmausförening som driver ett härbärge i den sydpolska orten Nowy
Sacz. På härbärget bor 75 hemlösa och på vintern öppnas ytterligare 15 platser. Brat Albert
har också verksamhet i Krakow och bedriver såväl där som i Nowy Sacz intensivt uppsökande
arbete mot hemlösa för att erbjuda boende, särskilt under vinterhalvåret. Utöver detta erbjuder
också föreningen praktiskt och ekonomiskt stöd åt fattiga familjer, funktionshindrade barn och
romer. De driver också en mindre livsmedelsbank för utdelning till behövande. Brat Alberts
kommunitetsboende är beläget i Krakow. Föreningen arbetar utöver ovanstående med
insamling, sortering och försäljning av begagnade varor. Under 2020 har Brat Albert beviljats
15 000 € via Emmaus Europas solidaritetsprogram för att bekosta inköpet av en ny lätt lastbil
för insamlingsverksamheten.
Associationen för personer med fysiska funktionshinder TOMS i Trogir, Kroatien verkar för att
stärka funktionshindrade personers möjligheter till inkludering och deltagande i samhället.
TOMS arbetar på flera sätt för att nå detta mål, bland annat genom att ge praktiskt stöd för
att öka funktionshindrade personers mobilitet och tillgång till samhällsrummet. TOMS driver
även en restaurang som skapar arbetstillfällen för personer med funktionshinder. Under 2020
har TOMS mottagit ett stöd från Emmaus Europa omfattande 5 000€. Stödet har bekostat
inköpet av en elscooter som behövdes för att med utkörning och hemleverans anpassa
restaurangens verksamhet till restriktioner under coronapandemin.

Fredsloppet
Med ett bidrag på 500 kronor har Emmaus Åkvarn stöttat Fredsloppet 2020. Fredsloppets
överskott går till arbetet för en värld som bygger på solidaritet mellan människor och ett liv i
samklang med miljön - istället för ett samhälle som bygger på konkurrens och imperialistisk
dominans. 2020 gick intäkterna till Union of Palestinian Womens Committees (UPWC) och
kubanska sjukvårdsinsatser under coronapandemin. UPWC kämpar för ett demokratiskt
civilsamhälle fritt från alla former av ojämlikhet och diskriminering. Genom kapacitetsbyggande
och stöttande insatser strävar organisationen efter att öka kvinnors möjligheter att delta i
politiska processer och kräva sina rättigheter. Detta inkluderar program som fokuserar på att
skapa ekonomisk självförsörjning för palestinska kvinnor, och insatser till stöd för kvinnor som
utsätts för våld i hemmet eller behöver skilja sig. UPWC driver även femton förskolor. Kopplat
till dessa gräsrotsprojekt bedriver UPWC påverksansarbete för en feministisk utveckling i
lagstiftning och policy.
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Centre for Missing and Exploited Children (CNZD) i Kroatien arbetar för att skydda barn och
unga från alla former av övergrepp, med särskilt fokus på sexuella övergrepp. Organisationen
driver landets första jourtelefon till vilken man kan anmäla misstankar om våld mot barn.
CNZD driver sex dagcenter med sociala insatser samt skyddsboende för våldsutsatta barn.
Under 2020 mottog CNZD 5 000 € via Emmaus Europas solidaritetsprogram för att bekosta
upprättandet av en multimediastudio. Målsättningen är att därigenom säkra CNZD’s
ekonomiska självständighet i framtiden. Emmaus Europas stöd ska bekosta inköp av utrustning
och mjukvara samt rekryteringen av två anställda som har i uppgift att starta verksamheten
(webbdesign, programmering, grafisk design etc) som förhoppningsvis ska vara
inkomstbringande och således säkra finansieringen av CNZD’s arbete.
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Svalorna Indien-Bangladesh

Emmaus Åkvarn har bidragit till Svalornas projekt med Deccan Development Society (DDS).
DDS är en gräsrotsorganisation som huvudsakligen arbetar med kvinnoföreningar i delstaterna
Telangana och Andhra Pradesh i Indien. Dess 5 000 medlemmar representerar de fattigaste i
byarna, många av dem daliter. Projektet fokuserar på matsuveränitet samt hållbar och säker
försörjning. I projektsamarbetet med DDS arbetar man med att gynna ett hållbart jordbruk
genom exempelvis motverkande av skadligt kemikaliebruk, genom att förespråka ekologiskt
jordbruk samt genom skapandet av fröbanker för att gynna biodiversitet. Viktiga principer som
framhålls inom projektet är ökad autonomi över matproduktion, fröer, naturresurser,
marknader och media. Vidare arbetar man med påverkansarbete och informationsspridning
kring hirs och för att sätta det biodiversifierade jordbruket i centrum i Indiens jordbrukspolitik.
Emmaus Åkvarns stöd har även använts till ett projekt med fokus på hållbar försörjning och
ursprungsbefolkningars rättigheter. Föreningen Keystone Foundation arbetar i bergen i västra
Ghats som går genom nästan hela västra Indien. Bergen är hem för många ursprungsfolk som
hotas av gruvor, fabriker och dammbyggen. Inom projektet tar man fasta på traditionell
kunskap för att öka levnadsstandarden på ett hållbart sätt. Man uppmuntrar ekologiskt
jordbruk, tillhandahåller utbildningar, och genomför informationskampanjer om exempelvis
sambandet mellan skog, vatten och jordbruksmark. Andra viktiga aspekter inom projektet är
att främja dialog och samarbete mellan byar och statliga myndigheter.
Emmaus Åkvarn har bidragit till Svalornas projektsamarbete med Women's Collective som
arbetar i regionen Tamil Nadu i södra Indien för att stärka marginaliserade samhällsskikt med
ett särskilt fokus på kvinnor. Man arbetar för att förbättra kvinnors tillgång till och kontroll
över jordbruksmark och jordbruksprocesser vilket ökar försörjningsmöjligheter och
matsuveränitet. Inom projektet arbetar man med att organisera och stärka kvinnogrupper,
initiera kollektivt jordbruk, främja fröbanker, anordna konferenser och föra samman kvinnliga
jordbrukare på regional och statlig nivå. Ett mål är även att kvinnliga jordbrukare är väl
informerade om utvecklingen inom jordbrukspolitik, policys och regleringar.
Emmaus Åkvarns stöd har också använts till Svalornas samarbetsprojekt med den
Bangladeshiska organisationen Unnayan Shahojogy Team (UST). Bangladesh är ett av de
länder i världen som drabbas mest av klimatförändringarna. UST arbetar för att stärka de mest
utsatta människorna som lever i fattigdom på landsbygden. De utbildar och mobiliserar
människor att själva kräva sina rättigheter, och arbetar inom självförsörjning, hälsa och sanitet,
kvinnor och barns rättigheter, klimatförändring och katastrofhantering. Svalorna Indien
Bangladesh stödjer UST’s klimatarbetearbete genom att arbeta med att öka kunskap och
kapacitet och på så vis stärka motståndskraft för att bättre kunna hantera effekterna av
klimatförändringar. Insatser görs för att mobilisera byar, grupper och kvinnoorganisationer,

Penneo dokumentnyckel: 2AYGX-T7GHG-VI3LI-WPO5F-LIPJP-0J3U6

Svalorna Indien-Bangladesh är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell föreningen som
verkar för en värld utan fattigdom. Svalorna Indien-Bangladesh har ett 90-konto och arbetar
med Forum Civ som kanaliserar Sida-medel till mindre svenska civilsamhällesorganisationer.
Svalorna Indien Bangladesh har även ett praktikantprogram och ett informations- och
kommunikationsprogram som stöds av Forum Civ. Under 2020 har biståndet till föreningen
Svalorna Indien Bangladesh uppgått till totalt 100 000 kronor. Nedan följer en redogörelse för
de programområden som Föreningen Emmaus Åkvarns stöd har använts till.
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liksom att öka kapacitet och medvetenhet kring klimatförändringar och metoder för
anpassning, ett arbete som både riktar sig till projektets deltagare och lokala myndigheter.

Tillsammans med Svalorna arbetar den indiska organisationen Evidence för att upprätthålla
mänskliga rättigheter och främja social rättvisa, med särskilt fokus på daliter. Evidence arbetar
för att öka medvetenheten om kastfrågor och lyfter fram olika dimensioner av kast- och
genusbaserad diskriminering. Målen för samarbetsprojektet är att dalitkvinnor organiserar sig,
att diskriminering och kränkningar mot dem övervakas, och att de drabbade får den juridisk
rättvisa de har rätt till. Vidare verkar man för att civilsamhällets kunskap kring och förmåga att
själv arbeta för dalitkvinnors rättigheter ska öka, samt att skapa ett system för att övervaka fall
av diskriminering och kränkning mot dalitkvinnor och statens förmåga att arbeta emot det.
Emmaus Åkvarns bistånd till Svalorna under 2020 har delvis använts till samarbetsprojektet
med Evidence.
Emmaus Åkvarn har också bidragit till Svalornas arbete tillsammans med Grameena Mahila
Okutta (GMO), en rättighetsbaserad kvinnoorganisation som arbetar för att stärka kvinnors
position i Indien. Samarbetet syftar till att främja jämlika, rättvisa och hållbara samhällen.
Arbetet fokuserar på att förebygga våld mot kvinnor genom ökad medvetenhet och på att
stärka kvinnors egenmakt och förmåga att såväl värja sig mot som rapportera om
våldsutsatthet. Vidare syftar projektet till att öka kvinnors försörjningsmöjligheter och
självständighet genom kompetensbyggande insatser.

Praktisk Solidaritet
Under 2020 har biståndet till föreningen Praktisk Solidaritet uppgått till 250 000 kronor.
Praktisk Solidaritet (PS) är en paraplyorganisation som består av Brödet och Fiskarna, Emmaus
Gävleborgs Biståndsgrupp, Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn. Organisationen är
partipolitiskt och religiöst obunden. PS driver projekt i Colombia och samordnar sändningar av
materialstöd till Bosnien och till västsahariska flyktingläger. PS mål är att tillsammans med
folkrörelser i det globala syd verka för en solidarisk, rättvis, jämlik och hållbar värld.
I Colombia samarbetar PS sedan 2017 med Corporación para el Desarrollo Regional (CDR).
Organisationen är baserad i Calí och arbetar med att samla och stärka
människorättsförsvarare. Målet med samarbetsprojektet är att stärka människorättsförsvarare,
som är civilsamhällets främsta aktörer i det lokala fredsbyggandet, i sin roll att implementera
ett genusperspektiv i fredsarbetet. Vidare syftar projektet till att utarbeta ett hållbart och
hälsosamt arbetssätt för försvarare av mänskliga rättigheter som i hög utsträckning drabbas av
utbrändhet och trauma.
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Emmaus Åkvarn har bidragit till Svalornas samarbete med Sabalamby Unnayan Samity (SUS) i
Bangladesh. SUS arbetar för ett samhälle där människor lever i värdighet och rättvisa och
deras målgrupp är de som inte har möjlighet att kräva sina rättigheter själva, främst kvinnor
och barn. Svalornas samarbetsprojekt med SUS fokuserar på kvinnors sociala, ekonomiska och
psykologiska rättigheter genom att bland annat öka kvinnors möjlighet att organisera sig,
delta i beslutsprocesser och att utkräva ansvar av skyldighetsbärare såsom lokala ledare och
myndigheter.
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Kofia är en svensk-arabisk musikgrupp som sedan 1970-talet har skrivit och framfört sånger på
svenska och arabiska till stöd för det palestinska folket och andra kämpande folk i världen.
Gruppen har gett otaliga konserter i bl.a. de nordiska länderna, och i Tyskland,
Iran och Tunisien. Sångerna finns samlade på fyra skivor. Flera av dem har spridits över
världen, t.ex. “Palestinas dotter” och demonstrationssången “Leve Palestina”, som också har
översatts till flera språk. Under de senaste åren har gruppen producerat en rad nyskrivna,
mycket starka sånger om förtvivlan och sorg över hemlandet som sargats, men också om det
hopp och den styrka som musiken och dansen ger, inte minst genom kärlek och solidaritet
mellan människor. Flera av sångerna har framförts av Kofia vid spelningar i solidaritet med det
palestinska folkets kamp för mänskliga rättigheter och rätten till sitt land, bl. a. stödkonserter
för Ship-to-Gaza-kampanjen under de senaste åren. Kofia har under 2020 erhållit ett stöd
omfattande 10 000 kronor från Emmaus Åkvarn för att bekosta en skivinspelning med det
bästa ur detta nya material. Under 2020 har Kofia spelat in 6 spår till den nya skivan. Två spår
återstår att spela in innan skivan är färdig, men tyvärr har arbetet pausats p.g.a
Folkhälsomyndighetens restriktioner om att max 8 personer får träffas. Eftersom bandet består
av 12 personer varav vissa tillhör riskgrupper har arbetet pausats helt. Emmaus Åkvarns
bistånd till Kofia används till att betala avgifter till inspelningsstudion och till
omslagstillverkaren.
1.3.2 Materialbistånd
Under 2020 har en bosnisk, en lettisk och två polska Emmausföreningar mottagit materialstöd
i form av möbler, prylar, sängkläder, kläder och skor från Föreningen Emmaus Åkvarn.
Materialet bedöms ha ett värde på 25 kronor per kilo. Enligt Svensk Insamlingskontrolls
riktlinjer får begagnade kläder värderas till högst 25 kronor per kilo. Enligt föreningens
erfarenhet har begagnade prylar ett högre pris per kilo än kläder. Således får värderingen till
25 kronor per kilo anses försiktig. Två av sändningarna har samordnats av Praktisk Solidaritet
som även bekostade frakten. Materialet i dessa två sändningar kom från Gävleborgs
biståndsgrupp, Brödet och Fiskarna samt Emmaus Åkvarn. Utöver de två sändningarna som
gjorts i samarbete med PS har Emmaus Åkvarn gjort 9 materialstödssändningar som har
fördelats enligt tabellen nedan. Varje lastning väger omkring 12 ton och uppskattas därför
vara värd 300 000 kronor.

Datum
2020-01-16
2020-01-31
2020-03-11
2020-07-02
2020-08-06
2020-09-02
2020-10-01
2020-11-03
2020-12-01
Samfrakt via PS
Totalt värde:

Mottagare
Emmaus Lublin
Emmaus Rzeszow
Emmaus Rzeszow
Emmaus Rzeszow
Amis 3
Emmaus Rzeszow
Emmaus Lublin
Emmaus Rzeszow
Emmaus Lublin
IFS
3 000 000
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Kofia
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Under 2020 har Emmaus Rzeszow mottagit 5 materialstödssändningar, omfattande ca. 60 ton,
till ett sammanlagt värde av 1 500 000 kronor. Emmaus Rzeszow är en kommunitet bestående
av personer som förenat sig för att ta sig ur missbruk och hemlöshet samt skapa alternativ till
ett samhälle som utestänger och överger dem. De har förenat sig för att återuppbygga sina
egna liv och verka för ett rättvist, inkluderande och hållbart samhälle. Emmaus Rzeszow samlar
in och renoverar begagnade varor för försäljning i de två loppisbutikerna som drivs av
kommuniteten. Kommuniteten samlar också in och återvinner elektronik, trä och metallskrot
som inte kan återbrukas. I samarbete med en lokal vårdinrättning erbjuder Emmaus Rzeszow
behandling för alkoholberoende. Deras strävan är att i behandlingen motverka socialt
utanförskap och förbättra samhällsgemenskapen.
Amis 3 är en liten Emmausförening i Lettland som driver en second-hand-butik som nästan
uteslutande säljer material från biståndssändningar. Amis 3 har som målsättning att bedriva
den typ av insamlings- och sorteringsverksamhet som traditionellt utgör kärnan i
emmausgruppernas verksamhet. I Lettland finns ingen tradition av sådan verksamhet men
Amis 3 har börjat få in lokala donationer och hoppas på att utöka den typen av återbruk
lokalt. Förutom att sälja materialstödet i sin butik donerar också Amis 3 material till
behövande institutioner och individer i sitt område. Butiksintäkterna går till nödhjälp för
fattiga personer i föreningens lokalområde.

International Forum of Solidarity (IFS)
International Forum of Solidarity (IFS) i Bosnien-Hercegovina driver ett boende för 400
personer som på grund av funktionshinder eller annan problematik är i behov av stöd. På
boendet har invånarna tillgång till sjukvård och sociala insatser. Invånarna deltar i
jordbruksarbete samt hantverk såsom ost- bröd- och marmeladproduktion. Organisationen
driver även ett civilservicecenter i Srebrenica. I centret erbjuds boende och mat för skolbarn. På
centret bedrivs också förskole- och fritidsverksamhet och man distribuerar mat och kläder till
behövande. Över hundra ungdomar engageras årligen i organisationens sommarläger för
ungdomsvolontärer. Vidare driver IFS flera boenden runtom i Bosnien som används för att
gömma och hjälpa papperslösa flyktingar och traffickingoffer. IFS får på grund av gällande
lagstiftning i Bosnien inte sälja materialet som vi skickar dem. Istället används materialet inom
den omfattande boendeverksamheten och distribueras som gåvor till behövande. Under 2020
har IFS mottagit totalt 12 ton, värderat till 300 000 kronor, från Föreningen Emmaus Åkvarn.
Materialet var fördelat över två sändningar som gjordes i samarbete med Praktisk Solidaritet.
Dessa Emmausgrupper tar tillvara resurser som annars hade gått till spillo. Vi lever i ett
samhälle som avfärdar användbara saker som sopor och behandlar människor som vore de
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Under 2020 har Emmaus Lublin mottagit ca. 36 ton materialstöd, värderat till sammanlagt
900 000 kronor, från Emmaus Åkvarn. Emmaus Lublin är en kommunitet som erbjuder boende
och sysselsättning inom insamling, reparation och försäljning av begagnade varor. Varje
söndag öppnar de sina dörrar för att servera mat åt uppemot 100 hemlösa. Emmaus Lublin
driver också ett specialistcentrum som erbjuder behandling och rehabilitering för personer med
olika funktionshinder. Kommuniteten äger också en handikappanpassad buss med vilken de
erbjuder transporter för ensamboende funktionshindrade personer Slutligen arbetar också
Emmaus Lublin med trärenovering och trämöbeltillverkning. De som bor i kommuniteten får
kompetensutveckling inom organisationens verksamhetsområden och får därmed resurser som
också ökar deras egen inkludering i samhället.
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värdelösa förutom sin produktivkraft i kapitalismen. Emmauskommuniteterna visar och skapar
alternativ till detta samhälle. De skapar små oaser av medmänsklighet, solidaritet och
hållbarhet som vi är mycket stolta att kunna bidra till.
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1.3.3 Socialt ansvar på arbetsmarknaden
Föreningen arbetar för att personer som av olika skäl hindras att delta i arbetslivet ska finna
ett fungerande arbetsliv inom ramen för vår verksamhet. Detta ser vi som en del av vårt arbete
för ett solidariskt och jämlikt samhälle där alla människor inkluderas och bejakas. Under 2020
har Föreningen i alla nyanställningar strävat efter att i hög utsträckning rekrytera personer som
av olika skäl kan ha svårt att finna andra arbeten.
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tkr
Totala intäkter
Insamlingskostnader

Nyckeltal A
Insamlingsresultat

2020
16 363
-15 596

2019
15 919
-14 402

2018
11 322
-9 413

2017
8 957
-6 561

2016
5 198
-3 069

2015
2 673
-1 840

2014
2 646
-1 703

2013
2 005
-1 948

Total
65 083
-54 532

95 %

90 %

83 %

73 %

59 %

69 %

64 %

97 %

84 %

767

1 517

1 909

2 396

2 129

833

943

57

10 551

Administrativa kostnader

-512

-545

-489

-67

-55

-62

-71

-39

-1 840

Nyckeltal C2

15 %

11 %

13 %

3%

3%

7%

8%

68 %

10 %

Finansnetto

-18

-22

0

0

0

0

0

-2

-42

Resultat före kontantstöd

237

950

1 420

2 329

2 073

771

872

16

8 669

Kontantstöd

-422

-1 057

-934

-685

-2 001

-907

-812

-323

-7 141

Nyckeltal B1

55 %

70 %

49 %

29 %

94 %

109 %

86 %

568 %

68 %

Resultat

-185

-107

486

1 644

73

-136

60

-307

1 528

108 ton
2 700

142 ton
3 550

78 ton
1 950

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

328 ton
8 200

Nyckeltal B2

90 %

91 %

75 %

29 %

94 %

109 %

86 %

568 %

82 %

Soliditet

45 %

58 %

66 %

69 %

62 %

78 %

86 %

84 %

Materialbistånd
Värde materialbistånd, tkr

Tabell 1. Flerårsöversikt över föreningens resultat och nyckeltal. Nyckeltal A är insamlingskostnader i förhållande
till verksamhetsintäkter. Nyckeltal C2 är administrationskostnader i förhållande till insamlingsresultat inklusive
materialbistånd. Nyckeltal B1 är kontantstöd i förhållande till insamlingsresultat och B2 är kontantstöd samt
materialbistånd i förhållande till insamlingsresultat. Föreningen har haft 90-konto sedan räkenskapsår 2013.

Årets resultat innebär en förlust på 185 069 kronor. Föreningen lägger bakom sig ytterligare
ett år med negativt resultat, denna gång starkt påverkat av den pågående coronapandemin.
Intäkterna i föreningen har till största del kommit av kläd- och prylförsäljning. Privatpersoner
skänker kläder i våra insamlingsboxar och vår personal samlar in materialet. Det säljs sedan i
våra egna butiker samt till grossister för återbruk och textilåtervinning. I övrigt har föreningen
haft små intäkter från medlemsavgifter.
Vi har gjort ett urval bland de nyckeltal som Giva Sverige har tagit fram som analysverktyg för
ideella insamlingsorganisationers ekonomi. Det första nyckeltalet som vi använder oss av
synliggör förhållandet mellan insamlingskostnader och insamlade medel.
Nyckeltal A =

insamlingskostnader 15 596 tkr
=
= 95 %
verksamhetsintäkter 16 363 tkr

Insamlingsverksamheten har haft en sjunkande marginal under flera år i rad. Under året har
både butiksverksamheten och exportförsäljningen mött stora utmaningar på grund av
coronapandemin. Butikerna har tack vare stora ansträngningar gått bättre än tidigare år vilket
varit avgörande för föreningens ekonomi då intäkterna från exportförsäljningen sjunkit kraftigt.
Giva Sverige föreslår också ett nyckeltal som relaterar ändamålskostnader till
insamlingsöverskottet.
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1.4 Resultat och ställning
Resultat- och balansräkning har gjorts enligt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning
enligt K3. Dessa riktlinjer är anpassade för ideella organisationer som arbetar med insamling
och bistånd. Årsredovisningen i sin helhet följer de redovisningsprinciper som finns i ÅRL och
BFL/BFN. Nedan presenteras föreningens resultat för räkenskapsåret 2020 tillsammans med en
flerårsöversikt.
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Nyckeltal B1 =

!"#$%#$&$ö(

344 $!+

)*+!&%,-*$&.#$ä!$*+0.#&%,1.#2&!"&$#%(*+

= (78 989 0 7: :;8) $!+ = 55 %

Under räkenskapsåret har föreningens ändamålskostnader motsvarat 55 % av överskottet från
insamlingen. Föreningen har som mål att komma upp i minst 75 % materialstödet oräknat,
vilket inte uppnås under året.
Svensk Insamlingskontrolls regler stipulerar att föreningen ska uppnå en nivå på 75 % med
materialbiståndet inräknat.
Nyckeltal B2 =

!"#$%#$&$ö(=,%$*+.%1>.&$å#(
.#&%,1.#2&+*&@1$%$=,%$*+.%1>.&$å#(

=

(344 = 4 ABB) $!+
(A8A = 4 ABB) $!+

= 90 %

Giva Sverige föreslår även ett nyckeltal som relaterar administrationskostnader till överskottet
från insamlingen..
Nyckeltal C2 =

%(,.#.&$+%$."#&!"&$#%(*+
.#&%,1.#2&+*&@1$%$=,%$*+.%1>.&$å#(

:74 $!+

= (A8A 0 4 ABB) $!+ = 15 %

Under räkenskapsåret har föreningens administrationskostnader motsvarat 15 % av
överskottet från insamlingen (jämför med 11 % föregående räkenskapsår).
Administrationskostnaderna har uppgått till 512 407 kronor. Att insamlingsresultatet sjunker
påverkar nyckeltalen för administrationskostnader och ändamålskostnader. Nyckeltalen ökar
utan att de underliggande kostnaderna ökar då de utgör större del av insamlingsresultatet. De
faktiska administationskostnaderna har till och med minskat med 6 % jämfört med föregående
räkenskapsår.
Svensk Insamlingskontroll kräver att administrationskostnaderna utgör som mest 25 % vilket
föreningen uppnår under räkenskapsåret. Administrationskostnaderna uppgår till 3 % om de
jämförs mot insamlingskostnaderna. Det är viktigt för en ideell biståndsförening att hålla
administrationskostnaderna låga då detta är grundläggande för förtroendet för föreningen och
för föreningens möjligheter att främja sina ändamål. Samtidigt är god administration
förutsättningen för en välskött, livskraftig och varaktig föreningen. Styrelsen kommer även
fortsatt att sträva efter så låga administrationskostnader som möjligt med dessa kvalitetskrav i
beaktande.
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Nyckeltal B2 (B1 inklusive materialbistånd) blir 90 %. Således uppnår föreningen Svensk
Insamlingskontrolls nivå för räkenskapsåret.
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1.5 Finansiella instrument
Föreningen har under räkenskapsåret ej innehaft finansiella instrument av väsentlig betydelse.
1.6 Placeringspolicy
Föreningen har som policy att sälja aktier som erhållits som gåva omedelbart och därmed inte
bedriva placeringsverksamhet. Sedan föreningens bildande har det ej förekommit att någon
donerat aktier.
1.7 Medlemmar
Föreningen har under verksamhetsåret 2020, fram till årsskiftet, haft 19 medlemmar.

1.9 Framtida utveckling
Föreningen kommer att sträva efter att öka sin insamling av begagnade kläder, prylar och
möbler genom att expandera geografiskt och öka antalet kärl inom det befintliga
insamlingsområdet. Vi har under 2020 arbetat mycket med att utöka, fördjupa och formalisera
våra samarbeten med kommuner och FTI. Detta omfattande arbete fortsätter även under 2021.
Under det kommande året kommer arbetet med att öka försäljningen i våra butiker att fortgå.
Vi kommer utöka sorteringen av kläder och skor för att öka återbruket i närmiljön. Ett annat
sätt att öka tillvaratagandet av vårt insamlade material är genom att stödja europeiska
Emmausföreningar med materialsändningar. Vi har för avsikt att även fortsättningsvis fördjupa
och utveckla våra samarbeten med andra Emmausgrupper i Sverige, Europa och resten av
världen. Vår målsättning är att under 2021 fortsätta vårt materialstöd till andra europeiska
Emmausgrupper. Utöver återbruksfrämjandet ser vi också detta som ett viktigt led i kampen
mot den växande europeiska ojämlikheten och fascismen. Vår förhoppning är att under 2021
kunna återuppta vårt utbyte av erfarenheter och kunskaper med andra europeiska
Emmausgrupper genom studiebesök i deras verksamheter och volontärsmottagande. Vi hoppas
även att det återigen ska bli möjligt att delta fysiskt i den internationella Emmausrörelsens
möten och konferenser.
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1.8 Anställda
Medeltalet anställda har under helåret varit 31 (beräknat utifrån 2 mätpunkter). Majoriteten av
de anställda arbetar med insamlings- och butiksverksamhet i Småland och Närke. Föreningens
administration har under räkenskapsåret skötts på en deltidstjänst på vilken två anställda har
alternerat.
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1.10 Miljöinformation
Föreningen bedriver ingen verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig ur miljösynpunkt. Dock vill föreningen gärna ta tillfället
i akt att nämna den goda påverkan som föreningens insamling har på
miljön.

Föreningens verksamhet följer väl den så kallade avfallstrappan (se bild nedan) och våra
second-hand butiker bidrar både till att förebygga ny konsumtion och ökar återanvändningen.
Dessutom har föreningens grossistkunder ett välutvecklat system för materialåtervinning av de
textilier som inte lämpar sig för återanvändning.

Vi informerar allmänheten om
nyttan av att köpa secondhand
Vi säljer alla kläder som är i
användbart skick
Resterande textilier återvinns i
samarbete med våra partners
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Under räkenskapsåret har föreningen samlat in omkring 2 800 ton
begagnade textiler som gått vidare till återanvändning och återvinning.
Återanvändningsgraden av materialet är hög, ofta omkring 98 %, och
återbruk av textilier minskar ny konsumtion. En vanligt förekommande
siffra är att det krävs mellan 7 000 och 29 000 liter vatten för att
producera ett kilo bomullstyg. Det gör att föreningens insamling kan
sägas ha sparat omkring 19 till 81 miljoner kubikmeter vatten, som
annars hade använts framförallt i delar av världen med låg tillgång till dricksvatten. Produktion
av bomullstyg är dessutom förknippad med stor användning av miljö- och hälsoskadliga
kemikalier i både odlings- och färgningsprocessen.
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1.11 Hållbarhetsupplysning
Föreningen ser som redogjorts för ovan att verksamheten gör stor miljönytta. En negativ
inverkan på miljön som vårt insamlingsarbete oundvikligen har härrör från bruket av fossila
drivmedel. Det finns ännu inte fungerande lösningar för icke-fossila lastfordon på den breda
marknaden men tekniken existerar. Förhoppningsvis finns nya innovativa fordon tillgängliga
inom en överskådlig framtid. Föreningen ser det som en hög prioritet att investera i miljöfordon
för insamlingsverksamheten då. Under tiden kommer vi att arbeta för en ökad effektivitet av
våra transporter. Föreningen har också köpt in tre stycken gasbilar som vi ämnar driva till
största möjliga mån med fossilfri biogas.

1.13 Regionkontor
Insamlingsverksamheten bedrivs från Torpsbruk i Alvesta kommun samt Hallsberg i kommunen
med samma namn och Glanshammar i Örebro kommun. Administrationen sköts av vald kassör
från Ask i Svalövs kommun.
1.14 Förvaltning
Nuvarande styrelse valdes på årsmöte som hölls i två delar, den 29 april 2020 och den 27 maj
2020. Styrelsen består av sju personer. Alla funktioner i föreningen, förutom revisorsposten, är
ideella och utan ersättning. Revisorsposten innehas av en extern firma och därför tillkommer
arvoden och avgifter.

Kjell Dahlström, ordförande
Kenny Kjellström, sekreterare
Annika Barnard, kassör
Christer Johansson, övrig ledamot
Robert Larsson, övrig ledamot
Muneer Mohammed, övrig ledamot
Ibrahim Abou Ramadan, övrig ledamot
I övrigt valdes Lars Starck (EY i Helsingborg) till revisor. Magnus Fahlström valdes till
valberedare. Sarah Vickman valdes som internrevisor och Alexandra Edgren valdes som
internrevisorssuppleant. Magnus Fahlström och Sarah Vickman nominerades till styrelsen för
Riksföreningen Emmaus Sverige dit föreningen äger rätt att nominera. Robert Larsson valdes
som delegat till RES årsmöte 2020. Till praktisk solidaritets styrelse valdes Karl-Johan Karlsson
och Sarah Vickman.
Styrelsen har haft sju styrelsemöten mellan årsmöte 2020 och årsmöte 2021.
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1.12 Stöd till forskning och utveckling
Föreningen har under räkenskapsåret inte lämnat något stöd till forskning eller utveckling.
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1.15 Övrig information
Föreningens kontaktuppgifter är som följer:

Telefon:
Webbsida:
E-post:
Bankgiro:
90-konton:

Föreningen Emmaus Åkvarn
802436-7248
Ask 1790, 268 90 Svalöv
Bruksvägen 2, 340 37 Torpsbruk
Rinkaby 215, 705 96 Glanshammar
0481-63330
www.emmausakvarn.se
info@emmausakvarn.se
5061-1284
900358-3
900-3583
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Firma:
Organisationsnummer:
Administrationsadress:
Verksamhetsadress:
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2 Resultaträkning
Not

2020

2019

4 750
10 481 965
5 875 893

5 750
12 209 434
3 704 138

16 362 608

15 919 322

-421 680
-15 595 493
-512 407

-1 057 468
-14 402 212
-544 969

-16 529 580

-16 004 649

-166 972

-85 327

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader
Förvaltningskostnader

0
-721
-17 376

0
-193
-21 576

Summa resultat från finansiella investeringar

-18 097

-21 769

-185 069

-107 096

Skatt
Skatt på årets resultat

0

0

Summa skatt

0

0

-185 069

-107 096

2020

2019

-185 069

-107 096

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

0

0

Ändamålsbestämning av medel

0

0

-185 069

-107 096

3

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

4
5

Summa verksamhetskostnader
VERKSAMHETSRESULTAT

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT
Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen

Kvarstående belopp för året
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Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter
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3 Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

1 758 228

1 835 835

1 758 228

1 835 835

171 000

107 100

195 938
1 462 766
430 027
2 243 511

745 622
446 436
252 086
1 735 235

Summa omsättningstillgångar

4 503 242

3 286 479

SUMMA TILLGÅNGAR

6 261 471

5 122 314

Eget kapital
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel

2 804 731
0

2 989 800
0

Summa eget kapital

2 804 731

2 989 800

Skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Skatteskuld
Upplupna kostnader

190 323
1 188 162
137 079
1 941 176

241 379
197 316
104 717
1 589 102

Summa skulder

3 456 740

2 132 514

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

6 261 471

5 122 314

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

8

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
- Kundfordringar
- Övriga fordringar
- Förutbet. kost. & upplup. int.
Kassa och bank

9

EGET KAPITAL OCH SKULDER

10
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TILLGÅNGAR
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4 Förändring av eget kapital
4.1 Styrelsens förslag
Styrelsen föreslår att årets resultat förs över i balans för räkenskapsåret 2020.

0

Balanserat
kapital
2 989 800
0
0
-185 069
2 804 731

Totalt eget
kapital
2 989 800

2 804 731
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Ingående balans
Ändamålsbestämt
Utnyttjade
Årets resultat
Utgående balans

Ändamålsbestämda medel
0
0
0
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5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning. Föreningen
tillämpar BFNAR 2020:1 Om coronastöd.

Medlemsavgifter redovisas vid betalningstillfället och intäktsredovisas över den tidsperiod de
avser. Gåvorna i form av skänkta varor intäktsredovisas till försäljningsvärde vid
försäljningstillfället. En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som
har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, men där villkor som om de ej
fullföljs leder till hävande av transaktionen finns, redovisas som ett bidrag. Föreningen har
under innevarande och föregående räkenskapsår mottagit statliga bidrag från
arbetsförmedlingen.
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader. Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras
till föreningens syfte i stadgarnas ändamålsparagraf. Insamlingskostnader består av kostnader
som uppstår för att samla in de medel som redovisas som gåvor och bidrag.
Administrationskostnader består av kostnader för administration och förvaltning av föreningen
samt alla kostnader som ej hänförs till ändamål eller insamling. Alla föreningens leasingavtal
redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas
linjärt över leasingperioden.
Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i
takt med att de anställda utför tjänster.
I balansräkningen har tillgångar och skulder värderats till anskaffningsvärde. Avskrivningen av
insamlingscontainrar, fordon och inventarier sker linjärt över tillgångens beräknade
nyttjandeperiod. Insamlingscontainrar anses ha en nyttjandeperiod på 10 år. Fordon och
inventarier anses ha en nyttjandeperiod på 5 år. Kundfordringar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.
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Redovisningsprinciperna är förutom tillkommen tillämpning av BFNAR 2020:1 oförändrade
jämfört med föregående år.
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Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Inga bedömningar eller osäkerheter i uppskattningar som har betydande effekt på de
redovisade beloppen finns. Möjligen kan föreningens värdering av varulagret innebära en viss
osäkerhet då det för närvarande finns en prispress på osorterade begagnade kläder. Den
bedömning som har gjorts är dock rimlig då lagret omsätts med relativt korta intervaller.
Vanligtvis töms lagret ungefär två gånger i månaden, så något större prisfall bör inte ske på de
varor som fanns i lagret på balansdagen.

Föreningens avskrivningar avspeglar väl tillgångarnas nyttjandeperiod.
Föreningens uppskattning och bedömning av värdet på materialbistånd utgör en viss
osäkerhet, men dessa belopp är inte inkluderade i de redovisade beloppen.

Föreningens mottagna gåvor fördelar sig enligt följande:
Grossistförsäljning
Försäljning loppis
Lager förändring
Totalt

2020
6 732 301
3 700 764
48 900
10 481 965

2019
9 790 743
2 623 591
-204 900
12 209 434

Föreningens övriga verksamhetsintäkter fördelar sig enligt följande:
Statliga bidrag
Sjuklöneersättning
Övriga ersättningar och intäkter
Totalt

2020
5 569 033
306 860
0
5 875 893

2019
3 659 447
44 491
200
3 704 138

2020
1 184 108
268 001
126 246
0
80 563
12 676
6 231
0
19 475
0

2019
1 203 513
121 123
106 996
1 875
8 654
13 125
0
2 094
7 960
13 875

Not 4 Insamlingskostnader
Föreningens insamlingskostnader fördelar sig enligt följande:

Lokalhyra
Hyra containerplats
El hyrd lokal
Renhållning hyrd lokal
Reparation hyrd lokal
Övr. kostnad hyrd lokal
Vatten och avlopp
Värme
Renhållning
Reparation/underhåll fastighet
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Not 3 Insamlade medel
Bland verksamhetsintäkterna finns medlemsavgifter på 4 750 kronor samt gåvor i form av
begagnade varor som är skänkta till föreningen, värderade till försäljningspris.
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Hyra inventarier
Förbrukningsinventarier
Förbrukningsmaterial
Arbets- och skyddskläder
Underhåll containrar
Bygglov containers
Drivmedel
Försäkring fordon
Rep/underhåll fordon
Reparation arbetsmaskiner
Väg- och infrastrukturavgifter
Frakter och transporter
Övriga kostnader fordon
Skattefria traktamenten och milers.
Resekostnad
Reklamtrycksaker
Övrig marknadsföring
Representation
Övriga försäljningskostnader
Telefon och datauppkoppling
Kontorsmaterial
Trycksaker
Företagsförsäkringar
Förluster på kundfordringar
Bevakning och larm
Övriga externa tjänster
Bankkostnader
Föreningsavgifter
Tillsynsavgifter
Lön kollektivanställda
Upplupna löner
Förändr. sem. löneskuld
Arbetsgivaravgifter
Idea arbetsgivarservice
Löneskatt
FORA
Utbildning
Övriga personalkostnader
Personalrepresentation
Avskrivningar inventarier
Avskrivningar fordon
Försäljning anl. tillgångar
Totalt

79 698
58 531
150 995
17 704
71 433
13 050
1 312 267
235 384
478 632
0
1 172
20 475
1 000
30 462
4 315
24 254
1 291
2 576
90 293
58 091
0
17 595
31 190
125 915
16 438
2 494
465
0
0
8 077 505
0
0
1 956 356
20 295
70 426
326 418
9 375
21 022
2 963
246 544
321 570
0
15 595 493

16 250
59 199
188 057
3 976
77 345
4 900
1 542 832
189 278
703 903
4 196
9 431
109 488
9 002
812
3 489
14 759
0
1 029
45 972
35 095
236
3 107
23 059
0
0
0
209
250
2 860
6 139 840
535 923
283 160
2 097 524
0
64 659
268 854
19 875
16 160
9 815
253 935
226 468
28 050
14 402 212
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Medlemsavgift Emmaus Sverige
Förbrukningsinventarier
Programvara
Porto
Kurs/mötes/konf kostnad
Resekostnader
Representation
Kontorsmaterial och trycksaker
Telefon
Datauppkoppling
Företagsförsäkringar
90-kontokostnader
Revisionskostnader
Bankkostnader
Idea arbetsgivarservice
Övriga externa tjänster
Årsmöteskostnader
Traktamente
Övriga administrativa kostnader
Kollektiv pensionsförsäkring
Administrativa löner
Särskild löneskatt
Administrativa sociala avgifter
Totalt

2020
4 000
0
0
1 353
1 400
0
1 621
928
0
1 132
0
7 997
42 500
1 399
0
4 408
0
395
0
9 492
329 973
2 131
103 678
512 407

2019
4 000
500
5 490
769
6 708
733
0
4 556
5 913
0
1 221
5 413
27 500
1 500
16 173
0
2 626
0
2 542
15 997
337 337
0
105 991
544 969

Not 6 Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Löner kollektivanställda
(Varav styrelse)
Sociala kostnader
Totalt

2020
8 407 478
(0)
2 060 034
10 467 512

2019
7 013 100
(0)
2 203 515
9 216 615

Medeltalet anställda har under året varit 31 (varav medeltal anställda kvinnor 10) mot tidigare
års 23 (varav 7 kvinnor). Föreningens styrelse är ideellt arbetande och inga arvoden erhålls.
Det finns heller inga avtal om avgångsvederlag för styrelseledamöter. Under verksamhetsåret
har styrelsen utgjorts av sju personer, varav en är kvinna. Föreningen har under 2020 erhållit
statligt stöd omfattande 1 036 159.
Not 7 Leasing

Inom 1 år
2-5 år

2020-12-31
1 227 704
4 875 816

2019-12-31
1 196 550
4 786 200
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Not 5 Administrationskostnader
Föreningens administrationskostnader fördelar sig enligt följande:
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Totalt

6 103 520

5 982 750

Föreningen hyr butikslokaler i Torpsbruk, Glanshammar, Hallsberg och Björkå samt lagerlokaler
i Östansjö, Vretstorp och Marieholm. Hyresavtalet i Marieholm avslutades under 2020, och
hyran av lokalerna i Glanshammar upphörde i februari 2021. Alla föreningens hyresavtal gäller
tillsvidare med varierande uppsägningstid kortare än två år.

Ingående anskaffningsvärden
Inköp inventarier
Försäljning och utrangering

2020
4 390 020
490 507
0

2019
4 098 832
369 313
-78 125

Summa anskaffningsvärden

4 880 527

4 390 020

Ingående avskrivningar inventarier
Försäljning och utrangering
Årets avskrivningar inventarier

-2 554 185
0
-568 114

-2 089 406
15 625
-480 404

Summa avskrivningar

-3 122 299

-2 554 185

Utgående bokfört värde inventarier:

1 758 228

1 835 835

2020
53 577
376 450
430 027

2019
55 025
197 061
252 086

2020
-40 500
-250
-915 465
-706 570
-243 391
-35 000
-1 941 176

2019
-82 342
-250
-535 923
-571 285
-359 302
-40 000
-1 589 102

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Övr interimsfordringar
Totalt
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Skuld FORA
Förutbetalda medlemsavgifter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Skuld revisorsarvode
Totalt

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Vid tidpunkten för avlämnandet av årsredovisningen har Coronapandemin väsentligt påverkat
de allmänna marknadsförutsättningarna vad gäller osäkerheter och risk. Politiska beslut på
lokal-, riks- och internationell nivå påverkar stora delar av näringslivet och samhällsekonomin.
Föreningen har vidtagit åtgärder för att i så stor utsträckning som möjligt säkerställa
verksamheten. Effekterna av åtgärderna kan komma att ha en påverkan på både intäkter och
resultat även 2021.
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Not 8 Materiella anläggningstillgångar
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Styrelsen för Föreningen Emmaus Åkvarn avger följande årsredovisning för räkenskapsåret
2020.
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