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Resultaträkning

Balansräkning
Not

2021

2020

Not 2021-12-31 2020-12-31

Föreningens intäkter				

Tillgångar

Bidrag		

1 809

1 751

Anläggningstillgångar

Övriga rörelseintäkter		

0

6

Summa föreningens intäkter		

1809

1 757

3
3

-1421

-1 400

Övriga externa kostnader		

-121

-126

Omsättningstillgångar		

Personalkostnader		 -264

-228

Kortfristiga fordringar

-3

-3

Summa föreningens kostnader		

-1809

-1 757

Joel Sunesson
Ordförande

Not 1 · Redovisningsprinciper

Ingrid Erenmalm
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Allmänna upplysningar
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Årsbokslutet är upprättad i enlighet med bokföringslagens regler om
årsbokslut och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om
årsbokslut.

Noomie Hallberg
Sven-David Nissfolk
Amanda Magnusson
Joel Wasserman

Intäktsredovisning

Övriga fodringar		

0

6

Summa kortfristiga fordringar		

0

6

Kassa och bank 		 356

368

Rörelseresultat		 0

0

Summa omsättningstillgångar		

356

374

Resultat efter finansiella poster		

0

0

Summa tillgångar 		

359

380

Resultat före skatt		

0

0

Eget kapital och skulder
Eget kapital vid räkenskapsårets början		

274

274

Eget kapital vid räkenskapsårets slut 		

274

274

5

7

Eget kapital

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas. Insamlade medel av pengar och bidrag redovisas normalt
enligt kontantprincipen. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att
erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag bidrag redovisas som skuld
till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Om ett bidrag avser en
bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. I den mån det
på balansdagen finns löften om bidrag intäktsförs dessa efter individuell
prövning. Intäkter i form av kurs och konferensverksamhet intäktsförs
när evenemanget äger rum. Försäljning av varor och tjänster intäktsförs
normalt vid leverans eller om avtal finns, vid fakturering.

Vår revisionsberättelse har lämnats den dagen som framgår av vår
elektroniska signatur
Maria Hedlund
Auktoriserad revisor
Claes Sunesson
Kent Andersson

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt
Anläggningstillgångar

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 		

EFK UNGs Bidragsspår finns till för de församlingar inom EFK som valt att
organisera sin barn- och ungdomsverksamhet i statsbidragsberättigade
former. Vi har nu sammanlagt 36 föreningar. Även 2021 var ett speciellt år
med flera omställningar mellan digitala och fysiska träffar. Men engagemanget är stort för barn och unga, så trots en viss trötthet så bedrevs en mängd
olika aktiviteter, scoutverksamhet, tonårssamlingar, körsång, söndagsskola,
sportaktiviteter, läger och hajker, om än på lite annorlunda sätt.

Noter (i tusental kronor där inget annat anges)

Victoria Harrysson

Inventarier, verktyg och installationer		

Lämnade bidrag		

Av- och nedskrivningar av materiella
och immateriella anläggningstillgångar		

Örebro den dagen som framgår av vår elektroniska signatur

Materiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 		

Föreningens kostnader			

Noter

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 		

80

99

Summa kortfristiga skulder 		

85

106

Summa eget kapital och skulder 		

359

380

Materiella och immateriella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över
den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
Datorer					3 år
Inventarier, verktyg och installationer		
5 år

Följ oss på bidragssparet.se.
Även under 2021 fick vi 330 000 kr extra i bidrag från staten, totalt bidrag
1,8 miljoner. En dryg miljon betalades ut i bidrag till föreningarna. Både som
direkta bidrag och som stipendier till föreningar och enskilda. En stor boksatsning med utskick av Nya Testamentet The Message till alla medlemmar
var mycket uppskattat. Vi var också med och anordnade en stor ledarsatsning,
UNG Ledare 365, på tre olika platser. Vi gav också stora bidrag till Torpturnéns barn- och ungdomssatsning samt till Ära21, sammanlagt 265 000 kr.
* Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i EFK UNGS BIDRAGSSPÅR
org.nr 802442-5004

Rapport om årsbokslutet
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsbokslutet för EFK UNGs Bidragsspår för
år 2021.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet
med bokföringslagen.
Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade
revisorns ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för
att bokföringslagen tillämpas vid upprättande av årsbokslutet. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för
att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera föreningen,
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som
innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsbokslutet.

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar
revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet
som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Jag drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på detta. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om årsbokslutet
återger de underliggande transaktionerna och händelserna i enlighet med
bokföringslagen.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
De förtroendevalda revisorernas ansvar

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god
revisionssed i Sverige. Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet
om huruvida årsbokslutet har upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Uttalande

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för EFK UNGs Bidragsspår för år 2021. Vi tillstyrker
att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande

Örebro den dagen som framgår av vår elektroniska signatur
Maria Hedlund
Auktoriserad revisor
Claes Sunesson

Kent Andersson

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en
revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den
auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta
för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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