Framtidsjorden org nr 802400-5046

Styrelse och verksamhetsledare för föreningen Framtidsjorden, org nr 802400-5046, avger härmed årsredovisning
för perioden 1 januari till 31 december 2020.

Förvaltningsberättelse
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
Föreningens ändamål
Föreningen Framtidsjorden är en ideell förening som har som mål att:
- främja en utveckling på ekologisk grund för att värna om jordens människor och natur,
- stödja en utveckling som ger människor självtillit och kontroll över sina liv och där fattigdom och svält utplånas,
- underlätta dialog och samarbete mellan grupper och enskilda i Sverige och Syd.
Ändamålet ska nås genom:
- medlemsorganisationernas nätverk, vilket utvecklas och stärks för att underlätta erfarenhets- och
kunskapsutbyte,
- utbildning i form av kurser, seminarier och utbyten,
- projektstöd, för att underlätta förverkligandet av medlemsorganisationernas initiativ och tillföra nätverket
erfarenhet,
- informationsarbete, för att sprida kunskap om den sociala och ekologiska verksamheten i Syd, skapa dialog och
stärka relationerna mellan Nord och Syd.

Geografiskt område
Framtidsjorden stöder verksamhet i Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Chile, Ecuador, Guatemala, Indien,
Paraguay, Peru, Sverige, Sri Lanka och Uruguay. Organisationer i dessa länder bildar tillsammans nätverket
Framtidsjorden.
I nätverket i Indien/Sri Lanka ingick:
LEDeG, Leho, Ladakh Amchi Saba, Women's Alliance of Ladakh, SECMOL, CIRHEP, Tede-Trust, Keystone,
Kudumbam, Srushtidnyan (Indien) och Gami Seva Sevana (Sri Lanka).
I nätverket i Sydamerika ingick:
Pereyra (Argentina), REDES, CEUTA, Comunidad del Sur (Uruguay), Centro Ecologico, CETAP, CEPEMA,
Grupo Eco, CDDH, Terrazul , Centro Ecologico,(Brasilien), Ecobarrial (Chile), IEP (Chile), Centro Kawsay
(Bolivia), Fundacion Kawsay, Zanja Arajuno, Fundacion Cambugan, Puka Rumi (Ecuador), CEDAP, Non Nete,
Suma Kawsay (Peru), AMIP (Guatemala), Sobrevivencia (Paraguay) och Serraniagua (Colombia).
I det svenska nätverket ingick:
Vängruppen för CEPEMA, Vängruppen för Centro Ecologico, Ladakhs Vänner, Kudumbams vänner, Terravita,
Vängruppen för Ceuta, Vängruppen för Ecocomunidad, Casa Uruguay, Cirheps vänner, Keystones vänner,
Pereyra Argentina - Sverige, Kawsays Vänner, Klimataktion, Nimba, Rädda Regnskog, Inicate, Terrazuls vänner
och KMCH.
Dessa är även medlemmar i den svenska föreningen.
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Verksamhetsslag
Framtidsjorden stödjer organisationer som arbetar för att nå Framtidsjordens mål i deras respektive länder. I
Sverige arbetar organisationen med att informera om och påverka för en ekologiskt hållbar utveckling.

Medlemmar
Framtidsjorden hade under året 17 organisationsmedlemmar, det vill säga vängrupper, i Sverige.
Framtidsjordens vängrupper har som medlemmar tillgång till föreningens lokaler samt möjlighet att låna
utrustning som datorer, projektorer, kopiering etc. De har även möjlighet att få ut information på
Framtidsjordens webbplats och Facebook-sida. De organisationer som söker projektstöd har möjlighet att få råd
och stöd i ansökningsprocessen.

VERKSAMHET 2020
Programverksamheten
Framtidsjorden har ett avtal med ForumCiv på fem år. Avtalet gäller två program, ett i Sydamerika och ett i
Asien, från 2017-21.
Program i Latinamerika
Under året har sex projekt med 9 organisationer genomförts. Ett nytt projekt har startats i Paraguay. Två
gemensamma projekt har också fortsatt sina verksamheter inom programmet (utbildning i agroekologi och
genusprojekt). En gemensam påverkanskampanj om genusrelaterat våld anordnades av 14 organisationer i 8
länder
Nätverket har genomfört en regional utbildning i agroekologi och kvinnors rättigheter. Ett miniprojekt i Peru har
också genomförts av programorganisationer.
Kapacitetshöjande aktiviteter har utvecklats på nätverksnivå. Nätverket har jobbat med att höja kapaciteten
resilience- och genusfrågor på projektnivå. Verksamheten har till största delen genomförts digitalt. Bland annat
har en digital plattform och en hemsida tagits fram.
Arbetet har under året påverkats av Covid-19 och de nedstängningar som skett i de flesta länder. Vi var tvungna
att ställa in programmötet som var planerat att genomföras i Peru.
Program i Asien
I Indien har fyra projekt fortsatt under året. Verksamheten i Asien har dock påverkats av pandemin och speciellt i
städer har det varit svårt att arbeta. Srushtidnyas projekt har blivit mer digitalt än planerat. Projektet i Ladakh har
fått vissa förseningar på grund av att allt arbete inte kunnat genomföras på grund av Covid-19. På landsbygden i
Tamil Nadu har verksamheten påverkats mindre. Styrgruppen i Asien (RCG) består av 5 medlemmar i Asien och
leds av en facilitatör utsedd av nätverket. Arbetet har skett digitalt. Ett nätverksmöte har genomförts digitalt
under året med 50 deltagare.
Under hösten beslutade den indiska regeringen om nya regler för mottagande av utländska medel. De nya
reglerna kommer påverka organisationers verksamhet framåt och de måste ansöka om nya bankkonton.
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Praktikantverksamheten
Praktikantverksamheten drabbades hårt av Covid-19 och påverkan på verksamheten har varit stor. 23
praktikanter var ute när länder började stängas ned. 12 praktikanter var på väg att åka hem och kom hem vid
ungefär planerad hemkomst efter praktik i Indien, Peru, Ecuador och Colombia. Av de 11 praktikanter som
precis påbörjat sin praktik i Ecuador, Argentina, Colombia och Indien åkte 2 personer hem i mars och de övriga
avvaktade med hemresa. De kom sedan hem successivt under maj-juni. Endast 2 av praktikanterna stannade hela
den period som var planerad.
I augusti påbörjades en utbildning för 8 praktikanter för utresa i oktober 2020. I juli beslutades att utresan skulle
skjutas upp till januari och en praktik förlades på Framtidsjorden. I december beslutade styrelsen att avbryta
utbildningen och praktiken på grund av de restriktioner som införts.
En rekrytering av praktikanter för utresa under februari 2021 genomfördes i oktober-november. Vi valde dock
att inte påbörja en utbildning på grund av det osäkra läget.
Framtidsjordens syfte med praktikantverksamheten är bland annat att stärka dialogen mellan Sverige och syd. De
som deltar i verksamheten ska även öka sin kunskap om utvecklingssamarbete och kapacitet att planera och
genomföra ett informationsarbete. De hemkomna praktikanterna har under året arbetat med ett magasin och
med digitala produkter som t ex en webbplats. Under tiden ute på sina organisationer bloggade praktikanterna
och dessa delades på Framtidsjordens Facebook och på Instagram. Praktikanterna som var i Ladakh gjorde en
podd, “Ladakh-snack”, i 6 avsnitt som finns för nedladdning på Acast och Itunes.
De praktikanter som genomförde en praktik på Framtidsjorden tog fram material, skrev debattartiklar,
genomförde events genom digitala medier och spelade in en diskussion om matsuveränitet som delades via
Youtube.
Informationsverksamheten
Under 2020 så har Framtidsjorden fått planera om verksamheten på grund av de restriktioner som infördes
under våren 2020. Verksamheten som var planerad kretsade till stor del kring fysiska aktiviteter, vi har istället
genomfört event digitalt.
Innan restriktioner trädde i kraft hann vi genomföra en evemang i samband med 8:e mars. Vi lanserade då vår
skrift Klimatkamp, kvinnokamp. Skriften skickades även till en rad politiker.
Digitalt har vi bland annat genomfört en adventskalender via instagram med fokus på våra kärnfrågor. Vi har
skrivit flera debattartiklar som publicerats i flera tidningar och digitala medier. Under året har vi deltagit i en
stående panel i tidningen Syre där vi kommenterar aktuella händelser. Detta följs upp i våra digitala kanaler.
Arbetet tillsammans med andra organisationer inom ramen för Makten över maten har fortsatt under året och ett
digitalt seminarium har genomförts.
Vi har blivit medlemmar i Concord under året och har arbetat med de styrdokument som kommer att bli
vägledande för Concords miljö- och klimatarbete framåt.
Arbetet med att kontakta makthavare och politiker har blivit mer strukturerat och planer har tagits fram för en
ökad kontakt.
Under slutet av året arbetade vi med en ny matguide och ta fram nytt material för tryck under 2022.
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Resultat under 2020
Programverksamheten i Asien och Sydamerika
I Latinamerika har organiseringen stärkts genom ett ökat antal deltagare inom befintliga grupper/organisationer
samt genom nya grupper/organisationer. Kapaciteten inom redan existerande grupper har ökat vilket har lett till
resultat som stärkt jämställdhet, ökat inflytande på myndigheter och organisationer på både lokal och nationell
nivå.
Organisationer i Brasilien startade nya nätverk för produktion och försäljningskanaler. Organisationer i Brasilien
har skapat nya strukturer som stärker deras certifieringssystem. Ungdomars och kvinnors deltagande har ökat
inom grupper/organisationer. Ett virtuellt plattform har skapats av nätverket där flera utbildningar genomfördes
i genusfrågor och agroekologi.
Våra partnerorganisationer har flyttat fram sina positioner inom kvinnorättigheter och territoriella rättigheter.
Urfolkorganisationerna i Bolivia och i Ecuador har tagit fram politiska förslag som stärker kvinnors rättigheter. I
Paraguay, har partnerorganisationer tagit fram gemensamma territoriella förvaltningsplaner.
Verksamheten på landsbygden i Indien har gått mot de mål som vi satt för verksamheten och vi ser att arbetet
för ökad resiliens och genderbalans går framåt. Påverkansarbetet har i år blivit mer svårarbetat då pandemin har
satt stopp för flera aktiviteter.
Ett oplanerat resultat i Asien är att den digitala kapaciteten hos organisationerna har gått framåt under året. Det
är en viktig kompetens som vi i framtiden kommer ha stor nytta av.
Praktikant
Praktikanterna upplevde att de ökat sin kunskap om utvecklingssamarbete.
Praktikanterna har nått ett stort antal personer genom sociala medier och genom försäljning av magasinet.
Artiklarna på praktikanternas blogg hade ett stort antal besök under året.
Informationsverksamheten
Vi ser tydliga tecken på ökat intresse för våra frågor och en stark ökning då det gäller interaktion med följare på
våra sociala plattformar. Vi har upparbetade kanaler för interaktion med beslutsfattare och dessutom följer flera
intressenter inom våra frågor våra kanaler. Under året har vi sett ett uppsving i media och bland allmänheten när
det gäller intresset för våra frågor. Genom fysiska event har vi nått ca 500 personer och 300 personer genom
digitala seminarium. Framtidsjorden digitala följare har ökat; Facebook med 13% (från 2200 till 2500), Instagram
med 75% (från 600 till 1050).
4 debattartiklar har publicerats och varit återkommande i Syrepanelen, vilket ökat synligheten för Framtidsjorden.
Trenden i samhället i stort gällande våra frågor utvecklas i den riktning som vi jobbar för. Vårt långsiktiga arbete
är en del av denna utveckling och vi vill fortsätta att genom vår verksamhet bidra till att upprätthålla de
gynnsamma trender vi ser kring tex vegetabilisk konsumtion, odling och lokal förankring (dvs matsuveränitet).

FÖRVALTNING
Styrelsen
Vid årsmötet i maj valdes Tove Ellingsen till ordförande för föreningen. Övriga styrelsen bestod under året av
Josefin Winberg, Sonja Markovic, Lisa Tover, Lydia Källberg-Normark, Kirsti Siirala-Hansén, Markus Hellström,
Sofia Brännström, Nils Viklund, Markus Malm och Camila Belen Ensico som ordinarie styrelseledamöter och
Jonatan Ericsson-Sjöman, Fredrik Johansson, Mary Lesmes och Mattias Nitschke var suppleanter. 11
styrelsemöten har hållits under året.
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Styrelsen organiserade sig under året i två utskott (Arbetsutskott och Personalutskott) samt i ett antal
arbetsgrupper. Arbetsutskottet har ansvarat för att planera styrelsemötena samt ansvara för ekonomin.
Risker och osäkerheter
Beroendet av externa bidrag och förändringar i regelverk och politiska beslut kan snabbt påverka verksamheten.
Pandemin Covid-19 är en osäkerhet som kan få stor konsekvenser för verksamheten. Det är risker och
osäkerheter på det lokala projektplanet, rekrytering inom praktikantverksamheten samt nivåerna inom biståndet
då det bygger på BNI.
Valberedning
Valberedningen bestod av Maud Gyberg, Bo Johansson och Per Lindh.
Revision intern/extern
Revisor under året har varit Carola Nilsson, Prosper Revision AB, auktoriserad revisor.
Internrevisor har under året varit Lena Birgersdotter och revisorssuppleant var Lena-Christina Thors
Anställda
Framtidsjorden kansli finns i Solidaritetshuset på Södermalm i Stockholm. En anställd arbetade från Malmö.
Under året har dock det mesta av arbetet förlagts hemma på grund av Covid-19.
Medlemmarna arbetar ideellt inom vängrupper och med Framtidsjordens aktiviteter.
Kansliet
De anställda på kansliet utför handläggning av de bidrag som Framtidsjorden har från Sida genom Forum Syd.
I slutet av året var fyra personer fast anställda på 100% och en person var anställd på 40%.
Under 2020 har en person varit tjänstledig på deltid under delar av året.

RESULTAT OCH STÄLLNING
Flerårsöversikt

2020

2019

2018

2017

2016

Resultat och ställning

Verksamhetsintäkter
Verksamhetsresultat
Årets resultat
Balansomslutning
Summa eget kapital
Soliditet

8 101 292
102 282
3 704
5 300 151
983 743
19%

9 879 957
15 733
0
3 985 731
881 463
22%

8 954 111
89 057
0
3 418 580
865 730
25%

8 401 203
167 341
0
2 349 870
776 673
33%

9 498 334
18 621
0
1 962 659
609 332
31%

Styrelsens kommentarer till årets utveckling/budget/ etc
Framtidsjordens verksamhetsintäkter har de senaste fem åren i snitt legat runt nio miljoner kronor. 2020 års
väsentligt lägre nivå på drygt åtta miljoner är en konsekvens av coronapandemin och dess påverkan på
verksamheten. Under 2021 räknar vi med att åter komma upp på en nivå kring nio miljoner i omsättning.
Totalt sett ökar Framtidsjordens eget kapital då verksamhetsresultatet är + 102 282 kr. Årets verksamhetsresultat
tillförs ekofonden (+108 578 kr) samt balanserat resultat (+3 704 kr). Årets utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år uppgår till 10 000 kr. Det avser medel som använts från Robbans Minnesfond.
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Finansiering av verksamheten 2020
Verksamhetens omsättning uppgick under 2020 till 8 101 tkr. Största finansiären är Sida genom ForumCiv.
ForumCiv är en ramorganisation till Sida. ForumCiv bereder och vidareförmedlar stöd till
medlemsorganisationer, däribland Framtidsjorden. Framtidsjordens anslag inklusive egeninsatser och
administrationsbidrag från ForumCiv uppgick till 7 962 tkr 2020 varav 6 237 tkr avser utvecklingssamarbete, 454
tkr informationsverksamhet och 1 271 tkr praktikantverksamhet.
Vanliga år är egeninsatsen för utvecklingsverksamheten inom ForumCiv 5% enligt avtal. För informations- och
praktikantverksamheten är den 0%. Framtidsjordens insamling kommer till största delen från medlemmarna i
form av vängrupperna som stödjer de enskilda projekten med 10% av den totala projektkostnaden. Av dessa
10% går 5% enheter till det aktuella projektet och 5% enheter till gemensamma aktiviteter och administration av
projektet.
På grund av pandemin beslutade ForumCiv att sänka egeninsatsen till 1,5% för 2020 för utvecklingssamarbetet.
Framtidsjordens styrelse beslutade därför att sänka egeninsatsen till 3 % för vängrupperna.
Förändring av eget kapital

Ingående balans

Socialt
ansvarsfond
64 158

Ändamålsbestämt av givaren

Robbans
minnesfond

Eko-fonden

Praktikant
-reserv

Balanserat
kapital

35 700

294 572

384 351

102 682

Totalt
eget
kapital
881 463

0

0

0

0

0

0

108 578

Ändamålsbestämt av
styrelsen
Utnyttjande

0

0

108 578

0

-10 000

0

0

0

-10 000

Årets resultat

0

0

0

0

3 704

3 704

Utgående balans

64 158

25 700

403 150

384 351

106 386

983 744

Totalt har det egna kapitalet ökat med 102 282 kr. Eko-fonden har ökat med 108 578 kr och balanserat kapital
med 3 704 kr. Från Robbans minnesfond har 10 000 kr använts vilket innebär att den minskar med samma
summa.
Väsentliga händelser under 2020
Utöver det som framkommit i föreliggande årsredovisning finns inget att tillägga.
Framtida utveckling
Beviljade bidrag
I oktober 2016 beviljades Framtidsjorden ett nytt utvecklingsprogram för de kommande fem åren. Totalt
beviljades 36 062 tkr för fem-årsperioden, varav 7 452 tkr för 2020 och 7 424 tkr för 2021.
För informationsprogrammet 2019-2021 har ForumCiv beviljat 500 tkr per år och ett avtal skrevs 2019. För
praktikantprogrammet ht 2020-vt 2021 har ForumCiv beviljat 2 232 tkr. Avtalet har förlängts och gäller till
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2021-12-31.
För perioden ht 2021-vt 2022 har ett avtal på 2 046 tkr för praktikantprogrammet meddelats.
Utveckling olika verksamhetsslag/verksamhetsförändring
Inga större förändringar är planerade för 2021.
Förändring samarbetspartners
Ingen förändring.
Styrelsens utveckling/inriktning/budget/verksamhetsplan
Styrelsen har under året fortsatt att se över föreningens delegationsordning, tjänsteorganisation samt uppdatera
och ta fram nya riktlinjer och policyer för arbetet.
Styrelsen har under året deltagit i stora beslut på grund av pandemin. Dessa har främst berört
praktikantverksamheten. Eftersom verksamheten påverkades kraftigt och att det innebar att föreningen var
tvungen att ta stora risker var styrelsen delaktig.
Föreningens ekonomi har följts upp kvartalsvis och styrelsen har hållit i fördjupade diskussioner om föreningens
ekonomiska situation och behov i framtiden.
Övrig information
90-konto
Framtidsjorden har under 2020 haft PG 90 02 18 – 9. Föreningen granskas årligen av Svensk Insamlingskontroll.
Webb och publikation
På nätet fanns vi på framtidsjorden.se samt praktikantbloggen forandra.framtidsjorden.se. Dessutom ingår
Framtidsjorden i globalportalen.org.
Medlemskap i Concord
Framtidsjorden har under året blivit medlemmar i föreningen Concord.
Representation i styrelser
Tobias Linghag har under 2020 suttit i ForumCiv styrelse som vice ordförande, nominerad av Framtidsjorden.
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RESULTATRÄKNING 2020
2020

2019

2 680
205 678
7 885 466
7 468

3 600
367 593
9 507 554
1 210

8 101 292

9 879 957

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

−7 501 823
−10 692
−486 496

−9 357 661
−15 979
−490 585

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER

−7 999 011

−9 864 224

102 282

15 733

Resultat efter finansiella poster

102 282

15 733

Årets resultat

102 282

15 733

102 282

15 733

10 000

939

−108 578

−16 672

3 704

0

VERKSAMHETSINTÄKTER

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning

1
1

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER
VERKSAMHETSKOSTNADER

2,3

Verksamhetsresultat
FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter

Fördelning av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från
tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/förändring
balanserat kapital
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BALANSRÄKNING
2020

2019

Inventarier

0

0

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

0

0

743 793

459 565

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar

4

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

71 631

4 896

Kassa och bank

4 484 727

3 521 270

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

5 300 151

3 985 731

SUMMA TILLGÅNGAR

5 300 151

3 985 731

Robbans minnesfond

25 700

35 700

Socialt ansvarsfond

64 158

64 158

Eko-fonden

403 150

294 572

Praktikantreserv

384 351

384 351

Balanserat resultat

102 682

102 682

3 704

0

983 744

881 463

5

3 708 595

2 631 240

86 593

75 951

6

521 219

397 077

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

4 316 407

3 104 268

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 300 151

3 985 731

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Årets resultat
SUMMA EGET KAPITAL
KORTFRISTIGA SKULDER
Skuld till Forum Syd
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Framtidsjorden org nr 802400-5046
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Framtidsjordens redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR
2012:1 (K3).
Resultaträkning
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som
organisationen 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.
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i
organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalning från medlemmen. Inbetalt medlemskap i
november och december periodiseras till nästföljande år.
Gåvor från allmänhet och privata organisationer
redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för erhållna
bidraget uppfyllts. Villkorade bidrag intäktsförs endast om
det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet
inte kommer att återkrävas och föreningen haft utgifter
avseende ändamålet.
Andra bidrag än sådana som är till för att täcka ett
ändamål, t ex administrationsbidrag, kvittas inte mot
administrationskostnader utan intäktsförs bland övriga
bidrag och särredovisas i not.
Nettoomsättning, d.v.s. försäljning av varor, redovisas
normalt vid försäljningstillfället.

Balansräkning
tillgångar, skulder och avsättningar värderas till
anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan
och nedskrivningar.
Avskrivningarna gör systematiskt över tillgångarnas
förväntade nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:
Avskrivningstider: Inventarier 5 år
Finansiella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt.
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till
balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på
rörelsens fordringar och skulder tillförs
verksamhetsresultatet.
Ändamålsbestämda medel: som ändamålsbestämda medel
inom eget kapital redovisas insamlade medel där givaren
eller styrelsen angett det ändamål som medlen ska
användas till, men där organisationen ännu inte har haft
kostnader som täcker de insamlade medlen för detta
ändamål.
Föreningen har ändamålsbestämda medel avseende
programverksamheten i Latinamerika och Asien,
praktikantverksamheten samt för den sverigeinriktade
verksamheten för informationsspridning och utbildning om
miljöfrågor.

Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för
organisationen.
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader, direkta eller
indirekta, som kan hänföras till föreningens uppdrag
enligt stadgarna.
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för
insamlingsarbete som riktar sig mot givare.
Administrationskostnader utgörs av kostnader för ledning,
revision av föreningen och övergripande administrativa
system.

10

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/da627b24-8831-47df-9bd4-ab170afcc034

www.vismasign.com

Framtidsjorden org nr 802400-5046

Noter
Not 1 Gåvor och bidrag
Gåvor
Insamlade medel

2020

Allmänheten
Medlemmar
Totalt allmänheten

2019

6 514

22 373

149 164
155 678

278 220
300 593

50 000
205 678

67 000
367 593

Andra organisationer
Rädda Regnskog
Summa gåvor som redovisas i resultaträkningen

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Styrelsen och frivilliga bidrar med ideellt arbete och engagemang i föreningen. Särskilt viktig har insatsen varit i arbetet med att
informera om föreningen och i insamlingsarbetet.
Bidrag
Insamlade medel
Allmänheten

2020

2019

0

0

Företag

0

0

Summa insamlade medel (b)

0

0

Offentliga bidrag
Bidrag från ForumCiv -praktikantbidrag

1 270 805

2 081 992

Bidrag från ForumCiv -administrationsbidrag

545 000

541 000

Bidrag från ForumCiv -informationsbidrag

453 898

429 274

5 606 978

6 455 288

8 785

0

Summa offentliga bidrag

7 885 466

9 507 554

Summa bidrag som redovisats som intäkt

7 885 466

9 507 554

2020

2019

Män

2,4

1,9

Kvinnor

1,9
4,2

1,7
3,6

461 872

153 721

1 311 983

1 393 554

1 773 855

1 547 275

Pensionskostnader anställda i Sverige

149 134

117 459

Sociala avgifter enligt lag och avtal

460 882

460 905

610 016

578 364

Bidrag från ForumCiv -projektbidrag
Försäkringskassan

Not 2 Personal
Medelantalet anställda i Sverige:

Löner och andra ersättningar:
Kanslichef
Fast och timanställda i Sverige
Sociala kostnader:

Framtidsjordens styrelse erhåller inga styrelsearvoden eller pension.
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Not 3 ändamålskostnader
Program Latinamerika

2020

2019

3 485 471

4 468 348

Program Sydasien

926 001

952 587

Praktikanter

1 270 805

2 082 931

Information

416 898

392 274

1 402 648

1 461 521

7 501 823

9 357 660

2020

2019

104 936

104 936

0

0

104 936

104 936

−104 936

−104 936

Programkostnader Sverige

Not 4 Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

0

Utgående ackumulerade avskrivningar

−104 936

−104 936

0

0

2020

2019

Informationsbidrag

116 847

70 745

Praktikantbidrag

931 699

1 200 468

2 660 049

1 360 027

3 708 595

2 631 240

2020

2019

284 597

257 827

50 500

43 035

186 122

96 215

521 219

397 077

Utgående planenligt restvärde
Not 5 Skuld erhållna, ej nyttjade bidrag, Sida

Projektbidrag

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Semesterlöneskuld, inklusive sociala avgifter
Särskild löneskatt
Övriga poster

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under våren 2020 drabbades hela världen av Coronapandemin. Detta har inneburit stora begränsningar för verksamheten
och restriktioner har införts av myndigheter i de länder där vi och våra medlemsorganisationer verkar. Aktiviteter har
förändrats och vissa aktiviteter har fått skjutas upp. Detta kommer påverka även 2021.
Vid tiden för denna årsredovisning är det oklart vilka konsekvenser detta kommer få för föreningens ekonomi och
verksamhet.
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Stockholm, enligt digital signering nedan

Tove Ellingsen

Markus Malm

Sonja Markovic

Kirsti Siirala-Hansén

Markus Hellström

Nils Viklund

Josefin Winberg

Sofia Brännström

Lydia Källberg-Normark

Camila Belen Ensico

Lisa Tover

Tobias Linghag
Verksamhetsledare
Min revisionsberättelse har avlämnats enligt digital signatur nedan

Carola Nilsson
Auktoriserad revisor
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