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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Synskadades Riksförbund, SRF, avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Kanslichefen uttalar sig
Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet
och jämlikhet på alla områden samt att skapa social gemenskap och
stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.
Våra mål är långsiktiga och en del frågor äger vi inte själva, vilket
påverkar våra resultat. Positivt är att det finns både myndigheter och
andra organisationer som stödjer eller arbetar mot samma mål som vi.
I en undersökning som TNS Sifo genomfört på vårt uppdrag framgår
att många av våra medlemmar sällan eller aldrig åker kollektivt eller
rör sig på egen hand i gatu- och trafikmiljö. Över hälften anger att det
beror på den funktionsnedsättning man har och omkring var tredje
anger att det är för obehagligt och otryggt.
SRF har verkat för att ytterligare en aktör ska delta i det nationella
systemet för ledsagning till och från tåg. Under året har tre aktörer
anslutits till systemet. Dessa är MTR Express och länstrafiken Kronoberg. Kollektivtrafikmyndigheten i Västerbotten har anslutit en av
järnvägsstationerna i Umeå för ledsagning till tåg och busstrafik.
SRF arbetar aktivt för att påtala faran med tysta fordon. Möten med
Näringsdepartementet, Bil Sweden och samtal med Transportstyrelsen
hölls i syfte att påverka förhandlingar i FN:s arbetsgrupp för standardisering. Vi är inte nöjda med utfallet att det säkerhetssystem som finns
inbyggt i bilarna ska kunna stängas av under körning. Vi har inlett ett
samarbete med Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
(NTF), vilket har resulterat i en gemensam debattartikel på Svenska
Dagbladets debattforum Brännpunkt.
I undersökningen som TNS Sifo genomförde framgick också att
mindre än hälften av våra medlemmar använder internet dagligen och
att var fjärde aldrig gjort det. Dessa resultat visar att internet används
i betydligt lägre grad bland våra medlemmar än i befolkningen som
helhet. 4 av 10 i studien tycker att tillgängligheten och användbarheten
på internet och olika webbaserade plattformar måste förbättras. Studien
visar också att nästan hälften av de som inte använder internet anser att
livskvaliteten påverkas negativt av att inte kunna göra detta.
I november träffade SRF företagen Bankomat AB, Nokas Värdehan4

tering och ICA banken för att fortsätta tidigare inledd dialog. I dagsläget har ungefär 90 procent av alla uttagsautomater en talfunktion. Flera
automater kan också erbjuda förstoring på skärmen. Vi framförde även
önskemål om att insättningsapparater ska förses med talfunktion.
Coop är beredda att ta med sig frågan om att möjligen ta fram en
app där informationen från streckkoderna kan göras tillgänglig via
en databas. Coop var positiva till att göra läsbarheten bättre på deras
lågprisprodukter.
Regeringen har hösten 2015 tillkännagivit en översyn av LSS-lagstiftningen inklusive bland annat insatsen ledsagning. SRF har lämnat
synpunkter på vad översynen ska titta på. Bland annat har vi lyft att
man särskilt bör beakta barns och ungas behov och förutsättningar
samt att frågan behöver belysas ur ett genusperspektiv.
Vi anser att Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ska få ett
uppdrag att samordna stödinsatser för elever med synnedsättning. Vi
har tillsammans med Unga Synskadade träffat Regeringens nationella
samordnare, som bland annat utreder en möjlig samordning av stödinsatser för elever med hörselnedsättning. SRF och US argumenterade för
en skrivning i utredningens rapport om att det behövs samordning även
för elever med synnedsättning. Vi fick en viss positiv respons. Vid vårt
årliga möte med SPSM:s generaldirektör lovade han att ta upp denna
fråga med samordnaren.
Synrehabiliterarutbildningen vid yrkeshögskolan i Härnösand, som
vi initierat, fortsätter en tredje omgång. SRF har varit samordnare för
faddrarna till kursdeltagarna och medverkat vid kursavslutning och
kursstart. Flera av de personer som genomgått utbildningen har fått
arbete inom synrehabiliteringen. Det visar på behovet av en kort och
konkret utbildning.
SRF har deltagit i styrgruppen för det nystartade Svenskt kvalitetsregister vid rehabilitering vid synnedsättning (SKRS). Under 2015 har en
webbaserad registermodul tagits fram och personal på cirka 15 syncentraler har fått en första utbildning i registret. Data har börjat föras in i
registret, men det kommer dröja ett eller ett par år innan registerdata
kan användas till att dra slutsatser om hur olika rehabiliteringsinsatser
fungerar.
Ledamöterna i synskadeorganisationernas Nordiska Kvinnokommitté har ingått i European Blind Unions kvinnonätverk som har
tagit fram en verktygslåda för att stärka jämställdhet och synskadade
kvinnors egenmakt. SRF har i det samarbetet lämnat information om
förbundets jämställdhetsarbete.
Tillsammans med organisationer av och för personer med syn5

nedsättning i Afrika, Latinamerika och Östeuropa bedriver SRF
partnerskapsprojekt, så att de kan bedriva påverkansarbete och hävda
sina rättigheter på nationell och lokal nivå. Under 2015 har arbete i
projekt genomförts i:
– Tanzania, med fokus på rätten till utbildning och bättre
hälsostatus för barn med synnedsättning och albinism,
– Rwanda, om lokal organisationsutveckling och medlemsarbete,
– Nicaragua, om inkluderande utbildning och egenmakt
genom försörjning samt stärkande av lokala föreningar,
– Bosnien, Sarajevo-kantonen, om organisationsutveckling,
medlemsarbete och interndemokrati samt stärkande av andra
kantoner,
- Afrika, regionalt samarbetsprojekt genom African Union of
the Blind (AFUB) om mänskliga rättigheter.
SRF har en jurist anställd som främst ger stöd till medlemmar i juridiska frågor som har anknytning till funktionsnedsättningen. En mycket
stor del av ärendena avser även i år LSS, lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade, samt ledsagning enligt socialtjänstlagen.
Trenden är tyvärr oförändrad, att personer har blivit av med sina
LSS-insatser, men också att många har fått radikalt minskat antal
timmar ledsagning. I de flesta fall beror neddragningarna inte på att
den enskildes behov har minskat, utan det handlar snarare om neddragningar av resurser inom kommunerna. Denna avveckling har pågått
under flera år och leder till att synskadade personer i allt högre grad blir
hänvisade till att sitta hemma och tvingas välja vad ledsagartiden ska
användas till bland de nödvändiga insatser de egentligen har behov av.
Vi har tillsammans med Unga Synskadade (US) genomfört en konferens för personer med synnedsättning som redan studerar eller funderar
på att börja studera vid högskola eller universitet. Erfarenheterna av att
studera skilde sig kraftigt åt. Bland annat diskuterades hur det fungerar
att ansöka till högskolor och universitet med skärmläsningsprogram,
om studielitteratur anpassas och kommer i tid och vilket bemötande
man får under studietiden. Intresset är stort för denna fråga och vidare
erfarenhetsutbyten och träffar behövs. Därför vore ett nätverk för
högskolestudenter med synnedsättning önskvärt. Detta bör dock ligga
på deltagarnas eget initiativ.
I september genomförde SRF en helgkurs för 15 synskadade kvinnor
med invandrarbakgrund. Kursen innehöll bland annat erfarenhetsutbyte, diskussioner, social gemenskap, information om SRF och olika
hjälpmedel. Kvinnorna behöver bryta sin isolering och integreras i
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det svenska samhället. Ett steg mot målet är att starta ett nätverk för
synskadade invandrarkvinnor, där de kan knyta kontakter och träffa
kvinnor med liknande bakgrund. Nätverket planeras starta 2016.
Det sociala samspelet är fundamentalt för barns utveckling. För
synskadade barn är behovet att träffa andra barn med samma förutsättningar och lika villkor oerhört väsentligt för att stärka identiteten och
självkänslan. Lägerverksamhet och aktiviteter för barn med synnedsättning är ett sätt för barnen att mötas och träffa nya kompisar, samtidigt
som de får den hjälp och det stöd de behöver.
I november anordnades för första gången en anhörighelg för anhöriga
till barn med synnedsättning. Majoriteten av de 15 deltagarna var
mor- och farföräldrar. Helgen genomfördes på Almåsa kursgård, med
erfarenhetsutbyte, besök på Svartkrogen, skol- och idrottsfrågor och
besök från MTM med mera. Deltagarna fick många aha-upplevelser
och insikter om att deras synskadade barnbarn kommer att ha ett bra liv
med många möjligheter.
SRF Fritid arrangerar semesterresor inom och utom landet för
medlemmar i SRF. Deltagarna betalar sina egna kostnader och SRF
Fritid tillhandahåller ledsagare och tillgänglig information. SRF vill
med denna verksamhet bidra till en mer aktiv fritid och möjligheter till
rekreation för synskadade. För många synskadade ensamstående eller
par där båda är synskadade är SRF Fritid enda möjligheten att åka på
semester utan extra kostnad.
SRF tillhandahåller också rekreationsvistelse i tillrättalagd miljö
för enskilda personer med funktionsnedsättning på Almåsa Kursgård i
Väster Haninge under sommar, påsk och jul/nyår. Fritidsledare ordnar
aktiviteter för den som så önskar och av trygghetsskäl finns nattvärd
på plats. Syftet med rekreationsverksamheten är att skapa social gemenskap och ge möjligheter till erfarenhetsutbyte synskadade personer
emellan. Det är inte ovanligt att personer får vänner för livet under
rekreationsvistelsen på Almåsa.
SRF har myndighetsutövning inom ledarhundsverksamheten när
det gäller tilldelning och återtagande av ledarhundar för synskadade.
2015 köptes 36 ledarhundar från våra tre leverantörer. 42 personer har
fått ny ledarhund. Tyvärr ökar antalet personer som väntar på att få
en ledarhund. Skälet är oförändrat statsbidrag kombinerat med ökade
kostnader.
SRF tillhandahåller anpassade studiematerial till synskadade och
dövblinda personer så att de på ett jämlikt sätt kan delta inom folkbildningen, som omfattar statsbidragsfinansierade studiecirklar samt långa
och korta kurser vid folkhögskolor.
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Vi bedriver undervisning i punktskrift för vuxna personer med
synskador, vilket ger dem goda kunskaper om hur de kan underlätta sin
vardag.
Under året har SRF fortsatt arbetet med att utveckla nya material
inom punktskriftsundervisningen. Två material är på gång, ett som
riktar sig till synskadade invandrare inom SFI, och ett annat som
vänder sig till personer med dövblindhet. Detta sker i samarbete med
synrehabiliteringen och dövblindteamet i Stockholm samt med Specialpedagogiska skolmyndigheten.
För ytterligare information hänvisar vi till årets verksamhetsberättelse, som finns på SRF:s hemsida www.srf.nu.
Eva Björk, kanslichef

Allmänt om verksamheten
Organisation
Organisationsnr: 802007-3436
Säte: Stockholm, Sverige
Synskadades Riksförbund är en intresseorganisation av synskadade,
både blinda och synsvaga. Organisationens ändamål sammanfattas i
första paragrafen i stadgarna som lyder enligt följande:
"Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF, för att
utifrån tanken om alla människors lika värde
- gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och
jämlikhet på alla områden samt
- skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan
leva ett aktivt och självständigt liv.
Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden
organisation som tar avstånd från all form av diskriminering. Orga
nisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening och
ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund."
SRF är en ideell förening med treplansorganisation, dvs med ett
riksförbund, 24 distrikt och cirka 140 lokalföreningar. Nationella
branschföreningar av synskadade kan anslutas till riksförbundet. Tolv
branschföreningar har beviljats inträde, varav de tre senaste Sällskapet
Seglare med Synnedsättning, Lhon Eye Society och Aniridi Sverige
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blev medlemmar under 2015.
Medlem är ansluten till SRF och väljer själv var medlemskapet ska
utövas. Röstberättigad medlem ska ange vilken lokalförening eller
vilket distrikt och/eller vilken branschförening eller vilka branschföreningar han/hon vill ansluta sig till.
Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden, varav 6 var arbetsutskottets möte per telefon.
En representant för Riksorganisationen Unga Synskadade (US) samt
valberedningen har inbjudits att vara adjungerade till Förbundsstyrelsen.
Under 2015 har förbundsstyrelsen haft följande sammansättning:
Håkan Thomsson, Tierp, förbundsordförande
Victoria Öjefors Quinn, Göteborg, 1:a vice ordförande
Niklas Mattsson, Fjärås, 2:a vice ordförande
Alireza Ghanbar Alipour, Västra Frölunda
Ulla Bergeros, Luleå
Agneta Elfving, Örebro
Roland Gustafsson, Eskilstuna
Ann Jönsson, Haninge
Gunnar Sandström, Enskede
Max Stålnacke, Härnösand
Anita Svenningsson, Jönköping
Maria Thorstensson, Färlöv
Annika Östling, Sundborn
En arbetsgrupp inom förbundsstyrelsen, etikgruppen, har arbetat med
insamlingsetiska frågor samt övriga etiska frågor.
Granskningsutskottet har under året kontinuerligt granskat
förbundets verksamhet. Utskottet har haft 5 sammanträden, varav 2
telefonmöten.
Organisationsrådet sammanträdde den 6 februari och den 12 mars,
båda gångerna i Stockholm samt den 26 november per telefon.
Rikskansliet
SRF har kanslilokaler i Enskede strax söder om centrala Stockholm. Vi
hyr lokalerna och hyr i vår tur ut några rum till fyra externa hyresgäster
(se vidare not 5). Det tioåriga hyresavtalet löpte ut 2014-12-31 och ett
nytt hyresavtal på fem år började löpa 2015.
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Rikskansliet har en ledningsgrupp bestående av kanslichef, förbundsordförande samt tre verksamhetschefer. Ledningsgruppen har
möten i stort sett en gång per vecka, och anteckningarna från dessa
möten sänds ut till personalen och förbundsstyrelsen.
Betydande samarbeten
SRF är medlem i Lika Unika, som är en federation som vill öka
respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta
och bidra i samhället. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshinder
kopplat till syn, hörsel och rörelse. Lika Unika bildades i december 2009.
SRF är också medlem i MyRight, som är en Sida-finansierad
ramorganisation för funktionshinderorganisationer i Sverige. SRF
driver partnerskapsprojekt tillsammans med organisationer av och för
personer med synnedsättning i Latinamerika, Afrika och Östeuropa.
Arbetet samordnas genom MyRight.

Väsentliga händelser under året
Kongressen 2014 beslutade att inriktningen för SRF:s arbete under
perioden 2015 - 2017 ska vara att synskadade ska uppleva frihet i vardagen – vi ska själva ha makten över våra liv. SRF ska särskilt prioritera
arbetet med tre viktiga områden:
– Tillgänglighet och användbarhet i synskadades vardag
– Information om synskadades livssituation och möjligheter
– Utveckla SRF
Mål 1: Tillgänglighet och användbarhet i synskadades vardag
Arbetet har främst gällt påverkansarbete angående synskadades behov
vid resande och ute i trafiken, i affärer och vid bankomater. Man har
också arbetat för att samhället ska erbjuda mer syntolkning, bl a har
man träffat representanter för Sveriges Television för att diskutera detta.
En större medlemsundersökning genomfördes under våren. Den
ena delen av undersökningen handlade om resande och fysisk miljö,
den andra om synskadades upplevelser av att ta del av information och
använda olika tjänster på internet och via smartphones. Undersökningen kommer att upprepas under 2017.
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Mål 2: Information om synskadades livssituation och möjligheter
Under året har en informationskampanj och en informatörsutbildning
initierats och planerats. Dessa aktiviteter kommer att genomföras under
2016, som blir ett år med stort fokus på just mål 2 för hela organisationen.
Mål 3: Utveckla SRF
I januari hölls en stor konferens om organisationsutveckling. Alla
distrikt, ett flertal branschföreningar, Riksorganisationen Unga
Synskadade samt representanter från Barn- och ungdomsrådet deltog,
liksom stora delar av förbundsstyrelsen. På konferensen lades grunden
för SRF:s medlemsstrategi. Våra ombudsmän fick kunskaper om medlemsutveckling vid sin fortbildning i maj. En utbildningsinsats kring
frågorna gjordes också för distriktsordföranden och förbundsstyrelsen i
september.
SRF:s strategi för medlemsutveckling fastställdes av Förbundsstyrelsen i juni. Denna omfattar åren 2015 – 2023. En modell för
handlingsplan för distrikten fastställdes också. Riksförbundets egen
handlingsplan för åren 2015–2017 antogs av förbundsstyrelsen i
september. I medlemsstrategin fastslås att medlemsutveckling är ett
område som hela organisationen ska arbeta med. På samma sätt som
riksförbundet gör en handlingsplan för detta ska även distrikten göra
handlingsplaner.
Med ekonomiskt bidrag från Synskadades Stiftelse genomför SRF
ett projekt för att utbilda nya funktionärer, Funktionärstrainee. Målgruppen är nya och framtida funktionärer i tio av våra distrikt. Cirka
60 personer genomgår utbildningen. Under 2015, som är det andra året
av tre i projektet, har alla fem utbildningstillfällena genomförts i de
flesta distrikten. Man har börjat ha uppföljningsträffar med respektive
distriktsstyrelse, då det diskuteras hur distriktet kan ta tillvara sina
deltagare och erfarenheter från projektet. Projektet avslutas med en
gemensam utbildning på Almåsa i maj 2016.
Övriga väsentliga händelser under året
För att veta var vi står idag och vart vi vill i framtiden har ett arbete med
att ta fram en organisationsplattform genomförts under större delen av
året. Den analysen ska sedan ligga till grund för en kommunikationsstrategi, en grafisk profil samt en krishanteringsplan kring SRF som
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varumärke.
Detta år har varit det första projektåret inom pågående projektperiod
2015-2017 för det internationella utvecklingssamarbetet. Det har
inneburit en del uppstartsarbete och förändringar i olika avtalsformer.
Förändringarna har inneburit att SRF tagit ett större ansvar för
projektadministrationen och samtidigt fått resurser för att anställa en
ekonomisk handläggare som kan utveckla och säkerställa kvalitén även
i det fortsatta arbetet. Dessutom har vi på grund av nedskärningar från
SIDA tvingats besluta att under året fasa ut projektet i Sri Lanka. Ett
avslutningsseminarium har dock genomförts på plats med representanter från SRF.
Mellan januari-juni och oktober-december har det utkommit ungefär
ett program per vecka på podcasten ”Radio SRF”. Programmen kan
höras på hemsidan men också som podcast. Lyssnarsiffrorna har ökat
tydligt under året och varje program hörs i genomsnitt 360 gånger.
Programmen tar upp aktuella händelser inom organisationen, har
personporträtt med medarbetare och medlemmar och i övrigt återfinns
reportage som på olika sätt tar upp synskadefrågor eller synskadades
livssituation.
Under hösten 2015 kom den sjätte upplagan av den svenska versionen
av kalendern ”Årets ledarhundsvalpar” ut. ”Årets ledarhundsvalpar,
kalender 2016” skickades ut till 1,55 miljoner hushåll (1,7 miljoner) i
syfte att dels öka kännedomen och kunskapen om SRF och dels ge en
möjlighet till att ekonomiskt stödja organisationen. Kalendern har fått
ett mycket positivt mottagande. Utöver gåvor har den även genererat
nya medlemmar och ett intresse för organisationen.
2014 års kongress beslutade att hela organisationen från och med
2015 ska vara ansluten till den centrala medlemsaviseringen samt att
varje individ själv väljer fritt hur många föreningar denne önskar vara
medlem i. Central medlemsavisering genomfördes i början av året för
hela organisationen. Tre branschföreningar deltog dock inte i utskicket
då deras medlemsregister i SURFA ännu inte var komplett.
SRF:s ekonomisystem Agresso uppdaterades under perioden
mars-oktober. Uppgraderingen skedde i samarbete med Iris Förvaltning AB, vilka vi delar licensen med. Den tidigare versionen var från
2007. Visst efterarbete ska genomföras 2016.
De revisioner av 2014 års verksamhet som har gjorts under året
utfördes av våra tidigare revisorer, PwC. Från hösten tog dock den
för SRF nya revisionsfirman Grant Thornton över. Grant Thornton
har även gjort en utredning om vilka delar av verksamheten som SRF
behöver momsredovisa. Uppföljningsarbete pågår.
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År 2015 har riksförbundet arbetsgivaransvaret för ett antal anställda
som har sin arbetsplats i distrikt och föreningar. Den 31 december 2015
var 50 personer anställda runt om i landet. Under 2015 har riksförbundet sagt upp alla avtal med distrikt och föreningar som har anställd
personal. Från och med den 1 januari 2016 är respektive arbetsplats
även arbetsgivare för sin personal.
Kansliets stöd till distrikt och lokalföreningar har under året främst
fokuserat på utvecklingsinsatser för arbetsplatserna, övergång till att bli
egna arbetsgivare samt systematiskt arbetsmiljöarbete:
- I september arrangerades en utbildning för kanslister och
informatörer i distrikt och lokalföreningar, där man bl a
behandlade medlemsstrategi samt kongressmålet om intern
och extern information.
- En kurs för arbetsledare hölls i juni. Den tog bl a upp arbetsgivarstöd och löneservice i framtiden.
- I november anordnades en utbildning för arbetsgivare och
kassörer inför överföringen av arbetsgivaransvaret den 1
januari 2016.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Kansliet har behov av större lokaler och har därför sagt upp merparten
av sina hyresgäster. Endast två arbetsplatser är uthyrda från år 2016.
Från den 1 januari 2016 kommer personal som arbetar i distrikt,
lokalföreningar eller i en branschförening att vara anställd på sin arbetsplats istället för av kansliet. Detta får till följd bl a att rutinerna för
löneservicearbetet görs om. Ansvaret för lönearbetet kommer att falla
på den nya arbetsgivaren. Denne kan välja att utföra det själv eller anlita
någon extern för att göra det. Man kan också välja att anlita kansliet för
att hantera lönearbetet, men då mot en avgift.
Detta nya sätt att hantera lönearbetet medför att kansliet måste
registrera sig och börja betala moms från årsskiftet 2015/2016.
Fram till och med 2015 har alla distrikt tillgång till en ombudsmannaresurs. Det innebär att flera distrikt har kunnat dela på en regional
ombudsman, som har varit anställd av riksförbundet. Förbundsstyrelsen
har nu beslutat att varje distrikt istället ska ha en egen ombudsman/
verksamhetsutvecklare anställd av distriktet. Ett behovsprövat rörligt
administrativt stöd har inrättats för att göra detta möjligt. Förändringen ska genomföras under två år, 2016 och 2017.
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Väsentliga händelser i framtiden
Nästa ordinarie kongress kommer att genomföras år 2017. Fram till
dess ska arbetet med de nuvarande kongressmålen vara avslutat.
Eva Björk, SRF:s nuvarande kanslichef, går i pension i början av
2017. En ny kanslichef ska rekryteras i slutet av 2016.

Resultat och ställning
Verksamhetens resultat uppgick till plus 4,2 Mkr, att jämföra med plus
1,2 Mkr år 2014. De totala verksamhetsintäkterna har ökat med 2,5
Mkr sedan föregående år och verksamhetskostnaderna har minskat
med 0,5 Mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till plus
0,1 Mkr (4,4 Mkr).
Årets resultat uppgick till plus 4,3 Mkr (5,6 Mkr) och totalt eget
kapital uppgick därefter till 45,9 Mkr (41,6 Mkr). Det fria egna kapitalet var vid 2015 års utgång 34,4 Mkr (33,4 Mkr).
Verksamhetsintäkter
Totalt är verksamhetsintäkterna 93,8 Mkr (91,3 Mkr). Främst beror
ökningen på ökning av testamentesgåvor och kalendergåvor.
Distriktsavgifter avser de av kongressen fastställda avgifterna som
SRF:s distrikt inbetalar till riksförbundet. För både år 2013 och 2014
uppgick de till 75 kr per röstberättigad medlem över 31 år. På kongressen i oktober 2014 beslutades att distriktavgiften från 2015 ska vara 50
kr för alla medlemmar över 31 år.
Handikapporganisationer erhåller statligt organisationsstöd från
Socialstyrelsen, vilket särredovisas i not 4.
Anslag uppdragsverksamhet avser statliga bidrag till verksamheter
som SRF bedriver på uppdrag av myndigheter. Övriga bidrag från
myndigheter innefattar bidrag från offentligrättsliga organ från bl.a.
Allmänna arvsfon-den (projektbidrag) och Arbetsförmedlingen (lönebidrag, bidrag till personligt biträde samt trygghetsanställning).
Arv och gåvor
Synskadades Riksförbund har tacksamt tagit emot arv, gåvor och
överskott på lotterier på totalt 22,6 Mkr, fördelat enligt nedan.
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2015 2014 2013
Testamenten
7 456 3 297 1 740
Lotterier
3 298 7 795 4 081
Kampanjer (bl a kalendern)11 040 9 921 7 660
Gåvor från företag
314
286
125
Övriga gåvor
495
714
496
Totalt
22 603 22 013 14 102

2012
1 099
7 816
4 962
12
443
14 332

2011
6 944
1 976
2 382
50
376
11 728

Kalendern
Då kalenderns ekonomi inte följer räkenskapsåret kan det vara av
intresse att jämföra de olika kalendrarnas totala intäkter och kostnader.
Observera att kalendern för 2016 till största delen berör ekonomin
räkenskapsår 2015, kalendern 2015 berör räkenskapsår 2014 osv. Kostnaden för de olika kalendrarna är inte helt jämförbara, eftersom det i
kostnaden för 2015 års kalender och framåt ingår fast personalkostnad,
något som inte ingår i de tidigare åren.
Intäkter
Kostnader
Över-/underskott

2016 2015 2014
11 029 9 960 7 827
-4 588 -4 571 -3 222
6 441 5 389 4 605

2013
5 522
-2 869
2 653

2012
2 421
-1 879
542

Siffrorna för 2016 års kalender är t o m 25 februari 2016.
Bidrag från Synskadades stiftelse
Synskadades Stiftelse har som ändamål dels att mottaga och förvalta
medel som tillfaller stiftelsen eller SRF genom testamente eller gåvobrev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård
av behö-vande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind
ungdom. Man delar årligen ut drygt 10 Mkr till SRF.
Synskadades stiftelse beviljade SRF ett bidrag om 13,9 Mkr (13,3
Mkr) för året i syfte att delfinansiera förbundets olika verksamheter
enligt följande, belopp i tkr:
Ögonforskning
Individstöd
Barn- och föräldraverksamhet
Rekreation för synskadade

1 000
1 400
200
1 696
15

Ekonomiska bidrag till behövande synskadade
personer
Internationell verksamhet
Stöd till distriktens arbete för uppsökande
verksamhet, aktivering av medlemmar mm
Undervisning och utbildning
Göra information tillgänglig för synskadade
Projektbidrag
Kurs- och konferensbidrag
Summa

600
900
4 174
550
900
975
1 507
13 902

tkr

Verksamhetskostnader
Totalt sett är verksamhetskostnaderna 89,6 Mkr, vilket är en minskning
med 0,5 Mkr. Den internationella verksamhetens kostnader har
ökat med 3,7 Mkr, men ökningen kompenseras av ökade bidrag från
MyRight.
De gemensamma kostnaderna för förtroendemannaorganisationen,
ledning, ekonomiadministration, kontorsservice, lokaler m.m. har
fördelats på de respektive verksamheterna i förhållande till hur många
anställda som arbetar inom de olika områdena. Fördelningsprincipen är
oförändrad jämfört med föregående år. Totalt uppgick de gemensamma
kostnaderna för 2015 till 16,5 Mkr (17,8 Mkr).

5 år i sammandrag (i Mkr)
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Kapitalförvaltning
Årets resultat
Förändring ändamålsbestämda medel
Balansomslutning
Medelantal anställda
Antal medlemmar

2015
93,8
-89,6
0,1
4,3

2014
91,3
-90,1
4,4
5,6

2013
80,1
-79,8
1,5
1,9

2012
79,3
-77,1
1,4
3,6

2011
81,1
-81,0
0,8
0,9

-3,3

-1,8

-1,9

-0,2

1,2

57,2

51,3

48,2

47,3

40,4

58

59

57

54

54

11 745 12 705 12 744

13 044

13 562
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Finansiella instrument
Samarbetet med våra sedan år 2014 nya kapitalförvaltare Söderberg
& Partners fortsätter. Vissa omstruktureringar skedde 2015, någon
på grund av för dålig avkastning och någon på grund av att fonden
inte kunde klassas som tillräckligt etisk för att följa vår kapitalförvaltningspolicy. Vid slutet av året såldes värdepapper för 1,5 Mkr, då det
förvaltade kapitalet tenderade att bli större än vad förbundsstyrelsen har
förordat. All direktavkastning och alla rabatter på avgiften som SRF
erhåller återinvesteras, vilket får till följd att i årsredovisningen framgår
årets avkastning enbart i en not som skillnaden mellan bokfört värde
och marknadsvärde (not 10). I resultaträkningen kommer de finansiella
intäkterna att bli i stort sett noll. Den verkliga totala avkastningen för
2015 var dock knappt 6%.
Söderberg & Partners ska på SRF:s uppdrag utföra en diskretionär
portföljförvaltning avseende finansiella instrument utifrån SRF:s
kapitalförvaltningspolicy.

Placeringspolicy
Organisationen har en fastställd kapitalplaceringspolicy, senast antagen av förbundsstyrelsen 2015-04-28. SRF ska, enlig policyn, placera
sina tillgångar med möjlighet till god avkastning och utan alltför stora
risker. Kapitalplaceringen ska ske på ett etiskt försvarbart sätt och till
så låg förvaltningskostnad som möjligt. Förbundsstyrelsen tillsätter en
kapitalförvaltningskommitté, vilken har att tillse att policyn fullt ut
efterlevs. För information om fördelning av värdepappren, se not 10.

Medlemmar
Synskadad medlem ska antingen själv vara synskadad med så nedsatt
synförmåga efter korrektion att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig
skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller på grund av synskadan ha andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen, eller
vara vårdnadshavare till barn med synskada enligt ovan som ej har fyllt
18 år. Stödjande medlem kan vara fysisk eller juridisk person och ska
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sympatisera med SRF:s arbete och värderingar. Samtliga medlemmar
ska under året ha betalt fastställd medlemsavgift.
Antal röstberättigade medlemmar är 8 588 (9 359). Antal stödjande
medlemmar är 3 157 (3 346).

Stöd till forskning och utveckling
SRF är en av parterna i Synfrämjandet – ett informations- och erfarenhetsutbyte mellan SRF, Sveriges ögonläkarförening, Sveriges optikers
riksförbund samt Föreningen för synrehabilitering.
Synfrämjandet utser även ledamöter till Ögonfonden, vars ordförandeskap innehavs av SRF:aren Lennart Nolte. SRF har under 2015
bidragit med 1 000 tkr till Ögonfondens kapital. Fondens ändamål är
att, via stipendier, stödja svensk ögonforskning.

Förslag till disposition av förbundets vinst:
Till förfogande står:
Balanserad vinst
Årets vinst

30 080
4 307
34 387

Styrelsen föreslår att:
Till ändamålsbestämda medel avsättes
I ny räkning överföres

18

3 328
31 059
34 387

Resultaträkning

Not

2015

2014

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
2
536
648
Gåvor
3 22 603 22 013
Bidrag
4 64 560 62 432
Övriga intäkter		 6 094
6 208
Summa verksamhetsintäkter		 93 793 91 301
			
Verksamhetskostnader
5, 6			
Påverkansarbete 		 -5 878 -6 070
Individstöd		 -11 261 -12 060
Internationell verksamhet		 -7 343 -3 625
Uppdragsverksamhet		 -28 832 -28 899
Organisationsutveckling/
Lokalt och regionalt stöd		 -16 915 -17 238
Information, marknad och ögonforskning		 -19 370 -22 211
Summa verksamhetskostnader 		 -89 599 -90 103
Verksamhetsresultat

4 194

1 198

Resultat från värdepapper som
7
112
är anläggningstillgångar			
Övriga ränteintäkter
8
1
Räntekostnader		
0
Summa resultat från finansiella
investeringar
113

4 336

Resultat från finansiella investeringar

Årets resultat

102
-4
4 434

4 307 5 632

19

14

Fördelning av årets resultat

Årets resultat enligt resultaträkningen		 4 307
5 632
Utnyttjande av ändamålsbestämda		 1 525
1 652
medel från tidigare år
Reservering av ändamålsbestämda
medel som inte utnyttjas under året		 -4 853 -3449
		
Kvarstående belopp för året /
Förändring av balanserat kapital
979
3 835
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Balansräkning
per den 31 december
		
Not
2015
2014
TILLGÅNGAR
			
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier			 9
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar			
10

608

578

28 405

29 128

Summa anläggningstillgångar				 29 013

29 706

Omsättningstillgångar
Varulager				575

461

Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar				
Övriga fordringar				
Förutbetalda kostnader och 			
upplupna intäkter			
11
				

659
1 535

1 191
1 952

2 091
4 285

1 600
4 743

Kortfristiga placeringar			

12

5 843

10 843

Kassa och bank			

18

17 445

5 521

Summa omsättningstillgångar				 28 148
			
SUMMA TILLGÅNGAR				 57 161

21 568

21

51 274

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital			
13
Ändamålsbestämda medel
Alvar och Frida Bloms fond				 3 778
Avsättning kongressen				
550
Övriga avsättningar				 7 192
				 11 520
Fritt eget kapital
Balanserat kapital				 30 080
Årets resultat				 4 307
				 34 387

27 776
5 632
33 408

Summa eget kapital				 45 907

41 600

3 778
0
4 414
8 192

Skulder
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder				 1 475
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag			 14, 16
1 979
Övriga skulder				
831
Upplupna kostnader och 			
förutbetalda intäkter			
15
6 969
				 11 254

6 813
9 674

Summa skulder				 11 254

9 674

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Ställda säkerheter				
Ansvarsförbindelser			 17, 18
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1 457
509
895

57 161

51 274

Inga
200

Inga
350

Kassaflödesanalys
per den 31 december
			Not
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2015

2014

Verksamhetsresultat				

4 194

1 199

Avskrivningar 				
362
Vinst vid försäljning av inventarier			
-40
				322

334
0
334

Justeringar för poster som inte
ingår i kassaflödet

Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgångar				
Resultat från kortfristiga placeringar			
Erlagd ränta				
			

111
1
0
112

4 336
102
-6
4 432

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av verksamhetskapital			

4 628

5 965

Förändringar av varulager				
Förändring av kortfristiga fordringar			
Förändring av kortfristiga skulder		
		
				

-114
457
1 581
1 924

-24
979
-2 570
-1 615

KASSAFLÖDE FRÅN DEN
LÖPANDE VERKSAMHETEN				

6 552

4 350

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
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INVESTERINGSVERKSAMHETEN
			Not
Försäljning av materiella anläggningstillgångar		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar		
Minskning/Ökning av kortfristiga finansiella
placeringar		
		
KASSAFLÖDE FRÅN
INVESTERINGSVERKSAMHETEN			

2015

40
0
-391
-280
-2 223 -32 099
2 946 28 294
5 000

-6 080

5 372 -10 165

Årets kassaflöde				 11 924
Likvida medel vid årets början				 5 521
Likvida medel vid årets slut			
17 17 445
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2014

-5 815
11 336
5 521

Noter
Om inte annat anges är alla belopp angivna i tusentals kronor.

Not 1 – Redovisnings- och värderingsprinciper
SRF:s redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Uppställningen av
resultat- och balansräkningen följer i huvudsak den mall för årsredo
visning som Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) har
utarbetat. Inga redovisningsprinciper har ändrats sedan föregående år.
Medlemsavgifter
Distriktsavgifter avser de av kongressen fastställda avgifterna som
SRF:s distrikt inbetalar till riksförbundet. Distriktsavgifterna redovisas
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tids
period som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken SRF tar emot en tillgång som har ett värde utan
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet
bidrag. Om tillgången erhålls därför att SRF uppfyllt eller kommer
att uppfylla vissa villkor och SRF har en skyldighet att återbetala till
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det
inget bidrag är det en gåva. Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt
när de erhålls. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas
till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas netto,
d v s efter avdrag för de direkta kostnader som kan uppkomma vid
försäljning av en tillgång. Gåvor där givaren bestämt att medlen ska
användas till särskilda ändamål särredovisas som ändamålsbestämda
medel i eget kapital.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att
erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
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Övriga intäkter
Övriga intäkter omfattar försäljning av Lyckopenningen, övrig försäljning, kurs- och deltagaravgifter samt övriga intäkter.
Verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader redovisas utifrån funktion för att återspegla
SRFs verksamhet. De gemensamma kostnaderna för förtroendemannaorganisationen, ledning, ekonomiadministration, kontorsservice,
lokaler m.m. har fördelats på de respektive verksamheterna i förhållande till hur många anställda som arbetar inom de olika områdena.
Fördelningsprincipen är oförändrad jämfört med föregående år.
Balansräkningen
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat
anges nedan.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning
beräknas bli betalt.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet och
skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Datorer ses som
en förbrukningsinventarie och skrivs av samma år som inköpet. Bilar
skrivs av på tre år. Övriga inventarier skrivs av under fem år.
Finansiella tillgångar
Långfristiga innehav i aktier och andelar värderas till anskaffningsvärde. Om det verkliga värdet har minskat och denna värdenedgång
bedöms vara varaktig sker en nedskrivning. Vid värderingen tillämpas
portföljmetoden ”kollektiv värdering”.
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip, d v s
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på
balansdagen.
Varulager
Handelsvaror som är avsedda för försäljning värderas till det lägsta av
anskaffningsvärdet eller återanskaffningsvärde på balansdagen.
Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel i balansräkningen avser en del av det egna
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kapitalet som av givare eller donator bestämts ska användas till särskilda
ändamål eller medel som förbundsstyrelsen beslutat ska användas på
ett särskilt sätt. När förbundet belastas med kostnader för ändamålet
redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för
ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp.
Se vidare noten under eget kapital.
Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, d v s
leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över
leasingperioden.

Not 2 – Medlemsavgifter
				2015
Distriktsavgifter				530
Stödjande medlemmar				
6
Summa				536

2014
642
6
648

Not 3 – Gåvor
				2015
Gåvor från allmänheten				 11 252
Gåvor från företag 				
313
Arv, testamenten och minnesgåvor			 7 740
Lotterier				 3 298
Summa				 22 603

2014
10 258
286
3 673
7 796
22 013

Not 4 – Bidrag
				2015
Från staten till uppdragsverksamhet			 29 703
Statligt organisationsstöd				 6 449
Övriga bidrag från myndigheter				 8 709
Synskadades Stiftelse				 13 902
Övriga bidrag från stiftelser/organisationer		 5 797
Summa				 64 560
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2014
29 829
6 564
6 869
13 355
5 815
62 432

Not 5 – Operationell leasing
SRF leasar framför allt kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter
uppgår till 2 689 tkr (2 934 tkr).
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
				2015
Inom 1 år				 2 472
1-5 år				 6 487
Senare än 5 år				
0
Summa				 8 959

2014
2 509
8 613
0
11 122

Leasingintäkterna består helt av hyresintäkter. Intäktsförda leasingintäkter uppgår till 253 tkr (170 tkr).
Framtida leasingintäkter förfaller enligt följande:
				2015
Inom 1 år				
49
1-5 år				
0
Senare än 5 år				
0
Summa				49

2014
49
0
0
49

Not 6 – Löner, andra ersättningar och sociala kostnader samt medelantalet anställda
Riksförbundet
				2015
Löner och andra ersättningar		
Förbundsstyrelse och ordföranden			
880
Övriga anställda				 23 559

718
23 112

Totala löner och ersättningar				 24 439
Sociala kostnader				 8 818
(varav pensionskostnader)				 (1 461)

23 830
9 357
(2 147)

2014

Ersättningar till förbundsstyrelsen avser styrelsearvoden enligt
kongressbeslut samt förlorad arbetsförtjänst och skattepliktiga reseersättningar i samband med sammanträden och övriga uppdrag. Vidare
ingår lön och arvode för förbundsordföranden. Av pensionskostnaderna
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avser 70 tkr (81 tkr) förbundsordförande. Förbundsordföranden har
inget särskilt pensionsavtal utan premier inbetalas enligt KTP-planen
liksom för övriga anställda.
Nuvarande förbundsordföranden har ett avtal som ger mellan
en till sex månadslöner i avgångsvederlag om uppdraget avslutas,
oaktat om uppdraget avslutas genom val eller på egen begäran. Antalet
månader som avgångsvederlag betalas beror på uppdragets längd räknat
i antal år. Samordning sker med annan inkomst.
Förbundsstyrelsens ledamöter uppbär också vissa arvoden från andra
myndigheter, stiftelser, organisationer och företag, där de sitter i styrelser, nämnder, råd, arbetsgrupper och liknande nominerade eller utsedda
till representanter för riksförbundet eller för Synskadades Stiftelse. Det
sammanlagda beloppet för samtliga styrelsemedlemmar har under 2015
varit 124 tkr. De organisationer man fått ersättning från är Synskadades stiftelse, Iris Förvaltning AB, Gerda Roos-Bobergs stiftelse, samt
Punktskriftsnämnden.
I beloppet för övriga anställda ingår för 2015 utbetalda arvoden och
förlorad arbetsförtjänst om totalt 872 tkr (465 tkr).
Medelantalet anställda

2015			
2014
Kvinnor Män		Kvinnor
Män
Rikskansliet
37
21		 38
21
					
Antalet anställda vid rikskansliet 2015 var 65 (64) personer varav 44
(42) kvinnor och 21 (22) män. Av de anställda var 28 (28) synskadade
och 37 (36) seende.
Uppgifterna avser antalet personer/tjänster vid rikskansliet per den
31 december respektive år och inkluderar ordförande. I rikskansliet har
inräknats personal i Enskede och personal som arbetar på distans samt
de regionala ombudsmännen som är finansierade av riksförbundet.
Antalet anställda har ökat med 1,6 procent. 68 procent av de anställda är kvinnor och 32 procent män. Knappt halva personalstyrkan utgörs
av personer som har en synskada.
Chefsorganisationen, vilken tillsammans med ordföranden utgör
ledningsgruppen, består av en kanslichef som också fungerar som
administrativ chef, en intressepolitisk chef, en individstödschef samt en
kommunikationschef. En del rekryteringar har genomförts, dels till nya
tjänster och dels för återbesättning av befintliga tjänster. Sju personer
har nyanställts, alla kvinnor.
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Styrelseledamöter och ledande befattningshavare på balansdagen
2015			2014
Kvinnor Män		Kvinnor
Styrelsen
7
6		 7
Ledande tjänstemän 				
inklusive ordförande
2
3		
2

Män
6
3

Övriga anställda i distrikt, lokalföreningar och branschföreningar
Utöver redovisade ersättningar ovan är riksförbundet arbetsgivare
för anställda ute i landet i distrikt, lokalföreningar och närstående
föreningar. Riksförbundet svarar för personal- och löneadministration
samt utbildning. Distrikt och lokalföreningar svarar för arbetsledning
och personalvård samt finansierar lönekostnaderna och de sociala
avgifterna. Kostnaderna för dessa anställda ingår inte i de redovisade
verksamhetskostnaderna i resultaträkningen.
				2015
Löner och andra ersättningar				 9 909
Totalt löner och ersättningar				 9 909
Sociala kostnader				 3 847
Varav pensionskostnader				
(833)

2014
11 846
11 846
4 982
(1 551)

I beloppet löner och andra ersättningar ingår för 2015 utbetalda arvoden och förlorad arbetsförtjänst om totalt 0 tkr (0 tkr).
Medelantalet anställda

2015			2014
Kvinnor Män		Kvinnor
Män
Personal i distrikt, lokalföreningar 			
och närstående föreningar
25
9		
29
12
					

Not 7 – Resultat från värdepapper och fordringar som
är anläggningstillgångar
				2015
Utdelningar				132
Ränteintäkter				 0
Resultat försäljning				
-20
Summa				
112
30

2014
131
289
3 916
4 336

Den stora vinsten 2014 berodde på att alla värdepapper såldes vid byte
av kapitalförvaltare.

Not 8 – Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
				2015
Realisationsresultat vid försäljningar			
0
Ränteintäkter 				
1
Summa				 1

2014
80
22
102

Not 9 – Materiella anläggningstillgångar
				2015
Ingående anskaffningsvärde				 3 641
Inköp				391
Försäljningar och utrangeringar				
-996
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		 3 036

2014
3 361
280
0
3 641

Ingående avskrivningar				
Försäljningar och utrangeringar				
Årets avskrivningar				
Utgående ackumulerade avskrivningar			

3 063
-996
361
2 428

2 729
0
334
3 063

Utgående värde				

608

578

Not 10 – Långfristiga värdepappersinnehav
				2015
2014
Ingående anskaffningsvärde				 29 128 15 323
Förvärv				 2 223 32 099
Försäljning				 -2 946 -18 294
Utgående anskaffningsvärde				 28 405 29 128
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		2015		2014
Nordnet depåer
Bokfört Marknads- Bokfört Marknadsvärde
värde
värde
värde
Övriga aktier och andelar
0
0
282
282
AMF Räntefond Kort
1 491
1 488
1 707
1 710
Catella Avkastning
1 491
1 485
1 707
1 708
Catella Nordic Corp
1 584
1 568
1 816
1 794
DNB Småbolagsfond
4 336
5 460
3 196
3 362
Excalibur
0
0
80
80
Folksam Aktiefond Europa
0
0
667
677
Folksams Aktiefond Japan
0
0
264
277
Nordea Eur High
Yield Fund
1 365
1 410
1 564
1 574
Simplicity Företagsobl
735
735
843
834
Spiltan Räntefond Sverige 2 166
2 191
2 481
2 482
SPP Aktiefond Europa
1 457
1 560
1 457
1 476
SPP Aktiefond Sverige
6 372
7 027
6 372
6 627
SPP Aktiefond USA
1 811
2 204
1 811
2 015
SPP Beta Em Ma SRI
609
550
609
602
SPP Företagsobligationsfond
1 471
1 462
1 686
1 689
Swedbank Robur Europa
667
704
0
0
Swedbank Robur Japan
264
319
0
0
UBS Eq Global Sustainable 537
588
537
577
Öhman Etisk Index Pacific 757
772
757
780
Öhman Etisk Index USA 1 292
1 569
1 292
1 454
Summa aktier och
andelar
28 405
31 092
29 128
30 000

Not 11 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
				
				2015
Upplupna räntor				
0
Upplupna bidrag från Arbetsförmedlingen		
886
Övriga poster				 1 205
Summa				 2 091
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2014
19
933
648
1 600

Not 12 – Kortfristiga placeringar
				2015
Nordea Korttidsränta, bokfört värde			 5 843
Summa				 5 843

2014
10 843
10 843

Nordea Korttidsränta, marknadsvärde			

10 901

5 899

Not 13 – Eget kapital
Ändamåls
Balanserat		Summa
bestämda		kapital		
eget
medel
(inkl årets		 kapital
			resultat)
Ingående balans
8 192		
Årets resultat			
Reserveringar
4 853		
Utnyttjanden
-1 525		
Utgående balans
11 520		

33 408		 41 600
4 307		 4 307
-4 853		
0
1 525		
0
34 387		 45 907

Fördelning av årets resultat avser ränta motsvarande avkastningen på
eget kapital, vilken gottskrivs egna fonder och de ändamålsbestämda
medel som är arv eller gåvor.
Gåvor och arv inkomna under året där givaren angett att medlen ska
användas för särskilda ändamål och när medlen helt eller delvis inte
kunnat användas under räkenskapsåret har fonderna eller de ändamålsbestämda medlen ökat.
Specifikation av ändamålsbestämda medel
			Ingående FörändringUtgående
			balans		
balans
Alvar och Frida Bloms fond			3 778
H Thomssons fond intressepolitik			 32
Utnyttjande U Fernquists fond
ögonforskn.			5
Gåvor ögonforskning			 85
Gåvor biståndsverksamhet			 85

33

0
0

3 778
32

-5
0
-46

0
85
39

Gåva ledarhundsverksamheten			 3
Gåvor Göte Linghede (Museet)			 17
Avsättning treårigt projektstöd			 0
Rehab distrikten			 115
Avsättning kongress			 0
Omställningsbidrag distrikt o
lok.förening			530
Omställningsbidrag riks			 0
Övergång till distriksombudsmän			 0
Uppdatering hemsida			 367
Utnyttjande FS besök i London			200
Internationellt utbyte
ledarhundsverksamh.			100
Renovering kanslilokaler			500
Kommunikationsstrategi			250
Projekt dokumenthantering			200
Projekt SRF:s historia			800
Uppgradering ekonomisystem			500
Ledarhundsfond			100
Informatörsutbildning			500
Informationskampanj			0
Diverse internationella konferenser		 0
Personalsatsning			0
Synskadade flyktingar			 0
Ledarhundsfolder			25
Summa		 8 192

7
0
223
25
550

10
17
223
140
550

353
700
700
-46
-200

883
700
700
320
0

0
0
-151
0
-111
-216
0
0
400
685
380
80
0
3 328

100
500
99
200
689
284
100
500
400
685
380
80
25
11 520

Not 14 – Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
				2015
Sida-bidrag, via MyRight				
567
Bidrag från Allmänna Arvsfonden			
172
Offentliga bidrag till verksamheten 			
0
Privaträttsliga bidrag till verksamheten			 1 241
Summa				 1 979
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2014
42
175
2
290
509

Not 15 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
				2015
Semesterlöneskuld				 1 887
Upplupna sociala avgifter				
859
Beviljat bidrag till Ögonfonden				 1 000
Beviljade ej utbetalda bidrag enskilda			
106
Upplupen kostnad för inköp av ledarhundar		 1 440
Övriga poster				 1 677
Summa				 6 969

2014
1 878
879
0
95
2 184
1 777
6 813

Not 16 – Vidareförmedlade bidrag
				2015
Ingående skuld				
0
Under året mottagna offentliga bidrag			
229
Under året förmedlade offentliga bidrag			
-229
Utgående skuld				
0

2014
0
229
-229
0

Not 17 – Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
				2015
Kassamedel				 4
Banktillgodohavande				 17 095
Nordea Inlåningskonto (resegaranti)			
201
Ännu ej placerade likvida medel Nordnet			
145
Summa				 17 445
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2014
14
3 791
350
1 366
5 521

Not 18 – Ansvarsförbindelse
				2015
Resegaranti				200

Enskede den

2014
350

2015
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