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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
(Alla belopp redovisas, om inte annat anges i SEK. Siffror inom parentes avser 2018.) 

 
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Giva Sverige är en branschorganisation för organisationer som samlar in gåvor till 
allmännyttiga ändamål. Vi verkar för ett ökat givande i Sverige som kan bidra till ett starkare 
civilsamhälle. Vårt uppdrag är att förbättra förutsättningarna för våra medlemmar att samla 
in gåvor etiskt, transparent och professionellt. Det gör vi genom kvalitetssäkring, utbildning 
och kompetensutveckling, samt intressepolitiskt arbete. Giva Sveriges säte är Stockholm. 

Verksamheten finansieras huvudsakligen av medlemsavgifter, överskott från utbildningar 
samt projektstöd. Medlemsavgiften består av en fast avgift på 3 000 kronor och en rörlig del. 
Den rörliga delen är 0,15 % av insamlade medel med minimum 3 000 kronor och ett tak på 
90 000 kronor. Den lägsta totala medlemsavgiften är 6 000 kronor och den högsta 93 000 
kronor. Eventuellt överskott återgår till verksamheten för att kontinuerligt utveckla 
föreningens arbete så att Giva Sverige kan bidra till ökat givande och att insamling av gåvor 
sker på ett förtroendefullt sätt.  

Medlemmar 
Giva Sverige grundades 1991 och har vid årets utgång 155 (157) ordinarie medlemmar. För 
att bli medlem i Giva Sverige krävs att organisationen följer Giva Sveriges kvalitetskod. 
Under 2019 infördes ett associerat medlemskap som ger möjlighet för organisationer med 
liten omsättning eller myndigheter och organisationer med säte i Sverige som inte kan 
beviljas ordinarie medlemskap att bli medlem.  

Under året fick Giva Sverige 3 (8) nya medlemmar och 5 (1) organisationer avslutade sitt 
medlemskap. Inga medlemmar har uteslutits.  

Förvaltning 
Giva Sveriges styrelse utgörs av 8 ledamöter. Vid årsmötet 2019 valdes tre nya ledamöter in. 
Siffrorna inom parentes visar mandatperiod samt närvaron på styrelsemöten. Styrelsen har 
haft sju möten under 2019.  

Per Leander, Generalsekreterare på Friends samt konsult (omval 2018-2020, 7 av 7), Ordförande 
Maria Arneng, Generalsekreterare Hello World! (nyval 2019-2021, 4 av 4) 
Cecilia Chatterjee Martinsen, Generalsekreterare WaterAid (nyval 2018-2020, 6 av 7) 
Lovisa Fhager Havdelin, Generalsekreterare Teskedsorden (nyval 2018-2020, 6 av 7)  
Mikael Färjsjö, Strategisk rådgivare, Cancerfonden (nyval 2019-2021, 4 av 4) 
Marika Hjelm Siegwald, Kommunikations- och insamlingschef Stockholms stadsmission 
(omval 2018-2020, 6 av 7) 
Jesper Nilsson, Strategisk rådgivare, Rädda Barnen (omval 2018-2020, 6 av 7) 
Ewa Rutqvist Holmstedter, Administrativ chef, We Effect & Vi-skogen (nyval 2019-2021, 3 av 
4), Kassör 
 
Efter årsmötet valde styrelsen Ewa Rutqvist Holmstedter till kassör. Styrelsen uppbär ingen 
ersättning för sitt uppdrag.  
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Valberedning 
Valberedningen har tre ledamöter valda på ett år. Richard Andersson, Vi-skogen, 
ordförande, och Lotta Säfström, Göteborgs stadsmission omvaldes. Eva Rundgren Forsberg, 
FN-förbundet nyvaldes för en mandatperiod av årsmötet.  

Revisorer 
Till revisorer omvalde årsmötet Lena Johnson (auktoriserad revisor), Grant Thornton 
Sweden AB och Patrick Bertram, Tyska skolföreningen. Båda på ett år. 

Elektorer 
Inga förändringar gällande val av elektorer genomfördes. Ann Bülow, tillika 
sammankallande, Johan Mast samt Anneli Rogestam har alla mandatperioder på tre år vilket 
är 2017-2020. 

Arbets- och referensgrupper 
Representanter från medlemsorganisationerna har deltagit i olika arbets- och 
referensgrupper under året, bland annat för nyckeltal för insamling, ekonomi och styrning, 
nya stadgar, nytt namn, skattereduktion, dataskyddsförordningen, riktlinjer för 
effektrapportering samt Redaktionsråd. Medarbetare hos medlemmarna har också bidragit 
med sin kunskap och erfarenhet som föreläsare och lärare på Giva Sveriges olika 
utbildningar. 

Kansli 
Kansliet har sina lokaler på Drottninggatan 30 och hyrs av Föreningen Norden. Kansliet har 
bemannats av i genomsnitt 5 personer under året. Arbetet har letts av generalsekreteraren. 
Inga ersättningar utgår till personalen utöver lön, pensionsavsättning enligt kollektivavtal 
samt friskvårdsbidrag. Inga avgångsvederlag finns.  

 
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Första halvåret av 2019 ägnades stor kraft åt att dels slutföra de strategiska projekten för att 
kunna ta beslut på årsmötet, dels utarbeta ett organisationsförslag till en relevant och 
kostnadseffektiv granskningsfunktion tillsammans med Svensk insamlingskontroll.  

I samband med årsmötet fattades därför beslut om: 

- det nya namnet Giva Sverige, istället för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
- den nya märkningen för ordinarie medlemmar ”Tryggt givande” 
- nya stadgar som ger en tydligare styrning av föreningen, öppnar upp för associerat 

medlemskap samt tar bort kravet på 90-konto för medlemskap 
- förtydligande om att begreppet Kvalitetskoden omfattar riktlinjer för etik, ekonomi, 

effektrapportering och intern kontroll och styrning 
- nya riktlinjer för effektrapportering  

Arbetet med en relevant och kostnadseffektiv granskningsfunktion av insamlings-
organisationer har fortsatt varit tidskrävande under året. Dialogen med huvudmännen för 
Svensk Insamlingskontroll utvecklades väl fram till sommaren men tog stopp efter att ett 
konkret organisationsförslag sammanställts. Under hösten har dialogen fortgått framför allt 
mellan ordförandena för Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige. Referensgruppen av  
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ekonomichefer och Giva Sveriges redovisningsråd har spelat en viktig roll för att driva 
arbetet framåt och upprätthålla fokus på vilka aspekter som är viktiga.  

Projektet Goda Testamentet avslutades enligt plan under året. Återbetalning av överskottet 
efter samtliga kostnader som bedömdes belasta projektet gjordes under våren till 
projektdeltagarna. Under hösten har ett ERFA-nätverk för testamenten startats men 
utveckling av en utbildning har inte genomförts som planerat under året. Det innebär att det 
finns drygt 70 000 kronor kvar i projektet och avsikten är att kunna ta fram utbildningen 
under 2020 liksom eventuella andra events.  

Den årliga insamlingsstatistiken är en av Giva Sveriges viktigaste och mest unika rapporter. 
Datainhämtningen gick något bättre under 2019 men behöver fortsatt vidareutvecklas. Årets 
rapport visade att Giva Sveriges medlemmar samlade in knappt 8,8 miljarder kronor från 
privatpersoner, företag och organisationer, vilket var en marginell ökning med 0,3% jämfört 
med föregående år. Däremot ökade allmänhetens givande med 3%.  

Ett viktigt projekt som gick från pilot till verkställande under året är att ta fram kvartalsvisa 
nyckeltal för insamling. Med hjälp av en arbetsgrupp har inhämtning och rapportering 
utvecklats och förfinats under året så att vi från första kvartalet 2020 nu kan få regelbunden 
statistik om hur regelbundet och spontant givande utvecklas liksom en prognos för helåret. 
Vilka ytterligare parametrar som ska inkluderas utvärderas under kommande år.  

Samarbetet med PwC för att ta fram kunskap om förutsättningar och finansiering av ideell 
sektor har fortsatt. Rapporten ”Staten, kapitalet eller medborgaren – vem finansierar 
civilsamhället?” presenterades i november och innehåller då även data från våra andra 
rapporter om allmänhetens syn samt insamlingsstatistiken. Med tre rapporter ges möjlighet 
till att dels gå mer på djupet, dels nå fler personer då varje rapport presenterades vid ett eget 
seminarium. Den årliga trendspaning som kansliet har gjort på en medlemsfrukost 
omformades i år till en Trendrapport 2020 där 10 personer gav sina reflektioner och 
spaningar kring trender som kan ha betydelse för insamling och givande. Genom våra fyra 
rapportlanseringar har vi nått närmare 400 personer och det ger underlag för 
kunskapsspridning och innehåll i andra sammanhang.  

Årets verksamhetsplan, framför allt inom det intressepolitiska området, fick justeras direkt i 
januari då ett förslag till återinförande av skattereduktion för gåvor röstades igenom. Inga 
förbättringar genomfördes i det slutliga förslaget trots att vi och andra organisationer lyfte 
fram problematiken framför allt med att alla ändamål inte inkluderas. Vi betonar även att 
rapporteringen till Skatteverket bör ligga på individen samt att nivåerna för skattereduktion 
behöver ses över. Det innebar att styrelsen fick fatta beslut om att ta in en extra resurs för att 
driva ett riktat påverkansarbete relaterat till detta, med konsekvensen att en budget med 
överskott riskerade stort underskott. Även om skattereduktionen inte är optimalt utformad 
har det gett Giva Sverige en ingång till dialog med politiker från de flesta partier. Det har 
också inneburit att vi har i ett bredare kontext kan lyfta frågan om finansiering av 
civilsamhället och genomfört seminarier och möten tillsammans med Famna och Forum.  

Rapporteringen på kvalitetskoden i sin helhet 2019 omfattade 37 medlemmar varav 14 hade 
avvikelser att hantera. Effektrapporteringen omfattade ytterligare 119 medlemmar varav 114 
rapporterade i tid vilket är mycket bättre än tidigare år. Genom processförbättringar och  
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utnyttjande av Giva Sveriges CRM-system har administrationen i samband med 
rapporteringen förenklats något. Det har också underlättat kommunikationen med 
medlemmarna då det är tydligare vem som ska rapportera när. Det är dock fortsatt 
tidskrävande för kansliet och en rad förbättringar behöver göras för att hanteringen ska bli 
så smidig och enkel som möjligt både för medlemmar och kansli. Det handlar om bättre 
instruktioner, fler exempel på dokumentation, enklare rapporteringsförfarande och kurser.  

Giva Sveriges redovisningsråd, som består av representanter för de stora 
redovisningsbyråerna, har haft fyra möten och under hösten gjort en genomgripande 
översyn av Riktlinjerna för årsredovisning. De har också genomfört en utbildningsdag i 
oktober med fokus på redovisning utifrån Giva Sveriges riktlinjer för årsredovisning. 
Redovisningsrådet arbetar utan ersättning och får en symbolisk summa för kursdagen.  

Arbetet med att utveckla och professionalisera hantering och genomförande av Giva 
Sveriges utbildningar, evenemang och medlemsaktiviteter har fortgått under året. Detta 
arbete sker parallellt med målsättningen att utbildningar och evenemang ska bidra till 
viktiga intäkter för Giva Sverige som kompletterar medlemsavgifterna.  

Ambitionen är att bredda utbudet av kurser för ett erbjuda fler ämnen och nivåer, och att 
dessa kurser ska ges återkommande varje år, antingen av externa föreläsare eller av 
medarbetare hos medlemsorganisationerna har växlats upp 2019. En annan viktig del i ett 
relevant utbud är också att kunna hålla hel- eller halvdagskonferenser på särskilda teman 
som är viktiga för insamlingsorganisationer. Under 2019 genomfördes därför en 
heldagskonferens i september inriktad mot finansiell styrning och ledning med stöd av PwC 
samt en CRM-mässa där leverantörer av CRM-system fick chans att visa upp sig, dela 
kunskap och svara på frågor. Båda dessa tillfällen genererade nya intäkter. 

Utöver de formella utbildningsinsatserna fortsätter medlemsaktiviteter som Frukost med 
Giva Sverige och i viss mån Samtal Om. Träffarna för generalsekreterare, kommunikations- 
och insamlingschefer respektive ekonomichefer har nu etablerats och sker 2-3 gånger per år. 
I mars och december anordnades också tillfällen för seminarier och omvärldspaning för 
medlemmar i Göteborg och Malmö. Ett nytt koncept för att ge utrymme att utbyta 
erfarenheter och diskutera ett särskilt frågeområde, ERFA-nätverk, infördes under hösten 
och två nätverk etablerades, ett för Testamenten och ett för CRM-system. 

Insamlingsforum hölls 14-15 maj på Stockholm City Conference Center, Norra Latin med 366 
deltagare vilket är högst någonsin och i linje med målsättningen. Tack vara utställare och 
partners bidrog konferensen till ett större överskott än tidigare, vilket gör det möjligt att 
genomföra fler andra aktiviteter till låg eller ingen kostnad. Årets insamlare utnämndes i fem 
kategorier vilket är en viktig markering för att lyfta nytänkande och framgångsrika insatser 
för att öka givandet i Sverige. 

Giva Sverige var för tredje året global partner för #GivingTuesday vilket ger oss som 
branschorganisation en plattform att samla en bredare grupp av aktörer som också 
inkluderar företag, myndigheter och andra ideella aktörer vilka inte arbetar direkt med 
gåvogivande. Den 3 december medverkade ca 200 medlemmar, andra organisationer och 
företag som satte fokus på betydelsen av givande och goda handlingar. För Giva Sverige har 
#GivingTuesdaySweden en potential att vara en kanal att öka givandet i Sverige men också  
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att nå ut bredare till alla våra prioriterade målgrupper. Media som vi själva kunde bevaka 
och följa var exempelvis inslag i SVT Nyheter Väst och SVT Nyheter Öst samt nyhetsartiklar 
i Östgöta Corren och Göteborgs Posten. En del av de mediala inslagen och nyhetsartiklarna 
lyfte fram det nya initiativet #Givingtuesday Kids. Swish såg en ökning i antal 
gåvotransaktioner med 120% (20% 2018) jämfört med en vanlig tisdag, där gåvorna 
motsvarade ett värde på upp emot 2 miljoner kronor vilket innebär en ökning på 67 %.  

De sista veckorna på året innebar också ett rejält uppsving i mediaexponering, både av Giva 
Sverige och olika perspektiv på givande. Tack var att vi kunde ge en prognos för insamling 
av gåvor 2019 redan i december väcktes intresset hos media som sedan valde att vinkla det 
på olika sätt i t ex artiklar i SvD och DN, nyhetsinslag på SVT Uppsala samt i Ekot och P4.  

 
RESULTAT OCH STÄLLNING (TKR) 

Som framgår av resultaträkningen uppgick Giva Sveriges verksamhetsintäkter till 8 971 
(8 637). Verksamhetskostnader uppgick till 8 998 (10 509).  

Verksamhetsresultatet är -27 (-1 872). Efter avskrivningar och finansiella poster redovisas ett 
underskott på -27 (-1 872). Inga ändamålsbestämda medel har utnyttjats under året. 
Reservering av ändamålsbestämda medel har gjorts till ”utbildning/aktiviteter testamenten” 
med 71 varför resultatet blir -99 (-336).  

Det balanserade resultatet uppgår till 2 221 (2 319).  

Ändamålsbestämda medel 
Ändamålsbestämda medel förekommer dels i samband med specifika projekt där tydlig 
överenskommelse görs mellan Giva Sverige och den som bidrar, dels genom reserveringar 
av överskott från verksamheten som ska användas till särskilda satsningar.  

 
Flerårsöversikt (tkr) 

 2019 2018 2017 2016 2015 

Antal medlemmar 155 157 150 151 148 

Verksamhetsintäkter 8 971 8 637 11 103 10 948 7 867 

Årets resultat efter fördelning av 
ändamålsbestämda medel 

-99 -336 986 1 549 -515 
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Specifikation av eget kapital (kr) 
 Ändamåls-

bestämda 
medel 
Medlems- 
aktiviteter 

Ändamåls-
bestämda medel 
Branschröst 
(Analys/ 
intressepolitik) 

Ändamåls-
bestämda 
medel 
Utbildning/ 
aktiviteter 
Testamenten 

Balanserat 
resultat 

Totalt 

eget kapital 

Ingående balans   40 511 459 045 0 2 319 388 2 818 944 

Reserveringar 
2019 

-  71 083 -71 083 - 

Utnyttjande 2019 - - - - - 

Årets resultat - -  - -27 435 -27 435 

Utgående balans 40 511 459 045 71 083 2 220 870 2 791 509 

 
HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 

Giva Sverige har kollektivavtal och är medlem i KFO. Kompetensutveckling sker framför allt 
genom personalens deltagande i olika svenska och internationella konferenser med relevans 
för Giva Sveriges uppdrag samt vidareutbildning i olika verktyg eller metodik. Att 
kontinuerligt hålla sig uppdaterad om både vad som pågår inom insamlings- och 
kommunikationsverksamhet och utveckling i omvärlden som kan komma att påverka 
ideella organisationer och insamlingsarbete är en central del av alla medarbetares uppdrag. 
En medarbetare slutförde kursen Certifierad Fundraiser våren 2019. 

 

FRAMTIDA UTVECKLING 

Giva Sverige har med besluten på årsmötet 2019 lagt grunden för att kunna fortsätta 
utvecklingen mot att bli en aktör som i högre grad kan stötta bredden av medlemmar och 
samtidigt ta mer plats i den offentliga debatten. Fokus ligger fortsatt på att stärka Giva 
Sveriges relevans både som en aktör för insamlande organisationer och för beslutsfattare och 
andra ideella organisationer så att vi skapar en plattform för en etisk, transparent och 
professionell insamling av gåvor samtidigt som vi bidrar till att förbättra förutsättningarna 
för ett ökat givande. En avgörande fråga det kommande året är att dialogen med 
huvudmännen för Svensk insamlingskontroll utvecklas åt ett sådant håll att Giva Sverige får 
medbestämmande i en självreglering av insamlande organisationer. Om detta inte sker, 
måste Giva Sverige gå vidare i samverkan med andra inom den ideella sektorn för att stärka 
märkningen ”Tryggt givande” som en oberoende märkning. Till årsmötet 2020 presenteras 
en strategisk plattform vilken lägger grund för en uppdaterad inriktning för Giva Sverige. 

Utbrottet av Corona-viruset med sjukdomen Covid-19 kommer att stor inverkan på 
medlemsorganisationernas verksamhet och intäkter under 2020. Med en kraftig 
lågkonjunktur i spåren av pandemin är det stor risk för att gåvor och bidrag minskar ännu 
mer under 2021. För Giva Sverige innebär pandemin en direkt negativ effekt på resultatet 
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2020, framför allt om Insamlingsforum inte kan genomföras som normalt vilket innebär en 
minskad nettointäkt om knappt 900 tkr. Övriga utbildningar och evenemang står för en 
viktig del av Giva Sveriges intäkter och minskad aktivitet över året kommer också kunna ha 
ytterligare negativ inverkan. Minskade intäkter via insamling av gåvor och bidrag för 
medlemsorganisationerna för 2020 kan leda till minskade intäkter för Giva Sverige 2022, då 
medlemsavgiften baseras på insamlade medel två år tidigare. Detta kan dock hanteras i 
genom bl a ett ökat antal medlemmar och utveckling av utbildningsverksamheten. 
 
 
FÖRSLAG TILL DISPOSITION AV ÅRETS RESULTAT 

Till årsmötets förfogande står följande (kr): 

Balanserat resultat   2 818 944 

Årets resultat  -27 435     

Summa   2 791 509 

 

Styrelsen föreslår att årets resultat disponeras så att i ny räkning överförs:  

Balanserat resultat         2 791 509  

Summa          2 791 509 

Resultatet av föreningens verksamhet samt dess ekonomiska ställning per 2019-12-31 och 
2018-12-31 framgår av följande resultat- och balansräkningar samt noter. 
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RESULTATRÄKNING 
 

Not 
 

2019 2018 

Verksamhetsintäkter    
Medlemsavgifter  5 596 301 5 183 272 

Bidrag 2 260 707 279 708 

Nettoomsättning 3 3 113 918 3 173 925 

Summa verksamhetsintäkter  8 970 926 8 636 905 

    

Verksamhetskostnader    

Övriga externa kostnader 4, 5 -5 004 525 -5 604 927 

Personalkostnader 6 -3 993 404 -4 904 184 

Summa verksamhetskostnader  -8 997 929 -10 509 111 

    

Verksamhetsresultat     -27 003 -1 872 206 

    
Resultat från finansiella investeringar    

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  - - 

Räntekostnader och liknande resultatposter  -432 -84 

Summa resultat från finansiella investeringar  -432 -84 

    

Årets resultat  -27 435 -1 872 290 

    

Förändring av ändamålsbestämda medel    

Årets resultat enligt resultaträkningen   -27 435 -1 872 290 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 
från tidigare år 

 
- 1 577 253 

Ändamålsbestämning av medel  - 71 083 -40 511 

    

Kvarstående belopp för året/ 
förändring balanserat resultat 

 
-98 518 -335 548 
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BALANSRÄKNING 
 

Not 2019-12-31 2018-12-31 

    

Tillgångar    

Omsättningstillgångar    

Kortfristiga fordringar    

Kundfordringar  20 032 102 655 

Övriga kortfristiga fordringar  140 436 139 447 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 110 581 565 928 

  271 049 808 030 

Kassa och bank  3 175 236 4 372 538 

Summa omsättningstillgångar  3 446 285 5 180 568 

Summa tillgångar  3 446 285 5 180 568 

    

Eget kapital och skulder    

Eget kapital    

Ändamålsbestämda medel  570 639 499 556 

Balanserat resultat  2 220 870 2 319 388 

Summa eget kapital  2 791 509 2 818 944 

Kortfristiga skulder    

Leverantörsskulder  178 013 231 965 

Övriga kortfristiga skulder 8 153 065 1 694 696 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 323 698 434 963 

Summa kortfristiga skulder  654 776 2 361 624 

Summa eget kapital och skulder  3 446 285 5 180 568 
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REDOVISNINGSPRINCIPER OCH NOTER 
 
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3). Årsredovisningen har även i den mån det varit möjligt 
anpassats efter Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.  

Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. 

Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.  

Verksamhetsintäkter 

Endast inflöde av ekonomiska fördelar som Giva Sverige 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.  

Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den 
tidperiod som anges. 

Nettoomsättning förekommer främst i form av intäkter för utbildning och 
kompetensutveckling. Dessa redovisas i takt med att utbildningarna genomförs. 

En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången 
eller tjänsten erhålls därför att föreningen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor 
och om föreningen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, 
är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 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 
(t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett 
att täcka. 

Verksamhetskostnader 

Verksamhetskostnader är uppdelade i personalkostnader och övriga externa kostnader. 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs 
i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats 
som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.  

Kundfordringar 

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 

Ändamålsbestämda medel 

Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas medel där avsändaren angett ett 
specifikt ändamål som medlen skall användas till men där organisationen ännu inte 
åsamkats utgifter för detta ändamål. Se även noten till eget kapital. 
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NOT 2 BIDRAG 

 2019 2018 

Goda Testamentet 240 707 279 708 

Övriga bidrag 20 000 - 

Summa 260 707 279 708 

  

NOT 3 NETTOOMSÄTTNING 

 2019 2018 

Utbildning/kompetensutveckling 3 085 149 3 049 118 

Annonsintäkter        14 000 2 000 

Hyresintäkter      - 86 030 

Övriga intäkter 14 769      36 777 

Summa 3 113 918 3 173 925 

Efter flytten till Drottninggatan hyrdes lokalen på Skeppsbron 28 ut i andra hand under 
februari - september 2018 då kontraktstiden avslutats. 

 

NOT 4 ÖVRIGA EXTERNA VERKSAMHETSKOSTNADER 

 2019 2018 

Insamlingsforum 1 475 504 1 560 110 

Goda Testamentet 169 624 1 016 006 

Almedalen      51 095      40 728 

Rapporter     125 401    133 661 

Utbildningar och Evenemang    482 702    598 680 

Utvecklingsarbete    211 249    344 686 

Redovisningstjänster    409 063    318 188 

Kostnader för inhyrd personal    -    132 000 

Konsulter 933 263 18 687 

Lokalkostnader    232 322    381 793 

Övriga kostnader 914 302 1 060 388 

Summa 5 004 525 5 604 927 

Hyran för 2019 är lägre då en hyresreducering sker pga. renovering i fastigheten. 
Lokalkostnader 2018 inkluderar även dubbel hyra under februari – september. Under den 
perioden hyrdes lokalen på Skeppsbron ut i andra hand, se not 3. 
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NOT 5 LEASING 

Samtliga leasingavgifter avseende finansiella och operationella leasingavtal kostnadsförs 
linjärt över leasingperioden. Giva Sveriges enda leasingavtal under 2019 avser 
kontorslokalen på Drottninggatan 30 som tillträdes under januari 2018. Kostnadsförda 
leasingavgifter uppgår för räkenskapsåret till 197 737 kr. Den nya lokalen hyrs under 
perioden 1 februari 2018 till och med 30 november 2020. Kontraktet skrevs 2017-10-26 och är 
giltigt till och med 2020-11-30. 

 
NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER 

 2019 2018 

Medelantal anställda inklusive generalsekreterare   

Kvinnor 5 5,5 

Män 0 0 

Totalt 5 5,5 

Löner och andra ersättningar:   

Generalsekreterare 834 448 799 760 

Övriga anställda 1 893 711  2 526 563 

Totala löner och ersättningar 2 728 159 3 326 323 

   

Sociala kostnader 1 247 561 1 483 815 

(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) 289 234 334 083 

Generalsekreterarens månadslön är 68 000 kronor.    

De lägre lönekostnader 2019 beror på att den extra resurs som togs in för att stötta med 
arbetet kring skattereduktion för gåvor inte var anställd liksom konsultstöd för 
nyhetsbrevet Patos och #GivingTuesday. Se not 4. 

Avtal om avgångsvederlag 
I generalsekreterarens anställningsavtal finns tre månaders ömsesidig uppsägningstid. Inga 
avtal om avgångsvederlag finns. 

 

Styrelseledamöter  

Antal styrelseledamöter på balansdagen 2019 2018 

Kvinnor 5 5 

Män 3 3 

Totalt 8 8 
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NOT 7 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 

 2019-12-31 2018-12-31 

Förutbetalda hyror 49 488 49 488 

Insamlingsforum - 295 500 

Upplupen intäkt 15 605 - 

Övriga poster 45 488 220 940 

Summa 110 581 565 928 

  
 
NOT 8 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER 

 2019-12-31 2018-12-31 

Moms      870     79 588 

Goda Testamentet   - 1 447 792 

Övriga kortfristiga skulder 20 335 540 

Personalens källskatt 62 922 79 637 

Personalens sociala avgifter 68 938 87 139 

Summa 153 065 1 694 696 

  

 
NOT 9 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER 

 2019-12-31 2018-12-31 

Semesterlöner 119 048 218 481 

Upplupen löneskatt 69 897 81 041 

Övriga poster 134 753 135 440 

Summa 323 698 434 962 

 

NOT 10 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG 

Styrelsen bedömer att utbrottet av Corona-viruset med sjukdomen Covid-19 kommer att få 
en negativ effekt på Giva Sveriges resultat 2020, framför allt eftersom Insamlingsforum har 
fått flyttas fram till september och det kan innebära stora avbokningskostnader och/eller 
minskade intäkter. Då utbildningar och evenemang står för en viktig del av Giva Sveriges 
intäkter skulle minskad aktivitet över året också kunna ha ytterligare negativ inverkan men 
styrelsen kan i dagsläget inte bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen och vidtar 
löpande åtgärder för att begränsa den negativa effekten. 
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