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Ideella Föreningen En Frisk Generation
802526-9443

Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Ideella Föreningen En Frisk Generation, 802526-9443, får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2019-11-01 - 2020-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla
belopp i hela kronor (kr). Detta är föreningens första årsredovisning och omfattar ett förlängt
räkenskapsår 20191101-20201231.

Allmänt om verksamheten
Föreningen har till ändamål att bidra till barns fysiska och psykiska välmående samt sociala omsorg
genom att utveckla, offentliggöra och implementera fungerande metoder för att främja folkhälsa och
social delaktighet där behoven är som störst.
Föreningen ska med sina samlade resurser i egen regi eller i samverkan med annan direkt eller
indirekt främja det angivna ändamålet genom att anordna och testa olika såväl fysiska som sociala
aktiviteter för familjer med barn främst i åldrarna 4 - 16 år.
Ändamålet har under räkenskapsåret främjats genom att föreningen med samlade medel anordnat
kostnadsfria aktiviteter för barnfamiljer i flera kommuner runt om i Sverige. Deltagare i aktiviteterna har
varit barn och deras vårdnadshavare.
Genomförandet innehåller fysisk aktivitet, mat och kunskap om mat samt föräldrastöd och sker i
samverkan med kommuner, landsting, föreningar och näringsliv. Dessutom ska årligen genomföras ett
antal större events och föreläsningar för att ytterligare uppmuntra till en mer aktiv och hälsosam livsstil.
Under 2020 har dessa aktiviteter huvudsakligen varit digitala med hänsyn till restriktioner kring rådande
pandemi.
Karolinska Institutet har forskat på effekten av metoden.
Föreningen har ansetts vara inskränkt skatteskyldig.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen gör ett litet överskott. Pandemin har påverkat möjligheten att både rekrytera nya
bidragsgivare samt kommuner att implementera programmet i varför tillväxttakten varit lägre än
planerat. Föreningen har genomfört aktiviteterna och på så sätt främjat ändamålet huvudsakligen med
bidrag från Insamlingsstiftelsen En Frisk Generation. Föreningen har haft en sund kostnadsmassa i
relation till intäkterna.
Likviditeten var vid årets slut god.

Resultat och ställning
Belopp i kr
Flerårsöversikt (Tkr)
Verksamhetsintäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

2020
4 148
124
9,5
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Förändring av eget kapital
Övr fritt eget kapital

Summa
kapital

Årets resultat

124 072

124 072

Belopp vid årets utgång

124 072

124 072

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Not

2019-11-012020-12-31

3 247 169
901 290
4 148 459
-3 711 419
-59 443
-253 518
-4 024 380

Rörelseresultat

124 079

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

-7
124 072

Årets resultat

124 072
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

7 200
540
108 187
115 927

Kassa och bank

1 193 718

Summa omsättningstillgångar

1 309 645

SUMMA TILLGÅNGAR

1 309 645

5(7)

Ideella Föreningen En Frisk Generation
802526-9443

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

124 072
124 072
124 072
172 752
21 787
122 137
868 897
1 185 573
1 309 645
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar har tagits upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har tagits upp till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för
rabatter, returer eller liknande avdrag. Intäkterna redovisas i den omfattning det är sannolikt att de
ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt.
Gåvor och allmänna bidrag
Gåvor och allmänna bidrag har redovisats till det verkliga värdet när gåvan eller bidraget erhölls.
Erhållna bidrag har redovisats som intäkt samma räkenskapsår som den kostnad bidraget avsett att
täcka.
Erhållna bidrag som inte har redovisats som intäkt har redovisats som skuld. Gåvor, som inte är
avsedda att täcka specifika kostnader redovisas som intäkt när de erhålls.
Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår
förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Inventarier: 5 år

Leasingavtal
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella
leasingavtal. Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)
i procent av balansomslutning.
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Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
2019-11-012020-12-31
6
6

Totalt

Löner och andra ersättningar fördelade mellan styrelseledamöter m. fl. och övriga anställda
2019-11-012020-12-31
493 032
1 464 875

Löner och andra ersättningar, styrelse och ledning
Löner och andra ersättningar, Anställda

Not 4 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I januari 2021 godkändes föreningen för 90-konto av svensk Insamlingskontroll.
Pandemin är fortfarande ett faktum och risken för negativ finansiell påverkan kvarstår. Utvecklingen
följs noggrant och det har vidtagits ett flertal åtgärder för att försöka minska påverkan i verksamheten.
Organisationen har en finansiell ställning som kan stå emot en betydande nedgång i verksamhet, men
givet den osäkra situationen är det i nuläget inte möjligt att uppskatta hela den potentiella påverkan
och alla bedömningar är behäftade med mycket stor osäkerhet. I början av året har föreningen blivit
beviljade bidrag från Folkhälsomyndigheten, Kronprinsessparets stiftelse och Gålöstiftelsen, förlängt
samarbetet med befintliga partners och fått besked om förlängda avtal i samtliga kommuner.

Underskrifter
Stockholm 20210308

Janna Hellerup Ulvselius
Generalsekreterare

Gustaf Brandberg
Ordförande

Jörgen Bergqvist

Maria Söderberg

Pehr Oscarson

Kristina Mårtensson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021
BDO Mälardalen AB
John Osser
Auktoriserad revisor

REVISIONSBERÄTTELSE
Till föreningsstämman i Ideella Föreningen En Frisk Generation
Org.nr. 802526-9443
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Ideella
Föreningen En Frisk Generation för räkenskapsåret 2019-1101 -- 2020-12-31.

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

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer
resultaträkningen och balansräkningen.

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

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till enligt
god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening
inte längre kan fortsätta verksamheten.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den
interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

• utvärderar vi den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

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

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Vi måste också informera om betydelsefulla
iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Ideella Föreningen En
Frisk Generation för räkenskapsåret 2019-11-01 -- 2020-1231.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
"Revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna
bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed
i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller
försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utförs baseras på vår professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för
föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om
ansvarsfrihet.
Stockholm den

/

2021

BDO Mälardalen AB

John Osser
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Jörgen Bergqvist
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pehr.oscarson@mekonomengroup.com
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maria_b_soderberg@yahoo.co.uk
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Kristina Mårtensson
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John Osser
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Activity log
E-mail invitation sent to janna@enfriskgeneration.se
2021-03-19 12:32:35 CET,
E-mail invitation sent to gustaf@gullspang.vc
2021-03-19 12:32:35 CET,
E-mail invitation sent to john.osser@bdo.se
2021-03-19 12:32:35 CET,
E-mail invitation sent to pehr.oscarson@mekonomengroup.com
2021-03-19 12:32:35 CET,
E-mail invitation sent to kristina.martensson@kommunal.se
2021-03-19 12:32:35 CET,
E-mail invitation sent to maria_b_soderberg@yahoo.co.uk
2021-03-19 12:32:35 CET,
E-mail invitation sent to jorgen.bergqvist@elendil.se
2021-03-19 12:32:35 CET,
Clicked invitation link Kristina Mårtensson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.54,2021-03-19 12:34:32 CET,IP address: 98.128.206.101
Document viewed by Kristina Mårtensson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.54,2021-03-19 12:34:46 CET,IP address: 98.128.206.101

Document signed by Kristina Adele Mårtensson
Birth date: 1966/02/01,2021-03-19 12:37:16 CET,
Clicked invitation link Pehr Oscarson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Mobile Safari/537.36,202103-19 12:50:27 CET,IP address: 81.224.181.152
Document viewed by Pehr Oscarson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SM-G975F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Mobile Safari/537.36,202103-19 12:50:37 CET,IP address: 81.224.181.152
Document signed by PEHR OSCARSSON
Birth date: 1963/09/25,2021-03-19 12:51:13 CET,
Clicked invitation link Janna Hellerup Ulvselius
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-19
13:09:44 CET,IP address: 92.34.20.176
Document viewed by Janna Hellerup Ulvselius
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-03-19
13:09:48 CET,IP address: 92.34.20.176
Document signed by JANNA HELLERUP ULVSELIUS
Birth date: 1972/02/10,2021-03-19 13:12:28 CET,
Clicked invitation link Gustaf Brandberg
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-19 13:27:19 CET,IP address: 78.69.105.192
Document viewed by Gustaf Brandberg
Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.77 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-19 13:27:25 CET,IP address: 78.69.105.192
Document signed by Erik Gustaf Nikolaus Brandberg
Birth date: 1974/03/07,2021-03-19 13:28:10 CET,
Clicked invitation link Jörgen Bergqvist
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36,2021-03-19
16:04:58 CET,IP address: 31.211.216.39
Document viewed by Jörgen Bergqvist
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.82 Safari/537.36,2021-03-19
16:05:10 CET,IP address: 31.211.216.39
Document signed by JÖRGEN BERGQVIST
Birth date: 1975/03/26,2021-03-19 16:05:28 CET,
Clicked invitation link Maria Söderberg
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2021-03-22
18:19:48 CET,IP address: 94.234.38.115
Document viewed by Maria Söderberg
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2021-03-22
18:19:55 CET,IP address: 94.234.38.115
Document signed by MARIA SÖDERBERG
Birth date: 1971/10/23,2021-03-22 18:20:46 CET,
Clicked invitation link John Osser
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-23 16:54:33 CET,IP address: 217.119.170.26

Document viewed by John Osser
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36
Edg/89.0.774.57,2021-03-23 16:54:41 CET,IP address: 217.119.170.26
Document signed by John Samuel Peter Osser
Birth date: 1970/07/02,2021-03-23 17:00:40 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

