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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen är upprättad i KSEK.

Information om verksamheten
Styrelsen för Reumatikerförbundet, med organisationsnummer 802002-7838, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 1 
januari - 31 december 2021, Reumatikerförbundets 76:e verksamhetsår.

I denna redovisning ingår inte de separata juridiska personer som utgörs av Reumatikerförbundets distrikt och lokala föreningar, 
riksföreningar, Unga Reumatiker, anknutna och samförvaltade stiftelser eller dotterbolaget Reuma Utveckling AB. Dessa juridiska 
personer upprättar alla egna separata årsredovisningar eller årsbokslut. 

Ändamål och vision

Reumatikerförbundet är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av fysiska och juridiska personer. Förbundet har sitt säte i 
Stockholms län. Reumatikerförbundet är en organisation som vill inspirera och visa vägen till ett gott liv för personer med reumatisk 
sjukdom eller andra sjukdomar i rörelseorganen. 

Visionen är: Ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta.

Uppdrag och målgrupp 

Reumatikerförbundet är en intresseorganisation som genom sitt opinionsarbete vill påverka en samhällsutveckling som är bra för 
människor med reumatiska sjukdomar.

Reumatikerförbundet bildades 1945 med syfte att bekämpa de reumatiska sjukdomarna. Det låg i tiden att bilda en nationell förening. 
Vården och samordningen kring patienter med reumatisk sjukdom behövde förbättras. Den 23 november samlades representanter från 
Landsorganisationen, Svenska Arbetsgivarföreningen, Kooperativa Förbundet, Sveriges Lantbruksförbund, Sjukkasseförbundet, 
Sveriges Läkarförbund, Sjukgymnasternas Organisation, Svensk Sjuksköterskeförening och Svensk Kuratorsförening till ett 
konstituerande möte i LO-borgen och Riksföreningen för bekämpande av de reumatiska sjukdomarna bildades. Föreningens förste 
ordförande blev talmannen i andre kammaren, August Sävström.
Sedan dess har den medicinska utvecklingen gått framåt. Idag finns läkemedel som gör att en majoritet av patienterna med reumatisk 
sjukdom kan leva ett bra liv. Det finns fortfarande inga förebyggande vacciner eller botande behandlingar men forskningen går framåt.
 

Reumatikerförbundet har formulerat fyra övergripande mål i sin långsiktiga verksamhetsplan för åren 2017 – 2021. De ska bidra till 
att komma närmare visionen om ett bra liv för alla reumatiker och lösningen på reumatismens gåta. 
  - Bättre tillgång till samhälle, arbetsmarknad och meningsfull fritid 
  - Ökad tillgång till effektiv behandling, rehabilitering och förebyggande hälsovård 
  - Ökad tillgång till kunskap och information som är relevant för den egna diagnosen 
  - Tillgång till erfarenhetsutbyte och social samvaro.

För att uppnå målen bedriver Reumatikerförbundet ett intensivt intressepolitiskt arbete, ger stöd till forskning, förmedlar kunskap och 
information till sjuka, anhöriga, professionen och allmänheten samt ger konkret stöd till människor i sin vardag.
 
Reumatikerförbundet samarbetar med internationella organisationer och har medverkat i uppbyggande av organisationer för reumatisk
sjuka i andra länder. Med drygt 40 000 medlemmar är förbundet en av de största patientorganisationerna i Europa.  

Väsentliga händelser under året

2021 har i mångt och mycket fortsatt präglats av den pågående pandemin. Förbundet har löpande följt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer och har varit tydlig i rekommendationerna till distrikt och föreningar att också göra detta. Pandemin har tydligt 
påverkat föreningarnas verksamhet och flera insatser har gjorts för att hjälpa föreningarna att möta sina medlemmar digitalt och att 
genomföra covid-säkrade aktiviteter. Samtidigt har det varit svårt för föreningarna att rekrytera nya medlemmar när de inte kunnat 
genomföra fysiska aktiviteter. Detta har inneburit att förbundet tappade i medlemsantal och vid utgången av verksamhetsåret var 
antalet medlemmar 40 838.

Beslut om ny kansliorganisation, organisations- och riskhanteringsplan togs av förbundsstyrelsen i februari och detta innebär att tre 
tjänster har avslutats på kansliet. Under året har sju rekryteringar för vakanser genomförts: ekonomichef (vik.), forskningsansvarig, 
kommunikations- och insamlingschef, insamlare, redovisningsekonom, pressekreterare och CRM-ansvarig.
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I maj genomfördes förbundsstämma med ett hundratal ombud helt digitalt. Socialminister Lena Hallengren medverkade som 
öppningstalare. Lotta Håkansson omvaldes till förbundsordförande, Tommy Olsson valdes till 1:e vice ordförande och Pia Lennberg 
valdes till 2:e vice. Under stämman behandlades förutom sju motioner också Verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 och 2020 
samt Långsiktig verksamhetsplan för 2022 - 2026.

En ny budgetmodell togs fram kopplad till de organisatoriska förändringar som genomförts och denna har använts i arbetet med 
Aktivitetsplan och budget för 2022.

Upphandling av ny auktoriserad revisor genomfördes och uppdraget gick till KPMG.

Medlemstidningen Reumatikervärlden har utkommit med sex nummer under året, utifrån sex specifika kommunikationsteman.

En It-översyn genomfördes, vilket också resulterat i att arbetet med en ny IT-struktur har påbörjats. En tillgänglighetsanalys av 
webben genomfördes.

Office 356 med tillhörande @reumatikeradresser rullades ut till förtroendemannaorganisationen.

Fyra digitala rekryteringskonferenser genomfördes och den diagnosbaserade kurser ”Att leva med artros” lanserades.

En ny medlemsförmån i form av en olycksfallsförsäkring lanserades i december.

Under året har kansliet lagt ned mycket arbete på att hitta en ny kontorslokal och ett kontrakt signerades i december. Den nya adressen
blir Arenavägen 47 i Globenområdet och inflyttningen är planerad att ske den 2 maj 2022.

På det intressepolitiska området kan lyftas genomförandet av Patientriksdag 2021, framtagande av koncept till 
patientföreträdarutbildning och en enkät om hur pandemin har påverkat förbundets medlemmar.
Internationella Reumatikerdagen gick av stapeln den 12 oktober med många genomförda aktiviteter.
Några av de viktigaste frågorna som förbundet har drivit opinionsbildning och skapat debatt kring är jämlik rehabilitering, ett 
inkluderande arbetsliv, ändrade regler i sjukförsäkringen och restnoterade läkemedel.

Årets utdelning av forskningsmedel uppgick till 10 925 000 kronor, fördelade på 90 forskningsprojekt.
En forskningsrapport färdigställdes och distribuerades i december.

Finansiella instrument

Resultatet från finansiella investeringar uppgick till 30,8 Mkr (19,6 Mkr). Resultatet består av realisationsvinster på 31,3 Mkr (18,8 
Mkr) och utdelning på 2,6 Mkr (1,0 Mkr).

Förvaltningen under året

Vid utgången av år 2021 uppgick det totala förvaltade kapitalets marknadsvärde till 233,2 (187,7) Mkr. Därav utgjorde 84,6  (56,0) 
procent av kapitalets marknadsvärde placering i svenska och utländska aktier och resterande del placerades i fonder, räntebärande 
papper och alternativa placeringar.

Sedan 2002 arbetar Reumatikerförbundet med en oberoende rådgivare och har lagt ut kapitalförvaltningen på en extern förvaltare.

Placeringspolicy - syfte och inriktning

Förvaltningen styrs av en placeringspolicy. Syftet med denna är att ange regler, principer och riktlinjer för hur förvaltningen av 
kapitalet skall bedrivas. Utöver detta skall policyn precisera strategiska beslut och riktlinjer kring den långsiktiga förvaltningen samt 
tydliggöra roller och ansvarsfördelning. Policyn ska fungera som vägledning i det dagliga arbetet för ansvariga personer i den externa 
förvaltningen och inom Reumatikerförbundet. Placeringspolicyn innehåller mål och principer för finansiellt risktagande. 
Reumatikerförbundet eftersträvar en långsiktigt god avkastning på kapitalet, med ett balanserat risktagande, under iakttagande av den 
placeringspolicy som beslutats av Reumatikerförbundets styrelse.
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Resultat och ställning

Flerårsöversikt
2021 2020 2019 2018 2017

Antal medlemmar 40 838 43 880 45 875 46 672 47 682

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter 35 396 41 680 37 509 43 572 38 420
Verksamhetens kostnader -57 095 -61 323 -72 360 -67 641 -61 872
Resultat från finansiella investeringar 30 827 19 591 9 282 12 471 13 207
Årets resultat 9 127 -52 -25 569 -11 598 -10 245

Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr) 151 885 142 903 142 955 168 524 180 123
Balansomslutning 174 193 166 534 159 602 185 154 195 451
Soliditet 87,2% 85,8% 89,6% 91,0% 92,2%

*Definitioner av nyckeltal.

Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnader mellan tillgångar och skulder.

Soliditet - Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Till årskiftet slutade kansliets IT-koordinator. För att minska kansliets sårbarhet gällande IT-relaterad verksamhet har en IT-konsult 
engagerats som ska se över såväl kansliets IT-infrastruktur som behov av personella resurser. IT-konsulten projektleder samtidigt 
kansliets pågående IT-projekt, framförallt de som är förknippade med kansliets flytt till nya lokaler. Det gäller bl.a. hanteringen av 
kansliets server och uppsättning av en ny mappstruktur vilket inkluderar rensning av inaktuella mappar och filer.

I början av april slutade en redovisningsekonom och en rekryteringsprocess inleddes omgående. Tills processen är avslutad har en 
konsult engagerats.

Flytten av förbundskansliet till nya lokaler i maj  har gått in i ett intensivt skede. Många medarbetare är involverade i processen 
samtidigt som ordinarie verksamhet upprätthålls. Många ser fram emot flytten och förväntningarna på de nya lokalerna är stora.

Förväntad framtida utveckling samt väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Pandemin kommer sannolikt att påverka Reumatikerförbundet också under 2022, vilket i första hand får konsekvenser för 
föreningarnas möjlighet att genomföra fysiska aktiviteter. Det kommer i sin tur att påverka förbundets medlemstillväxt. Utmaningen 
blir att möta medlemmarnas förväntan på annat sätt genom utvecklade medlemsförmåner som ger större upplevd medlemsnytta. Det är
också viktigt med insatser för att bygga medlemsnytta digitalt och ännu mer använda de möjligheter som digitaliseringen innebär för 
förbundet, de förtroendevalda och för medlemmarna.

Den främsta risken för en medlemsstyrd organisation är att förlora medlemmar. Det är därför viktigt att Reumatikerförbundet i all sin 
verksamhet fokuserar på att rekrytera och behålla medlemmar och följa upp hur medlemmarna upplever nyttan med sitt medlemskap. 
Färre medlemmar innebär lägre medlemsintäkter. Antalet medlemmar styr också hur mycket statsbidrag förbundet erhåller. Denna risk 
behöver förbundet relatera till i hela verksamheten. Under året har förbundskansliet arbetat vidare med ekonomisk översyn och 
genomfört en omorganisation för att minska kostnaderna. Under kommande verksamhetsår flyttar kansliet till ny kontorslokal, vilket 
också innebär en kostnadsbesparande åtgärd.

Under 2021 kom en remiss om ett lagförslag som syftar till att införa särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel, där lagändringen
är tänkt att vara på plats den 1/7 2022. Om förslaget går igenom kan det i stor utsträckning påverka idéburna organisationers ekonomi.
För Reumatikerförbundets del handlar det i första hand om de cirka 7 miljoner kronor som förbundet får i utdelning från 
Postkodlotteriet varje år. Det är därför viktigt att det finns en beredskap för att kunna hantera ett inkomsttapp om lagförslaget går 
igenom.

Hållbarhetsupplysningar
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Reumatikerförbundet utgår ifrån förhållningssättet att hållbara medarbetare utgör grunden för all hållbarhetsutveckling i 
verksamheten. Förbundet är medlem i arbetsgivarorganisationen Fremia och tecknar kollektivavtal för samtliga anställda. För att ge 
förutsättningar för en stabil arbetsmiljö finns Unionen som lokal fackklubb, vilket stärker samverkan mellan arbetsgivare och 
medarbetare. Arbetsplatsen har också ett aktivt arbetsmiljöombud som löpande ger återkoppling i arbetsmiljöfrågorna. Detta är inte 
minst viktigt i situationen med distansarbetet under pandemin, där arbetsgivaren har gjort flera insatser för att säkra en god arbetsmiljö
på medarbetarnas hemmaplan. Förbundet har utan undantag följt myndigheternas rekommendationer och har tydliga rutiner för arbetet
för att minska smittspridningen. Styrande dokument som Arbetsmiljöpolicy och Personalhandbok finns på plats.

Medarbetarnas hälsa är prioriterad och förbundet erbjuder samtliga anställda friskvårdsbidrag och stöd via företagshälsovården vid 
behov. Under pandemin har det varit extra viktigt med täta avstämningar både mellan chef och enhet samt respektive medarbetare för 
att säkra en god psykosocial arbetsmiljö. I samband med omorganisationen har också särskilda insatser genomförts enligt 
riskhanteringsplanen när det funnits särskilt behov av stöd.

Förbundet har både en Inköpspolicy och en Hållbarhetspolicy som uppdaterats under året. Dessa är viktiga verktyg för att kunna 
arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor utifrån såväl etiskt agerande och intern kontroll som med respekt för miljön. Förbundet har även 
två placeringspolicys för förvaltning av egna medel och för förvaltning av stiftelser närstående till förbundet.

Förbundsstyrelsens resultatdisposition

Till förbundets förfogande står (SEK)
Redovisat resultat 9 126 508
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel 10 218 918
Ökning av ändamålsbestämda medel  -655 239
Årets resultat 18 690 187

i ny räkning överföres 18 690 187

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkning med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01
Not 2021-12-31 2020-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 2 691 4 026
Gåvor 2 11 403 16 438
Bidrag 3 20 036 20 145
Nettoomsättning 1 041 941
Övriga verksamhetsintäkter 225 130
Summa Verksamhetsintäkter 35 396 41 680

Verksamhetskostnader 4, 5
Ändamålskostnader -45 165 -47 875
Insamlingskostnader -6 306 -6 231
Administrationskostnader -5 624 -7 217
Summa verksamhetskostnader -57 095 -61 323

Verksamhetsresultat -21 699 -19 643

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
anläggningstillgångar

6
4 463 4 356

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 29 519 15 428
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 155 -193
Summa resultat från finansiella poster 30 827 19 591

Resultat efter finansiella poster 9 128 -52

Årets resultat 9 128 -52
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 8 162 218

162 218

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 3 704 3 704
Fordringar hos koncernföretag 10 97 97
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 11 200 200
Långfristiga värdepappersinnehav 12 58 518 61 495

62 519 65 496

Summa anläggningstillgångar 62 681 65 714

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 136 24
Övriga fordringar 2 088 3 216
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 2 331 1 205

4 555 4 445

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 14 94 374 66 050

94 374 66 050

Kassa och bank
Kassa och bank 16 12 583 30 325

12 583 30 325

Summa omsättningstillgångar 111 512 100 820

SUMMA TILLGÅNGAR 174 193 166 534
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BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Stiftelsekapital/grundkapital 3 500 3 500
Ändamålsbestämda medel 16 109 837 119 401
Balanserat kapital 38 548 20 002
Eget kapital vid årets slut 151 885 142 903

Långfristiga skulder 18

Skulder till koncernföretag 3 000 3 000
Övriga skulder 1 082 908
Summa långfristiga skulder 4 082 3 908

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 2 032 1 571
Övriga skulder 5 804 8 136
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 19 10 390 10 016
Summa kortfristiga skulder 18 226 19 723

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 174 193 166 534
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FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Ändamåls-
Grund- bestämda Balanserat Årets Totalt 
kapital medel resultat resultat Eget kapital

Ingående balans 3 500 119 401 20 054 -52 142 903

Disposition av föregående års resultat -52 52
Årets resultat 9 127 9 127
Ändamålsbestämt av givaren 655 -655
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från 
tidigare år -10 219 10 219

Utgående balans 3 500 109 837 20 002 18 690 152 030

2 021 2 020
Reumatikerfonden 106 097 113 169
Barnreumatikerfonden 305 637
Fond för Enskilda bidrag 2 476 1 821
R o L Stenbergs fond - 1 665
Fonden för SLE forskning 400 1 408
Brita Anderssons fond 559 559
Artros forskningsfond - 142

Summa ändamålsbestämda medel 109 837 119 401

Se not 17 för beskrivning av Reumatikerförbundets ändamålsbestämda kapital.
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NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
och Givas styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3.

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan 
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Reumatikerförbundets namn. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen 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 organisationen uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförs redovisas antingen som en tillgång eller 
en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i 
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.  Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som 
huvudregel till verkligt värde. I de fall Reumatikerfonden lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde 
med ersättningen.

Bidrag
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 kostnader redovisas samma räkenskapsår som 
den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna 
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället. Prenumerationer redovisas normalt som intäkt 
linjärt över prenumerationstiden.

Övriga intäkter
Övriga intäkter redovisas normalt vid erhållandet av intäkten. Gäller intäkten hyror redovisas intäkten linjärt över 
hyrestiden.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. 
Reumatikerförbundet har kostnader, s k samkostnader som är gemensamma för ändamåls-, insamlings-, och 
administrationsfunktionerna. Det kan vara IT, telefonväxel, lokalhyra etc. som fördelas på respektive funktion.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. Detta kan vara 
projekthantering och projektstyrning, hantering av ansökningshandlingar, uppföljning, rapporter och revision. Dessutom 
ingår kostnader för opinionsbildande verksamhet samt samkostnader.
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NOTER

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som organisationen haft för att samla in medel från olika givare. 
Kostnaderna kan bestå av reklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial samt personalkostnader. I 
insamlingskostnader ingår även samkostnader.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera och driva organisationen. Administrationen 
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten, revision av själva 
organisationen och administrativa system. Om en kostnad varken avser ändamål, medlemsvård/ -värvning eller insamling 
hänförs den till administrationen. I administrationen ingår även samkostnader.

Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgiften (inklusive första förhöjda hyra) redovisas linjärt över 
leasingperioden.

Ersättningar till anställda
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 pensionskostnad det år 
pensionen tjänas in.

Balansräkningen

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
enligt plan och eventuella nedskrivningar. Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat 
anskaffningsvärdet. Avskrivningar sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar:
Nedlagda utgifter på annans fastighet 5 år
Inventarier, verktyg och installationer 5 år

Finansiella tillgångar och skulder
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. 
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Finansiella instrument värderas utifrån anskaffningsvärdet. Instrumentet redovisas i balansräkningen när organisationen blir 
part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 
kassaflöden från intrumentet har löpt ut eller överförts och organisationen har överfört i stort sett alla risker och förmåner 
som är förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller
på annat sätt upphört.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar värderas individuellt och redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i Eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall organisationen fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte 
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.
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Reumatikerförbundet
Org.nr. 802002-7838

NOTER

Eventualförpliktelser
Reumatikerförbundet tecknar kreditförsäkringsbolaget pensionsgaranti PRI och är därmed automatiskt delägare. Att vara 
delägare i PRI kan kvalificera till återbäring. Varje delägare är dock skyldig att bidra med eventuella skadekostnader om 
PRIs medel skulle förbrukas. Ansvarigheten är begränsad till 2 % av pensionsskulden.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Gåvor 2021 2020

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten 10 784 15 800
Stiftelser och fonder 618 638

11 402 16 438

Not 3 Bidrag 2021 2020

Bidrag och offentliga bidrag redovisade i 
resultaträkningen
Företag 157 150
Organisation och stiftelser 1 608 882
Offentliga bidrag - Stat 11 271 12 113
Postkodlotteriet 7 000 7 000

20 036 20 145

Not 4 Leasingavtal - Operationell leasing leasegivare 2021 2020

Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år 1 955 2 886
Mellan 2 till 5 år 5 880 730
Senare än 5 år 0 0

7 835 3 616

Reumatikerförbundet leasar framför allt kontorslokaler och kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingkostnader uppgår till    
2 968 180 kr. Avtal om lokalhyra sträcker sig till 2027-04-30.

Not 5 Medelantal anställda, personalkostnader och 
arvoden till styrelsen

2021 2020

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal 
arbetstid.

Medelantal anställda har varit 28 29
varav kvinnor 22 25
varav män 6 4
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Reumatikerförbundet
Org.nr. 802002-7838

NOTER

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:

Löner och andra ersättningar
Styrelse och generalsekreterare 2 395 2 357
Övriga anställda 12 967 13 204

15 362 15 561
Sociala kostnader

Sociala kostnader 4 767 4 709
Pensionskostnader exkl löneskatt 805 1 867

5 572 6 576

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 20 934 22 137

Könsfördelning i styrelse 

Antal styrelseledamöter 11 11
varav kvinnor 9 7
varav män 2 4

Not 6 Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgång

2021 2020

Erhållna utdelningar 160 176
Realisationsresultat vid försäljningar 4 302 4 180

4 462 4 356

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2021 2020

Utdelningar 2 468 776
Realisationsresultat vid försäljningar 27 051 14 652

29 519 15 428

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 15 008 14 992
Försäljningar/utrangeringar -576 16
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 14 432 15 008
Årets avskrivningar -57 -386
Utgående redovisat värde 161 218

Not 9 Andelar i koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Reuma utveckling AB 30 000 3 704 3 704
556491-8638 Stockholm 100,00%

3 704 3 704

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital Resultat
Reuma utveckling AB 4 295 131

Not 10 Fordringar hos koncernföretag 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 97 0
Tillkommande 0 97
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 97
Utgående redovisat värde 97 97
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Reumatikerförbundet
Org.nr. 802002-7838

NOTER

Not 11 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 2021-12-31 2020-12-31

Företag Antal/Kap. Redovisat Redovisat
Organisationsnummer Säte andel % värde värde
Ingående anskaffningsvärde 200 200
Utgående redovisat värde 200 200

Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde 61 495 71 701
Inköp 578 624
Försäljningar/utrangeringar -3 555 -10 830
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 58 518 61 495
Utgående redovisat värde 58 518 61 495

Not 13 Specifikation av värdepapper, 
antal aktier

2021 2020

Sv aktier klass A, 58 235,96 st 5 682 5 682
Summa 5 682 5 682

Fonder
Brummer multi strategi 20 997 20 997
Cliens företagsobligationer A 15 518 15 422
Robur Sverigefond Mega 1 325 2 168
Swedbank Humanfond 1 148 1 148
Swedbank Räntefond kort A 0 438
SEB Etisk Global Indexfond 13 849 15 640
Summa 52 837 55 813

Not 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Förutbetalda hyror 702 1 120
Förutbetalda datakostnader 1 048 0
Upplupna intäkter 0 85
Övriga förutbetalda kostnader 581 0

2 331 1 205

Not 15 Övriga kortfristiga placeringar

Namn Bokfört värde Anskaffnings- Marknads-
värde värde

Aktier 93 993 93 993 129 632
Fonder SEB 269 269 1 252
Aktier Swedbank 112 112 186

94 374 94 374 131 070

Not 16 Checkräkningskredit 2021-12-31 2020-12-31

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 0 1 500
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NOTER

Not 17 Reumatikerförbundets ändamålsbestämda kapital

  Reumatikerfonden
Ändamål: Främja reumatologisk forskning kring andra sjukdomar i rörelseorganen.

Barnreumatikerfonden
Framställning och distribution av upplysningsmaterial rörande reumatism hos barn och ungdomar. Centralt anordnande 
läger, kurser och konferenser. Stipendier rörande utbildning/fortbildning i JCA.

Fond för enskilda bidrag
Bidrag till medlemmar för rehabiliteringsresor till varmare klimat.

Stenbergs fond
30 % reumatologisk forskning, 40 % reumatikers utlandsvård, 10 % information och utbildning, 10 % till styrelsens 
förfogande för andra ändamål samt 10 % till fondkapital.

Fonden för SLE-forskning
SLE-forskning.

Brita Anderssons fond
Till förmån för reumatiker bosatta i Helsingborg.

Artros forskningsfond
Artros forskning.

Not 18 Långfristiga skulder 2021-12-31 2020-12-31

Långfristiga skulder som förfaller till betalning 
senare än 5 år efter balansdagen 4 082 3 908

Not 19 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2021-12-31 2020-12-31

Upplupna semesterlöner 584 642
Upplupna sociala avgifter, semesterlöner 292 320
Övriga interimsskulder 877 534
Kapitalförvaltning 2 258 1 072
Förutbetalda medlemsavgifter till nästa år 6 379 6 743
Förutbetalda bidrag Postkodlotteriet 0 705

10 390 10 016
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Stockholm, datum enligt datumstämpel till elektroniska signaturer

Lotta Håkansson Tommy Olsson Pia Lennberg
Ordförande Förste vice ordförande Andra vice ordförande

Christina Dahlström Ritva Elg Mats Griph

Gunilla Göran Sofia Hagel Elin Hoffner

Monica Holmner Britt-Marie Nyhäll-Wåhlin

Vår revisionsberättelse har lämnats dag enligt datumstämpel 
till elektroniska signaturer

Stina Pettersson
Auktoriserad revisor

Roine Hangvar Suzanne Ahlkvist
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor
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