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Styrelsen för Svenska Diabetesförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Svenska Diabetesförbundet bildades 1943 och är ett rikstäckande ideellt förbund som är politiskt och
religiöst obundet. Diabetesförbundet har sitt säte i Johanneshov. Verksamheten har som ändamål att
förbättra livsvillkoren för personer som lever med diabetes och bevaka deras intressen i syfte att minska
konsekvenserna av sjukdomen.
Genom ett attraktivt och tydligt medlemserbjudande ska Diabetesförbundet underlätta för Sveriges ca
500 000 personer med diabetes att bli medlemmar. Genom stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
forskningsfond, Diabetesfonden, främjar Diabetesförbundet vetenskaplig forskning rörande diabetes.

Främjande av ändamålet
Spridning av information och kunskap om diabetes
Diabetesförbundet producerar informationsmaterial om sjukdomen diabetes som kostnadsfritt är
tillgängligt att beställa från Diabetesförbundet. Materialet beställs främst av medlemmar,
Diabetesförbundets egna föreningar och sjukvårdspersonal. Diabetesförbundet har under året erhållit
anslag från Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond, Diabetesfonden, för framtagande av
informationsmaterial. Detta eftersom ändamålet att sprida kunskap om sjukdomen diabetes delas med
Diabetesförbundet. I materialet framgår att Diabetesfonden är medproducent.
Intressepolitiskt påverkansarbete
Utgångspunkten för Diabetesförbundets påverkansarbete är det idéprogram som fastställs av
riksstämman, där ett nytt idéprogram för verksamhetsåren 2018-2021 beslutades av riksstämman i maj
2018. Tre områden har lyfts i idéprogrammet som extra viktiga, jämlik diabetesvård, individ- och
kunskapsbaserad diabetesvård samt villkor och rättigheter i samhället. Idéprogrammet finns publicerat på
hemsidan www.diabetes.se. I den årliga verksamhets- och budgetplaneringen görs en prioritering av
aktuella och viktiga frågor, samtidigt som nya frågor hanteras löpande. Under 2020 har
Diabetesförbundet främst genom ordförande Thomas Löfvenius, förste vice ordförande Anna Stigsdotter
Jansson samt andre vice ordförande Helene Hellmark Knutsson medverkat i en rad möten,
sammankomster och debattartiklar som är av vikt för påverkansarbetet, och där Diabetesförbundets
patientperspektiv representerats.
Medlemmarna
Diabetesförbundet ska vara en stark medlemsorganisation, nationellt, regionalt, och lokalt. Medlemmarna
är en förutsättning för att förbundet ska kunna vara en tydlig samhällsröst för alla som berörs av diabetes.
Liksom många liknande medlemsorganisationer har Diabetesförbundet de senaste åren haft en utmaning
att attrahera och behålla medlemmar. Antalet medlemmar har liksom föregående år (2019:22 064
stycken) fortsatt att minska under 2020, det totala antalet betalande medlemmar räknades per den 31
december 2020 till 21 171. Satsningar görs varje vår på att ringa upp de medlemmar som inte betalat sin
medlemsavi. Denna insats har visat sig värdefull då många medlemmar valt att kvarstå med sitt
medlemsskap efter aktiv kontakt från vår medlemsservice. Under 2020 har Diabetesförbundt fortsatt att
utveckla medlemserbjudandet med en Tandvårdsförsäkring, för att bland annat möta upp behovet av
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regelbunden tandvård för personer med diabetes och där den offentliga tandvårdsförsäkringen inte
omfattas av högkostnadsskyddet. Tidningen Allt om Diabetes, som utkommer med 6 nummer per år och
som också utgör en viktig del av medlemserbjudandet, får fortsatt högt betyg av medlemmar och andra
läsare. Diabetesförbundet har även en tjänst för medlemmar som vill ställa frågor till en
diabetessjuksköterska.
Stöd till forskning
Diabetesförbundet stödjer forskning kring diabetes genom Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets
Forskningsfond, Diabetesfonden. Diabetesfonden är en egen fristående juridisk person, som avropar
administrativa tjänster från Diabetesförbundet. I ansökningsprocessen för 2020, avseende verksamhetsår
2021, utlystes forskningsanslag på 20,5 miljoner till 56 forskningsprojekt, varav 24 är nya
forskningsprojekt och 32 pågående, s.k. rekommenderade anslag. Diabetesfondens insamlingsverksamhet
stöds genom att upplåta annonsering i medlemstidningen Allt om Diabetes och redaktionella artiklar som
belyser forskningsprojekt och forskare som erhållit anslag. Tidningen Allt om Diabetes skriver även om
forskning kring diabetessjukdomarna som bedrivs i övriga världen. Till Världsdiabetesdagen den 14
november 2020 tog Diabetesförbundet tillsammans med Aftonbladet fram en specialbilaga på temat
diabetes som gratis distribuerades tillsammans med huvudtidningen den 12 november. Inför denna utgåva
publicerades flera redaktionella artiklar med olika vinklar på temat diabetes i huvudtidningen. Artiklarna
liksom innehållet i bilagan arbetades fram av redaktionen bakom tidningen Allt om Diabetes.

Förvaltning
Under 2020 genomförde Diabetesförbundet en extra riksstämma då den tidigare ordförande valt att lämna
sin ordförandepost. Vid riksstämman valdes ny förbundsordförande, Thomas Löfvenius. Fyllnadsval
genomfördes också till ett antal ledamotplatser. Nuvarande förbundsstyrelse är invald till dess att
ordinarie riksstämma genomförs i maj 2021.
Förbundsstyrelsen håller sina möten enligt ett fastlagt så kallat årshjul för att verksamhetens behov ska
kunna planeras och följas upp på ett kvalitetssäkrat sätt. Under 2020 har 21 styrelsemöten genomförts.
Samtliga förtroendevalda på förbundsnivån, utom ordförande och vice ordförande, är arvoderade utifrån
de beslut som fattas av riksstämman och, beträffande Ung Diabetes råd, av förbundsstyrelsen.
Ordförande har efter den extra riksstämman i mars, utifrån verksamhetens behov och efter
förbundsstyrelsebeslut, valt att delegera arbetsuppgifter till vice ordförande samt därtill hörande del av
heltidsarvodet.
De fasta arvodena baseras på inkomstbasbeloppet och utgår enligt följande: Förbundsordförande (2/3 av
heltidsuppdrag om 100% enligt FS-beslut) 41 800 kr/mån, Vice ordförande (resterande 1/3 av
ordförandes arbets uppgifter enligt FS-beslut) 25 000 kr/mån. Inget arvode utöver det fasta arvodet utgår
till vice ordförande. Ledamöter presidiet 36 740 kr/år (55%), Övriga ledamöter i styrelsen 20 040 kr/år
(30%), Förtroendevalda revisorer 13 360 kr/år (20%), Sammankallande i valberedningen 6 000 kr/år,
Övriga ledamöter i valberedningen 5 000 kr/år, Ordförande och vice ordgörande i Ung Diabetes råd 40
080 kr/år (60%), Övriga ledamöter i Ung Diabetes råd 16 700 kr/år (25%).
Samtliga förtroendevalda, utom förbundsordföranden, får sammanträdesarvode med 800 kr om minst 8
timmar av tiden mellan kl. 06.00 och 24.00 tas i anspråk för uppdraget och 500 kr om mer än 3 men inte
8 timmar av tiden tas i anspråk. Dagarvode utges inte för t.ex. förberedande arbete, som ingår i
grundarvodet. Förlorad arbetsförtjänst ersätts mot intyg, medan reseersättning utgår enligt fastställda
riktlinjer för resor. Förbundsordföranden leder och styr verksamheten, förbereder sammanträden och
deltar i strategiskt viktiga möten och vid annan representation. Övriga ledamöter deltar i verksamheten i
enlighet med beslutad arbets- och delegationsordning samt deltar i sammanträden och viss representation.
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Ung Diabetes råd är förbundets ungdomsråd, som organisatoriskt är en del av förbundet. Rådet arbetar
med att förbättra livskvaliteten för unga med diabetes. Rådet anordnar landsomfattande aktiviteter för
åldersgruppen 15-30 år, arbetar med intressepolitiska frågor, samt ger information, inspiration, stöd och
gemenskap för unga med diabetes och deras omgivning. Rådet arbetar också med lokal verksamhet
genom Lokala Ung Diabetes, LUD. Under styrelsen finns också ett föräldraråd som bland annat fungerar
som referensgrupp till styrelsen i frågor som gäller barn med diabetes och deras föräldrar samt
uppmärksammar förbundet på viktiga frågor som gäller barnens och familjernas situation när det gäller
vård- och socialpolitiska frågor. Till ledamöterna i föräldrarådet utgår inte något fast arvode, men
ersättning i övrigt som för andra förtroendevalda. Kontaktuppgifter till styrelsens ledamöter finns
publicerade på diabetes.se
Löpande förvaltning
Förbundsstyrelsens operativa arbete planeras och utförs på förbundskansliet. Kansliet har också en
beredande roll i förhållande till förbundsstyrelsen. Verksamhetschefen har det övergripande ansvaret för
förbundskansliets verksamhet och anställda och rapporterar till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen och
kansliet arbetar tillsammans för att fortlöpande anpassa Diabetesförbundets metod för
verksamhetsplanering och styrning till verksamehtens behov. Framförallt sker detta i samband med
verksamhets- och budgetplaneringen under hösten, då styrelsen fastställer strategiska och operativa mål
som ska vägleda förbundskansliets planering, genomförande och uppföljning av verksamheten på ett
tydligt och transparent sätt. Antalet anställda har under verksamhetsåret 2020 i medeltal uppgått till ca 7
medarbetare, varav två av tjänsterna är på deltid och en utförs i konsultroll. Kontaktuppgifter till
förbundskansliets medarbetare finns publicerade på diabetes.se.
Ekonomi
Diabetesförbundets intäkter består främst av statsbidrag, medlems- och tidningsavgifter, annonsintäkter,
gåvor/testamenten. De totala intäkterna för 2020 uppgår till 18 mkr vilket är högre än föregående år.
Under verksamhetsåret 2020 har testamenterade medel uppgått till ca 1,7 mkr vilket är 1,3 mkr högre
jämfört med föregående verksamhetsår. Testamenterade medel är en viktig och betydande intäktskälla för
förbundet samtidigt som det utgör en osäker intäktskälla. Vi har under de senaste åren sett en
nedåtgående trend, att vi i år bryter trenden är mycket positivt för verksamheten. När Förbundet gör sin
årliga finansiella planering så budgeterar vi inte för testamenten eftersom det är en osäker intäkt, det är
beslut som togs 2017. Statsbidraget har ökat med ca 136 tkr jämfört med föregående år, annonsintäkterna
ligger i linje med föregående år och medlemsintäkterna tillsammans med prenumeration av tidningen,
Allt om Diabetes, är lägre än föregående år. Fasta kostnader för kansliets lokaler och personal utgör en
betydande del av kostnaderna för förbundet. Förbundets resultat och ställning i övrigt framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Kapitalförvaltning
Diabetesförbundet har alla sina tillgångar fördelade på Handelsbanken och Swedbank. Förvaltning av
medel hos Handelsbanken och Swedbank sker genom diskretionär kapitalförvaltning och i enlighet med
förbundets fastställda placeringspolicy som revideras av styrelsen en gång per år, eller på förekommen
anledning och då efter rekommendation av styrelsens Finansutskott. Förbundets placeringspolicy finns
publicerad på diabetes.se. Totala avkastningen på vårt finansiella kapital under 2020 uppgår till 7,2%
(2019: 14%, 2018: -2%, 2017: 8,5%, 2016: 9,1%). Målet med kapitalförvaltningen är att den långsiktiga
avkastningen ska ha en real avkastning i genomsnitt (jfr inflationen mätt som KPI) om lägst 4% (vilket
motsvarar 2% plus inflation på 2%) i snitt per år över en konjunkturcykel (normalt 5 år) på portföljens
medel, och samtidigt ge en positiv och stabil avkastning oavsett marknadsinriktning samt maximera
avkastningen inom de ramar som policyn ger. Med avkastning avses det sammanlagda värdet av
direktavkastning och värdestegring.
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Utskottet för ekonomi och kapitalförvaltning
Bevakar att Diabetesförbundets ekonomiska förvaltning bedrivs på ett tillfredsställande sätt samt följer
upp hur revisorernas påpekanden och rekommendationer hanteras i organisationen. Finansutskottet
stödjer organisationen i medelsförvaltning, ser över placeringspolicy och utvärderar förvaltningens
resultat. Genomför etisk granskning och utvärderar om medelsförvaltningen sker inom ramen för
förvaltningspolicyn. Ingår från och med 2020-12-31: Peder Thyrvin (styrelserepresentant
Diabetesfonden), Ulf Andre (extern rådgivare), Kjell-Åke Nilsson (styrelserepresentant
Diabetesförbundet), samt Ove Nilsson (styrelserepresentant Diabetesförbundet).

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhetsåret 2020 har på många sätt varit annorlunda och utmanande eftersom det har präglats av
coronapandemin. Detta har påverkat oss på flera sätt, bl a har arbete och möten till stor det genomförts
digitalt parallellt med att viktig verksamhet som ex lägerverksamhet, föreningsaktiviteter och
påverkansarbete som krävt fysikt närvaro behövt att ställas in när det inte kunnat ställas om till digitalt.
Trots detta så har Diabetesförbundet lyckats upprätthålla stora delar av verksamheten och skyndat på den
digitala utvecklingen, något som sannolikt är till stor nytta för verksamheten framgent. Pandemin har
heller inte fått avsevärd påverkan på intäkterna under 2020. Börsen har återhämtat sig under året vilket
har varit positivt för Diabetesförbundets förvaltade kapital.
Under våren 2020 har kansliets verksamhet präglats av intensivt arbete med den extra insatta
riksstämman samt flytten till en ny lokal. Att vi har flyttat till en mer yteffektiv lokal medför att vi får
lägre kostnader framgent. Denna åtgärd ligger i linje med att få ned kostnaderna och en budget i balans.
Vi har även arbetat med att effektivisera vår verksamhet, vi har exempelvis infört både ett avtalssystem
och ett digitalt signeringsverktyg. Parallellt med detta så har vi arbetat med en övergripande
utvecklingsstrategi som syftar till att säkerställa en hållbar verksamhet och finansiering på sikt.
Diabetesförbundet har inom ramen för ett treårigt projekt, Ökad Diabeteskunskap 2.0, under 2020
säkerställt ett omfattande anslag från Diabetesfonden på 6 mkr som från 2021 kommer att finansiera
verksamhet som ligger i linje med både Diabetesfonden och Diabetesförbundets ändamål.

Flerårsöversikt tkr
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medlemsavgifter/verksamhetsintäkter (%)
Antal medlemmar
Medelantal anställda

2020

2019

2018

2017

2016

18 052
-244
1 083
839
30 390
91
24
21 171
7

17 298
-4 242
724
-3 519
30 190
89
25
22 064
10

17 444
-10 076
9 202
-874
35 371
86
17
22 682
12

21 036
-9 415
2 712
-6 703
36 275
86
14
23 067
14

21 979
-2 007
1 388
-619
42 256
90
14
22 734
16

Definitioner
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
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Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Ianspråktagande
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
26 827 645
838 728

Summa
kapital
26 827 645
838 728

27 666 373

27 666 373

Framtida utveckling
Diabetes är en växande folksjukdom i Sverige och i världen i stort. Diabetesförbundet har fortsatt en
mycket viktig funktion att fylla i samhället som företrädare för de personer som på olika sätt berörs av
diabetes.
Diabetesförbundet anser att personer med diabetes ska få leva ett långt och friskt liv. Ett liv som inte
behöver kretsa kring kost och motion, där inte allt i vardagen handlar om insulinsprutor och hjälpmedel.
Ett liv som inte möts av fördomar och orättvisor. Det finns inget botemedel mot diabetes idag. När
sjukdomen griper tag är det för resten av livet. Vår vision är att utrota sjukdomen för gott. Men här och
nu gör vi allt för att livet ska vara så rättvist och enkelt som möjligt.
Det är fortsatt en stor utmaning att öka antalet medlemmar, vi kommer fortsätta arbetet med att utveckla
medlemserbjudandet och att vara en stark opinionsbildare vad gäller diabetes. Det är nödvändigt både för
att fungera som stark kraft i samhället, men också för att kunna bedriva medlemsnyttig verksamhet både
lokalt och på riksnivå och påverka samhällets utveckling som organisation och medlemsdemokrati.

Resultat och ställning
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

4 421 107
2 697 982
6 417 838
1 434 161
3 080 538
18 051 627

4 342 242
1 549 926
6 166 024
1 514 456
3 726 162
17 298 810

-11 966 003
-5 540 146
-237 540
-552 302
-18 295 991

-11 724 791
-9 077 194
-739 310
0
-21 541 295

-244 364

-4 242 486

1 084 241
-1 148
1 083 093
838 728

724 356
-1 183
723 172
-3 519 313

Resultat före skatt

838 728

-3 519 313

Årets resultat

838 728

-3 519 313

Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

2
2
3
4

Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar och nedskrivningar
Övriga rörelsekostnader

5, 6
7

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
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Not

2020-12-31

2019-12-31

0
0

0
0

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande
arbeten
9
Materiella anläggningstillgångar
Förbättringsutgifter på annans fastighet
Inventarier

10
11

87 675
283 977
371 652

298 628
577 708
876 336

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

24 292 014
24 292 014
24 663 666

23 207 774
23 207 774
24 084 110

224 930
260 640
2 076 635
872 137
3 434 342

253 807
228 343
1 813 406
1 230 194
3 525 750

2 292 297
5 726 639

2 580 328
6 106 078

30 390 305

30 190 188

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuella skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2020-12-31

2019-12-31

26 827 646
838 728
27 666 374

30 346 959
-3 519 313
26 827 646

1 319 399
85 690
755 636
563 206
2 723 931

1 467 446
0
672 116
1 222 980
3 362 542

30 390 305

30 190 188

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i Diabetesförbundet. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Diabetesförbundet tar emot en tillgång eller tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls
därför att Diabetesförbundet uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Diabetesförbundet
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
Diabetesförbundet erhåller statsbidrag som redovisas som bidrag.
Bidrag från samarbetsorganisationer som Bingolotto och Humanfonden redovisas som 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 uppfyllts.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad
bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Diabetesförbundet fått eller kommer
att få.
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Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Övriga intäkter
Övriga intäkter redovisas till verkligt värde av vad förbundet erhållit eller kommer att erhålla.
Intäkter från Diabetesfonden avseende fördelning av gemensamma kostnader redovisas under övriga
intäkter det år debiteringen avser.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier: 20 %
Datorer: 33 %
Hemsida: 33 %
Förbättringsutgifter annans fastighet: Återstoden av hyreskontraktets löptid

Finansiella tillgångar
Finansiella tillgångar och skulder värderas i enlighet med kapitel 11 (finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Anskaffningsvärdet för finansiella tillgångar som förvärvats genom gåva utgörs av tillgångens verkliga
värde vid gåvotillfället.
Värdepappersportfölj
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.
Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedöms om det finns indikationer på nedskrivningsbehov av någon av de finansiella
anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om värdenedgången bedöms vara bestående och prövas för
värdepappersportföljen som en post.
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Ändamålsbestämda medel
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu ej förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel.

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

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänhet
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Bidrag
Sponsring
Stiftelser
Offentliga bidrag
Statsbidrag
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2020

2019

1 708 257
333 285
117 460
538 979
2 697 981

409 686
236 513
200 000
703 727
1 549 926

50 000
427 082
477 082

164 000
152 640
316 640

5 940 756
5 940 756

5 804 384
5 804 384
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Not 3 Nettoomsättning
Tidningsprenumeration
Annonser
Försäljning informationsmaterial

2020
50 525
1 301 971
81 665
1 434 161

2019
4 695
1 317 500
192 261
1 514 456

2020

2019

2 919 794
-7
26 000
134 751

3 550 669
19
20 678
110 794
44 002
3 726 162

Not 4 Övriga intäkter

Vidarefakturerade kostnader Diabetesfonden
Öresavrundning
Övriga intäkter
Provisionsintäkter
Nedläggning av lokalförening

3 080 538

Not 5 Leasingavtal
Diabetesförbundet leasar framförallt kontorslokaler samt annan kontorsutrustning.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 009 878 kr (2 361 762 kr)
Befintligt hyresavtal sträcker sig till 2023-06-30

Not 6 Övriga externa kostnader

Bidrag till lokal verksamhet
Tryckning, distribution mm för tidningen
Lokalkostnader
Köpta tjänster
Resekostnader, logi och övrigt
Övriga externa kostnader
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2020

2019

120 460
3 798 353
1 943 211
3 344 799
107 358
2 651 852
11 966 033

373 806
3 647 936
2 311 925
1 935 995
728 843
2 726 286
11 724 791
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Not 7 Anställda och personalkostnader
2020

2019

1 056 002
548 621
2 479 432
4 084 055

1 684 846
664 815
3 999 911
6 349 572

69 628
350 095
1 036 368
1 456 091

195 031
360 048
2 172 543
2 727 622

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

5 540 146

9 077 194

Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

42 %
58 %

55 %
45 %

2020

2019

481 103
603 138
1 084 241

314 906
409 449
724 355

Löner och andra ersättningar
Ordförande och verksamhetschef
Förtroendevalda
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader för ordförande och verksamhetschef
Pensionskostnader för övriga anställda
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Not 8 Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
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Not 9 Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
0

931 284
931 284

Netto anskaffningsvärde

0

931 284

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

0
0

-672 594
-258 690
-931 284

Utgående redovisat värde

0

0

2020-12-31

2019-12-31

463 768
-368 123
95 645

463 768
0
463 768

95 645

463 768

-165 140
157 170
-7 970

-93 264
-71 876
-165 140

87 675

298 628

2020-12-31

2019-12-31

1 581 559
-536 785
1 044 774

1 581 559
0
1 581 559

-1 003 851
243 054
-760 797

-595 107
-408 744
-1 003 851

283 977

577 708

Not 10 Förbättringsutgifter på annans fastighet
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Netto anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
Not 11 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde
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Not 12 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2020-12-31

2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

23 207 773
2 673 478
-1 589 237
24 292 014

26 405 395
290 524
-3 488 146
23 207 773

Utgående redovisat värde

24 292 014

23 207 773

2020-12-31

2019-12-31

437 393
244 515
15 975
174 254
872 137

500 000
549 273
0
180 921
1 230 194

2020-12-31

2019-12-31

428 522
134 684
563 206

516 960
706 019
1 222 979

2020-12-31

2019-12-31

242 860
242 860

242 680
242 680

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Humanfonden
Hyra
Försäljning webbshop
Övriga poster

Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna personalkostnader
Övriga poster

Not 15 Eventualförpliktelser
Ansvarighet till försäkringsbolaget PRI pensionsgaranti,
ömsesidigt
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Stockholm 2021-04-12

Thomas Löfvenius
Ordförande

Anna Stigsdotter Jansson
Förste vice ordförande

Helene Hellmark Knutsson
Andre vice ordförande

Dick Fridén
Ledamot

Lena Jonsson
Ledamot

Ove Nilson
Ledamot

Jonas Bergstedt
Ledamot

Lars Persson
Ledamot

Kjell-Åke Nilsson
Ledeamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-04-27

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
BDO Mälardalen

Ann-Catrine Lundström
Förtroendevald revisor

Peter Pollak
Förtroendevald revisor
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