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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Läkare i Världen är den svenska grenen av Médecins du Monde (MdM), ett nätverk av internationella
humanitära organisationer som arbetar för alla människors lika rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Läkare i
Världen har sin utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och vår vision är tillgång
till bästa möjliga hälsa för alla. Det internationella nätverket består av 16 nationella organisationer, som
är verksamma med mellan 350 och 400 program i mellan 70 och 80 länder årligen. Ungefär 11 700 000
människor världen över berörs mer eller mindre direkt av nätverkets insatser. I Sverige har vi under
2020 mött över 1400 personer i våra verksamheter, varav många är barn eller personer som lever med
ett eller flera barn.

2020 har även vår verksamhet färgats starkt av den pågående pandemin. Vi har arbetat vidare för vår
vision genom våra nationella program, deltagande i det internationella nätverkets styrprocesser,
påverkansarbete och mediaexponering. Det arbete vi gör har på många sätt fått förändras men framför
allt har vi sett hur det vi gör blir allt viktigare för de allt mer utsatta människor vi möter.

Vårt arbete utgår från att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet. Vi arbetar utifrån
följande principer:

● Hjälpa: Vi hjälper med socialt stöd och rådgivning angående rättigheter och möjligheter för
marginaliserade grupper.

● Vårda: Vi ger vård till dem som av någon anledning inte har tillgång till hälso och sjukvård.
● Vittna: Vi vittnar om hinder till hälso- och sjukvården och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Vad vi gör för att uppnå vårt ändamål
Läkare i Världen startade i Sverige 1991 och driver sedan dess en mottagning för mental och social
hälsa med bas i Stockholm där vi hjälper papperslösa och andra migranter med råd och stöd.

Sedan 1995 driver Läkare i Världen medicinska mottagningar där vi erbjuder kostnadsfri vård samt
mediciner till personer som saknar tillgång till subventionerad hälso- och sjukvård i Sverige, i första
hand papperslösa och utsatta EU-medborgare.

I alla våra verksamheter vittnar vi om det vi möter och om varför vi måste göra insatser för
grundläggande mänskliga rättigheter även i Sverige. Vi bedriver påverkansarbete, informerar och
samlar vittnesmål direkt från dem vi möter, både lokalt och nationellt. Mycket av detta används också
för att kunna påverka i EU och andra internationella sammanhang, t ex genom att vi medverkar i flera
internationella samarbeten.

Läkare i Världen har en mer detaljerad verksamhetsberättelse som beskriver vad vi har gjort under år
2020 och rapporterar effekter av verksamheten enligt Givas riktlinjer. Du finner dem på vår webbsida.

Organisation
Under 2020 var Thomas Avén ordförande och ledde en styrelse bestående av vice ordförande Mårten
Brink och styrelseledamöterna Milosz Swiergiel, Per Naroskin, Emil Adén, Firyal Kryou, Hanna Jerndal
och Josefine Öderyd.

Valberedningen 2020 bestod av Cecilia Malmström, Meta Wiborgh, Martin Gode och Astrid Börjesson.

Revision 2020 gjordes av Allegretto Revision AB med Lars Erik Engberg som huvudansvarig.

Styrelsen anställer organisationens generalsekreterare, Eliot Wieslander, som leder den dagliga
verksamheten och organisationens kansli. Sammantaget har 16 personer (inklusive timanställda och
vikarier) arbetat för organisationen under 2020 i totalt ca 8,2 årsarbetstider. Av de anställda är elva
personer kvinnor, fyra män och en övriga.
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Medlemmar och volontärer
Läkare i Världen hade 164 medlemmar i slutet av 2020. Läkare i Världen är en gräsrotsorganisation och
all verksamhet drivs av volontärer som arbetar helt ideellt. Totalt är 668  personer registrerade som
volontärer för organisationen.

Förändring av eget kapital

Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Totalt eget kapital

Ingående balans 37 565 kr 400 647 kr 438 212 kr

Ändamålsbestämt av givaren −2 414 kr −2 414 kr

Ändamålsbestämt av styrelsen 0 kr 0 kr

Ändamålsbestämt av årsmöte 0 kr 0 kr

Årets resultat 280 534 kr 280 534 kr

Utgående balans 35 151 kr 681 182 kr 716 334 kr

Beträffande resultatet av föreningens verksamhet under räkenskapsåret och dess ekonomiska ställning
vid årets utgång hänvisas i övrigt till nedan intagna resultat- och balansräkningar med kommentarer
och tilläggsupplysningar. Om inte särskilt annat anges, redovisas alla belopp i kronor. För värderings-
och redovisningsprinciper, se not 1.

Föreningens ekonomiska resultat och ställning
Föreningens resultat och ställning framgår av följande sidor. Ekonomin har varit stabil trots pandemin
och har under 2020 ett överskott. Det innebär att det underskott som föreningen tvingats ta under
föregående år nu har jämnats ut till del. Resultatet för 2020 är 278 120 kronor.

Soliditeten har förbättrats. Några av våra mer långvariga kontrakt håller på att gå mot sitt slut och vi har
därför minskat våra avtalade leasingavgifter.

Flerårsöversikt
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusentals kronor.

2020 2019 2018

Nettoomsättning kkr 8 298 8 842 7 081

Res. efter finansiella poster 278 −426 257

Balansomslutning 2 213 1 748 2 290

Soliditet (%) 30,78% 23,72% 24,88%

Nyckeltalsdefinitioner: Soliditet: Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
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Resultaträkning
Funktionsindelad resultaträkning i enlighet med Givas (tidigare FRIIs) riktlinjer.

Not 2020 2019

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter 12 200 kr 14 800 kr

Gåvor 2 484 356 kr 555 614 kr

Bidrag 2 7 647 909 kr 7 850 236 kr

Övriga intäkter 35 086 kr 421 669 kr

Summa Verksamhetsintäkter 8 297 642 kr 8 842 319 kr

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader 1, 3, 4 7 957 614 kr 8 882 093 kr

Insamlingskostnader 1 36 357 kr 142 334 kr

Administrativa kostnader 1 24 636 kr 244 303 kr

Summa kostnader 8 018 607 kr 9 268 731 kr

Verksamhetsresultat 279 035 kr −426 412 kr

Resultat från finansiella investeringar −914 kr −664 kr

Ränteintäkter och liknande poster

Räntekostnader och liknande poster

Summa finansiella investeringar −914 kr −664 kr

Årets resultat 278 120,35 kr −425 748 kr

Förändring av ändamålsbestämda medel

2020 2019

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 278 120 kr −425 748 kr

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 2 414 kr 13 892 kr

Reservering av ändamålsbestämda medel 0 kr 0 kr

Kvarstående belopp för året / Förändring av balanserat kapital 280 534 kr −411 856 kr
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Balansräkning

Not 2020-12-31 2019-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Bilar och andra transportmedel 0 kr 0 kr

Maskiner och inventarier 2 845 kr 0 kr

Summa anläggningstillgångar 2 845 kr 0 kr

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 205 579 kr 106 610 kr

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2 241 kr 548 855 kr

Övriga fordringar 11 315 kr 133 807 kr

Summa kortfristiga fordringar 219 135 kr 789 271 kr

Kassa och bank 1 991 078 kr 958 614 kr

Summa tillgångar 2 213 058 kr 1 747 885 kr

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat kapital 835 121 kr 569 720 kr

Resultat från föregående år −411 856 kr 265 401 kr

Årets resultat 280 534 kr −411 856 kr

Ändamålsbestämda medel 35 151 kr 37 565 kr

Summa eget kapital 738 951,29 kr 460 830 kr

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 217 643 kr 402 812 kr

Skatteskulder 6 146 029 kr 131 741 kr

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 6 485 010 kr 319 760 kr

Övriga skulder 197 458 kr 176 904 kr

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 427 966 kr 255 839 kr

Summa kortfristiga skulder 1 474 107 kr 1 287 055 kr
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Tilläggsupplysningar

Not 1. redovisnings och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Läkare i Världen är en registrerad insamlingsorganisation och redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen BFNAR 2012:1 och Givas riktlinjer för årsredovisning.

Värderingsprinciper med mera
Fordringar har tagits upp med det belopp som förväntas inkomma. Tillgångar, avsättningar, och skulder
har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.

Intäktsredovisning
Intäkten värderas, om inget annat anges, till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker. Verksamhetsintäkter
delas upp i medlemsavgifter, insamlade medel (gåvor), bidrag och övriga intäkter.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas det räkenskapsår de avser.

Insamlade medel
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, privata och
ideella fonder och stiftelser samt sponsring.

Gåvor och bidrag
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. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att föreningen
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om föreningen har en skyldighet att återbetala värdet
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte bidrag är det en gåva.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhålla bidrag redovisas
som skuld tills dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Gåvor redovisas som huvudregel när de
erhålls. Om gåvan är avsedd för ett specifikt ändamål, redovisas den del av gåvan som inte använts
som ändamålsbestämda medel under eget kapital.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är sådant som inte är primärt för organisationen, till exempel ersättning för kostnader i
samband med verksamhet och avyttring av inventarier.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnaderna delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings och
administrationskostnader. De kostnader som tillhör projektverksamhet redovisas som ändamål, oavsett
kostnadsslag. Kostnader som berör samtliga delar, t ex kostnad för gemensamma lokalytor fördelas
enligt principen 10 % insamling, 15 % administration och 75 % verksamhet.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som är del av föreningens uppdrag enligt stadgarna. Kostnad
för administration som är en direkt följd av projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.

Insamlingskostnader
Kostnader som föreningen haft för att samla in medel.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera föreningen och som inte är en del
av direkt verksamhet inom ändamålet. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för
givare.
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Not 2. Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisas i resultaträkningen

2020 2019

Allmänheten 255 420 kr 417 346 kr

Företag 16 619 kr 99 637 kr

Andra organisationer 212 317 kr 38 631 kr

Externa stiftelser och fonder 0 kr 0 kr

Summa 484 356 kr 555 614 kr

Bidrag som redovisas som intäkt

2020 2019

Allmänheten 0 kr 0 kr

Mdm - nätverket 46 897 kr 1 740 978 kr

Andra organisationer 0 kr 65 314 kr

Externa stiftelser och fonder 908 310 kr 2 861 829 kr

Summa 955 208 kr 4 668 121 kr

Offentligt stöd (villkorade bidrag)

2020 2019

Kommun och landsting 1 746 634 kr 1 100 000 kr

Statligt stöd 4 975 000 kr 1 350 000 kr

Nationella EU-fonder 0 kr 246 255 kr

EU −4 346 kr 485 860 kr

Summa 6 692 701 kr 3 182 115 kr

Totalt insamlade medel består av följande:

2020 2019

Gåvor som redovisas i resultaträkning 1 439 564 kr 555 614 kr

Bidrag som redovisas som intäkt 6 692 701 kr 7 850 236 kr

Summa insamlade medel 8 132 265 kr 8 405 850 kr
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Not 3. Medeltal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Medeltalet anställda
Statistik om anställda har räknats fram genom, av föreningen betalda, anställningstimmar relaterade till
normal arbetstid. Under året har sammanlagt 16 personer arbetat avlönat för organisationen i totalt ca
8,2 årsarbetstider.

2020 2019

Kvinnor* 7,1 7

Män* 1,1 2,6

Medeltalet anställda 8,2 9,6

Könsfördelning bland styrelseledamöter och befattningshavare
2020 2019

Totalt styrelseledamöter 8 7

Varav män* 5 5

Generalsekreterare, ordförande och andra ledande
befattningshavare

2 2

Varav män* 1 1

Löner, ersättningar och sociala kostnader

Löner 2020 2019

Styrelse 0 kr 0 kr

Generalsekreterare 619 834 kr 601 682 kr

Löner övriga 3 345 562 kr 3 273 443 kr

Summa löner 3 965 396 kr 3 875 125 kr

Sociala kostnader och övriga personalkostnader 2020 2019

Sociala kostnader totalt 1 432 746 kr 1 775 316 kr

Varav pension 291 158 kr 310 774 kr

Kostnad för övriga förmåner 26 858 kr 45 032 kr

Summa övriga personalkostnader 1 459 604 kr 2 131 122 kr

*Uppgift om kön avspeglar inte de anställdas könsidentitet utan avspeglar endast vilken sista siffra de
har i personnumret i enlighet med könsbinär lagstiftning om statistik för årsredovisning.
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Not 4. Leasing
Läkare i Världen hyr framför allt lokaler. Det nuvarande hyresavtalet i Stockholm är ett andrahandsavtal
utan besittningsrätt, där uppsägningstiden är 9 månader, vår kostnad är ett årsåtagande på ca 696 648
kr. I övrigt finns leasingavtal för kopiator (som upphör under nästa år), hyresavtal för kontorsplatser i
Malmö och Göteborg med 3 månaders uppsägning. Vi har inte längre kontorsplats i Örebro eller Luleå.
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:

2020-12-31 2019-12-31

Inom 1 år 741048 741048

Om 1-5 år 81345 81345

Senare än 5 år 0 0

Summa 822 393 822 393

Not 5. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 0 kr 10 200 kr

Övriga poster 2 241 kr 548 855 kr

Summa 2 241 kr 559 055 kr

Not 6. Erhållna ej utnyttjade bidrag
I posten ingår skulder för bidrag där uppfyllda villkor ännu inte har mötts. Dessa rör i huvudsak
projektkostnader för projekt som pågår över flera verksamhetsår.

2020-12-31 2019-12-31

Stiftelser 400 655 kr 238 740 kr

Offentliga bidrag 84 355 kr 81 023 kr

Övriga erhållna bidrag 0 kr 0 kr

Summa 485 010 kr 319 763 kr

Not 7. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda medlemsavgifter 1 000 kr 1 000 kr

Upplupna löner 23 086 kr 0 kr

Upplupna semesterlöner 188 729 kr 188 729 kr

Upplupna sociala avgifter 66 552 kr 59 299 kr

löneskatt 146028,99 131 741 kr

Övriga poster 148 599 kr 11 436 kr

Summa 573 995 kr 392 204 kr
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