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Förvaltningsberättelse  
  

 
Styrelsen avger härmed årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret  

2020-01-01 – 2020-12-31. Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande 

resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.  

 

Allmänt om verksamheten 

SOFIA är en plattformsorganisation för internationella projekt för hållbar utveckling. SOFIA-

föreningarnas mål är att främja utvecklingen i fattiga länder. Föreningen arbetar för sitt syfte 

genom att: 

- Stödja antroposofiskt inspirerade utvecklingsinitiativ inom pedagogik, jordbruk och 

hälso- och sjukvård. 

- Stärka kunskapen om och förståelsen av situationen i fattiga länder. 

- Att utveckla och stärka samarbetet mellan olika initiativ som arbetar med hållbar 

utveckling för att öka deras inverkan. 

 

Föreningens vision är en hållbar och solidarisk värld som kännetecknas av: 

- Alla människor lika värde, rättigheter och skyldigheter. 

- Ett fritt kreativt, kulturellt och socialt liv för alla. 

- En produktion och konsumtion av varor och tjänster som svarar mot människors behov 

och naturens förhållanden i alla delar av världen. 

 

Främjande av ändamålet 
 

Föreningen har under 2020 bedrivit två projekt inom jordbruk, som finansierats med 

biståndsmedel i Tanzania och Haiti. 

 

Föreningen har två skolprojekt i Kenya och Guinea, som helt finansieras genom gåvomedel och 

ideella insatser.  
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Flerårsöversikt  

2020 2019 2018 2017 

 

Nettoomsättning 

  

1 611 250 

 

1 407 65 

 

1 236 759 

 

1 301 340 

Resultat efter finansiella poster  14 970 -16 557 38 021 -52 005 

Soliditet (%)  54 63 55 33 

 

 

 

Förändringar i eget kapital 
   

Fritt Eget kapital 

 

Fonderade medel 

 

Årets resultat 

 

Totalt 

Vid årets ingång                56 273            296 410       -16 557     336 126 

Årets förändring               -16 557            -52 484        16 557     -52 484 

Årets resultat           14 970      14 970 

Vid årets utgång                 39 716            243 926        14 970    298 612 

 

Resultatdisposition 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel 

 

Fritt Eget kapital  39 716 

Årets resultat   14 970 

Summa   54 686 

 

 

Disponeras enligt följande 

 

Balanseras i ny räkning  54 686 
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Resultaträkning Not 2020-01-01 

-2020-12-31 

2019-01-01 

-2018-12-31 
  

          

 

 

 

Verksamhetens intäkter         

Verksamhetsbidrag Samarbetsprojekt   1 056 997   718 552 

Övriga bidrag & gåvor   239 077   205 808 

Medlems & serviceavgifter   315 175   483 301 

    1 611 249   1 407 661 

          

Verksamhetens kostnader         

Projektkostnader hos partnerorganisationer  -965 171  0 

Övriga externa kostnader   -310 824   -713 727 

Personalkostnader 1 -320 114   -709 747 

    -1 596 109   -1 423 474 

          

Resultat före finansiella poster   15 140   -15 813 

          

Finansiella poster         

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   0   138 

Räntekostnader och liknande resultatposter   -170   -882 

    -170   -744 

Resultat efter finansiella poster   14 970   -16 557 

          

Resultat efter skatt   14 970   -16 557 

          

    14 970   -16 557 
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

        

 

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Anläggningstillgångar           

            

Finansiella anläggningstillgångar           

Andra långfristiga fordringar   1 000   1 000   

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Kundfordringar   8 316   55 420   

Övriga fordringar   2 119   4 724   

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   12 288   101 427   

    22 723   161 571   

            

Kassa och bank   534 766   369 652   

 

Summa omsättningstillgångar   551 396   531 223   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   558 489   532 223   
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31 

        

 

 

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Fritt eget kapital Föreningen Sofia           

Balanserad vinst eller förlust   39 716   56 273   

Årets resultat   14 970   -16 557   

    54 686   39 716   

            

Summa eget kapital   54 686   39 716   

            

Avsättningar           

Fonderade medel 2 243 926   296 410   

Pågående projekt med partner 3 181 629   71 638   

Summa avsättningar   425 555   368 048   

            

Kortfristiga skulder           

Leverantörsskulder   1 050   16 132   

Skatteskulder   3 662   9 065   

Övriga skulder   18 536   11 762   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   55 000   87 500   

Summa kortfristiga skulder   78 249   124 459   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER   558 489   532 223   

            

  

  

Ställda säkerheter   Inga Inga   

          

Ansvarsförbindelser   Inga Inga   
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Tilläggsupplysningar 
  

Redovisnings- och värderingsprinciper 
  

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens råd för 

mindre företag BFN 2016:10. 

  

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

  

 

1) Partnerorganisationers kostnader redovisas per aktivitet och inte per kostnadsslag. 

 

2) All verksamhet redovisas över resultaträkningen. 

 

  

Noter 
  

Not 1 Anställda 
  2020 2019   

        

Medelantalet anställda       

Kvinnor 1,25  1,25    

Män 0,5  0,5    

  2  2   

       

 

Not 2 Pågående projekt Sofia 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

       

Dominikanska Republiken 0 34 990   

Nepal 0 5 700   

Tanzania 4 252   

Indien 4 674 12 656  

Haiti 35 523 45 788   

ÖST VÄST medel 37 523 38 028   

Sirende 76 133 75 777   

Jenniferskolan 3 671 3 671   

Ecole Lo 1 050   

Sydafrika 3 100 1 800  

SeeMyTree 78 000 78 000   

  243 926 296 410   
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 Not 3 Pågående projekt med samarbetspartner 

  2020-12-31 2019-12-31   

        

iThemba Sydafrika 0 0   

Mofi Tanzania 142 679 -7 505   

Projekt 6 FS (Haiti) Bidrag 40 163 69 730  

Förstudie (Brasilien) -1 213 9 412   

    

 181 629 71 637   

 

 

 

 

    

  

 Järna  

  

  

  

  

Nina Ljungquist Vesa-Matti Loiske 

Ordförande  Vice ordförande 

  

 

   

Elle-Kari Ernholm  Gabriella Ahlgren 

  

 

   

Mats-Ola Ohlsson Johannes Marseilles 

  

   

   

 

  

Min revisionsberättelse har lämnats  

  

  

  

  

Elena Entina  

Auktoriserad revisor  
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Revisionsberättelse
 
Till föreningsstämman i Föreningen SOFIA
Org.nr 802412-1868

 
Rapport om årsredovisningen
 
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Föreningen SOFIA för räkenskapsåret 2020.
 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Föreningen SOFIAs finansiella ställning per den 2020-12-31 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
 
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande
till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa
krav.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
 
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
beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
 
Revisorns ansvar
Mina 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 mina 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.
 
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
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- identifierar och bedömer jag 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 mina 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.
 
- skaffar jag mig en förståelse av den del av Föreningen SOFIAs interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för
att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
 
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
 
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Mina 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.
 
- utvärderar jag 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.
 
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
 
 
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
 
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Föreningen SOFIA för räkenskapsåret 2020. 
 
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 
 
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Föreningen SOFIA enligt god revisorssed i
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
 
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 
 
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 SOFIA.
 
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för Föreningen SOFIAs situation. Jag går igenom och
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande om ansvarsfrihet. 
 
 

Stockholm den 17 maj 2021
 
 

_________________________________ 
Elena Entina  
Auktoriserad revisor 
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