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Förvaltningsberättelse
Styrelsen for lnsamlingsstiftelsen Naturarvet, 802424-1393 får härmed avge årsredovisning för
2019.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen och dess ändamål
lnsamlingsstiftelsen Naturarvet registrerades med säte i Luleå under namnet Ett klick för
skogen den 15 januari 2004. Den 15 februari samma år lanserades den ofciella hemsidan. Den
20 januari 2011 bytte stiftelsen namn till lnsamlingsstiftelsen Naturarvet.
Naturarvets ändamål och utformningen av verksamheten är enkelt och konkret och framgår
tydligt i ändamålsparagrafen. Stadgarnas ändamålsparagraf lyder:
Stiftelsens ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att
medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige. Stiftelsen ska förvärva
skogsfastigheter som komplement till myndigheters, företags och privatpersoners åtgärder
med samma syfte. Stiftelsen skyddar därav områdets rödlistade djurarter och växter samt
främjar och befäster forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer.
All skog uppköpt av stiftelsen skall ha skyddsbestämmelserna "totalt avverkningsskydd med
förbjudet jord-och skogsbruk" samt när den organisation som ansvarar för
naturreservatsbildning samtycker, upplåta skog och mark för naturreservatsbildning utan
intrångsersättning. Dessa föreskrifter har uppkommit för att främja och trygga skogens skydd
mot avverkning i framtiden.
Styrelsen ska tillse att skogen är i gott skydd, dvs. se till att skogen ej blir nedhuggen,
plundrad, vandaliserad och nedskräpad. Stiftelsen får ej sälja förvärvad skog. Skog utan
skyddsvärde som skänkts till stiftelsen får bytas mot skyddsvärd skog efter styrelsebeslut.
Verksamheten fnansieras av bidrag som erhålls och stiftelsen får även ha viss
försäljningsverksamhet för att få in pengar. Vid särskilda fall får stiftelsen, efter styrelsens
beslut, ge bidrag till myndigheter och organisationer vars verksamhet är att främja skogens
biologiska mångfald.

Insamling och förvärv av skog
lnsamlingsstiftelsen Naturarvet är icke-vinstdrivande och står under Länsstyrelsen i
Norrbottens läns överinseende samt innehar 90-konto och är därmed godkänd och granskas
av Svensk lnsamlingskontroll med Bankgiro 901-11 72 och Plusgiro 90 11 17-2 samt
Swishnummer 901 11 72. Naturarvet är även anslutna till Giva Sverige och följer kvalitetskoden
för rapportering och de styrande riktlinjer för årsredovisning som Giva Sverige har antagit och
som gäller för deras medlemmar.
Insamling sker huvudsakligen genom hemsidan naturarvet.se, men också i samarbete med
partners genom t.ex. omröstningskampanjer på partner-sidor. Naturarvet har också ett gott
samarbete med myndigheter och är mottagare av statliga bidrag.
För att garantera att skog som förvärvas har höga naturvärden, tar Naturarvet del av
inventeringar utförda av myndigheter, andra organisationer, ideella naturvårdare och genom
egna inventeringar. Ett viktigt verktyg är Artportalen där rödlistade arter noteras och kan
användas för analys. Stiftelsen tillfrågar också en egen expertgrupp om tilltänkta förvärv.
Naturarvet följer och bidrar till det nationella arbetet med formellt skydd av skog under
regeringsuppdraget Värdefulla skogar och utgår till mångt och mycket från samma defnition
av begreppet "skyddsvärd skog" som Naturvårdsverket vid var tidpunkt anger. En oberoende
värdering av fastighetens marknadsvärde genomförs före köp.

Styrelse och funktionärer
Ordförande: Melvin Moon
Styrelseledamöter: Pia Björstrand, Momo Dalvald, Adam Bergström (invald 2020)
Suppleanter: Moa Pettersson (invald 2020), Cajsa Lovehav (invald 2020)
Revisor: Fredrik Åborg, MT Revision AB, Stockholm
Revisorssuppleant: Robert Malmer, MT Revision AB, Nyköping
Verksamhetsledare (VL): Lo Jarl
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Resultat och ställning
Naturarvet har under 2019 fortsatt att framgångsrikt arbetat med en verksamhet som främjar
biologisk mångfald, levande skogar och efektivt bidrar till ett gynnsamt klimat. Mål enligt
budget, med förvärv av ny skog 2018 och den pågående insamlingen till denna har i stor
utsträckning kunnat genomföras.
Insamlingen nådde totalt 1 468 tkr (2 551 tkr) genom gåvor från privata, företag och
organisationer. Totala intäkterna 2 171 tkr (2 551 tkr) utgjordes av gåvor samt två statliga
bidrag. Ett utlovat statligt bidrag om 1 000 tkr har försenats och inkommer under 2020 pga
nedskärningar i Länsstyrelsens budget.
Minnesgåvor har fortsatt varit en betydande insamlingskälla för Naturarvet 2019 och totalt har
72 tkr (74 tkr) givits till minne av olika personer.
Kostnaderna om 1 092 tkr (3 687 tkr) fördelade sig på 655 tkr (3 246 tkr) ändamålskostnader
motsvarande 30,2 % av totala intäkterna; 264 tkr ( 244 tkr) insamlingskostnader motsvarande
18,0 % av total insamling; 174 tkr (195 tkr) administrationskostnader som tillsammans med
insamlingskostnad utgör 20,2 % av totala intäkterna.
Resultatet om 1 081 tkr (-1 134 tkr) disponeras i balanserad räkning med bl.a. en ny avsättning
om 503 tkr för nästa köp av skog.
Stiftelsen saknar fnansiella instrument varför denna rubrik utgår ur förvaltningsberättelsen.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Insamling och marknadsföring
Stiftelsen inledde sitt sextonde verksamhetsår med pågående insamling till Skarnhålans
gammelskog. En prioritering för verksamheten har varit att lokalisera en ny skog att förvärva
men också att stärka insamlingen.
Insamlingen av öronmärkta pengar till Skarnhålans gammelskog i form av skogsrutor och
paraplyträd utgör en betydande del, ca 22% (10%) av årets insamling. Övriga öronmärkta
gåvor till Skarnhålans gammelskog utgör ca 14% (10%). Månadsgivande står för ca 34% (18%)
av den totala insamlingen.
Marknadsföring via Facebook och Instagram (kostnad under 2019 ca 5 tkr) samt via egen
hemsida och utskick av nyhetsbrev har fortsatt varit huvudsaklig satsning. Egna insamlingar
via Facebook har under året genererat utbetalningar om 56 tkr (13 tkr).
Klicket utgör Naturarvets traditionella kanal för sponsring. Tack vare trogna stora sponsorer
har klicket med intäkter om 47 tkr fortsatt vara en kanal för dagliga besökare till Naturarvets
hemsida att bevara skog genom att gratis klicka på den knapp som genom klicket leder
besökaren vidare till sponsorns hemsida. Varje klick motsvarar en handfatas yta gammelskog
som bevaras.

Administration
Samtliga medlemmar i Naturarvets styrelse bestämde sig i september 2019 att utträda ur
styrelsen för att lämna plats åt nya krafter. De gamla styrelsemedlemmarna Anna-Karin
Grennvall, Lotta Sydäng-Melin och Mats Abrahamsson avtackades för sitt långvariga och
givande engagemang (för Anna-Karin ända sedan starten 2004). Tre nya styrelsemedlemmar,
Melvin Moon, Pia Björstrand och Momo Dalvald valdes in samtidigt som de gamla avgick.
Arbetet med rekrytering av nya medlemmar och att överlämna administrativt ansvar,
fullmakter samt utbildning om såväl Naturarvet som olika dokument som är styrande till de
nya medlemmarna har varit ett stort fokus för VL under året.
Förutom leverans av givardatabas samt hjälp vid behov från externa konsulter sköts all
administration internt av VL. Bytet av leverantör av databas 2017 har inte givit den avlastning
genom automatisering som utlovades och förväntades, varför VL har rekommenderat
utveckling av databasen under egna vingar. Under slutet av 2019 fck Naturarvet ett
erbjudande från en konsult om att få hjälp med utvecklingen av detta samt omdaning av
hemsidan. Efter jämförelse med erbjudande från annan konsult har konsulten anlitats för
ändamålet i början av 2020.
Under året har det genomförts en uppdatering av naturarvets efektrapport, som publiceras på
Naturarvets hemsida.
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Skog
I maj 2018 skrev Naturarvet kontrakt med en skogsägare om ett område på ca 40 ha,
Skarnhålans gammelskog, som gränsar till det statligt ägda Eklidens naturreservat om 80 ha i
väster. Ekliden gränsar i sin tur till av Naturarvet ägda Iglekärrs naturreservat om 75,1 ha längs
sin västra gräns. I väster gränsar Iglekärrs gammelskog i sin tur till Sollidens gammelskog om
12,7 ha som inköptes av Naturarvet 2017. Tillsammans utgör de fyra områdena nu ett
sammanhängande skyddat område om 207 ha gammelskog som täcker större delen av
Gategårdsbergen öster om Skepplanda i Ale kommun. Se karta på denna länk
https://naturarvet.se/wp-content/uploads/2019/03/Porten_till_Risveden_karta.jpg
Utökningen av Iglekärrs naturreservat med Solliden beslutades av
Länsstyrelsen i Västra Götalands län den 12 december 2019 och vann
laga kraft den 3 januari 2020. Utökningen av Eklidens naturreservat
med Skarnhålans gammelskog kommer att slutföras under 2020.
Lantmäteriet mätte ut en ny gräns för avstyckning tillsammans med
säljaren och Naturarvets VL i april 2019 och regleringen var klar i
november 2019.

Lantmäteriförrättning i
Skarnhålans gammelskog

Naturarvet har aktivt sökt ett nytt lämpligt objekt att förvärva och
får kontinuerligt tips om områden till salu. I de festa fall rör det sig
om återkommande tips eller tips om marker som av olika
anledningar inte är lämpliga objekt att förvärva. Även om Naturarvet
kan erbjuda sig att förvärva en fastighet kan det fnnas
omständigheter som inte möjliggör köp, t.ex. marker som Sveaskog
säljer inom riksdagens direktiv om försäljning av 10% av
markinnehavet till enskilda personer, där Naturarvets status som
juridisk person utesluter ett förvärv.

Naturarvet har varit i direkt kontakt med skogsägare angående objekt i Härjedalen (ägarens
initiativ – nej tack från ägaren), Skåne (Naturarvets initiativ – nej tack från ägaren), Västra
Götaland, Skepplanda (grannfastighet till Skarnhålan på ägarens initiativ – nej tack från
Naturarvet), Dalarna (delägares initiativ – nej tack från Naturarvet), Värmland (Naturarvets
initiativ som förslag om samarbete med WWF om ett arv – nej tack från Naturarvet), Gotland
(bekant till ägarens initiativ – nej tack från ägaren), Västra Götaland, Onsalahalvön
(Naturarvets initiativ efter tips – avvaktande från Naturarvet pga för högt pris).

Effekt och nyckeltal
Naturarvets verksamhet är relativt enkel och konkret och en särskild efektrapport upprättas
årligen och publiceras på Naturarvets hemsida på https://naturarvet.se/wpcontent/uploads/2019/09/Naturarvets-efektrapport-2019.pdf . I efektrapporten anges även
Naturarvets strategiska mål och 3-årsmål samt mätbara nyckeltal som används i uppföljningen.

Nyckeltalen anges i tabellform i efektrapporten.
Hela verksamhetsperioden (15 år)

Senaste 3 åren

1

1 förvärv av mark vart tredje år

2 förvärv av mark vart tredje år

2

15 hektar mark förvärvad per år

17 hektar mark förvärvad per år

3

71 tusen kr per ha förvärvad mark

84 tusen kr per ha förvärvad mark

4

1,44 miljoner kr intäkter per år

3,32 miljoner kr intäkter per år

5

75% ändamålskostnad av intäkterna

73% ändamålskostnad av intäkterna

Hela verksamhetsperioden (15 år)
6

282 hektar totalt skyddad areal

7

223 hektar egen skyddad areal

8

15 m2 totalt skyddad yta per 100 kr insamlade medel exkl. statliga bidrag

9

13 m2 totalt skyddad yta per 100 kr insamlade medel inkl. statliga bidrag

10

12 m2 egen skyddad yta per 100 kr insamlade medel exkl. statliga bidrag

11

10 m2 egen skyddad yta per 100 kr insamlade medel inkl. statliga bidrag
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Hållbarhetsupplysningar
Stiftelsen har riktlinjer som anger hur verksamheten ska bedrivas för minimal miljöpåverkan. All
kommunikation, dokumentation och avtal sker elektroniskt så långt är möjligt. Där andra parter
så kräver skrivs avtal eller rapportering på miljöcertiferat papper.
Nyhetsbrev skickas alltid elektroniskt. Övrig kommunikation med givare sker per hemsida,
sociala medier eller via telefon. Stiftelsen har inga trycksaker eller annat tryckt material.
Alla gåvobevis i samband med att en givare lämnar en gåva är tillgängliga för elektronisk
nedladdning. Om givaren så önskar skrivs gåvobevis ut på miljöcertiferat papper och skickas
med post.
Stiftelsen har inget kollektivavtal men dess enda anställda personal har villkor som i stor
utsträckning följer Arbetsgivaralliansens avtal. Verksamhetsledaren arbetar hemifrån och reser
i tjänsten med egen bil i samband med möten, skogsköp och andra aktiviteter som kräver
fysisk närvaro.
Verksamhetsledaren utbildar sig själv i frågor som rör verksamhetens alla delar inklusive
markförvärv, skogliga frågor, insamling och administration. All utbildning ingår i arbetstid.
Styrelsen sköter all kommunikation elektroniskt och möten sker per telefon eller video-chat.

Förväntad framtida utveckling
Stiftelsen har ett ändamål som i samarbete med andra aktörer syftar till att skydda
gammelskog. En viktig samarbetspartner är staten genom länsstyrelser i respektive län.
Stiftelsens verksamhet kan påverkas av hur medel tilldelas statens naturvårdsinsatser.
Arbetet med att skydda kvarvarande skyddsvärd skog i Sverige kan enligt SLU Artdatabanken 1
och SCB2 behöva göras inom de närmaste tio åren. Därefter kan tillgången på oskyddad
skyddsvärd skog vara mycket begränsad. Stiftelsen bör inom en treårsperiod öka sin
verksamhet genom ökad insamling, utökade samarbeten och ökad spridning av information till
skogsägare och allmänhet. På sikt kan stiftelsen behöva anställa mer personal och erbjuda mer
tillfällen för volontärarbete.
Stiftelsen arbetar därför med att etablera samarbeten som kan bidra till ökad marknadsföring
och ökat nätverksbildande med skogsägare och övriga aktörer inom naturvården. Under 2020
kommer Naturarvets hemsida naturarvet.se att omdanas för att modernisera och förenkla
kommunikation med besökare och förenkla för dem att lämna bidrag, såväl spontana gåvor
som regelbundna gåvor via autogiro och gåvor med minnes- och högtidsblad.
Samarbeten med företag fortgår och Naturarvet planerar även 2020 att delta som nominerade
i Naturkompaniets Naturbonusen. Det ursprungliga sponsor-paketet med erbjudande av ett
antal klick som strömmas till sponsorns hemsida motsvarande ett fast belopp kommer att
avvecklas och andra former av samarbeten utvecklas och uppmuntras.
Inlemmande av ”Skarnhålans gammelskog” i Eklidens naturreservat kommer enligt
Länsstyrelsens plan att äga rum under 2020. Samarbete med skogsägare om nya förvärv av
skogsmark har inletts. Se not 11 Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång angående
projekt för förvärv av skog.

1 SLU Artdatabanken – Tillståndet i skogen, 2011
https://www.artdatabanken.se/globalassets/ew/subw/artd/2.-varverksamhet/publikationer/6.tillstandet-i-skogen/rapport_tillstandet_skogen.pdf
2 SCB - Skyddad natur 2014
https://www.scb.se/contentassets/2f90641a65b54ea68753b9a7871405cb/mi0603_2014a01_sm_mi41s
m1501.pdf
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Resultaträkning
2019-01-01-2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

1 468 015

2 550 557

703 200

0

2 171 215

2 550 557

Ändamålskostnader

-655 162

-3 246 299

Insamlingskostnader

-263 800

-244 531

-173 572

-194 774

1 078 681

-1 135 047

1 866

1 603

0

-151

Resultat efter finansiella poster

1 080 547

-1 133 596

Resultat före skatt

1 080 547

-1 133 596

-

-

1 080 547

-1 133 596

Belopp i kronor

Not

Stiftelsens Intäkter

1

Gåvor
Bidrag

10

Summa intäkter
Stiftelsens kostnader

2

Administrationskostnader

3

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kronor

Not

19-12-31

18-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

4

-

-

Skog

5

-

505 700

0

505 700

-

-

70 504

70 181

70 504

70 181

Kassa och bank

3 539 451

3 852 516

Summa omsättningstillgångar

3 609 955

3 922 697

SUMMA TILLGÅNGAR

3 609 955

4 428 397

Eget kapital/Stiftelsekapital

17 999

17 999

Ändamålsbestämda medel

1 403 200

900 000

Balanserat kapital

1 159 440

582 093

Summa eget kapital

2 580 639

1 500 092

-

-

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Skattekonto
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

6

Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

7

1 016 816

16 734

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

8

12 500

2 911 571

Summa skulder

1 029 316

2 928 305

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 609 955

4 428 397

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat
kapital

Summa eget
kapital

900 000

582 093

1 500 092

503 200

-503 200

0

1 080 547

1 080 547

1 159 440

2 580 639

Förändring Eget kapital
Stiftelsekapital
Ingående balans

17 999

Förändring
Årets resultat
Vid årets slut

17 999
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Redovisningsprinciper och värderingsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning och
koncernredovisning (K3). I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av
Svensk lnsamlingskontroll.

Verksamhetsintäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande
sätt. lntäkten ska motsvara tillgångens verkliga värde.
Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt
enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den
period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen fnns avtalade men ej erhållna gåvor
från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.
Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör
anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten.
Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar. Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs
försäljningsvärde eller återanskafningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs efter avdrag
för försäljnings- och hanteringskostnader (exempelvis courtage och gåvoskatt). Gåvor som
utgörs av omsättningstillgångar annat än kontanta medel, med undantag för kläder och
liknande, värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället eller redovisas baserat på dess verkliga
värde, t.ex. realisationsvärdet efter kostnader vid erhållande av värdepapper.

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
dess stadgar. Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet i
de fall opinionsbildning och upplysande verksamhet ligger i själva uppdraget som
organisationen har.
Till ändamålskostnader räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma
kostnaderna (samkostnaderna), t.ex. hela eller delar av lönekostnader som uppstår i samband
med förvärv av skog. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en
aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Stiftelsens ändamålskostnader
utgörs av kostnader i samband med val av skogsområde, kontroll av skogsområdet samt inköp
av skogsfastighet. I samband med det genomförs resor till och från skogsområdet eller
närområdet.

lnsamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbetet. Direkta kostnader är
lönekostnader för de medarbetare som arbetar med insamling, samt kostnader för
insamlingsaktiviteter, kampanjer, utskick och givareregister. Hit hör också de till
insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Till
insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, proflering och
positionering. Gränsdragningen mellan opinionsbildning och varumärkesbyggande kan ibland
vara svår att göra. Här måste organisationen ställa sig frågan om huvudsyftet är
opinionsbildning eller insamling och därmed tydliggöra var kostnaden hör hemma. Nål- och
brevmärken, vykort, dekaler mm betraktas som ett slags kvitto eller gåvobevis och är därmed
en insamlingskostnad.
Stiftelsens insamlingskostnader utgörs till stor del av kostnader for stiftelsens hemsida samt
sociala plattformar, då dessa har en betydelsefull roll i insamlingsarbetet, Kostnader i samband
med kampanjer och reklamutskick är även inräknade under denna post samt kostnader för
utskick av diplom och kostnader i samband med utskick och tryck av vykort.

Administrativa kostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana
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kostnader är styrelsemöten, revision, delar av hyra och administrativa system. Hit hör även till
administrativa kostnader fördelade gemensamma kostnader (samkostnader), t ex hela eller
delar av lönekostnader för ekonomifunktion och vaktmästeri.
Organisationens administrationskostnader består av kostnader för revision, administrativa
system samt anställda.

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskafningsvärden om inget annat anges
nedan.

Anläggningstillgångar
lnköp av skogsfastighet hanteras vid avskrivning som ändamålskostnad eftersom stiftelsens
ändamål är att förvärva skogsmark med skyddsvärd gamma! skog, med syftet att skydda dess
hotade djur- och växtarter, samt att i övrigt gynna forskning, friluftsliv och turism för
nuvarande och framtida generationer. I stiftelsens stadgar framkommer att stiftelsen ej får
sälja förvärvad skog och därför anses marken inte utgöra någon ekonomisk tillgång när lagfart
erhållits eller ägarskap på annat sätt har överlåtits till stiftelsen. All produktiv skogsmark
förvärvad av stiftelsen taxeras som ”produktiv skogsmark med restriktioner”, vilket motsvarar
taxeringen för t.ex. naturreservat.
I dom fall där mark har tagits upp som anläggningstillgång vid årsslut avses ingångna
köpeavtal där delar av men inte hela köpeskillingen samt avgifter i samband med förvärv
såsom lantmäteriavgifter och förvärvstillstånd är erlagda och ägarskapet ännu inte har
överlåtits till stiftelsen. Motsvarande belopp har även tagits upp som skuld.
Övriga anläggningstillgångar skrivs av med 20 % per år.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell provning beräknas bli betalt.
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Noter
2019-01-01-2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

500 590

463 140

72 268

74 248

Övriga gåvobevis

202 700

110 370

Skogsrutor och Paraplyträd

322 840

264 433

Sponsring

228 490

981 036

Aktiegåva

-

264 508

141 127

392 822

1 468 015

2 550 557

703 200

-

2 171 215

2 550 557

1 217 945

1 511 396

228 490

995 868

21 580

43 293

703 200

-

2 171 215

2 550 557

Löner och andra ersättningar VL

362 400

365 760

Sociala kostnader

113 866

114 921

Summa

476 266

480 681

Belopp i kronor

Not

Stiftelsens Intäkter

1

Gåvor och Bidrag
Månadsgivare
Minnesgåva

Övriga gåvor
Summa gåvor
Bidrag
Summa intäkter
Fördelning allmänhet, företag och övriga
Allmänhet
Företag
Övriga organisationer
Staten
Summa intäkter

Anställda och personalkostnader

2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Medelantal anställda

2019

varav män

1

1

1

1

Styrelse

3

2

3

1

Verksamhetsledare

1

1

1

1

Totalt

4

3

4

2

Sverige och Totalt

2018 varav män

Könsfördelning styrelse och befattningshavare

Ideellt arbete och andra ideella tjänster
Under året har 2 personer vid något tillfälle arbetat ideellt för Insamlingsstiftelsen Naturarvet, framför allt med
coaching och biträde av VL i det dagliga arbetet (1 person), registrering av gåvor i databasen samt svar på
info-mejl och utskick av gåvobevis (1 person).
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Noter
fortsättning...

Not

Administrationskostnader

3

Kostnader för anställda
Övriga kostnader
Summa

Anläggningstillgångar

2019

2018

119 117

120 220

54 455

74 554

173 572

194 774

4

Inventarier
Stiftelsen saknar inventarier och tidigare inventarier är till fullo avskrivna 2014. Posten ska utgå i ÅR 2020.
Anskaffnignsvärde Bokfört värde

Byggnader och mark
Jokkmokk Kvikkjokk 6:3

Taxeringsvärde

600 000

0

131 000

Ale Verle 1:40

2 500 000

0

219 000

Ale Sålanda 2:22

5 265 090

0

445 000

”Solliden” reglering till Ale Sålanda 2:22

1 347 327

0

*

”Skarnhålan” reglering till Ale Såalnda 2:22

3 229 678

0

*

*Nytt taxeringsvärde för Ale Sålanda 2:22 fastställs under 2020

Tillgångar med restriktioner

5

* Samtliga av Insamlingsstiftelsen Naturarvet förvärvade skogsfastigheter skrivs av till 100 % varför
dessa egendomar utgör tillgångar med restriktioner. I fastighetstaxeringen avspeglas detta fr o m
2017 års taxering med lägre taxeringsvärden för fastigheter med restriktioner pga t.ex. naturreservat

Förutbetalda kostnader

6

Summa förutbetalda kostnader*

2019

2018

70 504

70 181

* Stiftelsen har för en tjänst avseende givardatabas debiterats för ett år i förskott vid ingången av avtalet.
Av beloppet har den del som belöper på 2020 bokförts som förutbetald kostnad som tas i räkning som
databaskostnad vid ingången av verksamhetsåret 2020.

Kortfristiga skulder

7

Summa skulder

2019

2018

1 016 816

16 734

* Stiftelsens kortfristiga skulder utgörs av lönerelaterade skulder samt en räntefri skuld till skogsägare
om en miljon kronor med löpdatum till 2020-06-30.

Upplupna kostnader

8

Summa upplupna kostnader

2019

2018

12 500

2 911 571

* Stiftelsen beräknar upplupen kostnad för revision till 12 500 kr, vilket avräknas vid betalning av
revisionsarvode för 2019 under 2020.
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Noter
fortsättning...

Not

Ställda säkerheter

9

* Insamlingsstiftelsen har som dellikvid av slutlikvid erhållit ett korttidslån från säljaren av Ale Ramstorp 2:7.
Som säkerhet för detta lån har ett konto i Ekobanken med motsvarande belopp om 1 miljon kr pantsatts.

Exceptionella intäkter

10

* Under året har Insamlingsstiftelsen Naturarvet mottagit ett enskilt statligt bidrag om 503 200 kr avsedda för
förvärv av ett skogsområde som efter ansökan beviljades inte har kunnat genomföras. Inte heller andra
projekt avseende förvärv har kunnat genomföras, varför bidraget har avsatts som ändamålsbestämt medel för
framtida förvärv, vilket förhoppningsvis kommer att genomföras 2020.
* Ett tidigare utlovat statligt bidrag om 200 tkr har utbetalats under 2019 som täcker fastighetsregleringsavgifter.

Väsentliga händelser efter
räkenskapsårets utgång

11

* P.g.a. ändrad budget för Naturvårdsverket och Länsstyrelserna 2018 har Naturarvet fått besked om att
det utlovade bidraget om 1 000 tkr för införlivande av Skarnhålan i Eklidens naturreservat kommer att rymmas
senare än utlovat. I november utlovades utbetalning innan årsskiftet men senare kom besked om att
utbetalning kommer att ske under 2020. Kontrakt har upprättats men Naturvårdsverket har till dags dato
2020-03-31 ännu inte returnerat ett signerat kontrakt.
* Efter årsskiftet har ytterligare en person valts in i styrelsen samt de två sittande suppleanterna entledigats
och två nya suppleanter valts in i styrelsen.
* I mitten av maj 2020 påbörjades en kontakt med en skogsägare vars mark är till salu via mäklare och
vid en preliminär bedömning hyser mycket stora naturvärden. En överlåtelse innan slutet av maj är möjlig.
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Underskrifter
Insamlingsstiftelsen Naturarvet använder digital signering av årsredovisningen för 2019.
De daterade signaturerna medföljer på ett särskilt blad och digitala identiferare medföljer
original-dokumentet.
De signerande personerna för Naturarvet i angiven ordning är:
Melvin Moon, ordförande
Pia Björstrand, vice ordförande
Momo Dalvald, ordinarie medlem
Adam Bergström, ordinarie medlem
Lo Jarl, verksamhetsledare

Revisionsberättelse har lämnats av MT Revision AB på det datum då nedanstående persons
digitala signatur har infogats i signatur-bladet.
Signerande revisor är:
Fredrik Åborg, auktoriserad revisor
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