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Styrelsen för föreningen Rädda Regnskog får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020 
. 

Förvaltningsberättelse 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 
Information om verksamheten 
Föreningen har till ändamål att verka för att tropisk skog skyddas, och i skogligt utarmade områden, 
återställs och bevaras, detta bör ske i nära samarbete med lokalbefolkningen. Arbetet sker genom att: 
- bedriva insamling av medel till stöd för projekt, organisationer och sammanslutningar som verkar 
i enlighet med föreningens syften. 
- informationsspridning om den tropiska skogen och frågor av betydelse för skogens fortsatta 
existens och för de människor som lever i skogens närhet. 
- opinionsbildning och påverkansarbete till förmån för den tropiska skogen. 
- andra ideella aktiviteter som stödjer föreningens syften. 
Föreningen har sitt säte i Stockholm. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Föreningens medlemmar och dess internationella samarbetsorganisationer har aktivt deltagit i olika 
projektsatsningar såsom 

 Föreningen Armonia i Bolivia: skydd för skogar där den utrotningshotade och endemiska fågeln 
hornhockon (Paux unicornis), har sin starkaste förekomst. 

 Fundación Cambugan i Ecuador: har arbetat med miljöutbildning, integrerade gårdar och hållbar 
lokalturism som stöd till lokalbefolkningar i närheten av de skogar de skyddar 

 Inga Foundation i Honduras:  hjälp till familjer att ställa om från svedjebruk till hållbara 
ekologiska jordbruksmetoder baserade på skogsjordbruk.  

 Genom Regnskogsföreningen: stöd till Mosaik-projektet i Brasilien, som arbetar med 
nätverkande och politisk påverkan för att skydda mycket stora regnskogsområden tillsammans 
med urfolk i norra Amazonas. 

 Serraniagua i Colombia: skydd av ett område om nästan 40 000 hektar, miljöutbildning och 
utveckling av fysiska mötesplatser och olika informationskanaler 

 Corbin Local Wildlife Park på Tobago: arbete med att förbättra de inhemska gräsmarkerna och 
livsmiljöerna för växter och djur samt uppfödning och återutsättning av inhemska arter i det vilda. 

 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Verksamheten har inte erfarit några väsentliga händelser i perioden efter räkenskapsårets slut. 
 
Styrelsens arbete 
Föreningens styrelseledamöter och suppleanter har varit delaktiga i 9 styrelsemöten under året. 
 
Föreningens styrelsemedlemmar har under året arbetat bland annat med löpande satsningar 
gällande kommunikation, annonser, sociala medier, hemsida, nyhetsbrev, etc. 
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Flerårsöversikt 
 
Allmänna förutsättningar    
 2020 2019 
Antal medlemmar    
 20    42 
 
Resultat (tkr) 
Verksamhetens intäkter  2 645 2 941 
Verksamhetens kostnader  -1 595 -1 061 
Verksamhetens resultat  1 050 1 880 
Årets resultat  1 050 1 880 
 
Ekonomisk ställning 
Eget kapital (tkr)  5 574 4 523 
Soliditet (%)  98,6 97,4 
Värdesäkring av eget kapital (%)  23  71 
 
Definitioner 
 
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder. 
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen 
(totala tillgångar i balansräkningen). 
Värdesäkring av eget kapital (%) - Uppgiften beräknas som årets resultat dividerat med ingående 
eget kapital. 
 
 
Förändring av eget kapital 
 Balanserat  Summa 
 kapital  kapital 
Belopp vid årets ingång  4 523 372 2 643 082 
Årets resultat  1 050 255  1 880 290 
 
Omföringar till/från bundet eget kapital: 0  0 
 
Belopp vid årets utgång  5 573 627   4 523 372 
 
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter. 
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Resultaträkning  Not  2020-01-01 2019-01-01 
  -2020-12-31 -2019-12-31 
 
 
Verksamhetens intäkter 
Medlemsavgifter   3 160 5 530 
Gåvor   2 641 604 2 935 206 
Övriga verksamhetsintäkter  2  0 110 
  2 644 764 2 940 846 
Verksamhetens kostnader 
Utbetalda bidrag   -1 212 063 -739 995 
Övriga externa kostnader  3  -382 446 -320 561
  -1 594 509 -1 060 556 
 
Verksamhetsresultat   1 050 255 1 880 290 
Resultat efter finansiella poster   1 050 255 1 880 290 
 
Resultat före skatt   1 050 255 1 880 290 
 

Årets resultat   1 050 255 1 880 290 
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Balansräkning  Not  2020-12-31  2019-12-31 
 
TILLGÅNGAR 
 
Omsättningstillgångar 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar   2 358 598 2 431 871 
  2 358 598  2 431 871 
 
 
Kassa och bank   3 292 605 2 212 845 
Summa omsättningstillgångar    3 292 605  2 212 845 
 
SUMMA TILLGÅNGAR   5 651 203 4 644 716 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
 
Eget kapital 
Årets resultat   1 050 255 1 880 290 
Balanserat kapital   4 523 372 2 643 082 
Summa eget kapital   5 573 627 4 523 372 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder   45 936 121 343 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   31 640 0 
Summa kortfristiga skulder   77 576 121 343 
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   5 651 203 4 644 715 
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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). 
 
Intäktsredovisning 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter 
intäktsförs vid inbetalning från medlem. 
 
Gåvor 
Gåvor redovisas till verkligt värde när gåvan erhållits. 
 
Finansiella instrument 
Kundfordringar/kortfristiga fordringar 
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som 
förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. 
 
Låneskulder och leverantörsskulder 
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag för 
transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas vid 
förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade 
beloppet och det belopp som ska återbetalas. 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Uppskattningar och bedömningar 
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens 
bedömningar, uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då 
bedömningen görs. Uppskattningar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett 
antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa 
används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår 
tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och 
bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet. 
 
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna 
innebära en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och 
skulder under nästa räkenskapsår. 
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Not 2 Övriga intäkter 
 2020  2019 
materialförsäljning webbshop  0  110 
 0 110 
Not 3 Övriga externa kostnader 
 2020  2019 
Insamlingskostnader  314 426 287 780 
Administrationskostnader  68 020 32 781 
 382 446  320 561 
 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma 27 mars 2021 för fastställelse. 
 
 
 
Stockholm den 3 mars 2021 
 
 
 
 
 
Pella Larsdotter Thiel  Miguel Jaramillo 
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