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IOGT-NTO-rörelsen ideell förening

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2020-01-01 - 2020-12-31

Allmänt om verksamheten

Organisation 

Syfte och ändamål 

Mål

Finansiering

Samarbeten

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening (hädanefter INRIF) bildades i oktober 2015 av de fyra förbunden IOGT-NTO, Ungdomens 
Nykterhetsförbund (UNF), Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) och Junis. 

Föreningen bedriver den rörelsegemensamma verksamheten för de fyra förbunden som innefattar internationellt utvecklingssamarbete 
samt insamling av gåvor och påverkansarbete gentemot den svenska allmänheten. Utvecklingen av insamlingen avslutades under 2020.

Styrelsen och generalsekreteraren för IOGT-NTO-rörelsen ideell förening lämnar härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 

INRIF bidrar, med egen verksamhet samt insamling av medel, till att förverkliga IOGT-NTO-rörelsens grundsatser om demokrati, 
solidaritet och nykterhet.

Genom insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger stärker vi människors frihet, demokratiska 
rättigheter och hälsa, i Sverige och internationellt. Vi vill möjliggöra en trygg och drogfri uppväxt för barn och unga och arbetar därför för 
en restriktiv och solidarisk alkohol- och narkotikapolitik. Vår folkrörelse utmanar alkoholnormen och alkoholkulturer genom att erbjuda 
nyktra mötesplatser för personlig utveckling och livslångt lärande.

INRIF:s övergripande mål är att ingen ska fara illa av alkohol eller andra droger - varken i Sverige eller någon annanstans i världen. 

INRIF drivs av fyra förbund som tillsammans organiserar cirka 38 000 medlemmar. IOGT-NTO-rörelsens förbund är i sin tur 
medlemmar i en rad nationella och internationella organisationer och nätverk som bidrar till att stärka IOGT-NTO-rörelsens arbete. 

INRIF har medlemskap i organisationerna Movendi International (tidigare IOGT International), Concord, ForumCiv, Riksinsamlingen 
för Världens Barn och Giva Sverige (tidigare FRII).

INRIF samverkar även i sina internationella insatser med andra biståndsaktörer. Inom ramen för vårt utvecklingssamarbete har vi 
partnerskap med cirka 30 organisationer i 14 länder som finansieras främst via medel från ForumCiv, Radiohjälpen och de fyra 
förbunden.  

Det övergripande målet för den internationella verksamheten är att alkohol och andra droger inte ska utgöra ett hinder för mänskliga 
rättigheter, jämställdhet, hälsa, socioekonomiska möjligheter eller hållbarhet – och att människor i de områden vi arbetar är aktiva i 
samhällsfrågor och bidrar till en evidensbaserad alkoholpolitik.

INRIF:s verksamhet finansieras genom stöd från de fyra förbunden samt – avseende det internationella arbetet – genom bidrag från 
ForumCiv och Radiohjälpen. Föreningen får också gåvor från privatpersoner och företag. Insamlingsverksamheten har haft som 
långsiktigt mål att rekrytera givare som stödjer verksamheten regelbundet via autogiro alternativt med enskilda gåvor och testamenten 
samt företag som bidrar via samarbeten och sponsorskap.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

INRIF:s styrelse fattade under 2020 beslut om ny strategisk plan för det internationella arbetet 2021-2026 som utarbetats under en 
längre tid. Därtill har nya riktlinjer för projektuppföljning tagits fram och implementeringen av den strategiska planen tagit vid.

I september 2020 beslutade INRIF:s styrelse att avveckla insamlingsverksamheten  Bakgrunden till detta beslut var att verksamheten är Vit jul-kampanjen som bedrivits av INRIF kommer utföras av medlemsförbunden på annat sätt.

Pandemin har varit en utmaning på flera sätt. Verksamhet har inte kunnat bedrivas i enlighet med de beslutade planerna, kontoren har 
fått ställa om till distansarbete och andra lösningar för att följa nationella och lokala rekommendationer. Trots utmaningarna har vi 
genom våra partnerorganisationer ändå kunnat genomföra mycket av det som var tänkt genom att ställa om till digitala lösningar.

En annan följd av pandemin är också att regimer i vissa länder har tagit tillfället i akt att minska folkets och civilsamhällets möjligheter 
att verka. 

Insatser och resultat 

Kontoret i Chiang Mai inledde året med omfattande vakanser men vi har har under 2020 bemannats fullt ut. I samband med 
rekryteringarna blev det tydligt löneläget vid regionkontoret var för lågt för att lyckas rekrytera personal varför löneläget fick justeras. 

Personal och organisation

Utveckling och strategiarbete

Covid-19

"En viktigt effekt med INRIF är också att stärka civilsamhället (i dess bredaste bemärkelse) i sin egen rätt. Våra partners arbete 
resulterar i att lokalsamhällen sluter upp kring alkoholfrågan och börjar driva krav gentemot lokala beslutsfattare att göra alkohol 
mindre åtkomligt och mindre synligt. Alkoholens effekter på lokalsamhället är ofta väldigt synligt och effekterna av arbetet med att 
minska alkoholkonsumtionen blir drömd också väldigt synligt. Färre barn far illa. Färre kvinnor utsätts för våld i hemmet och 
hushållsinkomsterna används mer produktivt. 

I Östafrika har vårt alkoholpolitiska nätverk EAPA fått ny kraft. I Uganda har alkoholfrågan fått ett sådant intresse att 120 lokala 
organisationer numera ingår i ett etablerat alkoholnätverk. Vårt alkoholpolitiska nätverk där, UAPA, har varit instrumentella i att arbeta 
fram ett förslag till policy. I Vietnam beslutades det om en ny alkohollagstiftning i maj 2019 och under 2020 har det lett till fem 
tillämpningsdekret. I Kambodja har en reglering av ett reklamförbud i samband med sport evenemang påbörjats. CZOR i Serbien har 
bidragit till att införa alkoholpolicy i det sociala arbetet med barn och unga hos nationella ungdomsorganisationer.

Årets Vit jul-kampanj påverkades av den pågående pandemin. 2020 genomfördes endast digitala Vit jul-aktiviteter samt fysiska Vit jul-
aktiviteter som inte byggde på fysiska träffar, det vill säga Junis skattjakt samt olika former av tipsrundor som gick att genomföra hela 
jullovet. 74 aktiviteter registrerades på hemsidan, 56 aktiviteter fick aktivitetsbidrag. Uppskattningsvis deltog 1 500 barn i aktiviteterna. 
Utöver detta fanns möjlighet för privatpersoner att beställa pysselkit till barn i sin omgivning.

'HQ�WRWDOD�LQVDPOLQJHQ�WLOO�,15,)�|NDGH�QnJRW������L�MlPI|UHOVH�PHG�nUHW�LQQDQ��PHQ�QnU�LQWH�PnOHQ�VRP�VDWWV�XSS�������
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Resultat och ställning under räkenskapsåret

Flerårsöversikt
2020 2019 2018 2017

Insamlade medel 1 541 304 1 399 708 1 986 807 2 556 090
Insamlade bidrag 13 358 533 11 570 342 11 643 456 13 950 000
Offentliga bidrag 16 820 347 19 414 679 20 100 703 18 582 206
Övriga bidrag 1 101 746 2 009 653 2 172 331 0
Ändamålskostnader 26 801 012 27 212 896 27 698 776 28 949 242
Insamlingskostnader 1 928 872 8 177 840 3 521 647 2 832 896
Administrationskostnader 2 289 837 1 423 493 1 469 711 796 104

Kostnader i procent av verksamhetsintäkterna
Ändamålskostnader 82% 79% 77% 83%
Insamlingskostnader 6% 24% 10% 8%
Administrationskostnader 7% 4% 4% 2%

95% 107% 91% 93%

Finansiella instrument

Medlemmar

INRIF har en kapitalplaceringspolicy som reglerar förvaltningsprinciper, placeringsregler samt vilka tillgångsstrukturer föreningen ska 
ha. Det är IOGT-NTO som förvaltar INRIF:s, i enlighet med policyn. Policyn antogs av styrelsen 2019-03-19 och finns att ladda ner på: 
http://www.iogtntororelsen.se/startsida/policy-och-styrdokument/

APCYF - Association for Promotion of Children, Youth and Family, Thailand (Radiohjälpen)

Påbörjade och avslutade projekt under 2020
 Under 2020 har dessa projektavtal ingåtts: 

INRIF har inga individuella fysiska medlemmar men rörelsens fyra förbund har tillsammans cirka 38 000 medlemmar fördelade på flera 
hundra föreningar och kårer. Många av medlemmarna är på olika sätt aktiva i förbundens verksamhet. Medlemmarna bidrar genom 
ekonomiskt stöd, deltagande i påverkans- och insamlingskampanjer samt genom att organisera lokala aktiviteter för att öka kunskap och 
engagemang kring alkoholfrågan bland allmänhet, andra biståndsaktörer, beslutsfattare med flera.

APCYF - Association for Promotion of Children, Youth and Family, Thailand (Radiohjälpen)

Under 2020 har dessa projektavtal avslutats:

BCYBCO - Blue Cross Kenya (tecknat med Radiohjälpen, egeninsatsavtal)
BGGA - Burundi Girl Guides Association (tecknat med Radiohjälpen, egeninsatsavtal)

CAM - Church of Christ Aids Ministry, i Thailand (Radiohjälpen)
IDYDC - Iringa Development of Youth, Disabled and Children, i Tanzania (Radiohjälpen)

INRIF:s verksamhet finansieras med bidrag från IOGT-NTO-rörelsens fyra förbund, enskilda gåvor samt bidrag från ForumCiv och 
Radiohjälpen. De insamlade medlen under 2020 ökade något jämfört med 2019. 
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Anställda och uppdragstagare

Hållbarhetsupplysningar

Framtida utveckling

INRIF har riktlinjer för miljö och jämställdhet som tydliggör vår syn på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i vår verksamhet. Vi 
har även som mål att våra partnerorganisationer ska integrera hållbarhetsfrågor i sin verksamhet. Vi ser även att våra långsiktiga mål för 
en minskad konsumtion och produktion av alkohol globalt bidrar positivt till en minskad miljöpåverkan. Vi använder redan idag i 
möjligaste mån vårt konferenssystem Lifesize och Microsoft Teams för att mötas på distans. Vår svenska verksamhet styrs av antagna 
riktlinjer som IOGT-NTO:s Miljöpolicy. 
 
Konkreta åtgärder under 2020 har varit att flytta kontoret i Arusha i Tanzania till Dar es Salaam för att minska flygandet till den 
majoritet av viktiga intressenter som har sina kontor där. Vi har också på det regionkontoret planerat att ändra arbetssättet för att 
PLQVND�GHW�WRWDOD�DQWDOHW�IO\JWLPPDU��PHQ�SDQGHPLQ�KDU�WYLQJDW�RVV�DWW�LQWH�UHVD�DOOV������

"En rad aktiviteter för att konsolidera det internationella arbetet och förbereda organisationen för framtiden. En ny strategisk plan för 
2021-2026 har fastställts av styrelsen under 2020. Den kommer att lägga betydligt större fokus på kommunikations- och 
påverkansarbete samt att engagera nya aktörer. 

Den beslutade strategiska planen innebär att verksamheten ska utvecklas och växa. För att åstadkomma detta behöver verksamheten 
förutom att stärka kommunikationen, också stärka sina processer (projekthantering, intern kontroll, kommunikation, transparens och 
ansvar) och sin förmåga att mobilisera finansiering och annat stöd, framförallt ute på våra regionkontor. Det är främst ute på 
ambassader och hos givare ute i världen finansieringsvolymen kan öka. Ett av målen är att bli en strategisk partner hos Sida.

Samverkan mellan de olika kontoren ska öka och genom att arbeta tillsammans men ändå självständigt, ska vi öka synergierna och  
utbytet av resurser i form av expertis. Syftet är en långsiktigt uthållig väg till ökad verksamhetsvolym.

Under 2021 kommer också organisation och styrning ses över med anledning av att verksamheten i INRIF sedan styrelsens beslut i 
VHSWHPEHU�KXYXGVDNOLJHQ�XWJ|UV�DY�GHW�LQWHUQDWLRQHOOD�DUEHWHW�������

INRIF:s personal i Sverige är formellt anställda av IOGT-NTO. INRIF uppdragsger cirka 11 medarbetare och köper i övrigt 
ekonomitjänster av IOGT-NTO. IOGT-NTO:s generalsekreterare är också generalsekreterare för IOGT-NTO-rörelsen.

Personalen inom INRIF följer samma riktlinjer och har samma villkor som IOGT-NTO:s övriga personal, exempelvis gällande 
kollektivavtal, arbetsmiljö, personalmöten, medarbetarenkäter och kompetensutveckling (se även IOGT-NTO:s årsredovisning 2020 för 
mer information om personalfrågor). 

INRIF har utöver verksamheten i Sverige regionkontor i Thailand och  Tanzania. Vid dessa regionkontor finns 11 lokalt anställda 
medarbetare. Kontoren är lokalt registrerade som internationella organisationer och personalen omfattas av  lokal arbetslagstiftning. I 
övrigt följer personalen på regionkontoren tillämpliga policies.
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Faktorer som kan påverka verksamheten
Politiska faktorer/juridiska faktorer

Ekonomiska faktorer:

Sociokulturella faktorer:

Teknologiska faktorer:

Regionkontor

Regionkontor Östafrika

• Människors beteende, framför allt i sociala kanaler, förändras i snabb takt vilket ställer höga krav på organisationen att ställa om. 
Analys och omvärldsbevakning behöver därmed prioriteras. En negativ maskulinitet främjas av alkoholintag, något vi behöver adressera.

• En stark global alkoholindustri sätter press på länder att minska eller inte anta regleringar kring alkohol, vilket försvårar möjligheterna 
till en effektiv alkohollagstiftning. Samtidigt ser vi att stödet för starkare legala ramverk kring alkohol också ökar i till exempel FN-
systemet, främst WHO, som nu har börjat införa direktiv och rekommendationer för hur man skall förhålla sig till alkoholindustrin och 
påverkansverktyg för att arbeta med alkohol med utgångspunkt i SDG:s/Agenda 2030. 

INRIF hade ett regionkontor i Arusha, Tanzania, med sju anställda. När kontoret flyttade till Dar es Salaam minskade behoven av 
tjänster och tre anställda sades upp. Regionkontoret har som främsta uppgift att stödja och kapacitetsutveckla de partnerorganisationer 
som finns i regionen samt att, tillsammans med de alkoholpolitiska nätverken, främja påverkansarbetet i regionen. 

Regionkontor Sydostasien
INRIF har ett regionkontor i Chiang Mai, Thailand, med sju anställda. under 2020. De har som främsta uppgift att stödja och 
kapacitetsutveckla de partnerorganisationer som finns i regionen. Båda regionkontoren har arbetat för att stärka utbytet mellan partners 
inom respektive region och mellan regionerna, vilket gett goda resultat. 

• Internationellt påverkas vår verksamhet av ett globalt krympande utrymme för civilsamhället. Våra partners kan dock generellt driva 
alkoholpolitiska frågor, men de behöver öka sin vaksamhet, stärka sina administrativa resurser eftersom det krympande utrymmet tar 
sig uttryck som ökande kontroll från statsmakternas sida och på sikt riskerar utvecklingen också att påverka finansieringsmöjligheterna.

• Verksamheten är fortsatt beroende av finansiering från de fyra förbunden då insamlade medel inte är tillräckliga för att finansiera 
verksamheten och egeninsatser. De fyra förbundens finansiering är i sin tur i hög grad beroende av intäkter från framförallt 
Miljonlotteriets överskott. Marknadssituationen för lotteriverksamhet är mycket tuff och väntas bli ännu tuffare under de närmaste åren. 

• På grund av covid-19 har vi och våra partners inte kunnat genomföra all verksamhet på avsett sätt. Delar av medlen från ForumCiv och 
aktiviteter har förts över till 2021.
����

• Sedan verksamhetsårets ingång har coronaviruset covid-19 spridit sig till Sverige. WHO deklarerade den 11 mars 2020 att covid-19 är 
en pandemi. Detta har fått och kommer fortsätta få omfattande konsekvenser för såväl människor som samhället i stort. INRIF arbetar 
kontinuerligt med att kartlägga konsekvenser av detta för att kunna sätta in åtgärder där det behövs, men detta kommer med största 
sannolikhet påverka verksamheten en lång tid framöver, allt från minskade intäkter på alla områden, påverkan på finansiella instrument 
RFK�DYEURWW�L�YHUNVDPKHW�Sn�JUXQG�DY�VMXNGRP�HOOHU�NDUDQWlQ�������

• Vid rekryteringen av personal till Chiang Mai uppmärksammades det låga löneläget, vilket bekräftades då vi jämförde med andra 
likvärdiga internationella organisationer. Liknande situation kan noteras i Östafrika, något som vi kommer att behöva hantera framöver. 
9nU�PnOVlWWQLQJ�lU�DWW�VlNUD�XSS�Vn�DWW�YL�NDQ�UHN\WHUD�RFK�EHKnOOD�NYDOLILFHUDG�SHUVRQDO�JHQRP�DWW�VlNHUVWlOOD�HWW�UHOHYDQW�O|QHOlJH��

• Alkoholindustrin ser också en begränsad marknadstillväxt i de rikare länderna i världen och ser möjligheter att expandera i 
utvecklingsländerna och inte minst de med en stark tillväxt. Där utgör kvinnorna en ny möjlig marknad som tidigare knappt existerat i 
många länder, vilket understryker vikten av att arbeta med förebyggande arbete mot alkoholskador i många låg- och 
medelinkomstländer.

• Sociala medier och mobila betallösningar öppnar upp för nya insamlingsmetoder samtidigt som det kräver ökade resurser i form av 
personalkostnader och ny kompetens i insamlingen. Ständigt förändrade algoritmer kräver kontinuerliga anpassningar från 
organisationens sida för att nå sina målgrupper. Under pandemin har det visat sig att den digitala mognaden och tillgången till digitala 
arbetssätt har bidragit till att verksamheten har kunnat fortgå på ett förvånansvärt bra sätt.
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Styrelsen

Styrelsen har 2020 haft följande ledamöter:
Mona Örjes, Junis
Lucas Nilsson, IOGT-NTO
Johnny Mostacero, IOGT-NTO
Filip Nyman, UNF
Johan Fridlund, UNF
Josefin Bogelid, Junis
Karin Wester, NSF
Rikard Eliasson, NSF

Övrig information

Vid INRIF:s årsmöte 2020-11-17 valdes Mona Örjes till ordförande (omval) och Lucas Nilsson till vice ordförande (omval). 

Under 2020 har styrelsen haft fem ordinarie möten. 

Revisorer under 2020 har varit auktoriserad revisor Lena Johnson, Grant Thornton Sweden AB samt Kjerstin Bengtsson och Thomas 
Thomasson som förtroendevalda revisorer. Under 2020 ersatte Marianne Hallbert Kjerstin Bengtsson som förtroendevald revisor.

Styrelsen för INRIF består, i enlighet med föreningens stadgar, av de ledamöter som väljs till IOGT-NTO-rörelsens riksstyrelse. Styrelsen 
består av två ledamöter från respektive förbund och dessa väljs på två år i samband med förbundens kongresser eller förbundsmöte.

Hemsida: www.iogtntororelsen.se

INRIF insamlingskonto plusgiro 90 05 19-0 och bankgiro 900-5190, vilka kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. INRIF är också 
medlem i GIVA Sverige och följer dess kvalitetskod.
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RESULTATRÄKNING
2020-01-01 2019-01-01
2020-12-31 2019-12-31

VERKSAMHETSINTÄKTER

Gåvor Not 2 1 541 304 1 399 708
Bidrag Not 2 31 280 626 32 994 674
Summa verksamhetsintäkter 32 821 930 34 394 382

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader Not 3,4,5 -26 801 012 -27 212 896
Insamlingskostnader Not 3,4,6 -1 928 872 -8 177 840
Administrationskostnader Not 3,4,7 -2 289 837 -1 423 493
Summa verksamhetskostnader -31 019 721 -36 814 229

Verksamhetens resultat 1 802 209 -2 419 847

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER

Övriga ränteintäkter Not 8 330 131 961
och liknande resultatposter
Räntekostnader -695 -2 601
och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella poster -365 129 360

ÅRETS RESULTAT 1 801 845 -2 290 488

FÖRÄNDRING AV ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Årets resultat enligt resultaträkningen 1 801 845 -2 290 487

Ändamålsbestämning av medel -1 472 170 -1 399 708
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel   1 207 879 4 242 413

KVARSTÅENDE BELOPP FÖR ÅRET 1 537 554 552 218
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BALANSRÄKNING

2020-12-31 2019-12-31
Tillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 128 741 209 050
Övriga fordringar Not 9 7 188 809 3 459 714
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 14 099 5 384
Summa kortfristiga fordringar 7 331 649 3 674 148

Kassa och bank 11 739 360 12 412 166

Summa omsättningstillgångar 19 071 009 16 086 314

Summa tillgångar 19 071 009 16 086 314

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel 1 900 029 1 635 738
Balanserat resultat 6 560 572 5 023 019
Summa eget kapital 8 460 601 6 658 757

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 3 369 621 5 427 682
Övriga skulder 154 098 269 120
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag Not 11 6 886 370 3 692 860
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 12 200 319 37 895

10 610 408 9 427 557

Summa eget kapital och skulder 19 071 009 16 086 314
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Förändring av Eget kapital

Internationellt arbete
Sommar- 
kampanj Vit jul

Allm. 
verksamhet

Balanserat 
resultat

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 427 859 185 708 581 492 440 679 5 023 019 6 658 757

Ändamålsbestämning av 
givaren 2020

173 646 186 515 892 949 219 060 -1 472 170

# varav Sydostasien 0
# varav Östafrika 0
# varav Globalt 0
# varav Sri Lanka 0

Reservering av medel för särskilda ändamål

#avsättning för nytt CRM-system

Utnyttjande 2020 0 -185 708 -581 492 -440 679 1 207 879
# varav Sydostasien 0
# varav Östafrika 0
# varav Globalt 0
# varav Sri Lanka 0
# varav internationellt arb 0

Ändamålsbestämda 
medel utg. balans 601 505 186 515 892 949 219 060

Årets resultat 2020 1 801 845 1 801 845
Utgående balans 601 505 186 515 892 949 219 060 6 560 572 8 460 601
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BOKSLUTSKOMMENTARER

Not 1    Redovisningsprinciper

Intäkter

Gåvor och bidrag

Bidrag

Verksamhetskostnader

Balansräkningen

Finansiella tillgångar

Fordringar

Avsättning för förlustrisker sker efter individuell prövning.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.

Ändamålsbestämda medel

Uppskattningar och bedömningar

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. Efter det 
första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta av anskaffningsvärdet 
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas bland annat ännu inte förbrukade gåvor. Se förändring av Eget kapital.

Föreningen har inte några sådana uppskattningar som bygger på antaganden om framtiden eller andra viktiga källor till osäkerhet på 
balansdagen som innebär betydande risk för väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under kommande 
räkenskapsår.

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera och driva organisationen. Administrationen utgör en 
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten och administrativa system.

Årsredovisningen har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) 
och GIVA Sveriges kvalitetskod.

Redovisningsprinciperna är oförändrade gentemot förgående år. Enligt K3 skuldförs bidrag med återbetalningsskyldighet till dess att 
villkoren är uppfyllda.

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationens namn erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs 
för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i 
utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla 
vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är 
det inget bidrag är det en gåva.

Insamlade medel redovisas till verkligt värde. Föreningens gåvor består av insamlade medel. Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt 
när de erhålls. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för 
att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är 
avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga 
värdet av den tillgång som föreningen fått eller kommer att få.

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Ändamålskostnader är sådana kostnader som har samband med att uppfylla organisationens syfte och/eller stadgar. Kostnader för 
administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader. Hantering av 
projekt inom ramen för ändamålet som ofta inkluderar kostnader för ansökan om bidrag, uppföljning, rapportering och revision av 
projekt, utgör ändamålskostnader.  
Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet.

Insamlingskostnader är kostnader som är nödvändiga för att bedriva insamlingsarbete och samla in medel. Insamlingsarbete som riktar 
sig både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister. 
Insamlingskostnader kan bestå bland annat av annonser, insamlingsmaterial samt personal som arbetar med insamlingsaktiviteter.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 52e25e94f1277b221d47fa33a30e8a1702b7ed93c9197a4ab3749f65832ef8d9b7f33fc5700180b8164820e9218603ce2d8d789c1a211d7f124ddf9316a78298



IOGT-NTO-rörelsen ideell förening  12
Organisationsnummer 802497-7434

Not 2    Insamlade medel

2020 2019
Gåvor
Gåvor från allmänheten 990 208 966 015
Gåvor från företag 551 096 433 694
Gåvor från Radiohjälpen 0 0

1 541 304 1 399 708

Bidrag som redovisats som intäkt

Bidrag från närstående organisationer
Bidrag från föreningar 13 253 975 11 570 342
Användning av tidigare insamlade medel från III 104 558 0

13 358 533 11 570 342

Offentliga bidrag
ForumCiv, projektbidrag 16 295 545 18 993 679
ForumCiv, informationsbidrag 524 802 421 000
Summa offentliga bidrag 16 820 347 19 414 679

Övriga bidrag
Projektbidrag från Radiohjälpen 1 135 822 1 135 258
Egeninsats Radiohjälpen -34 076 874 395

1 101 746 2 009 653

Totalt insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 1 541 304 1 399 708
Bidrag som redovisats som intäkt 31 280 626 32 994 674
Summa totalt insamlade medel 32 821 930 34 394 382

Not 3     Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

2020 2019
Antal på 

balansdagen
varav män Antal på 

balansdagen
varav män 

Styrelseledamöter 8 5 8 5
Ledande befattningshavare (inkl. GS) 3 1 3 1

Not 4     Leasing 

framtida leasing avser två regionkontor och sträcker sig till slutet på 2022 för Thailand och till slutet på 2021 för Tanzania.

2020 2019
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 303 916 321 549

Framtida leasingavgifter
Inom 1 år 277 001 306 410
Inom år 2-5 år 189 891 472 336

Gåvor som redovisas i resultaträkning.

Under året har styrelsearbete såväl som annat arbete utförts ideellt för organisationen. Värdet av dessa insatser har inte redovisats i 
resultaträkningen.

I föreningens avtal med IOGT-NTO angående köp av tjänster ingår ej specificerade hyreskostnader. Föreningens

INRIF:s personal i Sverige är formellt anställda av IOGT-NTO. INRIF har under året som med uppdragsgett cirka 11 
medarbetare och köper i övrigt ekonomitjänster av IOGT-NTO. IOGT-NTO:s generalsekreterare är också 
generalsekreterare för IOGT-NTO-rörelsen.
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Not 5     Ändamålskostnader
2020 2019

Östafrika 5 223 559 5 861 125
Sydostasien 5 451 448 5 418 300
Sri Lanka 2 091 165 2 932 120
Östeuropa 1 747 160 1 702 090
Sverige (programkostnad) 2 123 305 3 443 215
Sverige (information) 599 300 469 100
Aktivitetsanslag till föreningar och distrikt, Vit jul 183 000 541 000
Övriga ändamålskostnader 9 382 075 6 845 946
Påverkansarbete 0 0
Summa 26 801 012 27 212 896

Not 6     Insamlingskostnader
2020 2019

Insamlingskostnader Världens Barn 292 500 1 507 926
Insamlingskostnader allmänt 1 636 372 6 669 914
Summa 1 928 872 8 177 840

Not 7     Administrationskostnader
2020 2019

Administration allmänt 2 289 837 1 365 277
Styrelsen 0 58 216
Summa 2 289 837 1 423 493

Not  8     Finansiella poster
2020 2019

Ränteintäkter m.m. 0 131 961
Räntekostnader m.m. -630 -2 601
Summa -630 129 360

Not  9     Övriga fordringar
2020-12-31 2019-12-31

Förskotterade projektmedel Vit jul 0 0
Förskotterade projektmedel ForumCiv 2 910 635 1 002 522
Förskotterade projektmedel Radiohjälpen 1 424 750 1 526 865
Fordran IOGT-NTO 0 2 352
Fordran III 2 722 107 709 260
Övriga fordringar 131 317 218 715
Summa 7 188 809 3 459 714

Not  10    Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 099 5 384
Upplupen ränta 0 0
Summa 14 099 5 384
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Not  11    Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2020-12-31 2019-12-31

ForumCiv, erhållet förskott 3 950 010 1 152 356
Världens barn, erhållet förskott 2 936 360 2 540 504
Summa 6 886 370 3 692 860

Not 12      Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 
2020-12-31 2019-12-31

Upplupna kostnader 200 319 71 200
Övrigt 0 -33 305
Summa 200 319 37 895

Not 13      Väsentliga händelser efter räkenskapsåret utgång

Stockholm 2021-05-24

Andrine Winther Lucas Nilsson Esbjörn Hörberg
Ordförande Vice ordförande

Monica Nordenwald Maja Stojanovska Rosmarie Strasky

Mona Örjes Kim Reenaas
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2021-      -  

Grant Thornton Sweden AB

Marianne Hallbert Thomas Thomasson Lena Johnson
Auktoriserad revisor

Genom extra årsmöte den 12 april 2021 ändrades föreningens stadgar på så sätt att årsmötet utser styrelsens ledamöter och ny styrelse 
valdes.

Covid-19 kommer med största sannolikhet påverka verksamheten en lång tid framöver, INRIF:s styrelse fortsätter att följa utvecklingen 
för att kunna sätta in åtgärder där det behövs så att verksamheten kan bedrivas säkert och avbrottsfritt som möjligt.
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