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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Föreningen Ordfront, 802011-5278, med säte i Stockholm får härmed avge
 årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Föreningen Ordfront är en partipolitiskt och religiöst obunden, ideell kulturförening som verkar för
 demokrati, mänskliga rättigheter, solidaritet och yttrandefrihet. Föreningen bedriver egen
 medlemsverksamhet samt verkar för frågor som rör mänskliga rättigheter och demokrati. 

 Föreningen är juridisk och ekonomisk huvudman för Mänskliga rättighetsdagarna, Nordens största
 konferens om mänskliga rättigheter, som 2019 genomfördes i Linköping och lockade cirka 3 000
 personer.

 Föreningen är huvudman för nätverket Demokratiakademin där organisationer, folkhögskolor och
 studieförbund verkar för att sprida kunskap om demokrati i teori och praktik. 

 En viktig del av föreningens arbete för yttrandefrihet är utgivningen av kultur- och samhällstidskriften
 Ordfront Magasin, som också är medlemstidning. Under året fortsatte föreningens samarbete med
 folkhögskolornas samarbetsorgan som innebar att Ordfront under året utbildade personal vid 10
 folkhögskolor i landet. 

 Föreningen bedriver också ett upplysnings- och påverkansarbete kring yttrandefrihet och demokrati i
 Ryssland. Kampanjen lyfte under året fram situationen för ryska kulturarbetare som blivit måltavla för
 en repressiv politik i landet men ett särskilt fokus för arbetet blev återigen de ryska, politiska fångarna,
 som blir både yngre och fler - och domarna allt hårdare. 

 Föreningen anordnar även mycket omtyckta skrivarkurser och delar årligen ut ett Demokratipris. 2019
 uppmärksammades situationen för de migranträttighetsaktivister som förföljs och åtalas runt om i
 världen för sina insatser.

 Under 2019 fyllde Ordfront 50 år, något som firades tillsammans med Ordfront förlag.

 Föreningen - styrelse och kansli - fortsatte under året sitt arbete med att förbättra likviditeten, skapa ett
 positivt rörelse- och verksamhetsresultat samt en hanterbar organisation. En ekonomigrupp utsågs
 som sedan uppgick i styrelsens arbetsutskott. Året visade sig dessvärre bli ekonomiskt mera ansträngt
 än beräknat och årsredovisningen visar på ett negativt rörelseresultat, vilket även påverkade
 kassaflödet negativt. Ett genomgripande arbete för att förbättra likviditeten vidtog under årets sista
 månader då det även gick att se att resultatet för Mänskliga Rättighetsdagarna blev något sämre än
 väntat. I grunden beror emellertid det negativa resultatet på en nedåtgående trend i medlemsantalet.
 Styrelsens arbete med att förbättra likviditeten måste fortsätta och lyckas för att föreningens fortsatta
 verksamhet inte ska äventyras. 

 Föreningen Ordfront äger 100% av aktierna i Ordfront Aktiebolag och förvaltar bolaget och dess
 dotterbolag Ordfront Magasin Aktiebolag samt Lyrikklubben i Stockholm AB, det senare bolaget
 avvecklades vid årsskiftet 2019/2020. Föreningen är även minoritetsägare i Ordfront Förlag AB.
 Förlaget ger ut böcker om samhällsdebatt, historia, kulturhistoria och skönlitteratur.

 Läs mer om föreningens verksamhet på www.ordfront.se, www.demokratiakademin.se,
 www.mrdagarna.se och www.ordfrontmagasin.se
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 Enligt 22 § redovisningslagen ska händelser som inträffat efter räkenskapsårets slut redovisas om de
 haft väsentlig betydelse för företaget/den redovisningsskyldige. Under vintern och våren 2020
 drabbades världen av coronaepedemin, vilken först och främst drabbade människors liv och hälsa
 men som även fick ekonomiska konsekvenser för företag och föreningar. Eftersom folksamlingar om
 fler än 50 personer förbjöds, och då 75% eller mer av föreningen Ordfronts verksamhet är utbildning
 och information om mänskliga rättigheter och demokrati, utfört genom kurser på Folkhögskolor mm
 och framförallt konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna som normalt samlar cirka 4000 personer,
 skapades en verksamhetsmässig och ekonomiskt mycket osäker situation redan under våren 2020, då
 viktiga delar av intäkterna normalt tas in. Även annonsförsäljning kopplat till Ordfront Magasin
 påverkades och en risk för minskat antal medlemmar kunde skönjas. Föreningen har vidtagit lämpliga
 åtgärder, antagit krisplaner och omförhandlat avtal, ansökt om stöd från de stödåtgärder som
 regeringen beslutat om samt korttidspermitterat personal för att klara situationen parallellt som
 verksamheten måste pågå som vanligt.  Situationen är dock i skrivande stund osäker och regelbunden
 återkoppling till styrelsen från verksamheten pågår.

Flerårsöversikt Belopp i Tkr
 2019 2018 2017 2016
Nettoomsättning 9 624 10 562 10 641 9 930
Resultat efter finansiella poster -336 185 815 60
Soliditet, % neg neg neg neg

Förändring i eget kapital
 Balanserat Årets  
 resultat resultat Totalt
Belopp vid årets ingång -4 178 037 184 645 -3 993 392
Resultatdisposition enligt årsstämman:
Balanseras i ny räkning 184 645 -184 645
Årets resultat -335 534 -335 534

Belopp vid årets utgång -3 993 392 -335 534 -4 328 926

Resultatdisposition
 Belopp i kr
Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserat resultat -3 993 392
årets resultat -335 534

Totalt -4 328 926

disponeras så att
i ny räkning överföres -4 328 926

Summa -4 328 926

 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Föreningens intäkter
Nettoomsättning 127 351 126 963
Bidrag 3 849 482 3 989 973
Medlemsavgifter 1 245 761 1 340 531
Övriga rörelseintäkter 4 417 569 5 104 330

Summa föreningens intäkter 9 640 163 10 561 797

Föreningens kostnader
Direkta kostnader -1 631 982 -1 929 530
Övriga externa kostnader -2 859 368 -3 004 395
Personalkostnader 2 -5 488 264 -5 442 006

Summa föreningens kostnader -9 979 614 -10 375 931

Rörelseresultat -339 451 185 866

Finansiella poster
Nedskrivning av fordran - 76 992
Räntekostnader och liknande resultatposter 3 917 -78 213

Summa finansiella poster 3 917 -1 221

Resultat efter finansiella poster -335 534 184 645

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt -335 534 184 645

Skatter

Årets resultat -335 534 184 645
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar - -

Finansiella anläggningstillgångar - -
Andelar i koncernföretag 3 - -

Summa finansiella anläggningstillgångar - -

Summa anläggningstillgångar - -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 676 060 687 137
Övriga fordringar - 525
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 48 548 298 289
Summa kortfristiga fordringar 724 608 985 951

Kassa och bank
Kassa och bank 7 004 29 478

Summa kassa och bank 7 004 29 478

Summa omsättningstillgångar 731 612 1 015 429

SUMMA TILLGÅNGAR 731 612 1 015 429
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -3 993 392 -4 178 037
Årets resultat -335 534 184 645

Summa fritt eget kapital -4 328 926 -3 993 392

Summa eget kapital -4 328 926 -3 993 392

Långfristiga skulder
Övriga skulder 4 634 882 658 543

Summa långfristiga skulder 634 882 658 543

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 954 222 2 069 860
Skulder till koncernföretag 254 663 280 275
Skatteskulder 1 858 -
Övriga skulder 370 372 198 980
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 844 541 1 801 163

Summa kortfristiga skulder 4 425 656 4 350 278

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 731 612 1 015 429
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Noter

 Belopp i Tkr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Definition av nyckeltal

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt (21,4 %) i förhållande till
balansomslutningen.

Not 2   Anställda och personalkostnader

Personal
 2019-01-01- 2018-01-01-
 2019-12-31 2018-12-31
Medelantalet anställda 9 9

Summa 9 9

Not 3  Andelar i koncernföretag
 2019-12-31 2018-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 719 000 719 000
Nedskrivning -719 000 -719 000

Redovisat värde vid årets slut - -

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag

 Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
 aktier.

 Antal  Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i % värde
Ordfront Aktiebolag / 556549-4035 / Stockholm 1 000 100 -

-
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Not 4  Övriga skulder
 2019-12-31 2018-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år,
men inom fem år från balansdagen 634 882 658 543

634 882 658 543
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Underskrifter

 Stockholm 2020-

  

Anna Wigenmark Bo Löwkrantz
Generalsekreterare Ordförande

Benton Wolgers Göran Norling

Emma Wallrup Görel Strand

Per Bergroth Karl Johnsson

Vår revisionsberättelse har lämnats

Anders Lindby Leif Ericsson
Auktoriserad revisor Föreningsrevisor
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