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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Föreningen Ordfront, 802011-5278, med säte i  får härmed avge årsredovisning för
 räkenskapsåret 2020.

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.  

 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. 

 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. På grund av panedmin fick kampanjen tyvärr läggas på
 is under 2020.

 Föreningen anordnar även mycket omtyckta skrivarkurser, som kunde fortgå under 2020 trots pandemin,
 och delar årligen ut ett Demokratipris. 2020 uppmärksammades situationen för de
 migranträttighetsaktivister som förföljs och åtalas runt om i världens, för sina insatser. 

 Föreningens verksamhet under 2020 påverkades starkt av pandemin. Utbildningar fick ställas in,
 annonsintäkterna minskades, och inte minst fick föreningens konferens Mänskliga Rättighetsdagarna
 ställas in och flyttas fram till april 2021. En konsekvens av osäkerheten blev att personalen
 korttidspermitterades under perioden 18 april till sista november. Personalen arbetade även hemifrån från
 mitten av mars och året ut. En stor del av arbetet under året handlade om att hitta lösningar på de
 utmaningar som pandemin utsatte föreningen för. 

 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. Styrelsens arbete med att förbättra likviditeten måste fortsätta
 och lyckas för att föreningen fortsatta verksamhet inte ska äventyras. Årets resultat slutade på ett mindre
 minus, till största delen beroende på nedskrivningar mot Ordfront AB för förvaltningskostnader under 2019
 och 2020. Det ackmulerade negativa resultatet, som främst härstammar från 2000-talets början, är kopplat
 till de nedskrivningar som då gjordes gentemot förlaget.

 Föreningen Ordfront äger 100% av aktierna i Ordfront Aktiebolag och förvaltar bolaget och dess
 dotterbolag Ordfront Magasin Aktiebolag. Ordfront AB är sedan flera år på obestånd och det bedrivs ingen
 verksamhet i bolaget. Föreningen är även minoritetsägare i Ordfront Förlag AB, som ger ut böcker om
 samhällsdebatt, historia, kulturhistoria och skönlitteratur.



Föreningen Ordfront  2(8)

802011-5278

 En mer omfattande verksamhetsberättelse för 2020 finns att läsa på www.ordfront.se,
 www.demoktatiakademin.se, www.mrdagarna.se och www.ordfrontmagasin.se.

 Enligt 22 § redovisningslagen ska händelser som inträffat efter räkenskapsårets slut redovisas om de haft
 väsentlig betydelse för företaget/den redovisningsskyldige. Den coronapandemi som bröt ut våren 2020,
 och som först drabbade människors liv och hälsa fortsatte ha ekonomiska konsekvenser för företag och
 föreningar under 2021. Eftersom folksamlingar om fler än 50 personer förbjöds, och då 75% eller mer av
 föreningen Ordfronts verksamhet är utbildningar och information om mänskliga rättigheter och demokrati,
 utförs genom kurser på Folkhögskolor mm och framförallt konferensen Mänskliga Rättighetsdagarna som
 normalt samlar cirka 4 000 personer, skapades en verksamhetsmässig och ekonomiskt mycket osäker
 situation redan under våren 2020, vilken fortsatte första halvåret 2021. MR.dagarna gjordes om till ett
 digitalt event, som lockade drygt 2 600 personer och även erbjöd cirka 150 programprodukter och 70
 utställare. Intäkterna blev dock väsentligt lägre än en normal konferens. Då restriktionerna i skrivande
 stund ligger kvar är det osäkert hur höstens verksamhet kommer att se ut - men Folkhälsomyndigheten
 har aviserat lättnader från och med september, vilket förhoppningsvis innebär att Ordfronts verksamhet
 kan repa sig under hösten. Nya medel söks, men då civilsamhället drabbats hårt av pandemin, är
 söktrycket högt och de beviljade ansökningarna få.

Flerårsöversikt Belopp i Tkr
 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättning 6 441 9 624 10 562 10 641
Resultat efter finansiella poster -53 -336 185 815
Soliditet, % neg neg neg neg

Förändring i eget kapital
 Balanserat Årets  
 resultat resultat Totalt
Belopp vid årets ingång -3 993 392 -335 534 -4 328 926
Resultatdisposition enligt årsstämman:
Balanseras i ny räkning -335 534 335 534
Årets resultat -53 233 -53 233

Belopp vid årets utgång -4 328 926 -53 233 -4 382 159

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

balanserat resultat -4 328 926
årets resultat -53 233

Totalt -4 382 159

disponeras så att
i ny räkning överföres -4 382 159

Summa -4 382 159

 Föreningens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2020-01-01- 2019-01-01-

2020-12-31 2019-12-31

Föreningens intäkter
Nettoomsättning 113 895 127 351
Bidrag 4 551 588 3 849 482
Medlemsavgifter 1 021 423 1 245 761
Övriga rörelseintäkter 754 168 4 417 569

Summa föreningens intäkter 6 441 074 9 640 163

Föreningens kostnader
Direkta kostnader -447 720 -1 631 982
Övriga externa kostnader -1 170 999 -2 859 368
Personalkostnader 2 -4 823 666 -5 488 264

Summa föreningens kostnader -6 442 385 -9 979 614

Rörelseresultat -1 311 -339 451

Finansiella poster
Nedskrivning av fordran -58 049 -
Räntekostnader och liknande resultatposter 6 127 3 917

Summa finansiella poster -51 922 3 917

Resultat efter finansiella poster -53 233 -335 534

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt -53 233 -335 534

Skatter

Årets resultat -53 233 -335 534
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar - -

Finansiella anläggningstillgångar - -
Andelar i koncernföretag 3 - -
Fordringar hos koncernföretag 4 - -

Summa finansiella anläggningstillgångar - -

Summa anläggningstillgångar - -

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 277 525 676 060
Övriga fordringar 6 580 -
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 226 046 48 548
Summa kortfristiga fordringar 510 151 724 608

Kassa och bank
Kassa och bank 28 394 7 004

Summa kassa och bank 28 394 7 004

Summa omsättningstillgångar 538 545 731 612

SUMMA TILLGÅNGAR 538 545 731 612
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat -4 328 926 -3 993 392
Årets resultat -53 233 -335 534

Summa fritt eget kapital -4 382 159 -4 328 926

Summa eget kapital -4 382 159 -4 328 926

Långfristiga skulder
Övriga skulder 5 614 537 634 882

Summa långfristiga skulder 614 537 634 882

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 648 722 1 954 222
Skulder till koncernföretag 204 463 254 663
Skatteskulder - 1 858
Övriga skulder 535 132 370 372
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 917 850 1 844 541

Summa kortfristiga skulder 4 306 167 4 425 656

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 538 545 731 612
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Noter

 Belopp i kr 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
 2020-01-01- 2019-01-01-
 2020-12-31 2019-12-31
Medelantalet anställda 8 9

Summa 8 9
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Not 3  Andelar i koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
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 -

-

Not 4  Fordringar hos koncernföretag
 2020-12-31 2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 124 816 118 369
-Tillkommande fordringar 41 799 6 448
-Nedskrivna fordringar -166 615 -118 369

Redovisat värde vid årets slut - 6 448

Not 5  Övriga skulder
 2020-12-31 2019-12-31
Skulder som förfaller senare än ett år,
men inom fem år från balansdagen 614 537 634 882

614 537 634 882
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Underskrifter

 Stockholm 2021-

  

Anna Wigenmark Bo Löwkrantz
Generalsekreterare Ordförande

Görel Strand Pär Bergroth

Cilla Gustafsson Eva Conradsson

Emma Wallrup Göran Norling

Maria Sundström

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-

Lovisa Brag Leif Ericsson
Auktoriserad revisor Föreningsrevisor
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