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INNEHÅLL

Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset
Org nr 802011–1582

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. 

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning  
och koncernredovisning.

Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor.  
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Den här årsredovisningen tillhandahålls av Fryshuset. Fryshuset finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar,  
och nås via växel 08-691 76 00 och e-mail: info@fryshuset.se. Läs mer om Fryshuset på http://fryshuset.se.  

Årsredovisningen är producerad av Åkesson & Curry, www.akessoncyrry.com. Omslagsfoto: Martin von Krogh. Tryck: Berghs tryckeri, Stockholm.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Information om verksamheten
Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset (Fryshuset) är en 
näringsdrivande stiftelse utan vinstintresse som står under 
Länsstyrelsens övervakning.

Ändamål 
Fryshuset har till ändamål att driva aktivitetshus för:
Idrott, musik, utbildning inkl. skolverksamhet, projektverk
samhet inom olika sociala områden och intresseinriktningar 
samt utveckling av unga människor genom gott ledarskap.

För att förverkliga stiftelsens ändamål och skapa sunda 
ekonomiska förutsättningar samt ge service till besökare 
kan stiftelsen bedriva kommersiell verksamhet relaterad till 
ändamålen. 

Värdegrund
Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger kun
skap och självkänsla som lyfter fram individens inneboende 
kraft.

Vi lyssnar på vad som händer i samhället och agerar direkt. 
Vi är inte rädda för det som är nytt och okänt. Vi ser möjlig
heter och mobiliserar krafter där andra ser problem. Vi provar 
oss fram, korrigerar och förbättrar ständigt våra metoder.

Vi utgår från individens behov. Här står dörren alltid på 
glänt för den som vill engagera och utveckla sig, oavsett 
bakgrund.

Vi tror på respektfulla möten där lusten att delta och 
gemensamma intressen överbryggar alla motsättningar, olik
heter och ökar förståelsen.

Vision
Vi gör det möjligt för unga att genom sina passioner för
ändra världen.

Uppdrag och målgrupp
Fryshusets verksamheter styrs av en stark värdegrund och vi
sion, samt utgår från vårt uppdrag och målgruppsbeskrivning:

  Vi lyssnar och bygger relationer med unga. Vi utgår 
ifrån deras passioner och skapar gemenskaper där unga 
hörs, räknas och utvecklas. Det stärker deras självkänsla.

  Vi arbetar för att samhället ska ta ungas åsikter och idéer 
på allvar.

  Vi arbetar med alla unga och fokuserar särskilt på dem 
som lever i eller riskerar att hamna i utanförskap. Vi tror 
att alla kan lyckas och är värda en chans till.

  Vi ger unga verktyg att själva ta makten över sin framtid 
genom att ta till vara på sin inre kraft och motivation.

  Vi lyssnar in vad som händer och är snabba på att agera. 
Vi ser möjligheter där andra ser problem.

  Vi är tillräckligt modiga för att våga skapa förändringar, 
om och om igen…

Fryshuset i Sverige
Fryshuset finns närvarande med aktivitetshus i Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Skärholmen samt med verksamhe
ten Lugna Gatan även i Strängnäs och Åre. Under mars 
månad 2014 startade verksamhet i Husby utanför Stock
holm och i Kalmar län. Fryshuset arbetar med projekt, 
uppdrag, utbildning och möten med unga i våra målgrup
per på ett stort antal andra orter i landet, och når genom 
riksnätverket Fryshusandan ut till ungdomsverksamheter i 
hela Sverige. Fryshuset innehar 90konto: PG: 90 02 76–7 
BG: 900–2767

Förvaltningsberättelse

»
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Medarbetare och styrelse
  Fryshuset har 523 anställda och ca 300  volontärer.
  Fryshusets styrelse har under året bestått av nio ledamöter; 

Birgitta Stymne Göransson (ordförande)
Josephine RydbergDumont 
 Kevin Ryan (invald 14 oktober 2013), ersatte Hans von 
Uthmann
Jeanette Gustafsdotter
JanÅke Henriksson
Christian Jochnick
Ewelina Tokarczyk
 Christer Thordson (invald 14 oktober 2013), ersatte Tor
björn Enström
Johan Oljeqvist (VD)

Under 2013 höll styrelsen sex protokollförda möten, varav 
ett var ett strategimöte tillsammans med Fryshusets lednings
grupp. För mer information kring vår styrelse hänvisar vi till 
vår hemsida.

Resultat och ställning i moder stiftelsen
Årets vinst i moderstiftelsen uppgår till 3 280 tkr. Fryshu
set är en icke vinstdrivande stiftelse, och resultatet används 
till att stärka det egna kapitalet och möjliggöra långsiktig
het och uthållighet i verksamheterna mellan verksam
hetsåren. På grund av omställningskostnader och initiala 
förluster i det under året förvärvade dotterbolaget Frys
husets Handelsgymnasium AB (f d KF Utbildning AB) 
visar koncernen en förlust på –1 827 tkr. Dotterbolagets 
verksamhet har nu flyttats och samordnats med Fryshusets 
Gymnasium. I budgeten för 2014 är kostnaderna helt i 
balans med intäkterna.

Viktiga förhållanden
Fryshuset samarbetar med ett stort antal privata, offentliga 
och andra aktörer inom det civila samhället både i och utan
för Sverige. 

Civila samhället och stiftelser
De närmaste samarbetena under 2013 var med de ideella 
föreningarna Fryshuset Basket, Fryshuset Fritid, Föreningen 
Fryshuset och Fryshusandan i Sverige, som alla är fristående 
juridiska personer. Andra väsentliga samarbeten under 2013 
var med ABF gällande studiecirklar för musik, Svenska 
Lottakåren gällande det gemensamma projektet MPower, 
med Scouterna gällande Scouternas folkhögskola, med Sofia 
församling gällande Fryshuskyrkan samt med Robert F.  

Kennedy Center for Justice & Human Rights, med Surfa 
Lugnt avseende ungdomars agerande på internet, samt med 
Birkagården, KFUK/KFUM och Rotary.

Utöver dessa mycket nära samarbeten har Fryshuset under 
2013 fått ekonomiskt stöd från flera stiftelser och fonder där 
de främsta varit PostkodLotteriet, Erling Perssons Stiftelse, 
Gålöstiftelsen, Allmänna Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, 
ESF, Childhood foundation, Kulturförvaltningen i Stock
holms län, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Skåne, 
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Stiftelsen Oscar 
Hirschs Minne och Byggnadsstiftelsen S:t Erik, Hedlunds 
stiftelse och Vinnova.

Företagssamarbeten
Under 2013 hade Fryshuset tre huvudsponsorer: Coop, 
Kungsleden och SPP. Utöver dessa viktiga partners samar
betar Fryshuset med ett stort antal andra företag som stöder 
verksamheterna på olika sätt. De största samarbetsparterna 
2013 utöver huvudsponsorerna  har varit Accenture, Bridge
point, Fastpartner, Gröna Lund, Loomis, ATEA och Stena 
Fastigheter. 

Övriga större samarbeten 
Under 2013 bedrev Fryshuset i samarbete med Regionför
bundet Kalmar län ett ESF projekt med syfte att stärka 
fritidsgårdarna i regionen. Fryshuset har även samarbetat med 
och erhållit viktigt ekonomiskt stöd från Stockholms stad, 
Göteborgs stad och Malmö stad. Övriga samarbetspartners är 
Arbetsförmedlingen och Södermalmspolisen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Fryshusets grundare, Anders Carlberg, gick bort den 5 januari 
2013. Vi minns Anders Carlberg som den gränslösa eldsjäl 
han var. Hans tro på människor och deras förmåga att växa 
och utvecklas var obeveklig. Anders inspirerade människor att 
praktisera medmänskligt mod, att tro på sig själva och våga 
växa, även då ingen annan trodde att det fanns en chans att 
lyckas.  

I Anders anda fortsätter Fryshuset att verka, utvecklas och 
nå alltfler unga. De flesta av våra verksamheter växte under 
2013 och vi såg en ökning av antalet deltagare i såväl sociala 
verksamheter, som idrottsverksamheter, skolor och arbets
marknadsprojekt. Utöver dessa ökningar lyfter vi fram några 
specifika viktiga händelser under 2013:

  Fryshuset i Skärholmen – Fryshuset vann en upphand
ling om att driva all ungdomsverksamhet i Skärholmens 
stadsdelsförvaltning. Avtalet innebär att Fryshuset nu 
bedriver verksamhet på tio platser i stadsdelen och möter 
tusentals ungdomar varje vecka i våra fritidsgårdar i 
Skärholmen. 
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  Fryshusets Handelsgymnasium – Fryshuset förvärvade 
KFs Gymnasium under 2013 och hela verksamheten, 
omfattande ca 198 elever och 23 lärare flyttade under 
hösten till Fryshuset i Hammarby Sjöstad.

  Tillsammans för Sverige – är ett treårigt projekt på 
Fryshuset med inriktning på interreligiös vägledning och 
utbildning bland unga med syfte att motverka främ
lingsfientlighet, rasism och extremism. Projektet utgår 
från FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna 
och vill visa hur religion kan vara en väg till integration 
och en växtkraft för unga i arbetet för fred och förstå
else. 2013 startade verksamheten även i Göteborg och 
Malmö. Projektet finansieras med hjälp av bidrag från 
Allmänna Arvsfonden. 

  Aktiviteter för unga ensamkommande med målet att de 
ensamkommande ska kunna utvecklas och integreras 
i samhället genom att ingå i meningsfulla och positiva 
sammanhang med trygga vuxna ledare. Projektet starta
des i Stockholm under 2013.

  Speak Truth to Power – är ett nytt samarbete med 
Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights. 
Syftet är att stärka unga människors civilkurage och öka 
unga människors kunskap om mänskliga rättigheter. 
Finansieras av Svenska PoskodLotteriets Kulturstiftelse.

  Up & Coming – är en ny satsning på att identifiera och 
stötta ungdomar med ”Streetsmart” talang, i syfte att 
underlätta för dessa unga att komma in på arbetsmark
naden.

  Stockholm Skatepark – Fryshuset medverkade till att 
bilda Sveriges Skateboardförbund.

  Socioekonomiskt bokslut – Fryshuset inledde arbetet 
med att skapa en modell för Socioekonomiska bokslut 
som bl.a hjälper oss att prioritera och effektivisera våra 
egna resurser. Samtidigt utgör modellen ett viktigt 
redskap i kommunikationen med omvärlden, och visar 
på den enorma kraften och vinsten av vårt arbete – ända 
ner på projektnivå i ca 50 olika verksamheter.

  Anders Carlberg minnesfond – en fond till Anders Carl
bergs minne har bildats, som enligt Anders vilja syftar 
till att samla in pengar för att säkerställa Fryshusets 
långsiktiga verksamhet genom att köpa fastigheten som 
Fryshuset hyr i Hammarby Sjöstad.

  En omfattande ombyggnation av Fryshuset i Stock
holm har genomförts, och tidigare uthyrda ytor har 
därigenom kunnat tas i anspråk för våra växande egna 
verksamheter.

  Fryshuset blev förmånstagare till Svenska PostkodLot
teriet och fick 8 mkr i stöd 2013. 

Väsentliga händelser efter räkenskaps årets 
utgång

  Fryshuset har med stöd av RinkebyKista Stadsdels
nämnd startat verksamhet i Husby.

  Fryshuset har startat verksamheten Frysbox samt en 
bredare Fryshusnärvaro i Kalmar län.

  Fryshuset har skrivit intentionsavtal med SISAB om att 
förvärva fastigheten i Hammarby Sjöstad.

  Fryshuset har fått 10 mkr i utdelning av Svenska Post
kodLotteriet för 2014.

  Arbetsförmedlingen har beslutat förlänga Unga In 
året ut, med sikte på en ny 3årsfinansiering via ESF 
2015–2018.

  Med finansiering från Svenska PostkodLotteriet är Frys
huset med i två treåriga projekt: Fryshuset och Tällberg 
har startat projektet LärOlika möten, och Fryshuset 
och Star for Life har startat ett gemensamt tolerans och 
mångfaldsprojekt. 

  Fryshuset har under 2013 drivit kampanjen Anders Carl
bergs Minnesfond med syfte att samla in medel för att 
förvärva Fryshusets fastighet i Stockholm. I januari 2014 
har fyra stiftelser beslutat att donera större belopp och en 
av landets största banker givit löfte om lån för resterande 
del. Kampanjen fortsätter under 2014 och fler större do
nationer förväntas före sommaren. Donatorernas namn 
kommer att offentliggöras när kampanjen är klar. »

Foto: M
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Miljöfrågor, personalfrågor, och  
annan icke-finansiell information

Miljöplan
Fryshuset har sedan 2012 upprättat och följt upp årliga miljö
planer. Miljöplanen för 2013 redovisas på Fryshusets hemsida.

Personalfrågor
Fryshuset har tagit fram och arbetar efter en plan för "Lika 
rättigheter och möjligheter".

FRIIs kvalitetskod, verksamhetsdata och  
socioekonomiskt bokslut
Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod har upprättats som 
separat dokument. Fryshuset har för 2013 även upprättat ett 
socioekonomiskt bokslut tillsammans med nationalekonomen 
Ingvar Nilsson. Verksamhetsdata för Fryshusets alla verk
samheter redovisas som ett eget dokument med statistik från 
över 50 verksamheter avseende 2013. Samtliga rapporter och 
dokument redovisas på Fryshusets hemsida.

Framtida utveckling
Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling 2014. Det 
innebär fortsatt tillväxt och då framförallt avseende Fryshuset 
i Husby, Kalmar och eventuella andra nya orter, samt inom 
områdena Passioner och Sociala perspektiv, genom de extra 
resurser som pengarna från Svenska PostkodLotteriet tillför

Vi förväntar oss också att under året, genom medel från 
Anders Carlbergs minnesfond, kunna förvärva fastigheten i 
Hammarby Sjöstad. Förvärvet har stor betydelse för oss såväl 
strategiskt som ekonomiskt och kommer att ge oss möjlighet 
till fortsatt expansion och långsiktighet i arbetet med unga 
och socialt entreprenörskap. 

Ägarförhållanden
Föreningen KFUM Söder är stiftare för Stiftelsen KFUM Sö
der Fryshuset. KFUM Söders styrelse utser styrelseledamöter 
och revisorer, vidare godkänner KFUM Söders styrelse årligen 
Fryshusets budget och årsredovisning.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE

2013 2012 2011 2010 2009

Koncernen

Nettoomsättning, tkr 246 371 214 415 195 103 204 190 216 637

Resultat efter finansiella poster, tkr –2 394 2 668 188 192 4 266

Balansomslutning, tkr 81 071 54 100 50 971 54 822 53 174

Antal anställda, st 413 338  449 462 496

Moderstiftelsen

Nettoomsättning, tkr 230 519 214 415 195 035 202 968 214 598

Resultat efter finansiella poster, tkr 1 244 2 694 385 169 4 085

Balansomslutning, tkr 78 419 54 198 49 613 54 420 52 434

Antal anställda*, st 389 338 449 462 496

Soliditet, % 8,01 8,60 4,15 3,23 4,38

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1

* För 2012 har beräkningsgrunden för antal anställda ändrats från antal personer till omräknade heltidstjänster, därav stor 
avvikelse mot tidigare år.

Flerårsjämförelse
Koncernens och moderstiftelsens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Förslag till vinstdisposition 2013-12-31

Till förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 2 612

Årets vinst 3 280

Tkr 5 892

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 5 892

Tkr 5 892



09

KONCERNRESULTATRÄKNING

Koncernresultaträkning Not 2013 2012

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning 1 246 371 214 415

246 371 214 415

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2, 3, 4 –88 146 –79 138

Personalkostnader 5 –157 750 –130 545

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggnings-
tillgångar –2 663 –2 123

Övriga rörelsekostnader –96 –

–2 284 2 609

Rörelseresultat –2 284 2 609

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 20 108

Räntekostnader –130 –49

Resultat efter finansiella poster –2 394 2 668

Skatt på årets resultat 568 –120

Uppskjuten skatt – –47

Årets resultat –1 826 2 501
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KONCERNBALANSRÄKNING

Koncernbalansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 6 523 –

Goodwill 7 3 665 –

4 188 0

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 12 148 1 585

Byggnadsinventarier 9 1 632 3 469

Inventarier, verktyg och installationer 10 1 165 1 329

19 133 6 383

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16 893 16 947

Övriga kortfristiga fordringar 5 327 3 728

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 12 900 10 606

54 253 37 664

Kassa och bank 26 818 16 436

Summa omsättningstillgångar 61 938 47 717

Summa tillgångar 81 071 54 100
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KONCERNBALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder Not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital

Bundna reserver 390 1 929

Fria reserver 4 136 95

Årets resultat –1 827 2 501

Summa eget kapital 12 2 699 4 525

Uppskjuten skatteskuld 110 690

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 7 000 –

Övriga långfristiga skulder 3 395 –

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 800 –

Leverantörsskulder 19 534 11 200

Skatteskulder 271 203

Övriga kortfristiga skulder 26 318 25 920

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 20 944 11 562

Summa eget kapital och skulder 81 071 54 100

Ställda säkerheter 18 000 10 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

Kassaflödesanalys för koncernen 2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster –2 284 2 609

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 2 664 3 027

Erhållen ränta 20 97

Erlagd ränta –130 –49

Betald inkomstskatt –17 –120

Förändring skatteskuld 318 342

571 5 906

Ökning/minskning kundfordringar 140 –4 801

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 2 039 –1 411

Ökning/minskning leverantörsskulder 6 486 –587

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 7 270 2 348

Kassaflöde från den löpande verksamheten 16 506 1 455

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –184 –416

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –10 921 –1 127

Investeringar i dotterbolag –2 820 –

Kassaflöde från investeringsverksamheten –13 925 –1 543

Finansieringsverksamheten

Uttagna banklån 8 000 –

Amortering av skuld –200 –

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 800 0

Årets kassaflöde 10 381 –88

Likvida medel vid årets början 16 436 16 524

Likvida medel vid årets slut 26 817 16 436
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MODERSTIFTELSENS RESULTATRÄKNING

Moderstiftelsens resultaträkning Not 2013 2012

Stiftelsens intäkter

Nettoomsättning 230 519 214 416

Nettoomsättning 1 230 519 214 416

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2, 3, 4 –79 686 –79 115

Personalkostnader 5 –147 314 –130 544

Av- och nedskrivningar –2 124 –2 111

Övriga rörelsekostnader –42 –

Summa stiftelsens kostnader –229 166 –211 770

Rörelseresultat 1 353 2 646

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 13 97

Räntekostnader och liknande resultatposter –122 –49

Summa resultat från finansiella poster –109 48

Resultat efter finansiella poster 1 244 2 694

Bokslutsdispositioner 14 2 049 –218

Skatt –13 –120

Årets vinst 3 280 2 356
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MODERSTIFTELSENS BALANSRÄKNING

Moderstiftelsens balansräkning Not 2013-12-31 2012-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 6 485 –

Materiella anläggningstillgångar

Förbättringsutgifter på annans fastighet 8 12 148 1 584

Byggnadsinventarier 9 1 631 3 415

Inventarier 10 1 044 1 329

14 823 6 328

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag 15 8 040 100

Summa anläggningstillgångar 23 348 6 428

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16 855 16 947

Fordringar hos koncernföretag 390 609

Övriga kortfristiga fordringar 5 321 3 732

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 12 694 10 606

35 260 31 894

Kassa och bank 16 19 811 15 877

Summa omsättningstillgångar 55 071 47 771

Summa tillgångar 78 419 54 199
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MODERSTIFTELSENS BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder Not 2013-12-31 2012-12-31

Eget kapital

Balanserat kapital 2 612 256

Årets resultat 3 280 2 356

12 5 892 2 612

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 17 500 2 624

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 18 7 000 –

Övriga långfristiga skulder 3 396 –

10 396 0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 800 –

Leverantörsskulder 19 289 11 198

Skatteskulder 324 202

Övriga kortfristiga skulder 26 043 26 021

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 15 175 11 542

61 631 48 963

Summa eget kapital och skulder 78 419 54 199

Ställda säkerheter 18 000 10 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERSTIFTELSEN

Kassaflödesanalys för moderstiftelsen 2013 2012

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster 1 353 2 646

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm 2 124 2 110

Erhållen ränta 13 97

Erlagd ränta –122 –49

Betald inkomstskatt –13 –120

Förändring skatteskuld 122 342

3 477 5 026

Ökning/minskning kundfordringar 92 –4 802

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar –3 458 –453

Ökning/minskning leverantörsskulder 8 090 –582

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 2 689 2 430

Kassaflöde från den löpande verksamheten 10 890 1 619

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –184 –416

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –10 920 –1 301

Investeringar i dotterbolag –3 577 –

Avyttring/amortering av övriga finansiella anläggningstillgångar – 416

Kassaflöde från investeringsverksamheten –14 681 –1 301

Finansieringsverksamheten

Uttagna banklån 8 000 –

Amortering av skuld –200 –

Lämnat koncernbidrag –75 –40

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 725 –40

Årets kassaflöde 3 934 278

Likvida medel vid årets början 15 877 15 599

Likvida medel vid årets slut 19 811 15 877
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Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från 
bokföringsnämnden förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning 
i mindre aktiebolag (K2reglerna) samt koncernredovisningen 
där RR 1:00 har tillämpats. Samt FRIIS riktlinjer för årsredo
visningar. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med 
föregående år.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderstiftel
sen direkt eller indirekt innehar mer än 50% av rösterna, eller 
på annat sätt har ett bestämmande inflytande.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, 
vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, 
fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas 
verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna 
kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna 
kapital som tillkommit efter förvärvet.

Under året förvärvade bolag inkluderas i koncernredovis
ningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. Resultat 
från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resul
taträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen.

I moderstiftelsens bokslut redovisas andelar i dotterföretag 
till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskriv
ningar. 

Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits 
eller kommer att erhållas. Intäkter från sålda tjänster intäkts
förs i den period tjänsten har utförts. Skolbidrag redovisas i 
den period den enskilde eleven är berättigad till kommunal 
ersättning från sin hemkommun. I koncernredovisningen 
elimineras koncernintern försäljning. Hyresintäkter redovisas i 
den period uthyrningen avser. Projektbidrag upplöses vartefter 
medlen förbrukas. Bidrag som erhållits för genomförande av 
specifika projekt intäktsförs i takt med att projektet genom
förs.

Insamlade medel 
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från 
allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och 
ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade 
medel räknas även testamentsgåvor och donationer, värdet av 
skänkta tillgångar samt intäkter från insamlade medel med 
gåvobevis, tex nål och brevmärken. Även medel från radio
hjälpen och postkodlotteriet är att klassifisera som insamlade 
medel. Gåvor som kommer i form av att företag åtagit sig att 

betala en viss procent av sin försäljning till insamlingsorgani
sationen är också insamlade medel eftersom de är de utomstå
ende företag som säljer – inte insamlingsorganisation.

Gåvor
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. 

Gåvor till stiftelsen intäktsförs och redovisas direkt när 
gåvan mottagits. Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den 
period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. 
Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde. 

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 inbetalats. I den mån det på balansdagen 
finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organi
sationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. 

Gåvor i form av pro bonotjänster intäktsredovisas inte.
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs försäljnings

värde eller återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas 
netto, dvs efter avdrag för försäljnings och hanteringskostna
den (exempelvis eventuell gåvoskatt). 

Insamling via SMS och liknande där givaren informerats 
om att avgifter avgår från gåvan värderas till värdet minskat 
med dessa avgifter. 

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, med undan
tag av kläder och liknande, värderas till marknadsvärde vid 
gåvotillfället. Gåvor i form av kläder och liknande som ska 
säljas värderas till nettoförsäljningsvärde medan de artiklar 
som genast ska skänkas vidare värderas till försäkringsvärdet. 

Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller 
från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett 
villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som 
innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. 

Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare så som 
EU, SIDA, Forum Syd, Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden 
samt från stat, Landsting, Länsstyrelsen och Kommun. 

Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget 
utbetalats till organisationen. En organisation som erhåller 
från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att 
intäktsföra bidraget redan i den period när myndigheten eller 
kommunen fattat ett beslut att bevilja bidraget. Om bidraget 
är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovis

Tilläggsupplysningar

»
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ning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som 
bidraget är avsedd att täcka. Intäktsredovisning sker endast 
när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidra
get inte kommer att återkrävas. 

Villkorade bidrag skuldförs tills dess att de utgifter som 
bidraget ska täcka uppkommer. 

Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas 
eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 
års aktuella skatt.

Värdering av samtliga skatteskulder/fordringar sker till no
minella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser 
som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet 
kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även 
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter redovi
sas inte i resultat och balansräkningarna. Uppskjuten skatt 
beräknas enligt balansräkningsmetoden på alla temporära 
skillnader som uppkommer mellan redovisade och skattemäs
siga värden på tillgångar och skulder. 

I moderstiftelsen redovisas – på grund av sambandet mellan 
redovisning och beskattning – den uppskjutna skatteskulden på 
obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna.

Immateriella tillgångar

Goodwill
Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet 
överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det förvär
vade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfället.

Goodwill skrivs av linjärt över den beräknade nyttjan
detiden. Goodwill som uppkommit på de större strategiska 
förvärv koncernen gjort för att utvidga sitt sortiment inom 
närliggande produktområden, skrivs av över maximalt 20 år. 
Övrig koncerngoodwill skrivs av över 5 år. 

Förvärvade programvaror
Programvaror av standardkaraktär kostnadsförs. Utgifter 
för programvaror som utvecklats eller på ett omfattande sätt 
anpassats för koncernens räkning, balanseras som immateriell 
tillgång om de har troliga ekonomiska fördelar som efter ett 
år överstiger kostnaden. Balanserade utgifter för förvärvade 
programvaror skrivs av linjärt över nyttjandetiden, dock högst 
fem år. 

Foto: Fryshuset
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Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings
värde minskat med avskrivningar. Utgifter för reparation och 
underhåll redovisas som kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt 
över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av 
materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Förbättringsutgifter på  
annans fastighet  10, 20 år
Byggnadsinventarier  10 år
Inventarier, verktyg och  
installationer 5 år
Datorer  3 år

Skillnaden mellan avskrivningar enligt plan och bokförda 
avskrivningar är redovisad som bokslutsdisposition i Moderstif
telsen.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller opera
tionella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). 
Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella instrument

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt 
bedömda osäkra kundfordringar.

Låneskulder
Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag 
för transaktionskostnader. 

Upphörande av redovisning av finansiella skulder sker först 
när skulderna har reglerats genom återbetalning eller att dessa 
efterskänkts.

Fordringar
Fordringar är redovisade till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 
medför in eller utbetalningar.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp
skjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
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NOTER

Koncernen Modersstiftelsen

2013 2012 2013 2012

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar  
enligt följande:

Skolpeng 110 506 84 647 92 931 84 647

Försäljningsintäkter 64 591 55 829 66 984 55 829

Hyresintäkter 7 414 9 018 7 177 9 018

Projektfinansiering/bidrag från fonder 52 570 52 239 52 138 52 239

Gåvor från sponsorer och privatpersoner 471 127 471 127

Bidrag från Stockholm stad och landsting 10 818 12 555 10 818 12 555

Summa 246 370 214 415 230 519 214 415

Not 1 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader

Koncernen Modersstiftelsen

2013 2012 2013 2012

PwC

Revisionsuppdraget 357 393 315 383

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 201 – 201 –

Summa 558 393 516 383

Not 2 Ersättning till revisorerna

Noter, gemensamma för moderstiftelse och koncern
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Koncernen Modersstiftelsen

2013 2012 2013 2012

Nominella värdet av framtida minimileaseavgifter, avseende 
icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande:

Förfaller till betalning inom ett år 6 328 2 369 6 328 2 369

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 6 034 3 236 6 034 3 236

12 362 5 605 12 362 5 605

Leasingkostnader och leasingintäkter avseende operationella 
leasingavtal uppgår under året till följande:

Leasingkostnader 6 232 3 308 6 232 3 308

Not 4 Operationella leasingkostnader

NOTER

Koncernen Modersstiftelsen

2013 2012 2013 2012

Förfaller till betalning inom 1 år 28 157 23 500 24 213 23 500

Förfaller till betalning inom 2–5 år 39 277 60 532 36 319 60 532

Årets hyreskostnader 31 425 24 441 26 058 24 441

Not 3 Framtida kontrakterade hyresbetalningar för lokaler
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Koncernen Modersstiftelsen

2013 2012 2013 2012

Medelantalet anställda

Kvinnor 190 149 175 149

Män 223 189 214 189

Totalt 413 338 389 338

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande direk-
tören 908 856 908 856

Löner och ersättningar till övriga anställda 117 706 98 354 110 607 98 354

118 614 99 210 111 515 99 210

Sociala avgifter enligt lag och avtal 37 229 30 813 34 881 30 813

Pensionskostnader för övriga anställda 7 795 6 541 7 006 6 541

Totalt 163 638 136 564 153 402 136 564

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 5 4 4 4

Män 7 4 5 4

Totalt 12 8 9 8

Antal verkställande direktörer och andra ledande  
befattningshavare

Män 1 1 1 1

Totalt 1 1 1 1

Not 5 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

NOTER
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Koncernen Modersstiftelsen

2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden – – – –

Förvärv av dotterbolag 250 – – –

Årets aktiverade utgifter, inköp 184 – 184 –

Omklassificeringar 1 492 – 1 492 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 926 0 1 676 0

Ingående avskrivningar – – – –

Förvärv av dotterbolag –176 – – –

Årets avskrivningar –216 – –180 –

Omklassificeringar –1 010 – –1 010 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 402 0 –1 190 0

Utgående restvärde enligt plan 524 0 486 0

Under året har omklassificeringar gjorts, aktivering av dataprogram har lagts som immateriell anläggningstillgång.

Not 6 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter

Koncernen

2013 2012

Årets aktiverade utgifter, inköp 4 072 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 072 0

Årets avskrivningar –407 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –407 0

Utgående restvärde enligt plan 3 665 0

Not 7 Goodwill

NOTER
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Koncernen Modersstiftelsen

2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 7 923 7 923 7 923 7 923

Inköp 10 157 – 10 157 –

Omklassificeringar 1 621 – 1 621 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 701 7 923 19 701 7 923

Ingående avskrivningar –6 338 –5 942 –6 338 –5 942

Årets avskrivningar –937 –396 –937 –396

Omklassificeringar –277 – –277 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –7 552 –6 338 –7 552 –6 338

Utgående restvärde enligt plan 12 149 1 585 12 149 1 585

Under året har omklassificeringar gjorts, några byggnadsinventarier har klassificerats om till förbättringsutgifter på annans 
fastighet.

Not 8 Förbättringsutgifter på annans fastighet

NOTER



25

Koncernen Modersstiftelsen

2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 11 992 11 190 11 867 11 065

Inköp – 802 – 802

Utrangeringar –125 – – –

Omklassificeringar –1 621 – –1 621 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 246 11 992 10 246 11 867

Ingående avskrivningar –8 523 –7 847 –8 452 –7 788

Utrangeringar 71 – – –

Årets avskrivningar –440 –676 –440 –664

Omklassificeringar 277 – 277 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –8 615 –8 523 –8 615 –8 452

Utgående restvärde enligt plan 1 631 3 469 1 631 3 415

Under året har omklassiceringar gjorts, några byggnadsinventarier har klassificerats om till förbättringsutgifter på annans 
fastighet.

Not 9 Byggnadsinventarier

NOTER
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Koncernen Modersstiftelsen

2013 2012 2013 2012

Ingående anskaffningsvärden 20 760 20 018 20 474 19 733

Förvärv av dotterbolag 830 – – –

Inköp 764 742 764 741

Utrangeringar –11 523 – –11 238 –

Omklassificeringar –1 492 – –1 492 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 339 20 760 8 508 20 474

Ingående avskrivningar –19 431 –18 555 –19 145  –18 270

Förvarv av dotterbolag –612 – – –

Utrangeringar 11 523 – 11 238 –

Årets avskrivningar –664 –876 –567 –875

Omklassificeringar 1 010 – 1 010 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –8 174 –19 431 –7 464 –19 145

Utgående restvärde enligt plan 1 165 1 329 1 044 1 329

Under året har omklassificeringar gjorts, aktivering av dataprogram har lagts som immateriell anläggningstillgång.

Not 10 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Modersstiftelsen

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Förutbetald leasingavg 29 – 29 –

Upplupen skolpeng 320 631 218 631

Upplupna intäkter 2 933 1 557 2 829 1 557

Förutbetalda kostnader 9 618 8 418 9 618 8 418

Summa 12 900 10 606 12 694 10 606

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

NOTER
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Koncernen Modersstiftelsen

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Upplupna löner och semesterlöner 6 164 5 054 5 700 5 054

Upplupna sociala avgifter 1 924 1 579 1 778 1 579

Förutbetald hyresintäkt 1 424 – – –

Övriga poster 11 432 4 910 7 697 4 910

Summa 20 944 11 543 15 175 11 543

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Not 12 Förändring av eget kapital

Koncernen Bundnareserver
Fria reserver  

och årets resultat Summa eget kapital

Eget kapital 1 929 95 2 024

Eget kapital IB föregående år 1 929 95 2 024

Årets resultat – 2 502 2 502

Eget kapital IB 1 929 2 597 4 526

Förskjutningar mellan bundna och fria reserver –1 539 1 539 –

Årets resultat – –1 827 –1 827

Eget kapital UB 390 2 309 2 699

Moderstiftelsen Fritt eget kapital Summa eget kapital

Eget kapital 256 256

Eget kapital IB föregående år 256 256

Årets resultat 2 356 2 356

Eget kapital IB 2 612 2 612

Årets resultat 3 280 3 280

Eget kapital UB 5 892 5 892

NOTER
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Not 14 Bokslutsdispositioner

2013 2012

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 2 124 –100

Förändring av periodiseringsfond – –78

Lämnade koncernbidrag –75 –40

Summa 2 049 –218

Not 15 Andelar i koncernföretag 

Moderstiftelsen Org nr Säte

Fryshusets Kunskaps Centrum AB 556701–7701 Stockholm

Fryshusets Handelsgymnasium AB 556067–4672 Stockholm

Moderstiftelsen Kapitalandel %
Rösträtts-

andel % Antal aktier
Bokfört värde 

13-12-31
Bokfört värde 

12-12-31

Fryshusets Kunskaps Centrum AB 100 100 1 000 100 100

Fryshusets Handelsgymnasium AB 100 100 1 000 7 940

Summa 8 040 100

Not 16 Checkräkningskredit

Koncernen Modersstiftelsen

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till 10 000 10 000 10 000 10 000

NOTER
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NOTER

Not 17 Obeskattade reserver

2013-12-31 2012-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 422 2 546

Periodiseringsfond 78 78

Summa 500 2 624

Koncernen Modersstiftelsen

2013-12-31 2012-12-31 2013-12-31 2012-12-31

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 000 – 7 000 –

Summa 7 000 0 7 000 0

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 800 – 800 –

Summa 800 0 800 0

Summa räntebärande skulder 7 800 0 7 800 0

Förfallotider

Skulden förfaller till sin helhet inom 5 år

Not 18 Upplåning
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen för Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset för år 2013.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen och 
koncernredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredo
visning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som 
styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis
ning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och kon
cernredovisningen på grundval av vår revision. Granskningen 
har utförts enligt god revisionssed. För den auktoriserade re
visorn innebär detta att hon har utfört revisionen enligt Inter
national Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. 
Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredo
visningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovis
ningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgär
der som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna 
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernre
dovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den 
interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprät
tar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en 
rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som 
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärde
ring av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar 
i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncern
redovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen 
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens och koncernens finansiella ställning per den  

31 december 2013 och av dessas finansiella resultat och kassa
flöden för året enligt årsredovisningslagen.

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
och koncemredovisningens övriga delar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
för Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset för år 2013.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi 
utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis
ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden 
i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot 
är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för 
entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot 
på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, årsredo
visningslagen eller stiftelseförordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i 
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovis
ningslagen.

Stockholm den 6 maj 2014

Magnus Ferneman

Öhring PricewaterhouseCoopers AB

Lena Svensson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen KFUM Söder Fryshuset, org.nr 802011–1582
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Den här årsredovisningen ges ut av Fryshuset. Fryshuset finns i Stockholm, Göteborg, Malmö och Kalmar,  
och nås via växel 08-691 76 00 och e-mail: info@fryshuset.se. Läs mer om Fryshuset på http://fryshuset.se.  

Årsredovisningen är producerad av Åkesson & Curry, www.akessoncyrry.com.

Vi gör det möjligt för unga att genom 
sina passioner förändra världen.

Stöd Fryshuset genom att skänka  
en gåva till vårt 90-konto:  

PG: 90 02 76–7 BG: 900–2767


