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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Förvaltningsberättelse

»

Information om verksamheten
Stiftelsen Fryshuset, tidigare Stiftelsen KFUM Söder Fryshu-
set, är en näringsdrivande stiftelse utan vinstintresse som står 
under Länsstyrelsens övervakning. Stiftelsen, som bildades 
1984, bytte i december 2014 namn till Stiftelsen Fryshuset 
efter godkännande från Länsstyrelsen. Under året har även 
stiftelsens stadgar reviderats och godkänts av Kammarkol-
legiet. Fryshuset arbetar med ungdomar utifrån ungdomarnas 
egna behov och passionerade intressen. Stiftelsens ändamål, 
som de beskrivs i stadgarna, är att driva aktivitetshus för 
idrott, musik och utbildning inklusive skolverksamhet. Att 
bedriva projektverksamhet inom olika sociala områden och 
intresseinriktningar samt att arbeta med utveckling av unga 
människor genom gott ledarskap.

För att uppfylla stiftelsens mål och för att skapa en sund 
ekonomi samt kunna ge service till Fryshusets besökare kan 
stiftelsen bedriva kommersiell verksamhet relaterad till ända-
målen.

Fryshusets värdegrund
Fryshusets verksamhet bygger på en stark och djupt förank-
rad värdegrund som växt fram under de dryga trettio år som 
Fryshuset har bedrivit verksamhet:

”Vi ger uppmuntran, förtroende och ansvar. Det bygger 
kunskap och självkänsla som lyfter fram individens innebo-
ende 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.”

Vår vision
Fryshuset gör det möjligt för unga att genom sina passioner 
förändra världen.

Fryshusets uppdrag och målgrupp
Våra verksamheter utgår ifrån vårt uppdrag och vår mål-
gruppsbeskrivning som tillsammans med vår värdegrund och 
vision styr inriktningen på allt vi gör. Vi har formulerat vårt 
uppdrag på följande sätt:

  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 tillvara 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…

Fryshusets närvaro i Sverige
Fryshuset har etablerat aktivitetshus av olika omfattning i 
Stockholm, Göteborg, Malmö, Skärholmen och Husby. Där-
utöver bedriver vi olika verksamheter i Kalmar län och finns 
även närvarande i Åre genom verksamheten Lugna Gatan. 
Fryshuset arbetar med projekt, uppdrag, utbildningar och mö-
ten med unga i våra målgrupper på ett stort antal andra orter 
i landet, och når genom vårt riksnätverk Fryshusandan ut till 
över 300 ungdomsverksamheter i hela landet. 

Medarbetare och styrelse
Fryshuset hade vid slutet av året 437 anställda och mer än 300 
volontärer. Av de anställda utgjorde ca 46 % kvinnor 54 % 
män och medelåldern är 35. Det stora flertalet medarbetare 
återfinns än så länge i Stockholmsområdet där vi även bedri-
ver skolverksamhet. 

Fryshusets styrelse har under 2014 bestått av nio ledamöter; 
Birgitta Stymne Göransson (ordförande), Christer Thordson 
(v. ordförande), Jeanette Gustafsdotter, Jan-Åke Henriksson, 
Christian Jochnick (avgick 141021), Torbjörn Enström (ersatte 
Christian Jochnick 141021), Ewelina Tokarczyk, Kevin Ryan, 
Josephine Rydberg-Dumont, samt Johan Oljeqvist (VD)

Under 2014 höll styrelsen sju protokollförda möten, varav 
ett var ett strategimöte tillsammans med delar av Fryshusets 
ledningsgrupp. Mer information om styrelsen återfinns på vår 
hemsida.
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Uppfyllande av ändamålen

Lokaler
Fryshuset har under året långsiktigt säkrat möjligheten att 
driva aktivitetshuset i Stockholm Hammarby Sjöstad genom 
förvärvet av Fryshusfastigheten på ca 17 300 kvm från Stock-
holms Stads dotterbolag SISAB. På övriga orter; Göteborg, 
Malmö, Skärholmen, Husby och Kalmar hyr Fryshuset loka-
ler. Avseende idrott upplåter Fryshuset lokaler till förening-
arna Fryshuset Basket och Fryshuset Fritid som sammanlagt 
har över 8000 medlemmar.Avseende musikverksamheten 
finns inom Fryshuset musiklokaler som utnyttjas av fören-
ingen Fryshuset Kultur och Nöje med över 1300 medlemmar. 
Dessutom hyrs lokaler ut till konsertarrangörer som håller ett 
20-tal musikevenemang per år i Arenan och Klubben.

Skolverksamhet
Fryshuset har en omfattande skolverksamhet i Stockholms-
området. Fryshusets Grundskola har runt 200 elever och 
Fryshusets Gymnasium har ca 900 elever. Därutöver har 
Kjesäters Folkhögskola som drivs av Fryshuset ca 30 elever. 
Birkagårdens Folkhögskola med Rockmusikerlinjen har ca 40 
elever och hyr lokaler på Fryshuset. Dessutom har det hållits 
ett stort antal enstaka kurser för vuxna som arbetar med unga 
i Fryshusets lokaler.

Sociala verksamheter
Bland de sociala verksamheterna har bl.a. Lugna Gatan, 
United Sisters, Passus, Exit, Elektra m.fl. varit verksamma på 
Fryshusets olika orter under 2014. 

Ledarutveckling
Fryshuset satsar på att utveckla ledarskap genom utbildning 
och träning. Som exempel har över 200 ledare och tränare 
fått utbildning inom Fryshuset Basket under 2014. Ett annat 
exempel är Lugna Gatan där den grundläggande metoden 
bygger på att utveckla unga människor till att ta ansvar för 
sitt eget liv och därmed vara förebilder för andra. Lugna Ga-
tan har under året haft över 100 personer i sin verksamhet.

Styrelsen bedömer att stiftelsens ändamål har uppfylts i enlig-
het med stadgarna under verksamhetsåret.

Resultat och ställning i moderstiftelsen
Årets förlust i moderstiftelsen uppgår till –394 tkr. Fryshu-
set är en icke vinstdrivande stiftelse, och eventuella vinster 
används till att stärka det egna kapitalet och möjliggöra lång-
siktighet och uthållighet i verksamheterna mellan verksam-
hetsåren. Koncernen visar en förlust på –1 502 tkr.

Fryshuset innehar 90-konto och är medlem i Frivilligorganisa-
tionernas Insamlingsråd (FRII).

Viktiga förhållanden

Viktiga samarbetspartners, sponsorer och 
bidragsgivare
Fryshuset samarbetar med ett stort antal privata företag, of-
fentliga institutioner, myndigheter samt stiftelser och andra 
aktörer i det civila samhället både inom och utanför Sveriges 
gränser. Vi är oerhört tacksamma för dessa samarbeten och 
det stöd vi fått från nedanstående aktörer under 2014. Utan 
dessa samarbeten hade Fryshusets verksamhet inte kunnat 
fortsätta att växa och utvecklas. 

Civilsamhället och stiftelser
Fryshusets närmaste samarbeten under 2014 har som tidigare 
varit med de ideella föreningarna Fryshuset Basket, Fryshu-
set Fritid och Fryshusandan i Sverige, som alla är fristående 
juridiska personer. Andra väsentliga samarbeten under 2014 
har varit med ABF och Bilda gällande studiecirklar för musik 
och dans. Fryshuset har tillsammans med Svenska Lottakåren 
arbetat med det gemensamma projektet M-Power. Vi har sam-
arbetat med Scouterna gällande Scouternas folkhögskola, och 
tillsammans med Sofia församling gällande Fryshuskyrkan. 

Vi har haft ett fortsatt samarbete med Robert F. Kennedy 
Center for Justice & Human Rights.

Fryshuset har ett samarbete med Surfa Lugnt avseende 
ungdomars agerande på internet. Fryshuset har samarbetat 
med Tällberg Foundation gällande projektet LärOlika möten. 
Vi har samarbetat med Star for Life och Project Playground 
gällande projekt i Langa i Sydafrika. Därutöver har Fryshuset 
under året även samarbetat nära med Birkagården, KFUM 
Sverige och Rotary. 

Under 2014 har Fryshuset fått omfattande donationer och 
viktigt ekonomiskt stöd från flera stiftelser och fonder där de 
främsta varit Erling Perssons Stiftelse, Marianne och Marcus 
Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen Marcus och Amalia Wal-
lenbergs Minnesfond, Svenska PostkodLotteriet, Jochnick 
Foundation, Familjen Arnhög genom MGA Holding, Gålö-
stiftelsen, Childhood Foundation, Kronprinsessan Margaretas 
Minnesfond, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne, Byggnadsstif-
telsen S:t Erik samt Hedlunds Stiftelse. 
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Företagssamarbeten
Under 2014 har Fryshusets två huvudsponsorer varit Kungs-
leden och SPP. Utöver dessa viktiga partners samarbetar 
Fryshuset med ett stort antal andra företag som stöder 
verksamheterna på olika sätt. De största samarbetsparterna 
2014 utöver huvudsponsorerna har varit MGA Holding, Fast-
partner, Bridge Point, Accenture, Loomis, Skanska Sverige, 
Gröna Lund, ICA handlarnas Förbund, Stena Fastigheter och 
ATEA.

Övriga väsentliga samarbetsparter
Fryshuset har samarbetat med och erhållit viktigt ekonomiskt 
stöd från Stockholms stad, Göteborgs stad och Malmö stad. 
Övriga samarbetspartners är Arbetsförmedlingen, Kriminal-
vården, Polisen, Allmänna Arvsfonden, Ungdomsstyrelsen, 
ESF, Kulturförvaltningen i Stockholms län, Regionförbundet 
i Kalmar Län, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen 
Skåne samt Vinnova.

Väsentliga händelser under  
räkenskapsåret

  30-års jubileum 2014 fyllde Fryshuset 30 år. Under 
året firades detta jubileum på olika sätt genom flera olika 
tillställningar varav det största gick av stapeln i Stockholm 
i oktober då Hans Majestät Konungen och Drottningen 
närvarade. Under kvällen presenterade ett antal Fryshus-
vänner och artister minnen och anekdoter från våra första 
30 år.

  Förvärv av fastigheten i Hammarby Sjöstad I okto-
ber 2014 uppnåddes en milstolpe i Fryshusets historia då 
vi efter flera års arbete och ansträngningar slutligen kunde 
förvärva den fastighet som inrymmer Fryshuset i Ham-
marby Sjöstad. Därmed uppfylldes även Fryshusets grun-
dare Anders Carlbergs sista vilja. Arbetet med förvärvet 
har pågått under flera år och säljare var Stockholms Stads 
fastighetsbolag SISAB. Förvärvet gjordes möjligt tack vare 
mycket generösa donationer från Erling Perssons Stiftelse, 
Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen 
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, Jochnick 
Foundation, MGA Holding (familjen Arnhög), samt ett 
stort antal privatpersoner och organisationer. Förvärvet av 
fastigheten i Hammarby bidrar till att säkra ett långsik-
tigt fortsatt arbete för och med ungdomar i Stockholm, 
samtidigt som det innebär en välkommen möjlighet för 
Fryshuset att långsiktigt investera i utveckling av nya verk-
samheter på grund av väsentligt lägre fasta kostnader.

  Folkhögskola Fryshuset beviljades tillstånd att starta 
folkhögskola. Efter 8 års ansökningar om att starta 

folkhögskola beviljade Folkbildningsrådet oss tillstånd att 
starta Fryshusets Folkhögskola med start hösten 2015. 

  Husby Fryshuset beviljades ett årligt bidrag om 3810 tkr 
av Rinkeby-Kista stadsdel för att börja etablera ett Fryshus 
i Husby. Arbetet inleddes med att starta Lugna Gatan 
verksamhet samt att skapa en mötesplats i f.d. Dalhags-
skolan i Husby. Vi beviljades också tillstånd för att starta 
en grundskola, årskurs 7–9, med start i augusti 2015. Ett 
intensivt arbete med att bygga relationer till unga samt till 
organisationer, boende och det offentliga, bedrevs. Vi kan 
konstatera att Husby varit betydligt lugnare under 2014, 
delvis tack vare Fryshusets arbete – och det finns gott hopp 
om att Fryshuset i samarbete med många lokala goda kraf-
ter kommer att skapa framgång för Husby framöver.

  Fryshuset i Danmark Fryshuset inledde sin etablering 
av Fryshuset Danmark genom ett samarbetsavtal med en-
treprenören Sören Lerche. Under 2014 bedrevs avhoppar-
verksamhet för klienter från organiserade kriminella gäng.

  Danscenter 1 juli 2014 förvärvade Fryshuset Danscenter, 
en av Sveriges främsta dansutbildningar på eftergymnasial 
nivå. Utbildningarna flyttades till Fryshuset i Hammarby 
Sjöstad. Det heter nu Danscenter Fryshuset och växer åter, 
med ambitionen att bli ett ännu starkare Danscenter än 
tidigare.

  Syrealize Som ett resultat av att Fryshuset redan 2013 
mötte ett ökande antal unga som oroade sig för, eller 
kände sig förvirrade över, att allt fler unga hamnade i krig 
utanför Sverige, ofta med fokus på kriget i Syrien, startades 
projektet Syrealize. Projektet fokuserade på familjestöd 
till förmån för släktingar till unga som oroas av att deras 
barn och unga hamnar i våldsbejakande grupper. Utifrån 
Fryshusets mångåriga erfarenhet av familjestöd genom 
verksamheten EXIT, har vi bedrivit familjerådgivning via 
telefonstöd fram till årsskiftet 2014/2015 då finansieringen 
från MUCF-Myndigheten för Ungdoms- och Civilsam-
hälsfrågor upphörde och projektet lades ner.

  Social Impact Bond (SIB) 2014 sökte och beviljades 
Fryshuset 8 MSEK av Svenska PostkodLotteriet för att 
under tre år utveckla en SIB för svensk kontext. Ansökan 
grundades i en insikt att Sverige saknar finansiella instru-
ment för att skapa möjlighet för långsiktiga preventiva 
investeringar som syftar till att förhindra att unga hamnar 
i destruktivitet och psykisk ohälsa. Projektet startar 2015.

  Passion: Makt 2014 sökte, och beviljades, Fryshuset 8 
MSEK av Svenska PostkodLotteriet för att under 3 år driva 
ett mångfaldsprojekt för att stärka ungas röst i förorter och 
i glesbygd. Projektet startar 2015. »
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  Vi Är Samhället (VÄS) 2014 beviljades Fryshuset 1257 
tkr av Allmänna Arvsfonden för under första året av tre 
bygga upp verksamheten. VÄS är en verksamhet av och för 
unga i socialt utsatta områden i Malmö med syfte att hitta 
ungas positiva drivkrafter som ett led i att de ska bidra till 
att bygga ett bättre samhälle, och välja bort destruktiva 
vägar.

  Frysbox Kalmar 2014 utvecklades det av Allmänna 
Arvsfonden finansierade projektet Frysbox till att etableras 
i Kalmar län på flera platser.

  Lugna Gatan Sydafrika 2014 testades Lugna Gatan 
metoden i förorten Langa utanför Kapstaden. Det är ett 
samarbete med Project Playground, och testet har fram-
gångsrikt visat att de metoder som utvecklats i storstads-
förort i svenska storstäder även fungerar i Sydafrika.

  Oslagbart är ett projekt för killar upp till 25 år som star-
tats i Göteborg med fokus på att stärka killar genom dialog 
och vuxna förebilder. Verksamheten bedrivs på fritidsgår-
dar, skolor och på Fryshuset.

  Musik i Göteborg Musikstudio, dans och replokaler 
i Göteborg – under 2014 byggdes och startades dessa 
verksamheter på Fryshuset i Göteborg i samarbete med 
studieförbundet Bilda.

  Up & Coming Skanska 2014 tecknades ett samar-
betsavtal med Skanska Sverige om att dels samverka kring 
Skanskas arbete med socialt ansvar, dels mer specifikt 
kring verksamheten Up & Coming som syftar till att 
rekrytera ”Streetsmarta talanger” till Skanska. Streets-
marta talanger står för personer som har kompetenser som 
vanliga rekryteringsföretag vanligtvis missar.

  Statsbesök Frankrike Fryshusets VD Johan Oljeqvist 
medverkade vid statsbesöket till Frankrike i december. 
Fryshuset medverkade som representant i besök och samtal 
om kultur och idrott som integrationsverktyg för unga i 
socialt utsatta områden.

  Unga gör Vuxna möjliggör Fryshuset fick förnyad 
finansiering från Erling Perssons Stiftelse att under ytter-
ligare tre år utveckla ungt entreprenörskap i Sverige, med 
fokus på ”Unga gör, vuxna möjliggör”.

  5i12 priset Fryshuset fick 2014 års 5i12-priset för ”Ett 
uthålligt och engagerat arbete med ungdomar och för 
människors lika värde. Den brottsförebyggande Exit-verk-
samheten har lett till att ett stort antal personer kunnat 
lämna nazistiska, rasistiska och andra våldsbejakande 
miljöer.”

  Svenska PostkodLotteriet Fryshuset fick 10 mkr i 
grundstöd av Svenska PostkodLotteriet.

  Ny organisation Fryshuset har under året genomfört 
en organisationsförändring vars syfte är att säkerställa 
fortsatt tillväxt med bibehållen värdegrund och kvalitet. 
Den nya organisationen innehåller följande delar: våra 
globala Kunskapsområden, ett antal lokala Fryshus samt 
en Fryshusakademi som ska förvalta och sprida Fryshusets 
metoder och verktyg. Den nya organisationen som verkar 
i en matrismodell implementerades under hösten 2014 och 
var i full kraft från 1 januari 2015.

  Nya stadgar Instiftaren, föreningen KFUM Söder valde 
under året att avsäga sig rätten att utse Fryshusets styrelse, 
samt besluta om revisor och budget. Detta föranledde 
en stadgeändring och namnbyte. Fryshusets nya stadgar 
återfinns på vår hemsida www.fryshuset.se. 

  Når fler unga De flesta av våra verksamheter växte 
under 2014 och vi såg en ökning av antalet deltagare i 
såväl sociala verksamheter som i de flesta idrottsverksam-
heter, skolor och arbetsmarknadsprojekt. Efterfrågan på 
Fryshusets kompetens och erfarenheter avseende social och 
nyskapande ungdomsverksamhet fortsätter att öka.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång
Fryshuset har fått bidrag för fortsatt finansiering av etable-
ringen av Fryshuset i Husby av Rinkeby-Kista Stadsdels-
nämnd.

Arbetsförmedlingen har beslutat förlänga Unga In till att 
omfatta även 2015.

Fryshuset har, på inbjudan av Borlänge kommun, inlett en 
kartläggning i syfte att eventuellt
etablera Fryshuset i Borlänge under 2015.

Miljöfrågor, personalfrågor, och  
annan icke-finansiell information

Miljöplan
Fryshuset har sedan 2012 upprättat och följt upp årliga miljö-
planer. Miljöplanen för 2014 redovisas på Fryshusets hemsida.

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

Foto: M
oa S A

revald
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FRIIs kvalitetskod, verksamhetsdata  
och socioekonomiskt bokslut
Kodrapport enligt FRIIs kvalitetskod har upprättats som 
separat dokument. Fryshuset har för 2014 även upprättat ett 
socioekonomiskt bokslut tillsammans med nationalekonomen 
Ingvar Nilsson. Samtliga rapporter och dokument redovisas 
på Fryshusets hemsida.

Framtida utveckling
Vi förväntar oss en fortsatt positiv utveckling 2015. Det 
innebär fortsatt tillväxt och då framförallt avseende befintliga 
Fryshus samt Fryshuset i Husby, Kalmar, Danmark och even-
tuella andra nya orter genom de extra resurser som pengarna 
från Svenska PostkodLotteriet och kostnadsminskningarna 
som fastighetsförvärvet i Hammarby Sjöstad tillför.

Huvudmannaförhållanden
Föreningen KFUM Söder är instiftare för Stiftelsen Fryshu-
set. KFUM Söders styrelse utsåg under 2014 styrelseleda-
möter och revisorer, vidare godkände KFUM Söders styrelse 
Fryshusets budget och årsredovisning. Föreningen KFUM 
Söder valde senare under 2014 att för framtiden avsäga sig 
rätten att utse styrelse och revisor, samt att godkänna årsredo-
visning och budget. Detta föranledde en ändring av stadgarna 
för Fryshuset som under året godkändes av Kammarkollegiet 
och Länsstyrelsen i Stockholm Län.

Foto: M
oa S A

revald

Fryshusets gymnasium.



08

FLERÅRSJÄMFÖRELSE

2014 2013 2012 2011 2010

Koncernen

Nettoomsättning, tkr 283 486 246 371 220 794 198 544 207 096

Resultat efter finansiella poster, tkr –1 499 –2 233 2 668 188 192

Balansomslutning, tkr 217 471 90 557 54 100 50 971 54 822

Medelantal anställda, st 456 413 338 449 462

Moderstiftelsen

Nettoomsättning, tkr 275 118 230 519 220 794 198 476 205 874

Resultat efter finansiella poster, tkr –390 1 244 2 694 385 169

Balansomslutning, tkr 216 570 78 029 54 198 49 613 54 420

Medelantal anställda*, st 437 389 338 449 462

Soliditet, % 2,72 8,01 8,60 4,15 3,23

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.

Från och med 1 januari 2014 tillämpar stiftelsen/koncernen BFNAR 2012:1 ”Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Jämförelseåret 2013 har räknats om i enlighet med K3. Omräkning av tidigare år har ej skett.

Flerårsjämförelse
Koncernens och moderstiftelsens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Förslag till vinstdisposition 2014

Till förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 5 892

Årets förlust –393

Tkr 5 499

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 5 499

Tkr 5 499
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KONCERNRESULTATRÄKNING

Koncernresultaträkning Not 2014 2013

Rörelsens intäkter mm

Nettoomsättning 4, 5 283 486 246 371

Lönebidrag 10 800 8 931

294 286 255 302

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6, 7, 8 –91 171 –83 739

Personalkostnader 9 –193 811 –166 682

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar –10 165 –6 476

Övriga rörelsekostnader 316 –96

Rörelseresultat –545 –1 691

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 27 20

Räntekostnader och liknande resultatposter –980 –563

Resultat efter finansiella poster –1 498 –2 234

Skatt på årets resultat –3 568

Årets resultat –1 501 –1 666
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KONCERNBALANSRÄKNING

Koncernbalansräkning Not 2014 2013

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram 10 574 523

Goodwill 11 3 569 3 665

4 143 4 188

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 149 081 –

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 2 002 12 148

Byggnadsinventarier 14 1 423 1 632

Inventarier, verktyg och installationer 15 10 066 11 954

162 572 25 734

Summa anläggningstillgångar 166 715 29 922

Omsättningstillgångar

Varulager 13 –

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 388 16 893

Övriga kortfristiga fordringar 5 284 5 327

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 8 288 11 597

24 973 33 817

Kassa och bank 25 783 26 818

Summa omsättningstillgångar 50 756 60 635

Summa tillgångar 217 471 90 557
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KONCERNBALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder Not 2014 2013

Eget kapital

Annat eget kapital inkl årets resultat 1 359 2 861

Summa eget kapital 17 1 359 2 861

Uppskjuten skatteskuld 110 110

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 36 260 7 000

Övriga långfristiga skulder 5 058 10 223

18 41 428 17 333

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 740 800

Leverantörsskulder 11 021 19 534

Skatteskulder 435 271

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 19 15 491 16 566

Övriga kortfristiga skulder 15 121 12 249

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 131 876 20 943

216 112 87 696

Summa eget kapital och skulder 217 471 90 557

Ställda säkerheter 55 000 18 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

Kassaflödesanalys för koncernen 2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat –546 –1 690

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Avskrivningar 10 165 6 476

Justering avseende finansiell leasing –5 747 –3 972

Erhållen ränta 27 20

Erlagd ränta –981 –563

Betald inkomstskatt –3 –17

Förändring skatteskuld 164 318

3 079 572

Ökning/minskning varulager –13 –

Ökning/minskning kundfordringar 5 505 140

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 3 141 2 039

Ökning/minskning leverantörsskulder –8 513 6 486

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 110 505 7 270

Kassaflöde från den löpande verksamheten 113 704 16 507

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –577 –184

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –142 497 –10 921

Investeringar i dotterbolag –865 –2 820

Kassaflöde från investeringsverksamheten –143 939 –13 925

Finansieringsverksamheten

Uttagna banklån 29 800 8 000

Amortering av skuld –600 –200

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 200 7 800

Årets kassaflöde –1 035 10 382

Likvida medel vid årets början 26 818 16 436

Likvida medel vid årets slut 25 783 26 818
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MODERSTIFTELSENS RESULTATRÄKNING

Moderstiftelsens resultaträkning Not 2014 2013

Stiftelsens intäkter

Nettoomsättning 4, 5, 21 275 118 230 519

Lönebidrag 10 799 8 931

Summa stiftelsens intäkter 285 917 239 450

Stiftelsens kostnader

Övriga externa kostnader 6, 7, 8 –90 962 –79 686

Personalkostnader 9 –190 567 –156 245

Av- och nedskrivningar –4 656 –2 124

Övriga rörelsekostnader – –42

Summa stiftelsens kostnader –286 185 –238 097

Rörelseresultat –268 1 353

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 25 13

Räntekostnader och liknande resultatposter –147 –122

Summa resultat från finansiella poster –122 –109

Resultat efter finansiella poster –390 1 244

Bokslutsdispositioner 22 – 2 049

Skatt 23 –3 –13

Årets resultat –393 3 280
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MODERSTIFTELSENS BALANSRÄKNING

Moderstiftelsens balansräkning Not 2014 2013

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram 10 574 485

Goodwill 11 7 706 –

8 280 485

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 149 081 –

Förbättringsutgifter på annans fastighet 13 2 002 12 148

Byggnadsinventarier 14 1 423 1 631

Inventarier 15 919 1 044

153 425 14 823

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i dotterbolag 24 8 040 8 040

Summa anläggningstillgångar 169 745 23 348

Omsättningstillgångar

Varulager 13 –

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 11 434 16 855

Fordringar hos koncernföretag – 465

Övriga kortfristiga fordringar 5 278 5 321

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 8 705 12 694

25 417 35 335

Kassa och bank 25 21 395 19 811

Summa omsättningstillgångar 46 825 55 146

Summa tillgångar 216 570 78 494
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MODERSTIFTELSENS BALANSRÄKNING

Eget kapital och skulder Not 2014 2013

Eget kapital

Balanserat kapital 5 892 2 612

Årets resultat –393 3 280

17 5 499 5 892

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver 26 500 500

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 36 260 7 000

Övriga långfristiga skulder 2 390 3 396

18 38 650 10 396

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 18 740 800

Leverantörsskulder 7 934 19 289

Skatteskulder 575 324

Skulder till koncernföretag 4 853 75

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 19 15 492 16 566

Övriga kortfristiga skulder 10 451 9 477

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 20 131 876 15 175

171 921 61 706

Summa eget kapital och skulder 216 570 78 494

Ställda säkerheter 27 55 000 18 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERSTIFTELSEN

Kassaflödesanalys för moderstiftelsen 2014 2013

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat före finansiella poster –269 1 353

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet, mm

Avskrivningar 4 656 2 124

Erhållen ränta 25 13

Erlagd ränta –147 –122

Betald inkomstskatt –3 –13

Förändring skatteskuld 251 122

4 513 3 477

Ökning/minskning varulager –13 –

Ökning/minskning kundfordringar 5 420 92

Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar 4 422 –3 458

Ökning/minskning leverantörsskulder –11 355 8 090

Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 121 313 2 689

Kassaflöde från den löpande verksamheten 124 300 10 890

Investeringsverksamheten

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar –8 010 –184

Investeringar i materiella anläggningstillgångar –143 041 –10 920

Investeringar i dotterbolag –865 –3 577

Kassaflöde från investeringsverksamheten –151 916 –14 681

Finansieringsverksamheten

Uttagna banklån 29 800 8 000

Amortering av skuld –600 –200

Lämnat koncernbidrag – –75

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 29 200 7 725

Årets kassaflöde 1 584 3 934

Likvida medel vid årets början 19 811 15 877

Likvida medel vid årets slut 21 395 19 811
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NOTER

Noter, gemensamma för moderstiftelse och koncern

»

F o m räkenskapsåret 2014 upprättas års- och koncernre-
dovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo-
visning och koncernredovisning (K3). Samt FRIIS riktlinjer 
för årsredovisningar. Tidigare tillämpades årsredovisningsla-
gen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 
2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts 
i enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland 
annat innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och 
att omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räkningar 
och noter.

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.

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

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. Hyresintäkter redovisas i 
den period uthyrningen avser. 

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. 

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång 
eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller 
inte. Gåvor som stiftelsen avser att stadigvarande bruka i verk-
samheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, 
som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar.

Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidra-
get har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. 

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för 
administration) redovisas samma räkenskapsår som den kost-
nad bidraget är avsett att täcka. Bidrag som hänför sig till en 
anläggningstillgång redovisas som en förutbetald intäkt.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den 
tillgång som stiftelsen fått eller kommer att få. 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skat-
teregler som gäller på balansdagen. Moderstiftelsen har både 
skattepliktig och en ideell verksamhet, årets skatt beräknas på 
den skattepliktiga verksamhetens eventuella vinst. Uppskjutna 
skatter värderas utifrån de skattesatser och skatteregler som är 
beslutade före balansdagen. 

Uppskjuten skatteskuld avseende temporära skillnader som 
hänför sig till investeringar i dotterföretag redovisas inte i 
koncernredovisningen då moderstiftelsen i samtliga fall kan 
styra tidpunkten för återföring av de temporära skillnaderna 
och det inte bedöms sannolikt att en återföring sker inom 
överskådlig framtid. Uppskjuten skattefordran avseende 
underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag 
redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan 
avräknas mot överskott vid framtida beskattning.

Fordringar och skulder nettoredovisas endast när det finns en 
legal rätt till kvittning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovi-
sas i resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en 
händelse eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. 
Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 
redovisas mot eget kapital.

Immateriella tillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. 

Dataprogram
Moderstiftelsen har immateriella tillgångar i form av datapro-
gram. Aktiveringsmodellen tillämpas för internt upparbetade 
immateriella tillgångar. Avskrivningar görs linjärt över den 
bedömda nyttjandetiden. Bedömd nyttjandetid är 5 år.

Goodwill
Koncerngoodwill utgörs av det belopp varmed anskaffnings-
värdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel i det 
förvärvade dotterföretagets nettotillgångar vid förvärvstillfäl-
let.
Koncerngoodwill skrivs av linjärt över den beräknade nytt-
jandetiden. Bedömd nyttjandetid är 10 år eftersom nyttjan-
detiden av skolverksamheten beräknas vara längre än 10 år. 
Inkråmsgoodwill i moderstiftelsen från den koncerninternt 
förvärvda skolverksamheten utgörs av en erlagd köpeskilling. 
Avskrivning sker linjärt över den beräknade nyttjandetiden. 
Bedömd nyttjandetid är 10 år eftersom nyttjandetiden av 
skolverksamheten beräknas vara längre än 10 år.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
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värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrange-
ras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och 
den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas 
upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet om de be-
räknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den del 
tillgångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde 
vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader. 

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskriv-
ningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgång-
ens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer 
av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 
Markanläggning  10 år
Byggnadsinventarier  10 år
Stomme  50 år
Fönster, dörrar, innerväggar   10 år
Tak  10–25 år
Fasad  20 år
Inre ytskick  10 år
Installationer, VS, ventilation  20 år
Hissar  10–15 år
Hyresgästanpassningar  10–20 år
Övrigt  10 år

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

Leasingavtal
Leasingavtal som innebär att de ekonomiska riskerna och 
fördelarna med att äga en tillgång i allt väsentligt över-
förs från leasegivaren till ett företag i Stiftelsen Fryshusets 
koncern klassificeras i koncernredovisningen som finansiella 
leasingavtal. Finansiella leasingavtal medför att rättigheter 
och skyldigheter redovisas som tillgång respektive skuld i ba-
lansräkningen. Tillgången och skulden värderas till det lägsta 
av tillgångens verkliga värde och nuvärdet av minimileaseav-
gifterna. Utgifter som direkt kan hänföras till leasingavtalet 
läggs till tillgångens värde. Leasingavgifterna fördelas på ränta 
och amortering enligt effektivräntemetoden. Variabla avgifter 
redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Den lea-
sade tillgången skrivs av linjärt över leasingperioden. 

Leasingavtal där de ekonomiska fördelar och risker som är 
hänförliga till leasingobjektet i allt väsentligt kvarstår hos 
leasegivaren, klassificeras som operationell leasing. Betalning-
ar, inklusive en första förhöjd hyra, enligt dessa avtal redovisas 
som kostnad linjärt över leasingperioden.

I moderstiftelsen redovisas alla leasingavtal som operationella.

Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen inklu-
derar kundfordringar och övriga fordringar, leverantörsskul-
der, och låneskulder. Instrumenten redovisas i balansräkning-
en när Moderstiftelsen blir part i instrumentets avtalsmässiga 
villkor. Finansiella skulder tas bort från balansräkningen när 
förpliktelserna har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det 
belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för inviduell 
debömda osäkra kundfordringar. 

Aktier och andelar i dotterbolag
Aktier och andelar i dotterbolag redovisas till anskaffnings-
värde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaff-
ningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt 
förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott och koncernbi-
drag läggs till anskaffningsvärdet när de lämnas. Utdelning 
från dotterbolag redovisas som intäkt.

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till an-
skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 
sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbetalas 
vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som rän-
tekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets effek-
tivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 
det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Nedskrivningsprövning av finansiella  
anläggningstillgångar
Vid varje balansdag bedömer Moderstiftelsen om det finns 
någon indikation på nedskrivningsbehov i någon utav de 
finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om 
värdenedgången bedöms vara bestående. 

Varulager
Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Anskaffningsvärdet fastställs med 
användning av först in, först ut-metoden (FIFU). 

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

Som likvida medel klassificerar stiftelsen, förutom kas-
samedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är 
noterade på en marknadsplats.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräk-
ningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig 
till reserverna.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som boksluts-
dispositioner i resultaträkningen. Koncernbidrag redovisas 
som bokslutsdispositioner. 

NOTER
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Nyckeltalsdefinitioner

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

Moderstiftelsen gör uppskattningar och bedömningar om 
framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som 
blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att 
motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och 
antaganden som innebär en betydande risk för väsentliga jus-
teringar i redovisade värden för tillgångar och skulder under 
nästkommande år behandlas i huvuddrag nedan.

Värdering av aktier i dotterbolag
På balansdagen gjordes en värdering av dotterbolagens aktier 
genom en s k likvidationsvärdering för att fastställa om even-
tuella nedskrivningsbehov föreligger. Per 31 december 2014 
fanns inget nedskrivningsbehov. 

Värdering av Goodwill
På balansdagen gjordes en värdering av den koncerninternt 
förvärvade skolverksamheten utifrån nuvärdet av framtida 
kassaflöden för att fastställa om eventuella nedskrivningsbe-
hov föreligger. Per 31 december 2014 fanns inget nedskriv-
ningsbehov. 

Värdering av dataprogram
På balansdagen gjordes en värdering av de aktiverade data-
programen utifrån nuvärdet av framtida kassaflöden för att 
fastställa om eventuella nedskrivningsbehov föreligger. Per 31 
december 2014 fanns inget nedskrivningsbehov. 

Uppskjuten skatt 
Moderstiftelsen har en uppskjuten skatteskuld som hänförs 
till skillnaden mellan bokföringsmässiga- och skattemässiga 
avskrivningstider samt en skillnad mellan bokfört anskaff-
ningsvärde och skattemässigt anskaffningsvärde på fastighets-
köpet. Moderstiftelsen har även en uppskjuten skattefordran 
som uppkommer på det skattemässiga underskottsavdraget. 

Det skattemässiga underskottsavdraget har till övervägande 
del uppkommit i samband med fastighetsförvärvet på grund 
av olika skattemässiga- och redovisningsmässiga regler. 
Bedömningen är att underskottet inte kommer att kunna 
nyttjas inom de närmsta åren. Utifrån förutsättningarna idag 
så är bedömningen att underskottet sannolikt inte kommer 
att kunna nyttjas förrän fastigheten en dag säljs. Stiftelsen 
anser därmed att underskottet har ett starkt samband med 
fastighetsförvärvet och stiftelsen har med anledning av detta 
samband bedömt att ingen uppskjuten skatt bokförs. Per 
bokslutsdagen uppgår uppskjuten skatteskuld och uppskjuten 
skattefordran till i princip samma belopp.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Detta är den första års-och koncernredovisning för Stiftelsen 
Fryshuset som upprättas enligt BFNs Allmänna råd BFNAR 
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De 
redovisningsprinciper som återfinns i not 1 har tillämpats 
när koncernredovisningen upprättats per den 31 december 
2014 och för den jämförande information som presenteras 
per 31 december 2013, samt vid upprättandet av rapporten 
över periodens ingående finansiella ställning (ingångsbalans-
räkningen) per den 1 januari 2013 (koncernens tidpunkt för 
övergång till K3).

Övergången till K3 redovisas i enlighet med Kapitel 35, första 
gången detta allmänna råd tillämpas. Vid en övergång till 
K3 ska en förstagångstillämpare upprätta en ingångsbalans-
räkning i vilken K3s redovisnings- och värderingsprinciper 
tillämpas retroaktivt. När koncernens ingångsbalansräkning 
enligt K3 upprättades justerades belopp som i tidigare årsre-
dovisningar rapporterats i enlighet med Bokföringsnämndens 

Not 3 Effekter av övergång till K3

allmänna råd. En förklaring till hur övergången från tidigare 
redovisningsprinciper har påverkat koncernens ställning visas 
i de tabeller som följer nedan och i noterna som hör till dessa.

Följande ändringar av redovisningsprinciper och övergångsbe-
stämmelser påverkar moderstiftelsen och koncernen:

  Samtliga leasingavtal redovisades tidigare som opera-
tionella leasingavtal. Leasingavtal som klassificeras som 
finansiella redovisas enligt K3 i koncernredovisningen. 
Ändringen görs retroaktivt med tillåten schablonberäk-
ning. 

  En omklassificering av lönebidragen från personalkost-
nader till intäkter har skett med 8931 tkr. Omklassifice-
ringen har skett både i moderstiftelsen och koncernen.

Ändringarna ovan får endast effekt på jämförelseåret. Föränd-
ringarna ovan har inte medfört några justeringar i ingångsba-
lansräkningen per 130101.

NOTER

»
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NOTER

Utgående  balans 2013  
enligt tidigare  principer

Effekter  under 2013 avs 
poster  som justerats i  

ingångsbalansräkningen
Utgående  balans 2013  

enligt K3-reglerna

Koncernens balansräkningar enligt K3 
per 2013-12-31 har sammanställts på 
följande sätt:

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Dataprogram 523 523

Goodwill 3 665 3 665

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark

Förbättringsutgifter på annans fastighet 12 148 12 148

Byggnadsinventarier 1 632 1 632

Inventarier, verktyg och installationer 1 165 10 789 11 954

Omsättningstillgångar

Varulager

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 16 893 16 893

Övriga kortfristiga fordringar 5 327 5 327

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 12 900 –1 303 11 597

Kassa och bank 26 818 26 818

Summa omsättningstillgångar 61 938 –1 303 60 635

Summa tillgångar 81 071 9 486 90 557

Not 3 Effekter av övergång till K3, forts.
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NOTER

Utgående  balans 2013  
enligt tidigare  principer

Effekter  under 2013 avs 
poster  som justerats i  

ingångsbalansräkningen
Utgående  balans 2013  

enligt K3-reglerna

Eget kapital och skulder

Eget kapital 2 699 162 2 861

Summa eget kapital 2 699 162 2 861

Uppskjuten skatteskuld 110 110

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 7 000 7 000

Övriga långfristiga skulder 3 395 6 827 10 222

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 800 800

Leverantörsskulder 19 534 19 534

Skatteskulder 271 271

Övriga kortfristiga skulder 26 318 2 497 28 815

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 20 944 20 944

Summa eget kapital och skulder 81 071 9 486 90 557

Koncernens eget kapital har påverkats på följande sätt av övergången till K3:

Koncernen

Eget kapital 2013-01-01 enligt tidigare tillämpade principer 2 699

Eget kapital 2013-01-01 enligt K3 2 699

Justeringar under 2013:

Finansiell leasing 162

Eget kapital 2013-12-31 enligt K3 2 861
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NOTER

Not 4 Nettoomsättningens och rörelseresultatets fördelning på verksamhetsgrenar

Not 5 Gåvor och bidrag

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt 
följande:

Skolpeng 111 439 110 506 104 929 92 931

Försäljningsintäkter 79 942 64 591 82 792 66 984

Hyresintäkter 14 063 7 414 9 508 7 177

Gåvor och Bidrag 78 043 63 860 77 889 63 427

Summa 283 487 246 371 275 118 230 519

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Allmänheten 86 132 86 132

Företag 1 316 306 1 316 306

Organisationer, stiftelser och fonder 188 36 188 36

Summa 1 590 474 1 590 474

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

Under 2014 har verksamheter i Moderstiftelsen fått gåvor i annan form än pengar, bland annat från Statsbudskåren,  
Universeum, Skara Sommarland, Liseberg och Junibacken m.fl. Värdet uppgår till ca 250 tkr (200 tkr).

Bidrag som redovisats som intäkt

Företag 6 780 6 468 6 780 6 468

Organisationer, stiftelser och fonder 28 099 24 131 28 099 24 131

Myndighet 41 574 32 787 41 420 32 354

Summa 76 453 63 386 76 299 62 953

Summa Gåvor och Bidrag 78 043 63 860 77 889 63 427



23

NOTER

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

PwC

Revisionsuppdraget 422 357 422 315

Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget 299 201 299 201

Summa 721 558 721 516

Not 6 Ersättning till revisorerna

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Förfaller till betalning inom 1 år 12 864 28 157 9 906 24 213

Förfaller till betalning inom 2-5 år 3 704 15 696 3 704 12 738

Förfaller till betalning senare än 5 år – – – –

Årets hyreskostnader 30 426 31 425 25 756 26 058

Kontorsfastigheten i Hammarby Sjöstad förvärvades i oktober 2014

Därav avseende objekt som vidareuthyrs –9 508 –7 177 –9 508 –7 177

Vidareuthyrningen avser repetitionslokaler samt kontorslokaler där avtalstiden är tillsvidare med en månad i taget.

Not 7 Framtida kontrakterade hyresbetalningar för lokaler



NOTER

Not 8 Operationella leasingkostnader

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Leasing avseende datorer, nätverk och portomaskin

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

Förfaller till betalning inom ett år 5 667 6 328 5 667 6 328

Förfaller till betalning senare än ett men inom 5 år 4 185 6 034 4 185 6 034

Förfaller till betalning senare än fem år – – – –

9 852 12 362 9 852 12 362

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

Leasingkostnader 7 140 6 232 7 140 6 232

Foto: K
arin Filipsson
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NOTER

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Medelantalet anställda

Kvinnor 213 190 201 175

Män 243 223 236 214

Totalt 456 413 437 389

Löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader

Löner och ersättningar till styrelsen och verkställande  
direktören 824 908 824 908

Löner och ersättningar till övriga anställda 136 168 116 798 134 050 109 699

136 992 117 706 134 874 110 607

Sociala avgifter enligt lag och avtal 43 364 37 229 42 616 34 881

Pensionskostnader för övriga anställda 9 078 7 795 8 648 7 006

Totalt 189 434 162 730 186 138 152 494

Under 2013 och 2014 har ca 300 personer arbetat ideellt för organisationen. I genomsnitt arbetar en volontär  
ca 180 timmar per år. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 4 5 4 4

Män 5 7 5 5

Totalt 9 12 9 9

Antal verkställande direktörer och andra ledande  
befattningshavare

Män 1 1 1 1

Totalt 1 1 1 1

Not 9 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
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NOTER

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 1 926 – 1 676 –

Förvärv av dotterbolag – 250 – –

Årets aktiverade utgifter, inköp 285 184 285 184

Försäljningar och utrangeringar –250 – – –

Omklassificeringar – 1 492 – 1 492

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 961 1 926 1 961 1 676

Ingående avskrivningar –1 402 – –1 191 –

Förvärv av dotterbolag – –176 – –

Försäljningar och utrangeringar 212 – – –

Årets avskrivningar –197 –217 –196 –180

Omklassificeringar – –1 010 – –1 011

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 387 –1 403 –1 387 –1 191

Utgående restvärde enligt plan 574 523 574 485

Under 2013 har omklassificeringar gjorts, aktivering av dataprogram har lagts som immateriell anläggningstillgång.

Not 10 Datorprogram

Not 11 Goodwill

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 4 072 – – –

Årets aktiverade utgifter, inköp 330 4 072 8 183 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 402 4 072 8 183 0

Ingående avskrivningar –407 – – –

Årets avskrivningar –426 –407 –477 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –833 –407 –477 0

Utgående restvärde enligt plan 3 569 3 665 7 706 0
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NOTER

Not 12 Byggnader och mark

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Inköp 150 867 – 150 867 –

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 150 867 0 150 867 0

Årets avskrivningar –1 786 – –1 786 –

Utgående ackumulerade avskrivningar –1 786 0 –1 786 0

Utgående restvärde enligt plan 149 081 0 149 081 0

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 19 701 7 923 19 701 7 923

Inköp 738 10 157 738 10 157

Omklassificeringar –11 033 1 621 –11 033 1 621

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 406 19 701 9 406 19 701

Ingående avskrivningar –7 553 –6 338 –7 553 –6 338

Årets avskrivningar –486 –938 –486 –938

Omklassificeringar 635 –277 635 –277

Utgående ackumulerade avskrivningar –7 404 –7 553 –7 404 –7 553

Utgående restvärde enligt plan 2 002 12 148 2 002 12 148

Under 2013 har omklassificeringar gjorts, några byggnadsinventarier har klassificerats om till förbättringsutgifter  
på annans fastighet.

Not 13 Förbättringsutgifter på annans fastighet
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NOTER

Not 14 Byggnadsinventarier

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 10 246 11 992 10 246 11 867

Inköp 220 – 220 –

Utrangeringar – –125 – –

Omklassificeringar – –1 621 – –1 621

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 466 10 246 10 466 10 246

Ingående avskrivningar –8 615 –8 523 –8 615 –8 452

Utrangeringar – 71 – –

Årets avskrivningar –428 –440 –428 –440

Omklassificeringar – 277 – 277

Utgående ackumulerade avskrivningar –9 043 –8 615 –9 043 –8 615

Utgående restvärde enligt plan 1 423 1 631 1 423 1 631

Under 2013 har omklassiceringar gjorts, några byggnadsinventarier har klassificerats om till förbättringsutgifter på annans 
fastighet.

Foto: M
artin von K

rogh

Verksamheten FUSE.



29

NOTER

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Ingående anskaffningsvärden 25 944 20 760 8 508 20 474

Förvärv av dotterbolag – 830 – –

Finansiell leasing –95 16 605 – –

Inköp 223 764 223 764

Utrangeringar –395 –11 523 – –11 238

Genom förvärv av dotterföretag – – 435 –

Omklassificeringar – –1 492 – –1 492

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 25 677 25 944 9 166 8 508

Ingående avskrivningar –13 990 –19 431 –7 465 –19 145

Förvarv av dotterbolag – –612 –321 –

Utrangeringar 387 11 523 – 11 238

Avskrivningar finansiell leasing –1 547 –5 816 – –

Årets avskrivningar –461 –664 –461 –567

Omklassificeringar – 1 010 – 1 010

Utgående ackumulerade avskrivningar –15 611 –13 990 –8 247 –7 464

Utgående restvärde enligt plan 10 066 11 954 919 1 044

Under 2013 har omklassificeringar gjorts, aktivering av dataprogram har lagts som immateriell anläggningstillgång.

Leasingavtalen av större värde har redovisats som finansiella i koncernen.

Not 15 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Förutbetald leasingavg 19 29 19 29

Upplupen skolpeng 16 320 16 218

Upplupna intäkter 4 141 2 933 4 070 2 829

Förutbetalda kostnader 4 112 8 315 4 599 9 618

Summa 8 288 11 597 8 704 12 694

Not 16 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not 17 Förändring av eget kapital

Koncernen Fritt eget kapital Summa eget kapital

Eget kapital 4 526 4 526

Eget kapital IB föregående år 4 526 4 526

Årets resultat –1 666 –1 666

Eget kapital IB 2 860 2 860

Förskjutningar mellan bundna och fria reserver – –

Årets resultat –1 501 –1 501

Eget kapital UB 1 359 1 359

Moderstiftelsen Fritt eget kapital Summa eget  kapital

Eget kapital 2 612 2 612

Eget kapital IB föregående år 2 612 2 612

Årets resultat 3 280 3 280

Eget kapital IB 5 892 5 892

Årets resultat –393 –393

Eget kapital UB 5 499 5 499

NOTER
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Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Ingående balans 16 566 18 386 16 566 18 386

Erhållet under året 69 383 46 708 69 383 46 708

I ansråktaget under året –70 458 –48 528 –70 458 -48 528

Summa utgående balans 15 491 16 566 15 491 16 566

Specifikation av utgående balans

Bidrag från Familjen Erling-Perssons Stiftelse 4 300 3 901 4 301 3 901

Bidrag från Svenska PostkodLotteriet 7 900 – 7 900 –

Privata bidrag till verksamheten 2 501 4 994 2 501 4 994

Offentliga bidrag till verksamheten 789 7 729 789 7 729

Summa 15 491 16 566 15 491 16 566

Skulden består av bidrag som vi erhållit men som helt eller delvis avser kommande år.

Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Räntebärande skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 36 260 7 000 36 260 7 000

Övriga skulder inkl finansiell leasing i koncernen 5 058 10 223 2 390 3 396

Summa 41 318 17 223 38 650 10 396

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 740 800 740 800

Finansiell leasing 4 580 2 496 – –

Summa 5 320 3 296 740 800

Summa räntebärande skulder 46 638 20 519 39 390 11 196

Förfallotider

Skulden förfaller till sin helhet inom 5 år.

Not 19 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 18 Upplåning

NOTER
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Koncernen Modersstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Upplupna löner och semesterlöner 6 684 6 164 6 684 5 700

Förutbetalda intäkter 114 236 – 114 236 –

Upplupna sociala avgifter 2 088 1 924 2 088 1 778

Förutbetald hyresintäkt – 1 424 – –

Övriga poster 8 868 11 431 8 867 7 697

Summa 131 876 20 943 131 875 15 175

Moderstiftelsen förvärvade 2014 fastigheten i Hammarby Sjöstad. Förvärvet finansierades delvis av gåvor och bidrag. 
Dessa redovisas som en förutbetald intäkt och resultatförs i samma takt som avskrivningen för byggnaden. 

Not 20 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

NOTER

Foto: M
artin von K

rogh

Verksamheten Barn till ensamma mammor.
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Not 21 Transaktioner med närstående

2014 2013

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Nedan anges andelen av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.

Inköp (%) – –

Försäljning (%) 1 1

– –

Försäljning och inköp av varor och tjänster till närstående

Försäljning av varor

Fryshusets Handelsgymnasium AB 739 1 059

Summa 739 1 059

Försäljning av tjänster

Fryshusets Handelsgymnasium AB 2 996 1 925

Summa 2 996 1 925

Inköp av skolverksamhet från närstående

Fryshusets Handelsgymnasium AB (ej bokfört i resultatet utan i balansen) 7 853 –

Summa 7 853 –

Fryshusets handelsgymnasium AB är ett helägt dotterföretag till Stiftelsen Fryshuset. Ovanstående transaktioner genom-
fördes på affärsmässiga villkor. 

Rörelsefodringar/-skulder avseende närstående – –

Fordringar på närstående

Fryshusets Handelsgymnasium AB – 465

Skulder till närstående

Fryshusets kunskapscentrum AB – 75

Fryshusets Handelsgymnasium AB 4 853 –

Summa 4 853 540

Övrigt

I separata noter finns upplysningar om

– löner mm till styrelse och VD

– ställda säkerheter för koncernföretag

– ansvarsförbindelser för koncernföretag

NOTER
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Not 22 Bokslutsdispositioner

2014 2013

Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan – 2 124

Lämnade koncernbidrag – –75

Summa 0 2 049

Not 24 Andelar i koncernföretag

Moderstiftelsen Org nr Säte

Fryshusets Kunskaps Centrum AB 556701-7701 Stockholm

Fryshusets Handelsgymnasium AB 556067-4672 Stockholm

Moderstiftelsen
Kapital-  
andel %

Rösträtts-  
andel % Antal aktier

Bokfört värde 
14-12-31

Bokfört värde 
13-12-31

Fryshusets Kunskaps Centrum AB 100 100 1 000 100 100

Fryshusets Handelsgymnasium AB 100 100 1 000 7 940 7 940

Summa 8 040 8 040

Not 23 Skatt på årets resultat

Koncernen Moderstiftelsen

2014 2013 2014 2013

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat –3 568 –3 –13

Redovisad skattekostnad –3 568 –3 –13

Moderstiftelsen har både skattepliktig och en ideell verksamhet, årets skatt beräknas på den skattepliktiga verksamhetens 
resultat. För 2014 så har moderstiftelsen ett underskott i den skattepliktiga verksamheten. Den skatt som finns i RR är 
hänförlig till tidigare års redovisade resultat.

Ett av dotterbolagen gjorde 2014 en vinst men eftersom det föreligger ett underskottsavdrag i bolaget så genererade det 
ingen skatt.

NOTER
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Not 26 Bokslutsdispositioner

Moderstiftelsen

2014 2013

Ackumulerad skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan 422 422

Periodiseringsfond 78 78

Summa 500 500

Not 27 Ställda säkerheter

Not 25 Checkräkningskredit

Koncernen Moderstiftelsen

2014 2013 2014 2013

För egna avsättningar och skulder

Avseende Skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 37 000 – 37 000 –

Företagsinteckningar 18 000 18 000 18 000 18 000

Summa ställda säkerheter 55 000 18 000 55 000 18 000

Koncernen Moderstiftelsen

2014 2013 2014 2013

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

NOTER
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Rapport om årsredovisningen  
och koncernredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen för Stiftelsen Fryshuset för år 2014.

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 2014 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 Fryshuset för år 2014.

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 hurvida 
vi vid vår granskning funnit att någon ledamot av styrelsen 
handlat i strid med stiftelselagen, årsredovisningslagen eller 
stiftelseförordnandet. Vi har 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 12 maj 2015

Magnus Ferneman

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Lena Svensson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Fryshuset, org.nr 802011–1582

REVISIONSBERÄTTELSE
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Vi vill med denna sida tacka alla våra bidragsgi-
vare som gör det möjligt för Fryshuset att driva 
och utveckla sitt arbete för att göra det möjligt 
för unga att genom sina passioner förändra 
världen. Tack för alla klokheter, kunskaper, 
engagemang, bullar, kärlek ni ger oss och alla de 
unga vi arbetar med och möter på olika sätt runt 
om i landet.

2014 var ett historiskt år för Fryshuset då vi 
tack vare många generösa givare och särskilda 
donationer från Familjen Erling-Perssons stiftel-
se, Stiftelsen af Jochnick Foundation, Marianne 
och Marcus Wallenbergs Stiftelse, Stiftelsen 
Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, 
samt familjen Arnhög kunde förvärva fastighe-
ten i Hammarby Sjöstad.

Vi vill också särskilt tacka våra större givare 
från näringslivet som Bridgepoint, EnterCard, 
Fastpartner, JP Morgan, Kungsleden, Loomis 
och Länsförsäkringar Stockholm, Svenska Post-
kodLotteriet och SPP.

Vi vill även tacka alla de stiftelser som stödjer 
Fryshuset och vill särskilt tacka Gålöstiftelsen, 
Jane och Dan Olssons stiftelse, Petrus och 
Augusta Hedlunds stiftelse, Stiftelsen Oscar 
Hirschs Minne och Stiftelsen Kronprinsessan 
Margaretas minnesfond för era generösa bidrag.

Vi vill också tacka alla de fantastiska pri-
vatpersoner som bidrar på olika sätt till våra 
verksamheter, ni alla gör det möjligt.

 
 

Se alla våra samarbeten påfryshu-
set.se/samarbetspartners/
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SISTA UPPSLAGET, HÖGER SIDA
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Föreläsning i Arenan.
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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


