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Resultaträkning
Not 2014 2013

Verksamhetsintäkter 1, 2
Medlemsavgifter
Insamlade medel
Försäljning, reklam, annonser 340 636
Bidrag 0 0
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader 1, 3
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter 4 188 139
Räntekostnader 0 0

Årets resultat

23 834 23 262
82 489 80 461

106 663 104 358

-79 759 -81 507
-14 379 -12 896

-8 704 -7 874
-102 842 -102 277

3 821 2 082

4 009 2 221
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Balansräkning

Not 2014 2013

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 443 779

Summa anläggningstillgångar 443 779

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 50 27
Övriga fordringar 6
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7

Kortfristiga placeringar 8

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar

3 333 4 255
6 828 6 827

10 211 11 108

21 577 23 268

10 937 6 214

42 725 40 591

43 168 41 370
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Not 2014 2013

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9
Balanserat kapital
Årets resultat

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 
Övriga skulder 10
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11

Summa eget kapital och skulder

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser inga inga

Ansvarsförbindelser inga inga

29 770 27 549
4 009 2 221

33 779 29 770

1 700 1 432
1 988 5 218
5 701 4 951
9 389 11 601

43 168 41 370
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Amnestys redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd för ideella föreningar och Frivilligorganisationernas

lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse 
med föregående år.

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

bindande sätt.

Gåvor 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 inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, men med undantag för kläder och liknande,
värderas till marknadsvärdet vid gåvotillfället.

Erhållna gåvor och arv redovisas netto, d v s efter avdrag för direkta kostnader som kan
uppkomma vid försäljning av en tillgång.

Verksamhetsintäkter

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Amnesty. 

Insamlade medel
Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer,
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.

Försäljning
Med försäljning menas avyttring av en vara eller tjänst med en faktisk funktion och/eller där 
konkurrerande kommersiella produkter eller tjänster finns på marknaden. Bruttoredovisning 
tillämpas. Hit räknas även prenumerationsintäkter. Viss del av försäljningsintäkterna utgör 
näringsverksamhet enligt BFN.

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 

dess att de kostnader som bidraget ska täcka uppkommer.

insamlingsråds (FRII) mall för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar 

Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt 

gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning.

innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfylls. Villkorade bidrag skuldförs till 
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Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Amnestys uppdrag enligt dess
stadgar. Den största enskilda ändamålskostnaden för Amnestys del är bidraget till det

de rapporter utifrån vilka sektionerna arbetar, samt utarbetar planer för de internationella och
globala kampanjer Amnesty bedriver.

Till ändamålskostnader räknas kostnader för kampanj- och opinionsbildning, Amnesty Press,
stöd till aktivism och flyktingrådgivning. Som ändamålskostnader räknas också lönekostnader
för de anställda som aktivt arbetar med Amnestys mål samt de till ändamålskostnaderna

det i samband med värvningen även sker ett informations- och påverkansarbete och
medlemmarna är en förutsättning för Amnestys kampanjarbete.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot
givare, d v s där intäkterna är i form av gåvor, testamenten och donationer. Arbetet omfattar
både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare.

Insamlingskostnaderna inkluderar såväl direkta kostnader som lönekostnader för insamlings-
personal som de till insamlingskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera själva 
organisationen. Ett visst mått av allmän administration är ett led i att säkerställa en god
kvalitet på organisationens interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt. Som 
administrationskostnad räknas även kostnader för medlemsvärvning och medlemsregister.

Tillgångar och skulder

Aktier och andelar
Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och
verkligt värde (marknadsvärde) på balansdagen.

Amnestys placeringspolicy medger inte att pengar placeras i aktier eller aktiefonder. Ett
undantag är Human- och Hjälpfonden i vilka Amnesty kan placera 50 tkr vardera. Dessa
fondandelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärdet).

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan.
Avskrivning görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Kontorsinventarier 5 år
Datorer och programvaror 4 år

internationalla sekretariatet. Det internationella sekretariatet utför alla fallutredningar, skriver 

fördelade gemensamma kostnaderna (samkostnader).

Av medlems- och givarvärvningskostnaderna behandlas 15% som ändamålskostnad. Detta då
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Not 2 Verksamhetsintäkter

Amnesty och Amnestyfonden bedriver från och med 2004 gemensam insamling. All insamling
sköts av Amnesty och inriktas på Amnestys insamlingskonton. Amnestyfonden bidrar med 
att betala en andel av insamlingskostnaderna.

Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande:

2014 2013
Medlemsavgifter
Summa medlemsavgifter

Gåvor från Amnestygrupper och distrikt
Gåvor från företag 363
Testamenten
Insamlingar

Postkodlotteriet
Amnestyfondens andel
Summa insamlade medel

Amnestyakademin och uppdragsutbildning 8 85
Försäljning 269 211

62 340
Summa försäljning 340 636

Summa bidrag 0 0

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader. Medelantalet anställda m m

Löner och andra ersättningar: 2014 2013
Generalsekreterare/chefer
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar

Sociala kostnader

Löner och andra ersättningar understigande ett halvt 

Pensionskostnader 962

Styrelsen är ideellt arbetande men kan erhålla skattepliktig ersättning motsvarande förlorad 
arbetsinkomst för deltagande i möten och uppdrag.

pensionsavtal som avviker från avtal för övrig personal.

Amnestys arbete möjliggörs av omkring 2 000 ideellt arbetande personer i ett stort antal
arbetsgrupper spridda över hela landet. Dessutom finns ca 30 ideellt arbetande personer 
(motsvarande 15 heltidstjänster) knutna till sekretariatet. Dessa frivilliga arbetar med 
administration, kampanjer och insamlingsverksamhet. Det ekonomiska värdet av det ideella 
arbetet framgår inte i resultaträkningen.

23 834 23 262
23 834 23 262

1 598 1 891
1 186

3 489 3 290
64 037 60 706

Humanfonden 5 741 5 594
16 907 17 193
-9 647 -9 399
82 489 80 461

Amnesty Press och övriga publikationoer

106 663 104 358

2 702 2 671
23 940 21 953
26 642 24 624

7 996 7 441

prisbasbelopp inkl sociala kostnader 1 232 1 255

1 560

Generalsekreterarens lön uppgick till 60 tkr/mån (31/12-2014). Generalsekreteraren har inget 
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Anställda 2014 2013
Antal Varav Antal Varav 

anställda kvinnor/män anställda kvinnor/män
79 48/31 81 48/33

Till medeltalet anställda medräknas de som under året uppburit mer än ett halvt prisbasbelopp i lön.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 2014 2013
Antal på Varav Antal på Varav 

balansdagen kvinnor/män balansdagen kvinnor/män
Styrelseledamöter 8 6/2 8 6/2
Generalsekreterare/chefer 4 3/1 4 2/2

Not 4    Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2014 2013
Ränteintäkter bank och plusgiro 6 15
Räntor och reinvesterad utdelning 182 125
Summa 188 140

Not 5   Inventarier 

2014 2013
Ingående anskaffningsvärde
Inköp 140 59
Försäljning och utrangeringar 0 -496
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående avskrivningar
Återföring avseende förs./utrangeringar 0 496
Årets avskrivningar -477 -492
Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan 443 779

Not 6  Övriga fordringar 

2014 2013
Fordran IS (internationella sekretariatet)
Övriga fordringar 398 164
Summa

Not 7   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2014 2013
Förutbetald hyra 728 774
Förutbetalda kostnader 335 383

Övriga poster 24 76
Summa

Not 8    Kortfristiga placeringar

4 057 4 494

4 197 4 057

-3 278 -3 282

-3 754 -3 278

2 935 4 091

3 333 4 255

Humanfonden 5 741 5 594

6 828 6 827
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Amnesty placeringspolicy medger inte placeringar i aktier förutom innehav av andelar om 50 tkr 
vardera i Human- och Hjälpfonden. Gåvor i form aktier avyttras snarast möjligt.

2014 2013
Bokfört värde Marknadsvärde Bokfört värde Marknadsvärde

Räntebärande placeringar
Penningmarknadsfond 651 657
Penningmarknad MEGA
Alfred Berg Kort kredit
Alfred Berg Penningmarknadsfond

233 299
Övriga

91 127 91 116
0 0 0 0

Övriga 6 10 7 10
Summa

Not 9   Eget kapital

2014 2013
Balanserat kapital
Ingående eget kapital
Föregående års resultat

Årets resultat
Årets resultat

Summa eget kapital

Eget kapital utgörs av medel som fritt kan disponeras av styrelsen och är därmed fritt eget kapital. 
Önskvärd nivå på sparat eget kapital utgår ifrån internationella riktlinjer och bör motsvara 3-5 månaders 
verksamhetskostnader.

Not 10   Övriga skulder

2014 2013
Personalens källskatt 525 482
Avräkning Amnestyfonden 828
Övriga skulder 12
Summa

Not 11   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2014 2013

Upplupen semester- och övrig lön
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster 722 365

Summa

Stockholm 2015-03-

7 434 7 513
11 933 11 933 6 876 6 876

5 924 6 025 5 924 5 969
2 740 2 787 2 937 2 971

Nordea Sekura

Bancos Humanfond
Bancos Hjälpfond

21 577 21 838 23 268 23 455

Under 2012 uppgick Bancos Hjälpfond i Humanfonden.

27 549 25 302
2 221 2 247

29 770 27 549

4 009 2 221

33 779 29 770

1 452
3 908

1 988 5 218

3 304 3 079
1 675 1 506

5 701 4 951
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