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Styrelsen fiir Frireningen ftir Fairtrade flr hiirmed avge irsredovisning ftir riikenskapsaret 2019.

Ftirva ltn in gsbe riittelse

Allmiint om verksamheten

F<ireningen ftir Fairtrade Sverige dr en ideell ftirening som utg6rs av 36 olika medlerns-

organisationer. Vir vision iir en riiftvis viirldshandel diir producenter i liinder med utbredd

fattigdom har mdjlighet att skapa sig en trygg och hillbar tillvaro, i vilken de kan utvecklas

och bestiimma dver sin egen framtid.

F6reningen har ett ndra samarbete med Fairtrade Sverige AB. Virt gernensamma uppdrag be-

stir i att 6ka utbudet av och efterfrigan pA Fairtrade-mdrkta produkter. Fairtrade dr en obero-

ende certifiering med kriterier ftir ekonomisk, social och miljdmiissig h6llbar utveckling i liin-
der med utbredd fattigdom. Certifieringens syfte 6r att bidra till att odlare och anstiillda, med

egen kraft, kan ftirbdttra sina arbets- och levnadsvillkor genom:

premier till investeringar i lokalsamhiillet och verksamhet.
bamarbete och di skriminering motverkas.
dernokratin och organisationsriitten friimjas.
miljdhiinsyn och ekologisk produktion friimjas.

Odlama via sina tre producentnatverk som representerar Fairtrade-certifierade producen!
organisationer i Latinamerika, Afrika och Asien 6ger 50 procent av Fairtrade International och
50 procent iigs av de 2l nationella Fairtrade-organisationema. Fairtrade Intemational utveck-
lar kriterier samt ger utvecklingsst6d till odlare och anstiillda i ltinder med utbredd fattigdom.
Att de internationella Fairhade-kriteriema efterftiljs kontrolleras av kontrollorganet Flocert.

Fairtrades verksamhet i Sverige

F6reningen ftir Fairtrade Sveriges och Fairhade Sverige AB:s uppdrag iir att tillsammans 6ka

utbudet av och efterfrAgan pi Fairtrade-miirkta produkter.

F6reningen ftir Fairtrade i Sverige ansvarar fiir att;

sprida information och bilda opinion med syfte att 6ka konsumenters kiinnedom, kun-

skap och engagernang kring Fairtrade med syfte att 6ka konsumtionen av Fairtrade-

certifierade varor.

Fairtrade Sverige AB ansvarar liir att;

licensiera Fairtrade-miirket till ftiretag vars produkter 6r certifierade i enlighet med

internationella Fairtrade-kriterier och skapa ett merviirde ftir dessa ftiretag samt

piverka detaljhandeln, iterftirsiiljare och gtossister att produktutveckla, ut6ka och

marknadsfiira sitt sortiment av Fairtrade-miirkta produkter.
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M ilsdttnine

Fairtrade Sveriges 6vergripande mil till utgangen av 2020'dr

o Konsumtion av Fairtrade-miirkta produkter till ett konsumenftarde av 5 miljarder
kronor

o En igenkiinningsgrad fiir Fairtrades certifieringsmiirke pi 90 procent.
o Nettolicensintdkt pe 25 miljoner kronor.
. En genererad Fairtrade-premie pi 100 miljoner kronor.

F6reningen ftir Fairtrade Sverige delar tillsafirmans med Fairtrade Sverige AB de 6ver-
gripande milen, liksom vision och verksamhetsuppdrag. Fdreningen har uppdraget att bidra
till mAluppfr llelsen genom utvalda strategiska verksamhetsomriden
(engagemang/folkbildning, kommunikation och piverkan).

Viisentliga hf,ndelser under 2019

I Sverige finns ca 60 Fairtrade City-diplomerade kommunsr, i/ra Fairtrade-diplomerade reg-

ioner, drygt 190 ftirsamlingar diplomerade som Kyrka ftir Fairtrade, ca 2600 Fairtrade-miirkta
produkler samt ett fortsatt 6kat ftirs?iljningsvdrde. Den svenska konsumtionen av Fairtrade-

m2irkta produkter har bidragit till att fler iin 1,6 miljoner odlare och anstiillda i 75 liinder fiitt
fiirbiittrade arbets- och levnadsvillkor.

Minikampanj inJdr valet ti ll Europaparlamentet

Infiir Fairtrade Challenge och valet till Europaparlamentet lanserade vi ett nytt sett att m6ta
politiker och ni ut med v6ra politiska positioner: Fairtrades politikerfikor. Syftet var att syn-

liggdra Fairtrade Challenge, bygga relationer och bli en part till politiker som sitter i Europa-

parlamentet under kommande mandatperiod, samt lyfta de frigor som vi tycker att politikema

bdr kiinna till och driva i parlamentet. Drygt 1 I 000 personer har sett de inspelade fikoma p&

Facebook.

Vi ftiljde upp politikerfikoma med en debattartikel i G<iteborgs-Posten som riktade sig till
partiernas fiirstakandidater i valet, liksom genom att delta aktivt i den irliga Fairtrade

Breakfast i Europaparlamentet som zurangeras av Fairtrade Advocacy Office.

Gemensamma de bat tar ti klar

Debattartikel med 14 medlemsorganisationer i Gdteborgs-Posten inftir EU-valet, om levnads-

inkomst, HRDD och handelsavtal.

Debattartikel med tio licenstagare i Uppsala Nya Tidning om levnadsinkomst.
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Fem seminarier pdfem olika arenor i Almedalen gav vdra frdgor bred synlighet

Den 2-5 juli deltog F6reningen ftrr Fairtrade Sverige och Fairtrade Sverige AB i Almedalen'

med syfte att visa hur Fairtrade 96r skillnad och hur Fairtrade dr ett verktyg fiir att ni m&l 12 i

Agenda 2030.

Genom samverkan med andra aktdrer fick vi utrymme att synas i olika sammanhang pi fern

olika arenor under Almedalsveckan: Sidas scen Sverige i Viirlden, Aktuell Hdllbarhets Aren4
TCO-parken, Miljtt & Utvecklings Teatersalongen och Ekobanken Arena.

Fairhades huvudserninarium om behovet av ett tikat fokus pi levnadsldner om Agenda 2030-

milen ska nis hade en namntung panel: Ulrika Mod6er, FN:s assisterande generalsekreterare

och chef fiir avdelningen ftir externa relationer pi FN:s utvecklingsprogram, Ardalan

Shekarabi, civilminister (S), Lars Hj?ilmered, niirings- och energipolitisk talesperson (M), ord-

Iiirande i riksdagans niiringsutskott; Asa Domeij, hdllbarhetschef pi Axfood, Veronica

Magnusson, fiirbundsordftirande pE Vision och Hewan Ternesghen, generalsekreterare

Fairtrade Sverige.

Tvi r6ster: Ardalan Shekarabi, civilminister (S): "VAra skatternedel anviinds iinnu fiir social

dumpning, och det iir inte meningen att de pengar vi avstir frin i skatt ska kriinka miinskliga
rattigheter'. Asa Domeij, hillbarhetschef pi Axfood, var positiv till HRDD, itminstone inom
h6griskprodukter: "En sidan lagstiftning skulle f;i fart dven pi de ftiretag som 6r lite
anonyma, och stiirka de inom ftiretagen som jobbar med hillbarhetsfrigor. "

Offentlig upphandling
Det finns en potential ftir 6kad ftirsiiljning av Fairtrade-miirkta produkter i den offentliga upp-
handlingen. Fairtrade Sverige arbetar utifran id6n att offentliga akt6rer ska upphandla utifrin
krav pi riittvist handlade produkter (principerna fiir riittvis handel och ILO:s kiimkonvent-
ioner) fiir att minska risken fiir kriinkningar av mdnskliga riittigheter. Fairtrade utg6r hiir ett
verktyg ftir dkade hillbarhetskav i linje med Agenda 2030, och bidrar till 6kad kvalitet i
uppfiiljningen.

Producentresa till Etiopien
Delr 1312 mars genomfbrdes en producentresa till Etiopien med tre medarbetare frdn
Fdreningen fiir Fairtrade Sverige. Syftet var kunskapsinhdmtning samt att samla in material
ftir en kortare film till Postkodlotteriet Iiir TV-sindning.

Medarbetama deltog pi Flower Expo i Addis Abeba, diir de tr2iffade representanter fiir
Fairtrade-certifierade blomsterplantager, kollegor fran Fairtrade Africa, Fairtrade Foundation
(UK) samt Teernu Sooka fran Fairtrade Finland som dr ansvarig ftir ett impact-program som
finansieras av olika akt6rer, bland annat Postkodlotteriet.

Frin huvudstaden gick resan s6derut ftir bes6k pi blomsterplantagema Yassin Flowers, Sher

och Herburg. Filminspelningen gjordes p6 Sher, diir tre anstiillda intervjuades i anslutning till
filmklipp frin ett sjukhus och en skola. Vidare besdktes ett kaffekooperativ i Sidama-regionen
innan iterfiird hem.
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Nytt kampanj kancep rtir ht;stkampanjen.

H<istens kampanjbudskap l<id: Det kan aldrig bli fiir mycket Fairtrade! Ett nytt kampanjm<ins-

ter togs fram och anviindes i alla kampanjenheter, ett positivt och fiirgglatt mdnster som ocksi
anviindes pi en kampanjtrdja framtagen tillsammans med Dedicated.

Rapport om levnadsinkomster

Under hela viren 169 fokus pA levnadsinkomster, bland annat under Trenddagen och virkam-
panjens debattartikel tillsammans med l4 medlernsorganisationer. Detta arbete kulminerade

sedan i rapporten "R2itten till en levnadsinkomst: En Rirutsiittning ftr Agenda 2030", som

slapptes i september fiir att ge hdstkampanjen extra skjuts.

LO:s tidning Arbetet var fi;rst ut med ett uppslag som innehdll en ltingre intervju med Hewan

Ternesghen, och en artikel tillsammans med ftiretag om levnadsl<iner. Veckans Aff?irer, Di
och Aktuell Hillbarhet rapporterade. Dagans Samhiille skev en notis med rubriken "Stiill
sociala kav pi kakao-ink6p", med fokus p6 rapportens rekommendationer till myndigheter att

stiilla sociala kav i offentlig upphandling.

Ett ldngre reportage av TT trycktes som ett tidningsuppslag i 3 I lZinstidningar 6ver hela landet

och publicerades tiven digitalt av exanpelvis Aftonbladet, G6teborgs-Posten och Sydsvens-

kan. Publiceringarna motsvarar ett "annonsviirde" pi 6ver tre miljoner kronor, enligt Retrie-

vers beriikning. TT-publiceringama skedde i mitten av kampanjveckoma och bidrog till att

hdstkampanjen slog rekord i synlighet. Vi ftiljde upp detta med en debattartikel i Uppsala Nya

Tidning tillsammans med tio licenstagare om behovet av att fokusera pi levnadsldner ftir att

Agenda 2030 ska nis.

Kiinnedoms- och fi rsiilj ningssiffro r
F<ireningen har tillsammans med Fairtrade Sverige AB under 2019 fortsatt arbeta med den

gemensamma strategin som l<iper 2016-2020. Under 2018 (2019 6rs siffror iinnu ej klara)

uppniddes ett fiirs?iljningsviirde av 4 miljard er (+ 5 Yo fran 2017). Prognosen fiir 2019 96r gZil-

lande att fiirsiiljningen fortsiitter 6ka, om iin i nigot langsammare takt en tidigare. Kiinne-

domssiffroma fiir Fairtrade nidde under 2019 upp till 90 % vilket iir slutmelet i den nationella
strategin for 201 6-2020.

Organisation
Fdreningens organisation med tvi team har varit i ging sedan den I mars 2018. Syftet med

omorganisationen har uppnitts, vilket var att skapa en tydligare och effektivare organisation
samt att samla allt kommunikationsarbete under fiireningens verksamhet.

Frin och med den I oktober 2019 har Fdreningen ftir Fairtrade Sverige en tillftirordnad
generalsekreterare, Ola Hdiden, di ordinarie generalsekreterare Hewan Temesghen 6r
fiiriildraledig t o m sept 2020.
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Finansieringen av verksamheten

Under ir 2019 har foreningens intekter huwdsakligen erhillits frin ftiljande fern inkomst-

kiillor:

Medlemsavgifter

F6reningens 36 medlernsorganisationer betalar in en medlernsavgift enligt en differentierad
modell som faststiills av irsmdtet. Avgiften anvends fiir att t2icka fiireningens fasta kostnader

och administration av verksamheten.

Diplome ringsavgift fi r Fairtrade City/Regiona

a

Kommuner och regioner som iir Fairtrade City/Region-diplomerade betalar en differentierad
diplomeringsavgift. Differentieringen beror pi kommunens/regionens storlek och strdcker sig
mellan 5 000 och 25 000 kronor.

c Informationsanslag via Union to Union finansierat av Sida

"F6rs6rjning och liamtidshopp - Det bdrjar med Fairtrade" iir ett program som syftar till att
6ka svenska konsumenters kunskap om situationen fiir odlare och anstiillda i liinder med ut-
bredd fattigdom samt belysa hur hillbar handel kan verka som en drivkraft ftir utveckling. I

programansdkan ingir finansiering av trycksaker, delar av Fairtrades hdstkampanj, Fairtrade
Challenge, utbildning och engagemang av ambassaddrer, del av arbetet med Fairtrade City
samt utviirdering av Fairtrades verksamhet.

Ve rl<s am he t s s t iid frdn Ko nsume n n e r ke t

I verksamheten som finansieras fr6n Konsumentverket ingir Fairtrades arbete med digitala
medier, arbetet med kampanjer samt ftireliisningar om Fairtrade runtom i landet.

F ii rmdns t a gar e fii r P o s t ko d lo t t e ri e t

Medel erhillna fran Postkodlotteriet ger till att stddja odlare och anstiillda i ldnder med ut-

bredd fattigdom genom Fairtrade International samt fiir kommunikatirt arbete i Sverige.

Till detta kommer ftireningens Swiga egna intiikter i form av exempelvis fiirsdljning via hern-

sidan och betalda fiireliisningar. Dessa utgtir dock en mindre del av de totala intdkterna.
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Resultat och stiillning

Flerirsiiversikt - ekonomi

Verksamhetsintiikter
Redovisat resultat efter fiir-
delning till/fran dndamilsbe-
stiimda medel
Eget kapital
Antal anstiillda

2018
l6 951 80t
4 809 166

2017
l2 390 140

482 702

20t6
10 50s 718

-317 640

2015
9 861 771

-422 315

6 524 8t2
14

ABF
Afrikagrupperna
Akademiker{iirbundet S SR
Ekobanken Medlernsbank
Equmenia
F ackfiirbundet ST
Finansfiirbundet
Folkuniversitetet Mitt
GS-facket
Handelsanstiilldas ftirbund
Handelsanstiilldas fiirbund avdelning 24
HSB Norra Storstockholm
Konsumentliireningen Stockholm
Landsorganisationen i Sverige, LO
Liirarftirbundet
OK Ekonomisk fiirening
Organisationen Fair Trade Aterfiirsiiljarna
Pihlmans gymnasium

1807 674
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Scoutema (Svenska Scoutridet)
SEKO
Sigtunastiftelsen
SOS Bambyar
Studieftirbundet Vuxenskolan
Svenska Byggnadsarbetarftirbundet
Svenska Kommunalarbetar{iirbundet
Svenska kyrkan
Svenska kyrkan Gdteborgs stift
Svenska Kyrkans Unga
Svenska Missionsridet
Svenska R6da Korset
Unionen
Vision
Viskadalens Folkh6gskola & Kursgird
VArdfiirbundet
We Effect
Vi-skogen

7 165 483
t4

2 866 854
l0

Glvor och donationer
F6reningen har under 2019 tagit ernot givor och donationer frin allmiinheten som stdd fiir
informationsarbetet som uppgitt till 2 969 kr.

Placeringspolicy
F6reningens placeringsreglemente ger hand i hand med Fairtrade Sverige AB:s reglemente.
F6reningen fiir Fairtrade Sverige ffir endast placera i riintebiirande tillgangar.

Den etiska aspekten ska jiimte avkastning och risk alltid beaktas i Fdreningen fiir Fairtrade
Sveriges placeringsverksamhet. Vid denna beddmning ska bide fi)rvaltare och produkt (fond
m m) beddmas. Grundregeln iir att placering sker med viigledning av LO:s och/eller Svenska

kyrkans rilllinjer fiir vad som iir etiskt acceptabla placeringar.

Medlemmar
Nedanstiende ftirteckning visar de organisationer som var medlemmar per sista december ftir
2019,36 stycken.

7
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2019
t2 857 920
-390 893

2 425 314
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Hlllbarhetsupplysningar

Hillbarhetspolicy
F6reningen fiir Fairtrade Sverige har en gemensam hillbarhetspolicy med Fairtrade AB. Hell-
barhetspolicyn inneh6ller riktlinjer ftir ink6p och service diir ekologiska och Fairtrade-certifie-
rade produkter viiljs i den utstriickning det iir mdjligt samt att ink<ip av varor och diinster ska

vara ekonomiskt, socialt och milj6mdssigt h6llbara.

F6reningen {tir Fairtrade Sverige viiljer i fiinta hand att resa med tig eller buss och transpor-
tema som viiljs ska vara miljdmiirkta. Niir flygresor iir det enda altemativet pi grund av av-
stind si klimatkompenseras resoma med Fairtrade-certifierade utsliippsriitter (Fairtrade

Carbon Credits).

Anstlllda
Under eret 2019 har F6reningen ftir Fairtrade Sverige haft 14 personer anstiillda pi l4 tjiinster
inklusive generalsekreterare.

F6reningen gdr varje 6r en medarbetarenket. Enkiiten tar upp olika frdgor kring arbetsplatsen,
bide giillande den fusiska och den psykosociala arbetsmilj6n.

Under 2019 har fiireningen ett Ndjd-Medarbetar-Index pi 76 (itr 2018 var NMI 85).

Under eret har det systematiska arbetsmiljdarbetet fortsatt och arbetsmilj6frAgorna har hante-
rats l6pande. Fdreningen ftir Fairtrade Sverige 6r medlan i arbetsgivarorganisationen KFO
och iir ansluten till kollektivtalet ftir ideella organisationer mellan KFO/Unionen.

Ar 2019 har varit ett intensivt ir ftir att bygga kunskap och relationer/partners ftir ett strate-

giskt piverkansarbete framit. Hiir ingir bland annat en kampanj (under 2020) kring Human

Rights Due Diligence inom ramen Iiir Concord, samverkan inom ramen fiir Modupp2020

samt Fairtrades delaktighet i grundandet av ETI Sweden.

F6rvintad framtida utveckling
Idag finns det fler iin 2600 Fairtrade-miirkta produkter pi den svenska marknaden och ftirsiilj-
ningen dkar fran 6r till er. Samtidigt 6r nu den hjiilpta kdnnedomen om Fairtrade bland Sveri-

ges konsumenter hela 90 procent. Fairtrade Zir alltsi inte l2ingre en "underdog", utan snarare

en etablerad certifiering och hdllbarhetsakttir, bide i Sverige och intemationellt.

8
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Viktiga samarbeten
Fdreningen har ett samarbetsatal med Fairtrade Sverige AB. Avtalet reglerar respektive
parters ansvarsomriden i det gernensamma arbetet fiir att 6ka utbudet av och efterfrigan pi
Fairtrade-miirkta produkter i Sverige. Fairtrade Sverige AB innehar kontrakt ftir lokaler samt

kontorsadministration, och fakturerar fiireningen i proportion till andelen anstiillda pi kon-

toret. Totalt uppgick ftireningms betalningar till Fairtrade Sverige AB ftir hyr4 kontors- och

ekonomiadministration under 2019 till 628 328 SEK.



Si vad hiinder nu? Hur kan vi g6ra iinnu stdrre skillnad fiir de odlare och anstiillda som vi ver-
kar ftir? Hur kan vi fortsiitta att 6ka kiinnedomen, kunskapen och engagemanget inom privat
och offentlig sektor, gentemot konsumenter 6ver hela landet?

Ett strategiarbete har pigitt sedan mitten av 2019, med syfte att peka ut en tydlig fiirdplan rn
mot 2021-2025. H6r har vi tagit st<id av en extem byri samt av engagerade styrelseledamdter

{iir att kunna vidga perspektiven. Samma arbete skerjust nu inom Fairtrade International, d:ir

vi sjiilva iir involverade inom omridet levnadsl6n/klimat. N6gon gang under senh6sten 2020

ska vi ha en f?irdig strategi fiir den kommande femirsperioden - som sedan ska konkretiseras i

tydliga verksamhets- och kommunikationsplaner ftir respektive ir framdt.

Men innan dess ska vi genomftira d.nnu en engagerande Fairtrade Challenge i maj och en

minst lika lyckad h6stkampanj gentemot och tillsammans med dagligvaruhandeln i vecka 41-
42. Samtidigt pigir lSpande verksamhet ftir att synas iinnu mer i media, engagera dnnu fler

medlemsorganisationer och stdrka virt arbete gentanot Fairtrade City-diplomerade kommu-

ner och regioner 6ver hela landet. Allt detta omfattande arbete genom olika kanaler och gente-

mot olika mAlgrupper handlar till syvende och sist om en enda sak: att odlama ska kunna leva

pi sitt arbete och fii sina miinskliga rettigheter respekterade genom en schysstare viirlds-

handel.

Det finns alltid lite mer att g6ra. Det kan aldrig bli fiir mycket Fairtrade.

Ftirvaltning
Ordinarie styrelseledam<iter

Per S6derberg, ordfiirande, Uppsala

Anna Nilsson, vice ordfiirande, Lund

Andreas F rar-r,dn, Uppsala

Henrik Brundin, Enk6ping

Jakob Lundberg, Stockholm
Loa Brynjulfsdottir, Tiby
Katarina Rosenqvist, Danderyd

Den valda styrelsen bestir av lra miin och tre kvinnor. Bland suppleantema iir alla fi,ra
kvinnor.

Styrelsen har under verksamhetsAret haft sju protokollfiirda m6ten.
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Supoleanter

Sofia Eriksson, Lulei
Miirta Jacobson, Huskvama

Veronica Pilsson, Uppsala

Angelica Jarl, Link6ping



Valberednine

Annika Nilsson, LO, sammankallande

Johan Thidell, Konsumentftireningen Stockholm
Kent Johansson, F2irj estaden

Revisorer

Erik Albenius, PwC, auktoriserad revisor
Daniel Carlstedt, Handels, verksamhetsrevisor

Ersdttare

Lars Giifuert, LO
PwC

Owig information
Fdreningen fiir Fairtrade Sverige har ett 90-konto, BG 900-3492 och iir medlem i GIVA
Sverige (tidigare FRII). Honsideadressen iir www.fairtrade.se. Fdreningen har iiven en
webbshop: http://butik.fairtrade.se/

Fdrenineen fiir Fairtrade Sveriee ar medlemmar hos:

Concord Sverige

GIVA Sverige

ETI Sweden (slutet av Aret)

KFO

Representation

Kyrka 6r Fairtrade (Svenska kyrkan, ACT) - Elinor Nordquist styrgrupp, Felicia
Junger arbetsgrupp

Concords irsmdte samt styrelse - Pontus Bjdrkman
ModUpp - Anneli Ortqvist, Ola H6iden, Pontus Bjdrkman
ETI Sweden - Ola H6iden, Pontus Bj6rkman
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Resultatriikning Not

Verksamhetens intikter
Medlemsavgifter
Diplomeringsavgifl Fainrade Cityiregion
GAvor

Bidrag
Nettoomsettning
Owiga intnkter

Verksamhetens kostnader
Andam6lskostnader
Administrationskostnader

4,5

Verksamhetsresultat

Resultat frin linansiella poster
Ovriga riinteint2ikter och liknande resultatposter

Rdntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter Iinansiella poster

Resultat ftire skatt

Skatt
Arets resultat

Ftiriindring av iindamilsbestiimda medel
Arets resultat enligt resultatriikningen (se ovan)
Utny,ttjande av tindamilsbestiimda medel fran tidigare ar

Kvarstiende belopp liir iret/balanserat kapital

2

3

3

2019

771 000
I 080 000
5 002 969
3 603 383

24 264
2 376 304

12857 920

-l I 515 765

-l 926 858

-13 442623

0

-868

-868
-585 571

-55 099

-640 671

-640 671
249 778

2018

836 000

1 195 000
9 028 317

3 546 813

t7 460

2 328 211
t6 951 801

-11 300 992

-l 355 028

-12 656020

4 293 7at

0

4 29E 629

4 298 629
510 537

-585 571 4 298 630

6

-390 893 4 809 166

1l
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2 849

0

2 849
4 298 630

-584 703



Balansrikning

TILLGANGAR

Anliiggningstillgingar

Mater ie I la an I iiggn in g st i I lgfi n gar
Inventarier

Summa anliggningstillgingar

Omsfl ttningstillgingar

K o rtfrist i g a fo r d r in g a r
Owiga fordringar
Fdrutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Ko rlfi isti g a pl ac e ri n g at

Kassa och bank
Sum ma omsiittningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2019-12-31 2018-12-31

lll87l
lll87l

lll87l

7 0

0

0

8

9

0

624 430

624 430

6 372 715
9 137 278

45 193

759 379

804 572

5 760 465

8 705 r70

z 140 133 2 r40 133

I 249 t49 8 705 r70

t2
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Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital
lindamtlsbestiimda medel

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantdrsskulder
Aktuella skatteskulder

Skuld erhillna ej nyttjade bidrag
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och fijrutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

Ftirindring eget kapital

Not 2019-12-31 2018-12-31

6 524 812
0

6 524 812

6 915 70s
249 778

7 165 483

458 267
52 725

76 671

344 570
607 454

I 539 687

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 9 249 149 E 705 170

Ing6ende balans
Nyttjande
Arets resultat
Utgier, de balans

Andamelsbestiimda medel Balanserat resultat Totalt eget kapital
249778 6915705 7 165 483

-249 778 249 778 0
-640 671 -640 671

0 6 524812 6524812

l3

oL6

t2

1344 177

144 641

98 171

350 148

787 200
2 724 337



Noter

Not I Redovisnings- och virderingsprinciper

Allminna upplysninger

Organisationens redovisnings- och viirderingsprinciper 6verensstiiruner med Arsredovisningslagen och
BFNAR2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer ftir lrsredovisning.

Redovisningsprinciperna iir ofiirtndrade jiimftirt med fiiregAende ir.

Verksamhetsintikter

Endast det inIl<ide av ekonomiska Iiirdelar som Fdreningen Iiir Fairtrade erhAllit eller kommer att erhilla
ftir egen riikning redovisas som intiikt.
Int?ikter viirderas, om inget sirskilt anges nedan, till verkliga viirdet av da som erhAllits eller kommer att
erhillas.
Nedan beskrivs, Iiir respektive intiiktspost, nir intiiktsredovisning sker.

Medlemsavgifier
Medlernsavgifler omfattar inbetalningar ftir medlernskap i ftireningen. Medlernsintdkten tas i samband
med inbetalningen.

Diplomeringsavgift Fairlrude Cily/Region
Avgiften fiir Fairtrade City/region-diplomering ticker del av kostnaden fiJr stiid och uppftiljning till
diplomerade kommuner och regioner.

Gdvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot sn tillging eller en tjiinst som har ett viirde utan att ge till-
baka motsvarande verde i utbyte iir en gAva eller ett erhAllet bidrag. Om tillgangen eller tjiinsten erhills
ddrfiir att organisationen uppfollt eller kommer att uppfulla vissa villkor och om organisationen har en
skyldighet att iterbetala till motparten om villkoren inte uppfulls, iir da ett erhatlet bi&ag. lir det inte ett
bidrag iir det en gAva.

(hriga intdkter
Ovriga int2ikter redovisas till det verkliga viirdet av vad som erhillits eller kommer att erhillas.

Andamdlskostnader
Andamilskostnader iir sidana kostnader som kan hiinfiiras till organisationens uppdrag enligt stadgama.

A d m i n i stral i o n s k o st n a de r
Administrativa kostnader dr siidana som beh<ivs fiir att administrera och driva organisationen

Balansrikningen

Tillgingar, skulder och avsiittningar vlirderas till anskaffningsviirde om inget annat anges nedan.

l4

DL
8u



Anliggnin gstillgingar
Immateriella och materiella anleggningstillgingar redovisas till anskaffningsvdrde minskat med ackumu-
lerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Inventarier, verktyg och installationer

Kor{tisliga place ngat
Viirdepapper som 2ir anskaffade med avsikt att innehas konsiktigt redovisas inledningsvis till anskaffhing-
sviirde och i efterftiljande viirderingar i enlighet med liigsta viirdets princip till det ltgsta av anskaffnings-
vlrde och marknadsvdrde.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som ftiwiintas bli inbetalt efter avdrag ftir individuellt bedrimda osiikra
fordringar.

Andamilsbestiimda medel
I posten lindamilsbestiimda medel i eget kapital redovisas 6nnu inte fiirbrukade gAvor och andra iinda-
mllsbestiimda medel. Se Sven eget-kapital rapporten.

Skuld ftir erhillna ej nyttjade bidrag
Ndr organisationen erhAllit bidrag men iinnu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.

Inkomstskatter
I erets skattekostnad ingar skatt som avser irets skattepliktiga resultat och del av tidigare Ars inkomstskatt
som itrru inte har redovisats.

Not 2 Medlemsavgifter
F6reningen har sedan ir 201I ett avgiftssystem som innebdr att medlemmama, Iiirutom en grund-
medlernsavgift om 5 000 kronor, dven betalar en verksamhetsavgift ddr st<irre medlemsorganisationer
betalar en hrigre avgift.

Not 3 Insamlade medel

Glvor som redovisats i reultatrnkningen
Insamlade medel
Allmiinheten
Postkodlotteriet
Fairtrade Sverige AB
Andra organi sationer
Summa

20t9
2 969

5 000 000

0

0

s 002 969

2019
2 703 383

201E

200

5 000 000

3 995 000

33 n7
9 028 3t7

201E

2 646 813
15

w:61

Avskrivning sker linjiirt dver den fiirviintade nyttjandeperioden med hiinsyn till viisentligt resftarde.
F6ljande avskrivningstider tilliimpas:

3ir

Finansiella tillgingar

Bidrag som redovisats som intiikl
Offentliea bidraq
Union to Union



Under iret har F<ireningen frtt in 2 969 kronor i givor frin allmiinheten.

Not 4 Leasing
Fd,reningen fiir Fairtrade Sverige har via Fairtrade Sverige AB ett altal fiir hyra av kontorslokal.
Kostnads liirda avgifter fiir 201 9 uppglr till 359 000 kronor.

2019 20lE
Inom ett ar 558 600 451 000
TvA-femir 2234400 451 000

2 793 000 902 000

Avtalet om lokalhyra stracker sig till2019-12-31 . Nytt artal har tecknats 2020-01-01 och striicker sig till
2024-12-3t.

Not 5 Anstillda och personalkostnader

Konsumentverket
Summa

Totala insamlade medel bestir av ftiljande:
Givor som har redovisats i resultatrekningex
Summa insamlade medel

Medelantalet anstillda
Kvinnor
Miin

Ltiner och andra ersEttningar
Styrelse och general sekreterare

6vriga anstiillda

Sociala kostnader
Pensionskostnader ftir styrelse och generalseketerare
Pensionskostnader ftir 6vriga anstiillda
dvriga sociala avgifter enligt lag och artal

Totala ltiner, ersiittningar, sociala kostnader och pensions-
kostnader

Ktinsfbrdelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen

l6

900 000

3 603 383

2019
5 002 969
5 002 969

805 162
5 354 285
6159 447

98 875

446 896
2045 276
2 591 047

I750 494

900 000

3 546 813

2018
9 028 317

9 028 317

67 | 641

4 977 898
5 649 539

68 263
325 597

I 846 476
2240 336

2019
ll
3

t4

2018

13

I

t4

Inga altal om avg&ngsvederlag eller siirskilda pensionsavtal utdver tj:instepension enligt kollektivavtal
firurs ftir Generalsekreteraren eller 6wiga anstiillda.

Under Aret har ersiittning fiir ftirlorad arbetsinkomst fiir styrelsens ledam6ter och suppleanter uppgitt till
6 143 kr (9 924 kr).
Inget arvode har betalats ut till ordliirande.

OL

43 Yo

t'{

7 889 875

43%



Andel miin i styrelsen
Andel kvinnor bland 6wiga ledande befattningshavare
Andel miin bland 6wiga ledande befattningshavare

Not 6 Aktuell och uppskjuten skatt

Skatt pfl 6rets resultat
Justering avseerde tidigare er
Totalt redoYisad skatt

Skattem. resultat

Skatt enligt gdllande skattesats
Redovisad effektiv skatt

Belopp
-435 381

57%
83%
17 yo

2019

55 099
55 099

624 430

624 430

57%
100%

0 o/o

2018

2018

Belopp
250 451

-55 099
-55 099

0
0

Avser skaftepliktigt resultat f.g. 6Lr avseende silda HR- och kommunikationstjiinster

Avstnmning av effektiv skatt
2019

Procent

Not 7 Inventarier

Ingiende anskafftingsviirden
Inkcip
Utgiende ackumulerade anskalfningsvirden

Netto anskaffningsvIrde

IngAende avskrivningar
Arets avskrivningar
UtgAende ackumulerade avskrivningar

Utgiende redovisat verde

Not 8 Ftirutbetalda kostnader och upplupna intiikter

Upplupna intiikter

Not 9 Kortfristiga placeringar

Procent

22,00
22,00

2019-12-31 2018-12-31

0

t16 602
tt6 602

tr6 602

0
-4 731

-4731

ll1 871

2019-12-31 201&12-31

2r.40
0,00

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

t7

W

759 379
759 379



Namn
Handelsbanken Fonder. Konrenta l5 074.3165

Not l2 Upplupna kostnader och ftirutbetalda intlkter

Upplupna selnesterldner
Berliknade upplupna sociala avgiffer
dvriga upplupna kostnader

Stockhofm 2020-03-l I

Anna Nilsson
Vice ordftrande

na Rosenqvi

#*kil t/---..

Antal Ansk.ffn.
vii rde

2 140 133

2 l{0 r33

Bokldrt
vii rde

2140 133

2 140 133

Marknads-
viirde

2 199 795
2 199 795

158 t08
49 678

399 668

607 454

2019-12-31 2018-I2-31

255 223

80 l9l
451 185
787 199

Loa

t

Jakob Lund

rev isionsberdttelse

rhouseCoopers i Sverige AB

o.,.-t-.€-\J

lamnats 2020- 01- \+
th,\rnos
Pricergilte

WA
Erik Albelius
Auktoriserad revisor

Daniel Carlstedl
Revisor
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Revisionsberittelse
Till irsmritet i Ftireningen fdr Fairtrade Sverige, org.nr 8 o24o2-5143

Rapport om flrsredovisningen

Uttalanden

Vi har utliirt en revision av 6rsredovisningen liir Ftireningen liir Fairtrade Sverige ftir er 2o19

Enligt ver uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i alla
visentliga avseenden ratttisande bild a! ftireningens finansiella stillning per den 3r december zorg och av dess

finansiella resultat ftir Aret enligt Srsredovisningslagen. Fiiwaltningsberattelsen ar ftirenlig rned Ersredovisningens

iiwiga delar.

Grundfi)r uttalanden

Vi har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs ndrmare i

avsnitten Den ouktoriserade reuisorns onsuar samt yerksomhetsrevisorns onstnr.

Vi 6r oberoende i ftirhlllande till ftireningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enliSt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhimtat er tillrackliga och dndamilsenliga som grund ftir vira uttalanden.

A nnan inJormation dn drsredouisningen

Det er styrelsen som har ansvaret fttr den andra informationen. Den andra informationen bestir av

Verksamhetsberiittelsen zorg (men innefattar inte arsredovisningen och vflr revisionsberlttelse avseende denna).

Vart uttalande avseende lrsredovisningen omfattar inte denna ilformation och vi gitr inget uttalaDde med

beslyrkande avseende denna andra information.

I samband med vir revision av drsredovisningen er det yart ansvar att lesa den information som identifieras ovan och

tivervlga om informationen i vasentlig utstrackning er oftirenlig med Srsredovisningen. Vid deuna genomging
beaktar vi dven den kunskap vi i 6wigt inhemtat under revisiolen samt bediimer om informationen i iiwigt verkar
innehAlla vdsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat pi det arbete som har utfiirts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra
informationen innehiller en viisentlig felaktighet, iir vi skyldiga att rappotera detta. Vi har inget att rapportera i det
avseendet.

Stgrelsens ansuar

Det er stlrelsen som har ansvaret fitr att ersredovisningen upprettas och att den ger en rittvisande bild enligt
flrsredovisningslagen. Stlrelsen ansvarar lven ftir den ilterna kontroll som de bedtimer iir niidviindig ftir att upprhtta
en flrsredovisning som inte innehflller nigra vesentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pe
misstag.

Vid uppriLttandet av irsredovisningen ansvarar stpelsen fiir bediimningen av ftireningens liirmega att fortsatta
verksamheten. De upplyser, nar sa ar tillampligt, om ftirhiillanden som kan piverka fiirmagaD att fortsdtta
verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt drift. Antagandet onl fortsatt drift tilliimpas dock inte om
stFelsen avser att likvidera fiireningen, upphiira med verksamheteD eller inte har negot realistiskt alterDativ till att
giira nagot av detta.

Den auktoriserade reuisonts ansuar
Vi har att utftira revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Van mal
ar att uppDi en rimlig grad av sSkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte iDnehaller negra vdsentliga
felaktiSheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pe misstag. Rimlig sdkerhet ir en htig grad av sdkerhet, men
hr ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptecka en
vesentlig felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller misstag oih anses
rara visentliga om de eoskilt eller tillsammans rimligen kan fiirvintas p8verka de ekonomiska beslut som anvdndare
fattar med grund i arsredovisningen.

^



Som del av en revision enligt ISA anviinder vi professionellt omdiime och har en professionellt skeptisk instellning
under bela revisionen. Dessutom:

. Identifierar och bediimer vi riskerna liir vdsentliga felaktigheter i ersredovisnin8en, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pl misstag, utformar och utfiir granskningsatgerder bland annat utifrln dessa risker och
inhamtar revisionsbevis som ir tillriickliga och dndamilsenliga liir att utgtira en grund ftir vira uttalanden.
Risken litr att inte upptecka en vesentlig felaktighet till ftjljd av oegentligheter er hiigre In Itir en vdsentlig
felaktighet som beror pl misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning,
avsiktliga utelemnanden, felaktig information eller asidosattande av intern kontroll.

. skaffar vi oss en liiGtaelse av den del av fiireningens interna kontroll som har betydelse fiir var revision liir att
utforma granskningsatgarder som ar ldmpliga med hans)'D till omstdndigheterna, men inte ftir att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontroller.

. utvdrderar vi Empligheten i de redovisningsprinciper som anvends och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhiiraDde upplysningar.

. drar vi en slutsats om lampligheten i att styrelsen anvander antagandet om fortsatt drift vid upprattaDdet av
irsredovisningen. Vi drar ockse en slutsats, med grund i de inhamtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nigon vdsentlig osakerhetsfaktor som avser sldana hdndelser eller ftirhillanden som kan leda till
betydande tvivel om ftireningens ftirmiga att fortsatta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
vesentlig osekerhetsfaktor, maste vi i revisionsberdttelsen fdsta uppmarksamheten pi upplysningarna i
&rsredovisningen om den vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar dr otillrdckliga,
modifiera uttalandet om lrsredovisningen. Vara slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhimtas liam till
datumet ftir revisionsberettelsen. Dock kan fiamtida hlndelser eller ftirhillanden giira att en firrening inte
Iingre kan fortsdtta verksamheten.

. utvirderar vi den iivergripande presentationen, strukturen och innehillet i irsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om arsredovisningen lterger de underliggande transaktionema och hdndelserna pi ett
satt som ger eD ratMsande bild.

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
fiir den. Vi mAste ocksA informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Verks amhet sreuisorns onsuor

Jag har att utfiira en revision enligt revisionslagen och dirmed enli6 god revisionssed i Sverige. Mitt mll iir att uppni
en rimlig grad av sdkerhet om huruvida lrsredovisningen har upprattats i enlighet med irsredovisningslagen och om
irsredovisningen ger en rdttvisande bild av fiireningens resultat och stallning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalande

Utiiver vir revision av Srsredovisningen har vi dven utfiirt en revision av styrelsens liirvaltning Itir Fiireningen ftir
Fairtrade Sverige liir 3r zor9.

Vi tillstyrker att arsmirtet beviljar styrelsens ledamiiter ansvarsfrihet lltr rdkenskapseret.

Gr-undfor uttalande
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs nermare i avsnittet
Reuisorernas onsvar. Vi dr oberoende i liirhillande till fiireningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i iiv gt fullg,ort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa kav.
Vi aDser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ar tilrackliga och indamilsenliga som grund fiir virt uttalande.

Stgrelsens ansuar
Det ar sb,Telsen som har ansvaret Iiir fiinaltningen.

L



Reuisorernas ansuar

Vart mal betraffande revisionen av ftirvaltningen, och ddrmed vart uttalande om ansvarsfrihet, er att inhamta
revisionsbevis fiir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bediima om nigon styrelseledamot i negot vesentligt
avseende fttretagit nagon etglrd eller Eiort sig skyldig till nfigon fdrsummelse som kan ftjranleda
ersdttn ingsskyld ighet mot liireningen.

Rimlig sdkerhet dr en htig grad av sdkerhet, men ingen garanti fijr att en revision som utftirs enligt god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptlcka atgerder eller ftirsummelser som kan ftiranleda ersittningsskyldighet mot
fiireningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvender den auktoriserade revisorn professioDellt
omdtime och har en professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen grundar
sig framst pa revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsetgarder som utfiirs baseras pi den
auktoriserade revisorns professionella bediimning och tiwiga valda revisorers bedtimning med utgengspunkt i risk
och vesentlighet. Det innebar att vi fokuserar granskningen pa sedana atgerder, omrSden och ftirhlllanden som 5r
visentliga fiir verksamheten och der avsteg och iivertridelser skulle ha slrskild betydelse iiir fiireningens situation. Vi
gir igenom och prtivar fattade beslut, beslutsunderlag, r'idtagna etgdrder och andra ftirhillanden som dr relevanta fiir
vart uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den r7 april zozo

Oh rlings PricewaterhouseCoopers AB

.{lbenius DanielCarlstedt
VerksamhetsrevisorAuktoriserad revisor


