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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, 802409-2143 får härmed avge årsredovisning för 2013. 
 
 
 

Allmänt om verksamheten 
Föreningen Djurhjälpen är en djurskyddsförening som driver ett katthem. Föreningens främsta syfte är att 
stävja antalet hemlösa, avlivningshotade och vanvårdade katter genom omplacering och kastrering. 
Föreningen arbetar för att kattens status ska öka genom informationsspridning. Föreningen är partipolitiskt 
och religiöst obunden och arbetar endast med lagliga metoder. Föreningen låter endast efter samråd med 
veterinär avliva obotligt sjuka eller svårt skadade katter. Föreningen avlivar inte en katt på grund av 
skygghet. 
 
Under 2013 tog katthemmet in 86 katter och 101 fick nya hem. Föreningen prioriterar de hemlösa katterna 
och flertalet av de katter som katthemmet tar in är förvildade tamkatter eller katter födda ute utan mänsklig 
kontakt. Föreningen har ett speciellt och unikt program för dessa katter, vilket gör att de oftast bor på 
katthemmet lite längre innan de är redo för nya hem. De får den tid de behöver för att känna sig trygga och 
de socialiseras i lugn takt. Detta innebär att Katthemmet i Vaxholm har lite lägre omplaceringsantal än 
andra katthem. 
 
Under året har katthemmet äntligen fått klart med renoveringen av köket. I och med det så är nu hela 
katthemmet renoverat och föreningen tackar för den donation som gjort det möjligt att få ett nytt kök på 
plats. 
 
Föreningens nya interaktiva hemsida som lanserades i oktober har tagits emot mycket väl och antalet 
besökare jämfört med motsvarande tid förra året har ökat med fantastiska 10 ggr och även ökat 
föreningens intäkter med den praktiska butiksdelen. Detta blev möjligt tack vare kattvännerna på webbyrån 
Triggerfish, som gjort allt jobb på sin fritid och det blev många timmar för att tillgodose alla önskemål om 
funktion och utseende, så det tackar vi alldeles extra för. 
 
Styrelsen har även förhandlat fram och tecknat ett nytt hyresavtal med den nye fastighetsägaren. Avtalet 
löper på 5 år. Själva hyreskostnaden har blivit något högre men föreningen har fått möjligheten att påverka 
föreningens egen kostnad för el och vatten som nu beräknas efter förbrukning istället för efter en fast 
kostnad ingående i hyran. Genom att det under året bytts till en effektivare tvättmaskin och ny kyl och frys i 
köket och att det har installerats en luftvärmepump för uppvärmningen så hoppas föreningen att kunna få 
ner kostnaden för förbrukning av el och vatten. 
 
 

Ekonomi 
Föreningen Djurhjälpen erhåller ingen kommunal eller statlig finansiering, förutom statligt lönebidrag för en 
anställd. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom gåvor, faddergåvor, sponsring, medlemsavgifter, 
kalenderförsäljning och adoptionsavgifter. 
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Under 2013 såldes mer än 6 000 st katthemskalendrar. Katthemskalendern utgör föreningens största 
inkomstkälla. Katthemskalendern syftar till att lyfta fram och informera om föreningens verksamhet. 
Intäkterna från försäljningen av kalendern redovisas emellertid som insamlingsintäkter och kostnader för 
tillverkningen redovisas som insamlingskostnader. 
 
Vid årsmötet i maj 2013 beslutades det att höja medlemsavgiften till 250 kr och för studerande/pensionär 
till 150 kr. Höjningen av medlemsavgiften får genomslag intäktsmässigt först 2014. 
 
En höjning av kalenderpriset och fadderavgifter genomfördes också 2013. 
 
Föreningen har under året byggt upp ett helt nytt redovisningssystem. Det gör att föreningen har bättre 
kontroll på ekonomin och kan planera på ett helt annat sätt än tidigare. En del arbete kvarstår med det nya 
systemet och rutiner kring detta. Det beräknas att vara genomfört under 2014. 
Med förändrade rutiner och det nya redovisningssystemet kommer föreningen under 2014 kunna ansöka 
om ett s.k. 90-konto, vilket fungerar som en kvalitetsstämpel för välgörenhetsorganisationer. Föreningens 
verksamhet kommer därmed att kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 
 
Under år 2012 kom ett besked om att föreningen skulle erhålla ett betydande arv från en privatperson. 
Dödsboets tillgångar fanns i en fastighet som under 2013 är såld. Då det var fler arvtagare än Föreningen 
Djurhjälpen har det tagit tid att få lagfart för fastigheten registrerad på köparna. Arvskifte och utbetalning av 
arvet kommer att ske i mars-april 2014. 
 
      

Flerårsöversikt      
  2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 
      
Antal omplacerade katter 101 120 144 74 136 
Antal medlemmar 344 300 288 302 323 
Nettoomsättning 1 533 438 1 296 140 1 395 046 1 491 988 1 289 741 

 
 
Anställda 
Föreningen har under året haft två heltidsanställda katthemsansvariga och en heltidsanställd kattskötare.  
Katthemsansvariga leder och organiserar arbetet på katthemmet och tillsammans med anställd kattskötare 
utgör de kärnan för verksamheten. 
 

    
Anna              Madde                    Jessica 
 
 

Volontärer 
Föreningen är beroende av alla volontärer som gör ett jätteviktigt jobb och utan dem så skulle föreningen 
inte kunna driva verksamheten och nå de resultat som föreningen gör. Alla dessa timmar som volontärerna 
lägger ner är ett av fundamenten som katthemmet vilar på och har precis som tidigare år varit ovärderligt 
även 2013. 
 
Föreningen har drygt 40 aktiva volontärer. Många av dessa hjälper till med den dagliga skötseln av 
katthemmet. Många andra praktiska sysslor och administration sköts också av volontärer t.ex. fakturering 
av kalendrar, fadderadministration, gåvoregister och evenemangsverksamhet. 
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Styrelse 
Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2013 bestått av: 
 
Peter Sandberg ordförande 

Niklas Forslund vice ordförande 

Eva Persdotter kassör tom oktober 2013 

Ulla-Stina Kronqvist sekreterare 

Yvonne Landin ledamot 

Ewa Wessman suppleant 

Raad Askar suppleant 

Nina Backheden suppleant 

Marina Mattsson suppleant tf kassör from november 2013 
 

 

       
Peter                 Niklas             Marina              Ewa                 Yvonne             Ulla-Stina            Raad 
 
Styrelsen har haft 13 protokollförda möten, varav ett konstituerande, under året. 
 

 
Revisorer 
Vid årsmötet i mars 2013 valdes Ulla-Lena Lindström till revisor och Sonja Nannini till revisorssuppleant. 
Ulla-Lena Lindström har efter en tids sjukdom gått bort under året. 
 
 

Valberedning 

Valberedningen består av Ann Öhrén (sammankallande), Madeleine Asp, Lars Lindqvist och Lars 
Lindgren. Valberedningen har en egen e-postadress valberedningen@katthem.nu 
 
 

Medlemskap i andra föreningar 
Föreningen Djurhjälpen är medlem i Svekatt, som är ett rikstäckande förbund och arbetar för 
alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. www.svekatt.se 
 
Som medlemsförening har Föreningen Djurhjälpen rätt att bära det gemensamma signumet 
"kattfoten" som är en garanti för att verksamheten drivs enligt Svekatts etiska policy.                                        
 
 

http://www.svekatt.se/
http://www.svekatt.se/
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Information 
Föreningens nya hemsida www.katthem.nu uppdateras dagligen. Där kan man bl.a. läsa om föreningens 
verksamhet, katthemmets katter, besöka föreningens butik och följa den mycket uppskattade bloggen.  
 

 
 
Föreningen finns även på facebook www.facebook.com/katthemmetivaxholm. Facebooksidan uppdateras 
regelbundet och här kan man läsa om vad som händer på katthemmet, i katthemsvärlden samt vad 
hemmets katter hittar på. 
 

 
 
Till föreningens volontärer går det varje vecka ut ett volontärbrev där föreningens anställda informerar om 
veckan som gått, vilka katter som har blivit adopterade, vilka nya katter som har kommit in och vad som 
övrigt är på gång. 
 
Faddrar till hemmets katter får en fadderrapport några gånger per år. Målsättningen är att 
fadderrapporterna ska komma ut oftare än vad de har gjort. 
 
Till föreningens medlemmar går Djurhjälpenbladet ut ett par gånger om året. 

 
 
Byte av redovisningsprincip 
Tidigare år har föreningen tillämpat kontantprincipen för sin redovisning och upprättat en årsrapport. Från 
och med den 1 januari 2013 har föreningen bytt redovisningsmetod till faktureringsmetoden och har för år 
2013 upprättat en årsredovisning. Bytet av redovisningsprincip har haft betydande effekt på resultat- och 
balansräkning. För att uppnå jämförbarhet över föreningens utveckling och ställning har omräkning skett av 
jämförelseåret. 

http://www.katthem.nu/
http://www.facebook.com/katthemmetivaxholm/
http://www.facebook.com/katthemmetivaxholm/
http://www.facebook.com/katthemmetivaxholm/
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Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2013-01-01- 2012-01-01- 
 2013-12-31 2012-12-31 

 
Nettoomsättning 1 1 533 431 1 296 140 
Övriga rörelseintäkter 2  228 523 142 478 
 1 761 954 1 438 618 
 
Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -741 108 -694 546 
Personalkostnader 3 -1 022 961 -867 903 
Av/nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 4  -507 - 
Rörelseresultat -2 622 -123 831 
 
Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 3 342 10 112 
Räntekostnader och liknande kostnader  -59 - 
Resultat efter finansiella poster 661 -113 719 
 
Resultat före skatt 661 -113 719 
 
 
    
Årets resultat 661 -113 719 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31 

 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 5 29 919 - 
 29 919 - 
 
Summa anläggningstillgångar 29 919 - 
 

Omsättningstillgångar 
Varulager mm 
Handelsvaror 13 380 - 
 13 380 - 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 146 372 - 
Övriga fordringar 5 172 727 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 63 445 55 214 
 214 989 55 941 
 
Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 6 102 893 - 
 102 893 - 
 
Kassa och bank 8 483 124 624 097 
Summa omsättningstillgångar 814 386 680 038 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 844 305 680 038 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 7 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 611 088 724 807 
Årets resultat 661 -113 719 
 611 749 611 088 
 
Summa eget kapital 611 749 611 088 
 
Obeskattade reserver 
Övriga obeskattade reserver 13 868 - 
 13 868 - 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 34 772 - 
Övriga skulder 19 978 24 041 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 163 938 44 909 
 218 688 68 950 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 844 305 680 038 
 

 

 
 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
     
Ställda säkerheter     
      2013-12-31 2012-12-31 

Ställda panter och säkerheter     Inga Inga 
     
     

Ansvarsförbindelser     
          
     
Ansvarsförbindelser     Inga Inga 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Belopp i kr om inget annat anges 
 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med årsredovisningslagen samt 
bokföringsnämndens allmänna råd och vägledningar. 
 
 
 

Värderingsprinciper m m 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 
 
 

Redovisning av intäkter 
Verksamhetsintäkterna omfattar mottagna gåvor från allmänheten och företag, intäkter från egna 
aktiviteter, adoptionsavgifter, medlemsavgifter och försäljning av katthemskalendern. 
 
Intäkterna har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 
omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras föreningen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner 
redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag redovisas normalt i den 
period då gåvan inbetalas. Gåvor från företag där avtal finns redovisas dock enligt faktureringsprincipen. 
 
 
 

Fordringar 
Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 
reglerade. 
 
 
 

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar 
Inventarierna redovisas till anskaffningsvärdet och minskas med avskrivningar över nyttjandeperioden. Den 
ekonomiska livslängden för samtliga inventarier är beräknad till 5 år. 
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Noter 
 
Not 1 Nettoomsättning   
  2013-01-01- 2012-01-01- 
  2013-12-31 2012-12-31 

Faddergåvor 113 510 91 725 
Adoptionsavgift/omplaceringsavgift 91 400 106 100 
Evenemang 60 653 31 905 
Insamlingsbössor 28 468 30 551 
Porto 48 774 - * 
Sponsorer företag 47 500 35 000 
Katthemskalender 718 299 670 507 
Medlemsavgifter 37 100 47 898 
Gåvor privatpersoner 363 006 267 196 
Bidrag stiftelser 10 000 10 000 
Övriga intäkter 14 721 5 258 
Summa 1 533 431 1 296 140 
 
* Portointäkter är ej särredovisade år 2012 utan ingår då i kalenderintäkterna. 

 
 

  

Not 2 Övriga rörelseintäkter   
  2013-01-01- 2012-01-01- 
  2013-12-31 2012-12-31 

Löne- och anordnarbidrag 228 498 142 478 
Summa 228 498 142 478 
 
 

Not 3 Anställda och personalkostnader 
   
Medelantalet anställda   
  2013-01-01- 2012-01-01- 
  2013-12-31 2012-12-31 

Män - - 
Kvinnor 3,0 2,5 
Totalt 3,0 2,5 
   
   

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
  2013-01-01- 2012-01-01- 
  2013-12-31 2012-12-31 

Löner och andra ersättningar: 758 712 638 189 
Summa 758 712 638 189 
Sociala kostnader 264 249 228 264 
(varav pensionskostnader) 19 362 27 752 
   
Föreningen har erhållit lönebidrag från arbetsförmedlingen med 228 498 kr (142 478 kr år 2012). Bidraget 
redovisas under övriga intäkter. 
 
 

Not 4 Avskrivningar av anläggningstillgångar     
  2013-01-01- 2012-01-01- 
  2013-12-31 2012-12-31 

Inventarier, verktyg och installationer 507 - 
Summa 507 - 
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