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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, 802409-2143 får härmed avge årsredovisning för 2014. 
 
 
 

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 2014 tog katthemmet in 123 katter och 119 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 år 2014 har styrelsen beslutat att samtliga katthemskatter ska vara försäkrade. Detta borde få 
positiv effekt på föreningens veterinärkostnader. Att en katt redan är försäkrad när den adopteras bort 
innebär att den nya ägaren enkelt kan ta över befintlig försäkring. 
 
Föreningens hemsida bidrar till att öka intresset kring vårt katthem och arbetet med att synliggöra behoven 
som finns genom att fler nu hittar till sidan. Föreningens hemsida finns på topp 3 för sökningar på google 
med de vanligaste orden som katthem, adoptera katt, kattkalender m.m. Det visar att föreningens hemsida 
är uppskattad. 
 
Nytt under 2014 är föreningens nyhetsbrev som kommer ut en gång per månad med nyheter från 
verksamheten. Nyhetsbrevet har i dag 1505 stycken prenumeranter. 
 
En nyhet under 2014 är också att katthemmet har fått sin egen husveterinär. Therese Höjer från Vikdalens 
hemveterinär kommer till katthemmet och utför många av de undersökningar och behandlingar som 
katthemmets katter behöver. På så sätt slipper katthemmet många av de transporter som tidigare har varit 
och katterna slipper den stress som det innebär. 
 

Ekonomi 
Föreningen Djurhjälpen erhåller ingen kommunal eller statlig finansiering, förutom statligt lönebidrag för två 
anställda. Verksamheten finansieras huvudsakligen genom gåvor, faddergåvor, sponsring, 
medlemsavgifter, kalenderförsäljning och adoptionsavgifter. 

 

8%
7%

5%
3%

2%

30%
5%

28%

1%
10% 1%

Nettoomsättning

Faddergåvor Adoptionsavgifter Evenemang

Porto Sponorer företag Katthemskalender

Medlemsavgifter Gåvor privatpersoner Bidrag stiftelser

Arv Övriga intäkter



Föreningen Djurhjälpen   2/11 
802409-2143 

Under 2014 såldes mer än 5 000 st katthemskalendrar. Katthemskalendern utgör föreningens största 
inkomstkälla. Katthemskalendern syftar till att lyfta fram och informera om föreningens verksamhet. 
 
Vid årsmötet i maj 2013 beslutades det att höja medlemsavgiften till 250 kr och för studerande/pensionär 
till 150 kr. Höjningen av medlemsavgiften fick genomslag intäktsmässigt 2014. 
 
Under år 2014 kom ett besked om att föreningen skall erhålla ett betydande arv från en privatperson. En 
del av dödsboets tillgångar finns i en bostadsrätt som kommer att säljas under 2015. Arvskifte och 
utbetalning av detta arv kommer att ske under 2015. Föreningen har även erhållit ett mindre arv under år 
2014. Arvskifte och utbetalning har skett under 2014 av det arv som föreningen fick besked om under 
2012.  
 
Föreningen har under 2014 köpt en ny katthemsbil. Detta har varit möjligt genom att en privatperson har 
skänkt en stor penninggåva avsedd för just det ändamålet. 
 
Arbetet med att ansöka om ett 90-konto för föreningen har dragit ut på tiden. Ansökan kommer att lämnas 
in under 2015. 90-konto fungerar som en kvalitetsstämpel för välgörenhetsorganisationer. Föreningens 
verksamhet kommer därmed att kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. 
      

Flerårsöversikt      
  2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 
      
Antal omplacerade katter 123 101 120 144 74 
Antal medlemmar 485 344 300 288 302 
Nettoomsättning 1 966 995 1 533 438 1 296 140 1 395 046 1 491 988 

 
 
Anställda 
Föreningen har under året haft två heltidsanställda katthemsansvariga och en heltidsanställd kattskötare. 
Under hösten 2014 har ytterligare en kattskötare anställts på deltid.  
Katthemsansvariga leder och organiserar arbetet på katthemmet och tillsammans med anställda 
kattskötare utgör de kärnan för verksamheten. 
 

 
Anna              Madde                    Jessica             Ninni 
 
 
 

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 2014. 
 
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 2014 bestått av: 
 
Peter Sandberg ordförande 

Niklas Forslund vice ordförande 

Marina Mattsson kassör 

Ulla-Stina Kronqvist Sekreterare tom april -14 

Yvonne Landin ledamot 

Ewa Wessman Suppleant tf sekreterare from maj -14 

Raad Askar suppleant 

Susanne Skeppström suppleant 

Malin Svensson suppleant 
 

 

       
Peter                 Niklas             Marina              Ewa                 Yvonne             Malin                 Raad 
 
Styrelsen har haft 11 protokollförda möten, varav ett konstituerande, under året. 
 

 
Revisorer 
Vid årsmötet i mars 2014 valdes Daniel Faxéus till revisor och Mats Myhrgren till revisorssuppleant, båda 
från Stromson Revisionsbyrå. 
 
 

Valberedning 

Valberedningen består av Ann Öhrén (sammankallande), Madeleine Asp, Angela Eimecke och Jane 
Larnefeldt. 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.                                        
 
 

Information 
Föreningens 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.  

 

http://www.svekatt.se/
http://www.katthem.nu/
http://www.svekatt.se/
http://www.facebook.com/katthemmetivaxholm/


Föreningen Djurhjälpen   4/11 
802409-2143 

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 mycket uppskattad fadderrapport några gånger per år. 
 
Till föreningens medlemmar går Djurhjälpenbladet ut ett par gånger om året. 
 
Nytt under 2014 är föreningens nyhetsbrev som                    Föreningen finns också på Instagram. 
kommer ut en gång per månad.  
Drygt 1 500 personer prenumererar på nyhetsbrevet. 
 

 
 
 
Lokaltidningen Mitt i har sponsrat föreningen med annonser under 2014. Annonser om att föreningens 
katter söker nya hem, att föreningen gärna tar emot gåvor och att katterna söker faddrar. 
 
 

 
 
 
 

 
 

http://www.facebook.com/katthemmetivaxholm/
http://www.facebook.com/katthemmetivaxholm/
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Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2014-01-01- 2013-01-01- 
 2014-12-31 2013-12-31 

 
Nettoomsättning 1 1 966 995 1 533 431 
Övriga rörelseintäkter 2  220 225 228 523 
  2 187 220 1 761 954 
 
Rörelsens kostnader 
Handelsvaror 3 -41 360 
Övriga externa kostnader  -806 440 -741 108 
Personalkostnader 4 -1 144 247 -1 022 961 
Av/nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 5  -17 075 -507 
Rörelseresultat 178 098 -2 622 
 
Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 1 980 3 342 
Räntekostnader och liknande kostnader  -363 -59 
Resultat efter finansiella poster 179 715 661 
 
Resultat före skatt 179 715 661 
 
 
    
Årets resultat 179 715 661 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 6 122 744 29 919 
 122 744 29 919 
 
Summa anläggningstillgångar 122 744 29 919 
 

Omsättningstillgångar 
Varulager mm 
Handelsvaror 18 108 13 380 
 18 108 13 380 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 145 393 146 372 
Övriga fordringar 3 502 5 172 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 68 140 63 445 
 217 035 214 989 
 
Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 7 103 670 102 893 
 103 670 102 893 
 
Kassa och bank 9 625 570 483 124 
Summa omsättningstillgångar 964 383 814 386 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 087 127 844 305 



Föreningen Djurhjälpen   7/11 
802409-2143 

Balansräkning 
Belopp i kr Not 2014-12-31 2013-12-31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 8 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust  611 749 611 088 
Årets resultat  179 715 661 
  791 464 611 749 
 
Summa eget kapital  791 464 611 749 
 
Avsättning 
Avsättning Lilla Loppans fond 10 20 983 13 868 
  20 983 13 868 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 39 697 34 772 
Övriga skulder 14 350 19 978 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 220 633 163 938 
 274 680 218 688 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 087 127 844 305 
 

 

 
 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
     
Ställda säkerheter     
      2014-12-31 2013-12-31 

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 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Detta är första året och har inte lett till att 
jämförelsetal behövts räknas om. 
 
 

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

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 
och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga 
till förvärvet. 
 
 

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. 
 
 

Varulager 
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har 
inkuransrisk beaktats. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa 
varorna till deras aktuella plats och skick. 
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Noter 
 
Not 1 Nettoomsättning   
  2014-01-01- 2013-01-01- 
  2014-12-31 2013-12-31 

Faddergåvor 160 027 113 510 
Adoptionsavgift/omplaceringsavgift 131 500 91 400 
Evenemang 94 853 60 653 
Arv 199 310 0 
Insamlingsbössor * 28 428 
Porto 62 980 48 744 
Sponsorer företag 44 000 47 500 
Katthemskalender 588 109 718 299 
Medlemsavgifter 102 505 37 100 
Gåvor privatpersoner 573 711 363 006 
Bidrag stiftelser 10 000 10 000 
Övriga intäkter - 14 721 
Summa 1 966 995 1 533 431 
   
*Insamlingsbössor är redovisade under gåvor år 2014   
 

 
  

Not 2 Övriga rörelseintäkter   
  2014-01-01- 2013-01-01- 
  2014-12-31 2013-12-31 

Löne- och anordnarbidrag 209 474 228 498 
Ombudsersättning försäkring 5 250 0 
Övriga intäkter 5 501 0 
Summa 220 225 228 498 
 
 

Not 3 Handelsvaror 
   

Kostnaden för tillverkning av kalendrar har brutits ut och redovisas 
i egen post. Föregående år ingick posten i övriga kostnader med 
41 460 kr. 

  

 
 

Not 4 Anställda och personalkostnader 
   
Medelantalet anställda   
  2014-01-01- 2013-01-01- 
  2014-12-31 2013-12-31 

Män - - 
Kvinnor 3,5 3 
Totalt 3,5 3 
   
   

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
  2014-01-01- 2013-01-01- 
  2014-12-31 2013-12-31 

Löner och andra ersättningar: 840 434 758 712 
Summa 840 434 758 712 
Sociala kostnader 303 813 264 249 
(varav pensionskostnader) 33 407 19 362 
   
Föreningen har erhållit lönebidrag från arbetsförmedlingen med 209 474 kr (228 498 kr år 2013). Bidraget 
redovisas under övriga intäkter. 
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Not 5 Avskrivningar av anläggningstillgångar     
  2014-01-01- 2013-01-01- 
  2014-12-31 2013-12-31 

Inventarier, verktyg och installationer 17 075 507 
Summa 17 075 507 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
  

  2014-12-31 2013-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden:    
-Vid årets början 30 426 0 
-Nyanskaffningar 109 900 30 426 
 140 326 30 426 
   
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -507 0 
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -17 075 -507 
  -17 582 -507 
Redovisat värde vid årets slut 122 744 29 919 
   
 

Not 7 Kortfristiga placeringar   
  2014-12-31 2013-12-31 

Nordea International Fond Sekura A 103 670 102 893 
  103 670 102 893 
Upptagna till marknadsvärde 
 
 

  

Not 8 Eget kapital  
  2014-12-31 

Eget kapital vid årets ingång 611 749 
Årets resultat 179 715 
Eget kapital vid årets utgång 791 464 
 
 

 

Not 9 Bank   
  2014-12-31 2013-12-31 

Plusgirokonto 540710-1 513 342 462 776 
Plusgirokonto 559854-5 5 513 13 369 
Plusgirokonto 559855-2 3 617 5 504 
Nordea sparkonto 102 668 1 475 
Kontantkassa 430 0 
Summa 625 570 483 124 
   

 
Not 10 Avsättning   
  2014-12-31 2013-12-31 

Lilla Loppans fond 20 983 13 868 

 
Medel ur Lilla Loppans fond bekostar veterinärkostnader av större omfattning om de inte skulle täckas av 
försäkring. Fonden är omklassificerad från obeskattade reserver föregående år till avsättning. 
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Underskrifter 
 
Vaxholm 2015-03-15 
 
  
  
Peter Sandberg Niklas Forslund 
Styrelseordförande vice ordförande 
    
    
    
Marina Mattsson Yvonne Landin 
Ledamot, kassör Ledamot 
    
    
Min revisionsberättelse har lämnats den     mars 2015   
    
    
    
Daniel Faxéus 
Auktoriserad revisor 
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