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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen för Föreningen Djurhjälpen, 802409-2143 får härmed avge årsredovisning för 2015. 
 
 
 

Allmänt om verksamheten 
Föreningen Djurhjälpen är en djurskyddsförening som driver ett katthem i Vaxholm. 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 2015 tog katthemmet in 151 katter och 125 fick nya hem. Då föreningen prioriterar de hemlösa 
katterna och flertalet av de katter som katthemmet tar in är förvildade tamkatter eller katter födda ute utan 
mänsklig kontakt så är det extra glädjande att antalet katter som föreningen kunnat hjälpa de senaste åren 
stadigt ökat i antal. 
 
Föreningens duktiga personal har tillsammans med några av föreningens fantastiska volontärer byggt upp 
ett väl fungerande koncept för att socialisera och hjälpa förvildade katter att bli trygga. Med stort fokus på 
att alltid behandla katterna med respekt och mycket omtanke samt med en väldigt bra socialiseringsgrupp 
så har föreningen lyckats att ge just dessa katter egna hem. 
 
Katthemmets egen husveterinär Therese Höjer från Vikdalens hemveterinär som kommer till katthemmet 
och utför många av de undersökningar och behandlingar som katthemmets katter behöver har under året 
fått barn och är därmed mammaledig. Föreningen har lyckats få en bra ersättare, Malin Clason från 
Vaxholm. 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. 

 

 
Under 2015 såldes mer än 5 000 st. katthemskalendrar. Katthemskalendern utgör en av föreningens 
största inkomstkällor. Katthemskalendern syftar till att lyfta fram och informera om föreningens verksamhet. 
 
Vill man vara medlem i föreningen kostar det 250 kr och för studerande/pensionär 150 kr. Antalet 
medlemmar 2015 var 422 st. 
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Under år 2014 kom ett besked om att föreningen skall erhålla ett betydande arv från en privatperson. En 
del av dödsboets tillgångar fanns i en bostadsrätt som såldes under 2015. Arvskifte och utbetalning av 
detta arv skedde under 2015/2016. Detta arv gör att föreningen har en bra ekonomisk buffert som tidigare 
inte har funnits, vilket ger föreningen en stor trygghet. Styrelsen har beslutat att öronmärka och fondera 
500 000 kr av arvet för framtida behov. 
 
Föreningen arbetar med att ansöka om ett 90-konto. 90-konto fungerar som en kvalitetsstämpel för 
välgörenhetsorganisationer. Föreningens verksamhet kommer därmed att kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll. 
      

Flerårsöversikt      
  2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 
      
Antal omplacerade katter 125 123 101                 120 144 
Antal medlemmar 422 485 344 300 288 
Nettoomsättning 2 852 602 1 966 995 1 533 438 1 296 140 1 395 046 

 
 
Styrelse 
Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2015 bestått av: 
 
Peter Sandberg ordförande 

Niklas Forslund vice ordförande 

Marina Mattsson kassör 

Katharina Staflund sekreterare  

Yvonne Landin ledamot 

Angela Eimecke suppleant 

Carina Franzén suppleant 

Maude Sääf Ekenberg suppleant avgick januari 2016 

Lasse Rahm suppleant 
 

 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

Peter                             Niklas                      Marina                  Yvonne                   Katharina                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Angela      Carina            Lasse 
 
Styrelsen har haft 10 protokollförda möten, varav ett konstituerande, under året. 
 

 
Revisorer 
Vid årsmötet i mars 2015 valdes Daniel Faxéus till revisor och Mats Myhrgren till revisorssuppleant, båda 
från Stromson Revisionsbyrå. 
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Valberedning 

Valberedningen består av Peder Seippel (sammankallande), Barbro Hedberg och Jane Larnefeldt. 
Valberedningen har en egen e-postadress valberedningen@katthem.nu 
 

 
Anställda 
Föreningen har under året haft två heltidsanställda katthemsansvariga, en heltidsanställd kattskötare som 
har varit sjukskriven större delen av året, och en deltidsanställd kattskötare. I maj 2015 har ytterligare en 
kattskötare anställts på deltid.  
Katthemsansvariga leder och organiserar arbetet på katthemmet och tillsammans med anställda 
kattskötare utgör de kärnan för verksamheten. 
Det är mycket glädjande att föreningen har dessa fyra engagerade, professionella och hårt arbetande 
medarbetare. 
 

 
Anna              Madde                    Ninni     Ulrika 
 
 

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 2015. 
 
Föreningen har 55 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. 
 
 

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. 
 
 

Marknadsföring och Kommunikation 
Allmänt 
Under året öppnade föreningen ett pressrum på tjänsten MyNewsDesk där föreningen samlar 
pressmeddelanden, journalistkontakter och evenemang. Arbetet med att utveckla pressrummet kommer att 
fortgå under 2016 med målet att kunna sprida föreningens budskap på ett mer effektivt sätt. 
 
Föreningen har även öppnat ett Twitter-konto, för att nå ut till media och ta hjälp av andra organisationer 
genom spridning av budskap. Föreningen öppnade även en separat press-sida på vår hemsida. 
 
Media 
Ett publicerat pressmeddelande i ”Mitt i Södermalm” (”Sommartips till kattägare: ID-märk och registrera din 
katt”) 
 
Insändare i ”Mitt i” (”Tusentals katter lever och dör i misär”). Publicerades i 12 av Mitt i:s 30 lokala utgåvor. 
 
Gästkrönika i ”WaxholmsLotsen” 
 
 
 

mailto:valberedningen@katthem.nu
http://www.svekatt.se/
http://www.svekatt.se/
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Annonsering 
Under året har föreningen haft ett flertal annonser i olika tidningar framförallt i samband med försäljningen 
av föreningens kalender. 
 
Sponsring 
Under året tog styrelsen fram en sponsringspolicy som reglerar föreningens agerande kring sponsring. Den 
innehåller bland annat regler om hur styrelsen bedömer ett företag som vill sponsra föreningen dvs. att 
företaget ska bedrivas seriöst och dess verksamhet ska vara förenlig med föreningens värdegrund. Under 
året skapades färdiga sponsringspaket som underlättar i föreningens kontakter med företag. Paketen har 
olika innehåll och priser. 
 
Samarbeten 
Under året inledde föreningen ett samarbete med internetbutiken OmDi (Omtanke Direkt). Hos OmDi 
beställer man katt- och hundmat samt katt- och hundtillbehör och vid betalning kan man sedan välja att 
skänka pengar till en organisation som man vill stödja. 
 
Facebook 
Året på Facebook har varit mycket givande. Den 1 januari 
2015 hade föreningen 1 591 gillare och den  
31 december 2015 var antalet 2 206, en ökning med cirka 
38 %. Att ha många gillare på föreningens Facebook-sida 
är bra för föreningen då dessa gillare hjälper till att sprida 
föreningens namn och budskap. 
 
 
 

 
Hemsidan 
På hemsidan så har de mest populära sidorna under året 
givetvis varit de med katter för adoption följt av 
informationssidan om att adoptera en katt och 
katthemsbloggen.  
 
 
 
 
 
 

 
Nyhetsbrev 
Under året har föreningen fortsatt med sitt e-nyhetsbrev. 
Nyhetsbrevet innehåller information om katter (nya, bokade 
och adopterade) samt övergripande information om vad som 
händer på katthemmet. I nyhetsbrevet kan man även få tips 
om katters beteende och läsa Månadens historia som kan 
handla om allt från olika kattöden till olika händelser som kan 
inträffa under en vanlig arbetsdag på katthemmet.  
E-nyhetsbrevet skickas ut till cirka 1 500 prenumeranter. 
 
 
Kampanjer 
Under året har föreningen deltagit i namninsamling anordnad 
av SVEKATT i samarbete med kattmatstillverkaren Mjau. 
Målet med namninsamlingen är att samla ihop minst 30 000 namn för att kunna påverka den nya 
djurskyddslag som ska antas under 2016.  
 
Föreningen deltog också i Djurens Rätts kampanj ”Adoptera mera” vars syfte var att synliggöra alla 
hemlösa djur och få människor att ge ett hemlöst djur ett hem istället för att köpa en kattunge eller 
hundvalp. 
 
Evenemang 
Under året har katthemmet haft 3 Öppet Hus och föreningen har deltagit på Kanalens Dag i Åkersberga, 
Siggesta Julmarknad, Husdjursmässan samt ett lokalt evenemang på Granngården Arninge. Vid samtliga 
tillfällen har intresset för katthemmet varit stort och föreningen har haft möjlighet att sälja en hel del saker 
och på så sätt fått intäkter. 
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Resultaträkning 
Belopp i kr Not 2015-01-01- 2014-01-01- 
 2015-12-31 2014-12-31 

 
Nettoomsättning 1 2 852 602 1 966 995 
Övriga rörelseintäkter 2  290 942 220 225 
  3 143 544 2 187 220 
 
Rörelsens kostnader 
Handelsvaror 3 -47 474 -41 360 
Övriga externa kostnader  -1 064 629 -806 440 
Personalkostnader 4 -1 301 585 -1 144 247 
Av/nedskrivningar av materiella och  
immateriella anläggningstillgångar 5  -28 065 -17 075 
Rörelseresultat 701 791 178 098 
 
Resultat från finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 3 1 980 
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 
och kortfristiga placeringar  -1 132 - 
Räntekostnader och liknande kostnader  -392 -363 
Resultat efter finansiella poster 700 270 179 715 
 
Resultat före skatt 700 270 179 715 
 
 
    
Årets resultat 700 270 179 715 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 

 
TILLGÅNGAR 
Anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 6 94 679 122 744 
 94 679 122 744 
 
Summa anläggningstillgångar 94 679 122 744 
 

Omsättningstillgångar 
Varulager mm 
Handelsvaror 7 821 18 108 
 7 821 18 108 
 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 130 805 145 393 
Övriga fordringar 155 765 3 502 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 49 707 68 140 
 336 277 217 035 
 
Kortfristiga placeringar 
Övriga kortfristiga placeringar 7 402 538 103 670 
 402 538 103 670 
 
Kassa och bank 9 1 056 817 625 570 
Summa omsättningstillgångar 1 803 453 964 383 
 
SUMMA TILLGÅNGAR 1 898 132 1 087 127 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2015-12-31 2014-12-31 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 8 

Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust  791 464 611 749 
Årets resultat  700 270 179 715 
  1 491 734 791 464 
 
Summa eget kapital  1 491 734 791 464 
 
Avsättning 
Avsättning Lilla Loppans fond 10 60 703 20 983 
  60 703 20 983 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 38 456 39 697 
Övriga skulder 23 220 14 350 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 284 019 220 633 
 345 695 274 680 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 898 132 1 087 127 
 

 

 
 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
     
Ställda säkerheter     
      2015-12-31 2014-12-31 

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). 
 
 

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   
  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 

Faddergåvor 205 040 160 027 
Adoptionsavgift/omplaceringsavgift 128 100 131 500 
Evenemang 33 768 94 853 
Arv 1 107 366 199 310 
Porto 66 236 62 980 
Sponsorer företag 49 500 44 000 
Katthemskalender 620 066 588 109 
Medlemsavgifter 96 400 102 505 
Gåvor privatpersoner 546 126 573 711 
Bidrag stiftelser - 10 000 
Summa 2 852 602 1 966 995 

 
 
Not 2 Övriga rörelseintäkter 

  

  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 

Löne- och anordnarbidrag 252 010 209 474 
Ombudsersättning försäkring 17 650 5 250 
Försäkringsersättning 21 282 - 
Övriga intäkter - 5 501 
Summa 290 942 220 225 
 
 

Not 3 Handelsvaror 
   

Kostnaden för tillverkning av kalendrar har brutits ut och redovisas 
i egen post. 

  

 
 

Not 4 Anställda och personalkostnader 
   
Medelantalet anställda   
  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 

Män - - 
Kvinnor 4 3,5 
Totalt 4 3,5 
   
   

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader   
  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 

Löner och andra ersättningar: 966 762 840 434 
Summa 966 762 840 434 
Sociala kostnader 323 523 303 813 
(varav pensionskostnader) 31 860 33 407 
   
Föreningen har erhållit lönebidrag från arbetsförmedlingen med 252 010 kr (209 474 kr år 2014). Bidraget 
redovisas under övriga intäkter. 
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Not 5 Avskrivningar av anläggningstillgångar     
  2015-01-01- 2014-01-01- 
  2015-12-31 2014-12-31 

Inventarier, verktyg och installationer 28 065 17 075 
Summa 28 065 17 075 

 

 

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer 
  

  2015-12-31 2014-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden:    
-Vid årets början 140 326 30 426 
-Nyanskaffningar - 109 075 
 140 326 140 326 
   
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:     
-Vid årets början -17 582 -507 
-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden -28 065 -17 075 
  -45 647 -17 582 
Redovisat värde vid årets slut 94 679 122 744 
   
 

Not 7 Kortfristiga placeringar   
  2015-12-31 2014-12-31 

Nordea International Fond Sekura A 402 538 103 670 
  402 538 103 670 
Upptagna till marknadsvärde 
 
 

  

Not 8 Eget kapital  
  2015-12-31 

Eget kapital vid årets ingång 791 464 
Årets resultat 700 270 
Eget kapital vid årets utgång 1 491 734 
 
 

 

Not 9 Bank   
  2015-12-31 2014-12-31 

Plusgirokonto 540710-1 940 491 513 342 
Plusgirokonto 559854-5 8 939 5 513 
Plusgirokonto 559855-2 628 3 617 
Nordea sparkonto 102 668 102 668 
SEB 3 010 - 
Kontantkassa 1 081 430 
Summa 1 056 817 625 570 
   

 
Not 10 Avsättning   
  2015-12-31 2014-12-31 

Lilla Loppans fond 60 703 20 983 

 
Medel ur Lilla Loppans fond bekostar veterinärkostnader av större omfattning om de inte skulle täckas av 
försäkring. 

 
 
  





 

 


