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Skåne Stadsmissionen har i snart hundra år arbetat
med att synliggöra brister och missförhållanden i
samhället. Ofta innan de blivit kända för allmänhet
och beslutshavare. Nu kan ingen blunda för fattigdomen längre, den är för nära för det. 2014 präglades
av EU-migranterna. Det blev året då frågan om att
kriminalisera tiggeri delade svenska folket i två läger.
Vissa provoceras av fattigdomen – att människor
behöver tigga för att överleva, och stärks i övertygelsen
att vilja hjälpa till. Andra provoceras av tiggeriet – att
människor som tigger tar plats i det allmänna utrymmet
på ett otillbörligt vis. Det är inte att överdriva att påstå
att vår syn på medmänsklighet utmanas i denna fråga.
För många är tiggeriet ett sista desperat försök att
säkra sin och sin familjs försörjning. Familjer som ofta är
kvar i hemlandet och lever i mycket allvarlig social och
ekonomisk utsatthet. Tiggarna tjänar runt 70 kronor
per dag. Nattetid bor de i tältläger, utan el, vatten och
avlopp. Vi kan förutsätta att ingen människa väljer att
sitta i ur och skur utanför ett köpcentrum för att få ihop
till sitt dagliga bröd.

Fattigdom ska alltid bekämpas. Vi måste tillsammans
ta strid för att mänskliga rättigheter blir en rätt för alla
människor. Under året som gått har vi upplevt att
motsättningar mellan tiggare och förbipasserande
ökar. Vi nås av rapporter om misshandel, attacker och
bespottningar och ogrundad rädsla för det okända.
Skåne Stadsmission ger stöd till varje enskild individ i
sin unika utsatthet. Och vi berättar vad vi ser, för att på
längre sikt arbeta och verka för en hållbar förändring.
Tack alla ni, som vi samarbetat med under året och
varmt tack för alla gåvor som gjorde det möjligt att
utveckla arbetet under 2014. Nu lägger vi fjoråret till
handlingarna och ser framemot årets utmaningar.

Birthe Wallin
direktor Skåne Stadsmission

Stiftelsen Skåne Stadsmission är en stiftelse vilande på kristen grund, som har till ändamål att med egendom som kan tillfalla stiftelsen
bedriva social och diakonal verksamhet bland hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning.
Formgivning: FEW. Fotografi: Emil Malmborg. Tryck: Boarding InStore. Papper: 170 / 120 g Edixion.
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UNGA
FORUM
I april öppnade Unga Forum, som vänder sig till Malmös socialt mest utsatta
barn och unga. Unga Forum ligger centralt i södra innerstaden.

Konsekvenserna av ett liv i fattigdom märks dagligen bland
Unga Forums deltagare. Akutinsatser med mat och kläder
har ökat, samtidigt som deltagarnas problematik upplevts
mer komplex och tyngre än tidigare.
Målet är att stödja och motivera till förändring genom en
kombination av olika insatser och aktiviteter. Unga Forum
erbjuder individuella stödsamtal, juridiskt stöd och råd,
läxhjälp, olika aktiviteter, workshops och matlagning.

FAKTA 2014
•
•
•
•

4 000 besök
346 stödsamtal
150 ombudsärenden
131 juridiska rådgivningstillfällen

SVENSKA POSTKODLOTTERIET
– VIKTIG FINANSIÄR
Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner är en av PostkodLotteriets förmånstagare, där vinsten från lottförsäljningen
går till idéburen verksamhet. Under 2014 bidrog dessa
medel till Café David i Malmö och Kristianstad samt till
Unga Forum i Malmö. Dessutom beviljades Unga Forum
sju mkr för perioden 2014-2016 från specialsatsningen
Mångfald och tolerans.
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”Att kunna stödja barn och unga
som lever i socialt utsatta livssituationer är mycket angeläget.”
Stina Götbrink
Välgörenhetschef på Svenska PostkodLotteriet

TRYGGA
BOENDEN
Trygga Boenden vänder sig till unga män och kvinnor 18-25 år, samt till kvinnor som
utsatts för våld i nära relation. Av olika anledningar kan de inte bo kvar hemma eller saknar
egen bostad, familj, nätverk och/eller behöver individanpassat stöd. En del föräldrar har
även sina barn med sig. Trygga Boenden är en början på en ny framtid.

Det finns 24 platser fördelat på gruppboende, enkelrum
med tillgång till vardagsrum och kök, och enrumslägenheter.
Trygga Boenden erbjuder stödresurser utifrån individuella
behov t ex stödsamtal, sjukvård, individuella och allmänna
regelbundna aktiviteter.
2014 tillkom 13 platser då Skåne Stadsmission skrev
kontrakt på ett flertal enrumslägenheter. Särskilt värt att
nämna är Bostadsbolaget Willhem som upplåter lägenheter
bl a på Lindängen i Malmö. Våren 2014 öppnades också
Skåne Stadsmissions fastighet ”Rosa Huset” för inflyttning,
efter omfattande renovering. Trygga Boendens beläggning
2014 har, efter utökning och renovering, varit ca 80%.
Förutsättning för boendet är enskilt bistånd och placering
sker via Socialtjänsten.

”Målsättningen med våra boenden
är att erbjuda en lösning på boendefrågan för den enskilde på lång sikt.”
Anna-Frida Eriksson
Enhetschef på Trygga Boenden

FAKTA 2014
•
•

24 platser
80% beläggning
5
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CAFÉ DAVID
I MALMÖ
GÅVOFINANSIERAD

Sedan hösten 2014 är Skåne Stadsmission med Café David
den enda organisationen i Malmö med öppen verksamhet
dagtid för personer i hemlöshet med missbruksproblematik.
Detta sedan de två övriga stängdes under hösten. Som en
effekt av detta ökade antalet deltagare på Café David.

NATTJOUREN

I MALMÖ OCH
KRISTIANSTAD

Café David har även blivit en samlingspunkt för den växande
skaran fattiga EU-medborgare i Malmö. Café David bistår
med mat, hygien och kläder. Viss rådgivning ges, men det har
varit svårt p g a språket. 2015 öppnar Skåne Stadsmission
Crossroads, en speciell stöd- och rådgivningsverksamhet för
EU-medborgare, i lokaler på Nobeltorget.
Café David är ett aktivt café som, utöver att tillgodose basbehoven, erbjuder en skapande verksamhet. Detta resulterade 2014 i många fina konstverk och en auktion i maj som
finansierade en kortare resa för deltagarna i konstprojektet.
Det konstnärliga skapandet är mycket populärt hos många
deltagare.

DRIVS PÅ UPPDRAG AV KOMMUNERNA

Café David i Kristianstad har samma verksamhet, metod och
syfte som i Malmö men i mindre omfattning. Verksamheten
flyttade 2014 till Norretullsvägen 9, som ett resultat av att
Kristianstads kommun valt att stödja Skåne Stadsmission
med bättre lokaler för Café David och Stadsmissionshälsan.

Nattjouren är ett akutboende för människor som lever ett ambulerande liv utan en fast punkt att bo
på. Jouren är öppen året runt med sängplats, dusch, rena kläder och varm mat. Målet är att skapa
en lugn och trygg miljö, som ger möjlighet till samtal som motiverar till att kontakta socialtjänsten,
för att komma vidare i livet till mer stabilt boende eller behandling.

FAKTA 2014
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FAKTA 2014

MALMÖ

KRISTIANSTAD

•
•
•
•

•
•

30 000 serverade frukostar (fördubbling på tre år)
26 410 subventionerade luncher
65 000 besök totalt
11 488 besök (5 100) av EU-medborgare

3 363 serverade frukostar
4 632 deltagare

MALMÖ

KRISTIANSTAD

•
•
•

•
•
•

25 sängplatser på vintern och 20 under övriga året
6 743 övernattningar
262 avvisningar på grund av fullbeläggning

12 sängplatser
2 669 övernattningar.
29 avvisningar på grund av fullbeläggning
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STADSMISSIONSHÄLSAN
I MALMÖ, KRISTIANSTAD
OCH HELSINGBORG

LOGIBOENDE I LUND

DRIVS PÅ UPPDRAG AV REGION SK ÅNE

DRIVS PÅ UPPDRAG AV LUNDS KOMMUN

Stadsmissionshälsan erbjuder tillgång till läkare, sjuksköterska, tandläkare, psykiater och barnmorska för
människor som lever i utsatthet och har svårt att annars
tillgodogöra sig den vård de har rätt till. Personalen inom
Stadsmissionshälsan arbetar i nära samverkan med övriga
verksamheter inom organisationen samt med den offentliga
sektorn. Stadsmissionshälsan drivs på uppdrag av Region
Skåne inom ramen för en IOP (överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap).
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STADSMISSIONENS

FAKTA 2014
•
•

3 116 vårdtillfällen på Stadsmissionshälsan
231 vårdtillfällen på Tandhälsan

Våren 2014 förändrades verksamheten på Stadsmissionens
initiativ till att enbart fokusera på logiboende, tidigare även
stödboende. Logiboendet erbjuder sängplats, kvällsmat
och frukost, samt tillgång till hygienutrymme och rena
kläder. Det finns även ett 55+ boende, som är ett långsiktigt
gruppboende med fem platser. Målgruppen är män med
sociala funktionshinder och alkoholproblem. Under året har
fyra personer bott på 55+.

FAKTA 2014
•
•

2 904 övernattningar
8 avvisningar på grund av fullbeläggning
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ARBETE OCH
SYSSELSÄTTNING
SOCIALA FÖRETAG
Skåne Stadsmission har länge tagit emot människor, som står långt från
arbetsmarknaden och behöver arbetsträning. 2013 togs ett nytt steg
genom att definiera delar av verksamheten som sociala företag. Dessa
sociala företag verkar för en ökad integration mellan människor, samhälle
och arbetsliv. Företagen ska göra nytta, men människans välmående
står i centrum.
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FAKTA 2014

REMAKE
REMAKE är Stadsmissionens eget varumärke. Produkt
erna skapas från återvunnet material av Stadsmissionens
medarbetare, tillsammans med personer i arbetsträning
och praktik. Råmaterialet är alltid sådant som skänkts via
gåvoinlämningen.

”Det måste vara bra kvalitet på produkterna. Att tillverka en produkt som någon annan vill köpa är väldigt
välgörande för en människas självkänsla. Därför är
kravet på kvalitet en viktig del av idén med projektet.”
– Thomas Ericsson, chef Sociala Företag

Stadsmissionen har 2014 erbjudit arbetsträning och sysselsättning inom
Gåvoinlämning, Handtaget, Secondhand, Oblatbageriet och REMAKE.
Stadsmissionen har medverkat till att ett antal deltagare fått anställning
under året, vilket bidragit till att flera personer har kunnat lämna en lång
tid av arbetslöshet bakom sig.

Genom att handla REMAKE får man en klimatsmart, handgjord och unik produkt. Man stödjer också Stadsmissionens
arbete med dem som står långt från arbetsmarknaden och
som genom sin insats på REMAKE får möjlighet att träna
sina förmågor och lära sig ett hantverk.

Bland produkterna finns bl a Ipad-fodral av yllefiltar. De
tvättas med grön såpa tills de är kompakta och så gott som
vattentäta. Det finns även kuddar gjorda av gamla jeans och
en ”turban för vått hår” – en fiffig uppfinning i frotté som
man lindar om håret när man kommer ur duschen. Idéerna
är många.

GÅVOINLÄMNING

HANDTAGET

Stadsmissionen har fortsatt att utveckla arbetet med att
samla in materiella gåvor, bl a genom förbättrad logistik,
ökad bemanning och generösare öppettider. Inlämningen
har också varit mer aktiv och synlig externt, på bl a
Malmöfestivalen tillsammans med andra organisationer
under namnet Reagera.

Handtaget kommer och hämtar hos dem som vill skänka.
Mot en avgift fraktas saker som inte kan användas i verksamheterna, eller kan säljas i Stadsmissionens Secondhand,
till återvinning. Handtaget kan även anlitas för att tömma
hela hem och dödsbon.

”När man sitter och syr, får vara kreativ och skapa något...
Då glömmer man allt annat för en stund. Man glömmer
sina bekymmer, att man inte har ett jobb och att ekonomin
är åt skogen. I stället blir man stolt över det fina man sytt.”
– Tina Brentén, platsansvarig på REMAKE

SECONDHAND

BAGERIET

Under 2014 har Skåne Stadsmission drivit två secondhandbutiker i Malmö, på Värnhem och Möllan. Dessutom
öppnades en pop up-butik på Center Syd i Löddeköpinge.

Bageriet bakar oblat med enbart ekologiska och glutenfria
ingredienser. Bageriet tillverkar också ströbröd, Ekoströ.
Förutom i Sverige säljs produkterna bl a i Belgien, Cypern
och USA.

•
•
•

5 verksamheter
57 deltagare
15 praktikanter

Fokus ligger på att erbjuda en bra och trygg arbetsplats
med meningsfulla uppgifter som bidrar till att förbättra
individens möjligheter. Deltagarna har i många fall inte sytt
på många år. Kanske aldrig. Det krävs en hel del träning
innan produkterna kan säljas.

Tina, som är platsansvarig, har sytt på fritiden i många
år, utbildat sig och skapat allt från öronlappsfåtöljer till
bröllopsklänningar. Tina vet själv hur det är att vara arbetssökande i åratal. Hon fick p g a en tilltagande hörselskada
sluta sitt jobb som undersköterska och miste tron på att
hon skulle kunna återvända till arbetsmarknaden.
”När jag blev anställd här var det faktiskt en merit. Att jag
har befunnit mig i samma situation som de människor
som arbetstränar här. Visst är det bra att jag kan sy men
det är minst lika viktigt att jag finns till hands när någon
här har en jobbig dag.”
– Tina Brentén, platsansvarig på REMAKE

Produkterna från Skåne Stadsmissions REMAKE kan köpas i Stadsmissionens Secondhandbutiker på Möllan
och vid Värnhem i Malmö. Allt överskott går till sociala verksamheter för människor i utsatthet.
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FÖRETAGSSAMARBETEN
Våra företagssamarbeten är av många slag och av olika
omfattning. Det som utmärker våra samverkanspartners är att de
är viktiga och långsiktiga. Några nya samarbeten under 2014:
Telisol
Telisol beskriver sig som rebeller inom telekommunikation och IT och lanserade 2014
en auktionssajt (telisoloutlet.se) där kunders återlämnade mobiler och surfplattor
säljs, ofta oanvända. Intäkterna går oavkortat till Skåne Stadsmissions arbete med
människor i hemlöshet.

ICA Nära i Malmö

INSAMLING
Avdelningen har under året haft i huvudsak två medarbetare
och arbetar med insamling från privatpersoner, företag,
föreningar, församlingar, stiftelser och fonder. Avdelningen
arbetar också med kommunikation, events, arrangemang,
volontärer och studiebesök.
SVTs Landgång med Anne Lundberg spelades in på Café
David i Malmö våren 2014. Ett varmt, öppet och ärligt
program om människoöden och vardagen på vår öppna
verksamhet för människor i hemlöshet och annan social
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utsatthet. Programmet var en viktig del i varumärkesarbetet
för att öka kännedomen och informationen om vårt arbete
och sågs av nästan en miljon tittare.
Grunden för en ny strategi och koncept för insamling från
främst privatpersoner och företag har tagits fram, och
förändringarna verkställs under 2015. Målet är att öka
givarbasen och bredda den geografiskt till andra delar av
Skåne. Det ska vara enkelt att skänka pengar, t ex mobilt.
Fokus framöver blir att skapa fler månadsgivare.

ICA Nära på Amiralsgatan installerade under hösten en gåvoknapp på sin pantmaskin
där kunderna kan välja att skänka sina pengar till Café David i Malmö. Inför julen
uppmuntrade butiksägaren kunderna att skänka nya julklappar till barn och unga
som skulle fira julafton på Stadsmissionens Unga Forum.

FEW
Kommunikationsbyrån FEW inledde ett pro bono-samarbete med Stadsmissionen
inför julkampanjen, som fokuserade på barn och barnfamiljers utsatthet och smidiga
betalningslösningar för att stödja Stadsmissionen. FEW är Malmös största strategiska
byrå och erbjuder även PR genom Mannov.

Knowit
Knowit Core och Knowit Mobile genomförde i oktober ett gemensamt
hackaton. Företagens konsulter inom bl a utveckling, grafisk design och ITintegration utvecklade under en lång kväll en gåvoshop med betallösning
på Facebook till förmån för Stadsmissionen. En ny och viktig kanal för oss.

Poolarna Clean
Lokalvårdsföretaget Poolarna Clean ser medarbetarna som ambassadörer i allas vårt gemensamma ansvar för att skapa ett bättre samhälle.
Hos flera av företagets kunder finns nu möjligheten att återvinna pantburkar och panten skänks till Skåne Stadsmission.
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ÅRSREDOVISNING 2014
FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE
Stiftelsen bildades 1992.

Stiftelsens ändamål
Skåne Stadsmission är en stiftelse, vilande på kristen grund,
som har till ändamål att med egendom som kan tillfalla
stiftelsen bedriva social och diakonal verksamhet bland
hjälpbehövande och därvid verka för barns och ungdoms
vård, fostran och utbildning.
Verksamheten 2014:
• Unga Forum och Trygga Boenden i Malmö.
• Café David och Nattjouren i Malmö och Kristianstad.
• Stadsmissionshälsan i Malmö, Helsingborg och
Kristianstad samt Tandhälsan i Malmö.
• Logi och stödboende i Lund.
• Sociala företag/arbete och sysselsättning med
Remake, Handtaget, Bageriet, Gåvoinlämningen och
Stadsmissionens Secondhand i Malmö.
• Stadsmissionens catering i Malmö.
Styrelsearbete 2014
Under året har sex protokollförda styrelsemöten genomförts. För styrelsearbetet utgår inga arvoden eller andra
ersättningar. Arbetet i styrelsen bedrivs i allt väsentligt
enligt Frivilligorganisationernas Insamlingsråds (FRII) kvalitetskod. Skåne Stadsmission följer de legala kraven på
ekonomisk redovisning, FRIIs kvalitetskod och Svensk
Insamlingskontrolls regelverk för organisationer som innehar
90-konto. Under 2014 gjordes även FRIIs effektrapport över
uppnådda effekter och resultat i en av Skåne Stadsmissions
verksamheter. Skåne Stadsmission följer även principiellt
Svenska Kyrkans etiska regler för kapitalplaceringar.
Väsentliga händelser under året
Ett övergripande strategiarbete genomfördes inom organisationen vilket resulterade i ny vision, verksamhetsidé och
strategiska målsättningar.
En genomgripande analys och ett förbättringsarbete av
organisationens administrativa/ekonomiska situation har

14

genomförts. Via Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
sökte Skåne Stadsmission pengar ur PostkodLotteriets
specialsatsning ”Hela Sverige – för mångfald och tolerans”,
och fick 7 miljoner kronor till etableringen av Unga Forum i
Malmö. Projektet pågår 2014-2016. Fokusområde är integration, inkludering och delaktighet i samhället för utsatta
barn och unga samt deras närmsta nätverk.
Skåne Stadsmission utökade Trygga Boendens kapacitet med ytterligare 13 platser.
Nytt avtal tecknades med Malmö stad för Nattjouren för
minst två år genom konkurrensutsatt upphandlingsförfarande.
IOP (Idéburet offentligt partnerskap) tecknades med
Region Skåne avseende Stadsmissionshälsan.

Personalkostnader 39,3 mkr (35,3 mkr) ökade dels till följd
av nyanställningar för de nya verksamheterna och dels
avtalsenliga löneökningar för befintlig personal. Övriga
externa kostnader uppgick totalt till 10,8 mkr (10,7) mkr.
Rörelseresultat före avskrivningar är 1,6 mkr (-1,6 mkr).
Årets resultat är 1,0 mkr (-2,4 mkr).

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets
utgång
Crossroads i Malmö, en öppen dagverksamhet som riktar
sig till fattiga EU-medborgare, öppnades i januari 2015.
Finansiering från bl a Region Skåne, Lunds stift, Malmö
stad, Svenska kyrkan i Malmö, företag och p
 rivatpersoner
möjliggjorde etableringen.

Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna har sammantaget uppgått till
50,5 mkr (43,6 mkr).

Framtida utveckling
Under 2014 har vi genomfört strategiska förändringar och
kontinuerlig uppföljning av verksamheterna som utvecklat
bl a försäljning och därmed kommer även intäkterna att
öka. Antalet boendeplatser för kvinnor och ungdomar ökas
under 2015. Verksamheterna som startats upp under 2014
kommer att generera ökade inkomster under 2015.
Verksamheten inom sociala företag fortsätter att utvecklas i positiv riktning. Organisationen är formell anordnare
till Arbetsförmedlingen och antalet anordningsplatser ökar
under 2015.
Årets ekonomi
De totala intäkterna har ökat till 53,5 mkr (46,4 mkr).
Ökningen beror på ökade bidrag och försäljning.

Investeringar/Avskrivningar
Årets investeringar uppgår sammantaget till 1295 tkr
(443 tkr).
Placeringar och lån
Löpande har överlikviditet placerats på räntebärande konto.

Penninginsamling
Insamling från allmänheten minskade och uppgick till
2 687 tkr (3 515 tkr) varav testamenterade gåvor utgjorde
407 tkr (1 056 tkr).
Försäljning
Totalt 4 397 tkr (3 715 tkr). Butiksförsäljning och Café
visade en ökning.
Bidrag från myndigheter
Intäkter från avtal med Malmö stad, Lund och Kristianstad
kommun, Region Skåne samt Arbetsförmedlingen utgjorde
29 278 tkr (23 978 tkr).
Fler platser i Trygga Boenden samt intäkter för arbete
och sysselsättning medförde ökade intäkter.

Gåvorna uppgick till 13 445 tkr (11 453 tkr). En förteckning
över organisationer som stödjer verksamheten återfinns i
bilaga.
Bidrag från företag
Gåvor från företag uppgick i direkta penninggåvor till 710 tkr
(959 tkr). Ett stort antal företag har under året lämnat gåvor.
En stor del av gåvorna är ett led i längre samarbete och
har riktat sig till särskilda verksamheter och/eller aktiviteter.
Under året har flera företag valt att stödja verksamheten
med ”naturagåvor”, exempelvis livsmedel, hyror, annonser
mm. Det ekonomiska värdet av dessa kan uppskattats till
sammantaget 1 713 tkr. En förteckning över företag som
stödjer verksamheten återfinns i bilaga.
Ändamålskostnader
Med ändamålskostnader avses sådana kostnader som
har direkt samband med uppfyllande av stiftelsens ändamål enligt stadgarna. Häri inräknas även kostnader för att
fullgöra åtaganden enligt avtal.
Råvaror vilket avser inköp av livsmedel uppgick till
1 798 tkr (2 018 tkr).
Övriga externa kostnader i verksamheten uppgick till
10 825 tkr (10 719 tkr).
Personalkostnaderna uppgick till 39,3 mkr (35,3 mkr)
Utöver ökningen för de nya verksamheterna ökade semesterlöneskulden, utbildningskostnader och pensionskostnader.
Ökningen inkluderar även avtalsenliga lönejusteringar 2014.
Enligt Svensk Insamlingskontrolls officiella statistik
offentliggjord 2014 uppgick ”Ändamålskostnader/Totala
intäkter” 2013 till 90% (83%).

Bidrag från organisationer
Ett stort antal stiftelser och organisationer har återkommande,
eller tillfälligt under 2014 lämnat gåvor till verksamheten.
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GENOMFÖRD VERKSAMHET
Café David i Malmö
Café David riktar sig till människor som lever i utsatta livssituationer. Under 2014 fördubblades antalet deltagare.
Verksamheten erbjuder hjälp med att tillgodose de basala
behoven, bl a kostnadsfri frukost, samt ger stöd till varaktig
förändring och en aktiv vardag. Under 2014 serverades
30 839 frukostar och 26 410 subventionerade luncher.
Sammantaget hade verksamheten ca 65 000 besök. Café
David har öppet måndag till söndag 08.00–15.30. Särskilda
öppettider gäller vid temadagar och speciella helger.
Café David i Kristianstad
I januari 2014 öppnade Café David i Kristianstad sin verksamhet i Hembygdsgården. Kristianstad kommun tillhandahåller lokalen. Under 2014 serverades 3 363 frukostar. Antal
deltagare under året var 4 632. Verksamheten har öppet
måndag till fredag kl. 8–15. Särskilda öppettider gäller vid
temadagar och speciella helger.
Nattjouren i Malmö
Nattjouren i Malmö är ett akutboende för människor som
lever ett ambulerande liv där hemlöshet ofta är förekommande. Jouren är öppen kl. 19–10 året runt och erbjuder
sängplats och tillgodoser basala behov. 25 sängplatser
på vintern och 20 under övriga året. Under 2014 erbjöds
totalt 7 850 övernattningar, varav 6 743 användes. I 54
fall var det kvinnor som övernattade. Snittbeläggning per
natt var 18,47. Det skedde 262 avvisningar på grund av
fullbeläggning. Nattjouren drivs på uppdrag av Malmö Stad.
Nattjouren i Kristianstad
Nattjouren i Kristianstad är öppen kl. 20.30–07.00 året runt
och har 12 sängplatser. Under 2014 var snittbeläggningen
7,3 av 12 per natt och totalt skedde 2 669 övernattningar.
Antalet avvisningar på grund av fullbeläggning var 29.
Nattjouren i Kristianstad drivs på uppdrag av, och i
samverkan med, socialtjänsten i Kristianstad.
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Trygga Boenden
Trygga Boenden erbjuder ett boende med stödresurser.
Det vänder sig till unga män och kvinnor 18-25 år, samt till
kvinnor som utsatts för våld i nära relation. Gemensamt är
att de behöver stöd på grund av risk för hemlöshet. Det
finns 24 platser fördelat på gruppboende, enkelrum med
tillgång till vardagsrum och kök, och enrumslägenheter.
Trygga Boenden erbjuder stödresurser utifrån individuella
behov t ex stödsamtal, sjukvård, individuella och allmänna
regelbundna aktiviteter. 2014 tillkom 13 platser då Skåne
Stadsmission skrev kontrakt med hyresvärdar på ett flertal
enrumslägenheter. Våren 2014 öppnades också Skåne
Stadsmissions fastighet ”Rosa Huset” för inflyttning, efter
omfattande renovering. Trygga Boendens beläggning
2014 har, efter utökning och renovering, varit ca 80%.
Förutsättning för boendet är enskilt bistånd.
Stadsmissionshälsan/Tandhälsan i Malmö,
Kristianstad och Helsingborg
Stadsmissionshälsan erbjuder hälso-, sjuk- och tandvård för
människor som lever i utsatta livssituationer och har svårt
att tillgodogöra sig den vård de har rätt till, enligt Hälso- och
sjukvårdslagen. Under 2014 hade Stadsmissionshälsan
3 116 vårdtillfällen och Tandhälsan 231. Stadsmissionshälsan
drivs inom ramen för IOP (Överenskommelse om idéburet
offentligt partnerskap) på uppdrag av Region Skåne.
Logiboende i Lund
Verksamheten omfattade tidigare både akutboende och
stödboende. Våren 2014 föreslog Skåne Stadsmission till
Lunds socialtjänst att förändra verksamheten till endast logiboende, vilket genomfördes. Boendet erbjuder sängplats,
kvällsmat och frukost, samt tillgång till hygienutrymme och
rena kläder. De som har inkomst betalar 60 kr per dygn.
2014 hade boendet 2 904 övernattningar. Vid åtta tillfällen
avvisades personer på grund av fullbeläggning. Avtalet med
Lunds socialtjänst omfattar även ett 55+ boende, som är

ett långsiktigt gruppboende med fem platser. Under året
har fyra personer bott på 55+.
Unga Forum
Unga Forum är Stadsmissionens öppna verksamhet för
personer upp till 25 år och finns sedan april 2014 i nya lokaler
på Bangatan 7 i Malmö. Öppettiderna är måndag–fredag,
kl. 08–16 tre dagar i veckan och kl. 08–19.30 två dagar i
veckan. Unga Forum erbjuder stödsamtal, ombudsverksamhet och juridisk hjälp. I den öppna delen erbjuds deltagarna
hjälp med kläder, mat och andra aktiviteter. Målgruppen
är ungdomar, men även unga familjer som av olika skäl
befinner sig i svåra livssituationer. Målet är stödja och
motivera till förändringsarbete genom bl a stödsamtal och
regelbundna aktiviteter. Antal besök 2014 var 4 000 i den
öppna verksamheten. Under året har även 346 stödsamtal,
150 ombudsärenden och 131 juridiska rådgivningstillfällen
genomförts.
Stadsmissionens Secondhand
Under 2014 pågick en diskussion nationellt huruvida moms
ska införas på idéburna organisationers secondhandbutiker,
som drivs som förening. Skåne Stadsmission påverkas inte
eftersom juridisk person är en stiftelse och moms redan
betalas. Secondhandbutikerna förkortade öppettiderna
under 2014, för att fokusera på ett förbättrat varuutbud,
utvecklat affärskoncept samt ökad försäljning under 2015.

Administration
Kansliet består av resurser för ledning, ekonomi och personal,
samt för insamling och utveckling. Kansliet har ansvar för hela
verksamhetens gemensamma åtaganden, myndighets- och
branschkontakter, intern kontroll och kvalitets- och policyfrågor. Insamlingsverksamheten ansvarar för ansökningar
och kommunikation med gåvogivare.
Enligt Svensk Insamlingskontroll officiella statistik
offentliggjord 2014 uppgick Insamling och administrativa
kostnader i förhållande till totala intäkter 2013 till 16% (14%).
Insamling
Under 2014 har Insamlingsavdelningen arbetat fram ett
nytt koncept för insamling från främst privatpersoner
och företag, och förändringarna verkställs under 2015.
Avdelningen har under året till största del bemannats av
en anställd. Ansökningar från stiftelser, fonder, församlingar
har pågått som tidigare.
Volontärer
Under 2014 deltog i genomsnitt ett 60-tal volontärer i
verksamheten. Dessa utgör med sin kunskap och sitt
engagemang en mycket värdefull insats.

Sociala Företag – arbete och sysselsättning
Stadsmissionens sociala företag är Bageriet, Remake,
Gåvoinlämningen och Handtaget. Det främsta syftet är
att skapa meningsfulla arbetstillfällen för människor som
befinner sig långt från arbetsmarknaden, för att rusta dem
till vidare anställning. Under 2014 har 57 deltagare arbetstränat i något av företagen och 15 personer har utfört en
praktikperiod.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE
Flerårsjämförelse (tkr)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Antal anställda

RESULTATRÄKNING

2014

2013

2012

2011

2010

Stiftelsens intäkter

Not

53 470

46 359

42 123

33 262

35 839

Verksamhetsintäkter

977

-2 444

1 317

-2 082

237

Övriga intäkter

21 298

17 461

16 245

15 741

15 616

72

66

55

42

44

2014

2013

1

50 516 955

43 621 455

1

2 952 833

2 737 954

53 469 788

46 359 409

Summa Intäkter
Stiftelsens Kostnader
Direkta Kostnader

-1 797 732

-2 018 429

Övriga Externa kostnader

2

-10 824 924

-10 719 475

Personalkostnader

3

-39 289 490

-35 280 778

-538 277

-1 084 442

-52 450 423

-49 103 124

1 019 365

-2 743 715

93 074

472 348

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Beslut om disposition av vinst

Summa kostnader

Disposition

Rörelseresultat

Från föregående år balanserat resultat

18

-1 056 383

Årets vinst

977 320

Resultat från finansiella investeringar

Medel till förfogande

-79 063

Övriga ränteintäkter och liknande poster

Styrelsen belsutar att balansera i ny räkning

-79 063

Övriga räntekostnader och liknande poster

-135 119

-172 741

Summa resultat från finansiella investeringar

-42 045

299 607

Resultat efter finansiella poster

977 320

-2 444 108

Årets resultat

977 320

-2 444 108

4
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BALANSRÄKNING
Tillgångar

Not

2014-12-31

2013-12-31

Materiella anläggningstillgångar

Eget kapital och skulder

Not

Eget kapital

11

Grundkapital

Byggnader och mark

5

3 304 601

3 427 456

Ombyggnader

6

3 575 900

2 638 028

Inventarier

7

1 109 953

1 168 165

Fritt eget kapital

Pågående nyanläggningar

8

0

300 000

Balanserat resultat

7 990 454

7 533 649

Summa anläggningstillgångar

Årets resultat
Summa eget kapital

2014-12-31

2013-12-31

2 000 000

2 000 000

-1 056 383

1 387 725

977 320

-2 444 108

1 920 937

943 617

2 700 000

3 700 000

2 700 000

3 700 000

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

9

Kundfordringar

Skulder
2 502 000

1 370 522

10 738

45 012

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

1 841 500

1 420 107

Summar kortfristiga fordringar

4 354 238

2 835 641

Övriga fordringar

Långfristiga skulder
Lån

12

Summa Långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristiga placeringar

Lån kortfristig del

Övriga kortfristiga placeringar

Leverantörsskulder

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
Summa tillgångar

20

10

13

0

20 440

1 511 437

1 491 015

28 190

126 590

8 925 276

6 964 723

Övriga skulder

14

832 790

591 384

13 307 704

9 926 954

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

21 298 158

17 460 603

14 332 994

10 714 147

Summa kortfristiga skulder

16 677 221

12 816 986

Summa eget kapital och skulder

21 298 158

17 460 603

Ställda säkerheter

16

2 700 000

2 700 000

Ansvarsförbindelser

17

Inga

Inga
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REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER

Not 2 Arvoden och kostnads
ersättningar till revisorer
Revisionsuppdrag PWC
Övriga uppdrag PWC
Summa

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd. Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
föregående år.
Värdering av värdepapper
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde), dvs. enligt
lägsta värdets princip. Långfristiga värdepappersinnehav
värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell
nedskrivning.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över
den förväntade nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande
avskrivningstider:

– Fastigheter byggnad 20 år, Skattemässig avskrivning 50 år
– Fastighet mark 0 år
– Ombyggnader i annans fastighet 5–15 år
– Inventarier 5 år
– Datorer/IT-system 3–5 år
Fordringar
Fordringar upptags till det belopp som efter individuell
prövning beräknas bli betalt.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet (grundkapital) och fritt eget
kapital. Bundet eget kapital utgörs av Stiftelsekapital ursprungligt donationskapital. Fritt eget kapital disponibla
medel utgörs av balanserade medel och årets resultat.

Not 3 Medelantalet anställda
omräknat till heltid

Penninginsamling
Kollekter

Verksamhetsintäkter forts

2014

2013

Bidrag organisationer
793 746

Stiftelser

3 853 881

4 997 448

Stiftskollekter

73 046

140 404

4 477 398

2 024 754

Syföreningar

213 717

255 919

Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner
Svenska Kyrkan

5 000 000

4 297 000

114 071

134 123

13 445 350

11 453 325

Testamenten
Insamlingar
Minnesgåvor
Summa insamling

1 287 195
406 902

1 206 035
1 055 635

0

0

30 565

63 365

2 687 324

3 515 104

Övriga organisationer
Summa

709 554

959 409

50 516 955

43 621 455

Försäljning
Försäljning Butik och Café

3 250 754

2 619 500

217 963

133 008

Övrig försäljning

927 845

962 874

4 396 562

3 715 382

Summa försäljning

Summa verksamhetsintäkter
Övriga intäkter
Bidrag personal
Vinst avyttring inventarier
Övriga ersättningar

Avtalsintäkter myndigheter
Region
Arbetsförmedlingen
Kommuner
Bidrag från kommuner
Summa

22

3 970 000

3 866 000

1 787 700

0

21 853 731

19 123 769

1 666 734

988 466

29 278 165

23 978 235

79 875
234 875

2014

2013

45

20

21

Totalt för stiftelsen

72

66

Styrelse

0

0

26 895 772

24 068 262

Direktor

793 604

780 220

Summa

27 689 376

24 848 482

0

0

1 777 138

1 452 279

241 467

239 259

Lön och ersättning anställda

Summa övriga intäkter
Totala intäkter

Totala sociala avgifter

8 484 528

7 546 116

Summa

10 503 133

9 237 654

Summa Personalkostnader

38 192 509

34 086 136

2014

2013

Not 4 Resultat från finansiella
investeringar
Ränteintäkter

46 164

Utdelning värdepapper

1 267

16 082

Vinst vid avyttring värdepapper

1 600

410 102

-135 119

-167 145

0

-5 596

-42 045

299 607

2 937 084

2 693 503

5 000
10 749

44 451

2 952 833

2 737 954

53 469 788

46 359 409

Summa finansnetto

Ingående ackumulerade
anskaffningsvärden
Årets förändringar

2014 12 31

2013 12 31

3 809 180

3 809 180

0

0

3 809 180

3 809 180

Ingående ackumulerade avskrivningar

-381 724

-258 869

Årets avskrivningar*

-122 855

-122 855

Utgående ackumulerade
avskrivningar

-504 579

-381 724

Utgående restvärde enligt plan

3 304 601

3 427 456

Taxeringsvärde för fastigheter

2 007 000

2 007 000

2014 12 31

2013 12 31

7 757 044

7 757 044

937 872

0

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

8 694 916

7 757 044

Ingående ackumulerade
avskrivningar

-5 119 016

-4 580 121

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

Not 6 Ombyggnad
Ingående anskaffningsvärde
Inköp

Årets avskrivningar

0

-538 895

-5 119 016

-5 119 016

Utgående planenligt restvärde

3 575 900

2 638 028

Not 7 Inventarier, verktyg och
installationer

2014 12 31

2013 12 31

4 588 676

4 145 218

357 210

443 458

-106 000

0

4 839 886

4 588 676

-3 420 511

-2 997 819

106 000

0

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde
90 207

Förlust vid avyttring värdepapper

Not 5 Byggnader och mark

*S
 kattemässiga avskrivningar 2% 49 200,
överavskrivningar enligt plan 73 655

Löner och ersättningar

Räntekostnader

Bidrag från företag
Företag

Catering

0
128 258

Sociala kostnader

675 899

Privatpersoner

155 000

52

Direktor
2013

128 258

Män

Pensionskostnader för anställda

2014

2013

Kvinnor

Pensionskostnader för styrelse

Not 1 Verksamhetsintäkter

2014

Inköp
Årets försäljning
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets försäljning
Årets avskrivningar

-415 422

-422 692

-3 729 933

-3 420 511

Utgående planmässigt restvärde

1 109 953

1 168 165

Not 8 Pågående nyanläggningar

2014 12 31

2013 12 31

Utgående ackumulerade
avskrivningar

Ingående anskaffningsvärde
Årets förändring
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

300 000

0

-300 000

300 000

0

300 000
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Not 9 Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Osäkra fordringar
Övriga fordringar

2014 12 31

2013 12 31

2 502 000

1 370 522

0

0

10 738

45 012

Förutbetalda lokalhyror

790 007

736 126

Periodiserade gåvor

305 217

311 953

Övriga interimsfordringar

746 276

372 028

Summa kortfristiga fordringar

4 354 238

2 835 641

Not 10 Kortfristiga placeringar

2014 12 31

2013 12 31

Aktier och andelar anskaffningsvärde

0

0

Värdepapper

0

98 400

28 190

28 190

Not 13 Kortfristiga skulder

2013 12 31

Del av långfristiga lån som
förfaller till betalning året efter
balansdagen
Lån Handelsbanken

0

20 440

Summa

0

20 440

2014 12 31

2013 12 31

Personalens källskatt

527 900

538 680

Moms

163 416

0

Övrigt

141 474

52 704

Summa

832 790

591 384

Not 14 Övriga skulder

BIDRAG

FRÅN ORGANISATIONER,
FÖRENINGAR OCH FÖRETAG
Följande stiftelser, organisationer och företag har återkommande
eller tillfälligt under 2014 bidragit med stöd till verksamheten.

Stöd från föreningar
beviljade 2014

•

Ester Ohlssons stiftelse

•

Bäckaskogs slott

•

Parkering Mö

•

Folke Ljungdahls stiftelse

•

CC IT

•

Pastafabriken

•

Caritasbröderna

•

Jerringfonden

•

Continental Foods

•

Poolarna Clean

•

De gamles vänner

•

Johanniterorden

•

Danone

•

Procter and Gamble

0

•

Druidorden Ad Astra

•

Kronprinsessan Margaretas

•

DO BE Consulting

•

PWC

1 015

101 025

•

Frimurarföreningen EOS

Minnesfond

•

Epcon KPA Konsult

•

Pågens

Fonder marknadsvärde

65 497

61 496

•

Hyresgästföreningen Malmö

•

Lars Hiertas minnesfond

•

Erik Olssons

•

Ramböll

•

Kyrkliga föreningen kamraterna

•

Magn Bergwalls stiftelse

Fastighetsförvaltning

•

Resultify

Summa marknadsvärde

66 512

162 521

Fonder anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde

28 190

Aktier marknadsvärde

0

Värdepapper marknadsvärde

Not 11 Förändringar av
eget kapital
Belopp vid årets ingång

Grund
kapital
2 000 000

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

2 000 000

Fritt eget
kapital

126 590

Summa

Not 15 Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter
Upplupna löner

Not 12 Långfristiga skulder

Upplupna semesterlöner

1 555 184

1 463 253

Upplupna sociala avgifter

653 668

660 290

•

Lions Club Ellenbogen

•

Prins Gustav Adolfs minnesfond

•

Erling advokater

•

Rörläggaren

549 829

•

Lions Club Kristianstad

•

Skebostiftelsen

•

Exakta Tryckeri

•

S5 Consulting

•

Lions Club Malmö

•

Sodalitium Majus Lundense

•

FEW

•

SCA

•

Lions Club Oxie

•

Sparbanksstiftelsen Färs och

•

Finax

•

Servicom

•

Lions Club Skurup

Frosta

•

Fordonskonsult

•

SHB Mö Fridhem

•

Lions Club Tollarp

•

Sparbanksstiftelsen Öresund

•

Haglöfs

•

SJR

Upplupna sociala avgifter löneskuld/
semesterlöneskuld
Löneskatt pensionskostnader

755 520

Periodiserade gåvor

9 306 938

6 003 938

1 062 687

991 436

•

Lions Club Wä

•

Ulf Lundahls minnesfond

•

Hoist

•

SKT AB

2 028

3 200

•

Lions Club Åhus

•

Åhlénstiftelsen

•

HR Björkmans Entrémattor

•

Skåne Media

•

Lions Zon 7

•

ICA Kvantum Emporia

•

Slagtkastellet

•

Odd Fellow loge 109,

Myndigheter

•

ICA Maxi Kristianstad

•

Sodexo

Kristianstad

•

Sociala Resursförvaltningen,

•

ICA Nära Amiralsgatan

•

Sparbanken Skåne

Malmö stad

•

IKANO Fastigheter

•

Sparbanken Öresund

Arbete och

•

Integrerad Närsjukvård Malmö

•

Staffan Danielsson

Riksföreningen Sveriges

Välfärdsförvaltningen,

•

IPG

Stadsmissioner

Kristianstad

•

It’s Learning

•

Standby Workteam

Länsstyrelsen i Skåne

•

Kellogs

•

Sv Civilekonomi

•

KnowIt

•

SWECO Arkitekter

943 617

Övriga interimsskulder

977 320

977 320

-79 063

1 920 937

Övriga upplupna kostnader /
förutbetalda intäkter

Swedbank Fastighetsinteckningar

1 000 000

Långfristiga skulder som förfaller
till betalningsenare än fem år
efter balansdagen
Lån Swedbank
Summa

2 700 000
2 700 000

14 332 994

10 714 147

2013 12 31

Långfristiga skulder som förfaller
till betalningmellan 1 och 5 år
efter balansdagen
0

583 450
867 285

Not 16 Ställda säkerheter

Lån Malmö Kyrkliga Samfällighet

2013 12 31

286 681

-1 056 383

2014 12 31

2014 12 31

301 754

Summa
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2014 12 31

2 700 000
3 700 000

Not 17 Ansvarsförbindelser

2014-12-31
2 700 000
Inga

2013-12-31
2 700 000
Inga

•

Odd Fellow loge 123, Malmö

•

PostkodLotteriet genom

•

Fastighetsförvaltning

•

Rotary Limhamn

•

Rotary Triangeln

•

Rotary Åhus

Sv Kyrkan

•

Kullanders AB

•

Svensk Cater

•

Skånska Provinsiallogens

•

Svenska kyrkan i Helsingborg

•

Laserdome

•

Sydsvenska Dagbladet

Välfärdsinrättningar

•

Svenska kyrkan i Malmö

•

Lifra

•

Taste Group

•

SMIL

•

Lunds Stift

•

Limhamns begravningsbyrå

•

Tele 2

•

St Christopher Logen

•

Många församlingar i Lunds stift

•

Lindell Event

•

Telisol

•

Zonta 3, Malmö

•

Magasinet Skåne

•

Trelleborgs Allehanda

Företagsstöd 2014

•

Mars Group

•

UPS

Beviljade stiftelser 2014

•

Akademiska hus

•

Merch, Sharp & Dome Sweden

•

Via Medici

•

Amicitiasstiftelsen

•

Arkitektgruppen

AB

•

Wihlborgs

•

Crafoordska stiftelsen

•

ARM Sweden AB

•

MKB

•

Wilhelm

•

Direktör Albert Påhlssons

•

Barista

•

NEW Golv och Fastighets AB

•

Wise Group

Stiftelse

•

Bel Nordic

•

Nordic Drugs

•

Visma

•

Einar Hansens Allhemsstiftelse

•

Bredablick

•

NSR AB

•

Yves Rocher

•

Ernst Kruses donationsfond

•

Byggvesta

•

Office Management

•

Åhléns

•
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Årsredovisning

Årsredovisning

SKÅNE STADSMISSIONS
STYRELSEMEDLEMMAR 2014
Lars Birve, ordförande
Lars har varit stiftelsens ordförande sedan 2010. Han har
ett förflutet som VD i MKB Fastighets AB, Gyproc Group
AB och Euroc Bygghandel.
Eva Alterbeck, vice ordförande
Eva har arbetat sedan 70-talet inom socialtjänstsektorn på
olika nivåer. Hon har bl a arbetat som kommundelschef i
Lund och som stadsdelschef i Kirseberg och Rosengård
i Malmö, med ansvar för vård och omsorg, skola, socialtjänst, fritid och bibliotek.
Ingela Arheden
Ingela är anställd i Lunds kommun sedan 1981. För närvarande arbetar hon som enhetschef på utbildningsförvaltningen. Hon är dessutom ledamot i Lunds stiftsstyrelse och
var ledamot i kyrkomötet mellan 2010–2013.
Claes Block
Claes har arbetat som ombudsman i Svenska Lantarbetarförbundet och i Svenska Kommunalarbetarförbundet.
Han är ledamot i Kyrkofullmäktige i Malmö och ordförande
i Kyrkorådet i Malmö.
Kerstin Engle
Kerstin var riksdagsledamot mellan 2002–2014 och
arbetade dessförinnan under 25 år på Försäkringskassan
i Ängelholm. Hon är Lunds stiftsstyrelses andra vice
ordförande sedan 2013.

Ann-Marie Freij
Ann-Marie arbetar på Lunds stift och har tidigare arbetat
bla på Bröderna Edstrand AB och G&L Beijer AB. Hon
är ledamot i Malmö Pastorats fullmäktige och i Fosie
församlingsråd.
Eva-Lotta Grantén
Eva-Lotta är avdelningschef på Lunds Stiftskansli och har
tidigare arbetat som komminister i Landskrona församling.
Hon är docent och teologie doktor i etik, med särskild
inriktning på kristen människosyn.
Henrik Hammar
Henrik har tidigare arbetat som regionråd i Region Skåne
och som landstingsråd i Kristianstads läns landsting. Han
är ordförande i Örkelljungas kommunfullmäktige samt
ordförande i Vårdalinstitutet vid Lunds och Göteborgs
universitet.
Inger Nilsson
Inger har arbetat inom Malmö Stad sedan 1970-talet. Fram
till 1995 arbetade hon som finans- och budgetchef. Mellan
1995-2011 var hon stadsdirektör i Malmö Stad. Inger är
ledamot i Rosengård FC.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Skåne Stadsmission, org.nr 846004-8716

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Skåne Stadsmission för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och
för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International
Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland
annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar
av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En
revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten
i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden

Rapport om andra krav enligt
lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört
en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Skåne
Stadsmission för år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Malmö den 11 juni 2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Danckler
Auktoriserad revisor

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2014 och av dess finansiella resultat
för året enligt årsredovisningslagen.
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Stiftelsen Skåne Stadsmission
Amiralsgatan 20, 211 55 Malmö
Telefon 040-664 22 40

