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Styrelsen för Sköldkörtelförbundet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Sköldkörtelförbundet är Sveriges största organisation för personer med sköldkörtelsjukdom. Vi arbetar
för bästa möjliga hälsa hos sköldkörtelpatienter och för att alla ska ha rätt till en individanpassad vård, i
enlighet med Sveriges Patientlag (2014:821).
Sköldkörtelförbundet verkar för förbättrad diagnostik, vård och behandling av sköldkörtelsjukdomar. Vi
sprider kunskap, gör undersökningar, tar fram Sifo-rapporter, skriver pressmeddelanden, debattartiklar,
anordnar föreläsningar och den årligen återkommande Sköldkörteldagen för att uppmärksamma
Internationella sköldkörteldagen.
Genom kontakter och möten med politiker, myndigheter, vårdgivare, läkemedelsbolag och
intresseorganisationer, i och utanför Sverige, arbetar vi för att skapa ett organiserat samarbete på bred
front och därmed påverka vården till det bättre. Vi anser att forskning är vägen framåt för att utveckla
såväl diagnostik som behandling av sköldkörtelsjukdom.
Sköldkörtelföreningen har funnits sedan 1993 och blev 2017 Sköldkörtelförbundet. Med hjälp av
regionala och lokala föreningar kan vi på ett ännu effektivare sätt arbeta för individanpassad
sköldkörtelvård som bygger på aktuell kunskap.
Förbundets säte är Stockholm och förbundet verkar också genom länsföreningar.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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Främjande av ändamålet
Förbundet har till uppgift att sprida information om, verka för ökad kunskap om och förståelse för
sköldkörtelsjukdomar och relaterade funktionsnedsättningar både bland sina medlemmar och ute i
samhället. Förbundet ska för sina medlemmar skapa social gemenskap och ge råd och stöd. Förbundet
ska verka intressepolitiskt, företrädesvis för en god vård och behandling och för patientorienterad
forskning och utveckling.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har förbundet anställt sin första verksamhetsledare på deltid. Satsningen är en del av att
professionalisera verksamheten och nå upp till de kraven som Socialstyrelsen ställer för statliga bidrag.
Satsningen har tagits av de löpande medlemsintäkterna. Året har också givetvis präglats av Corona - både
intressepolitiskt, organisatoriskt och ekonomiskt. Ekonomiskt har detta inneburit en effektivisering då
förbundets mötesplatser skett digitalt, såsom utbildningar och förbundsmöten (se mer i
verksamhetsberättelsen för detaljer). Organisatoriskt och intressepolitiskt har det inneburit utmaningar i
form av att upprätthålla effektiviteten i möten som varit helt digitala och svårigheten i att skapa nya
relationer både inom organisationen och med beslutsfattare digitalt.
Förbundet fortsätter att bygga på sitt egna kapital. Detta kommer främst användas för åtgärder som syftar
till att förbundet ska rusta organisationen för att nå upp till nivån för att kunna söka statsbidrag i sin
verksamhet och rent organisatoriskt.

Flerårsöversikt (Tkr)
Föreningens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2020
1 728
592
88,7

2019
1 657
676
65,3

2018
1 126
-1 077
-54,5

2017
836
-9
71,0

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

1 725 252
2 725
0
1 727 977

1 627 055
9 650
20 716
1 657 421

-9 000
-776 989
-349 733
-1 135 722
592 255

-15 807
-749 590
-215 264
-980 661
676 760

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster

54
592 309

-265
676 495

Resultat före skatt

592 309

676 495

Årets resultat

592 309

676 495

Resultaträkning

Not

Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Sköldkörteldagen
Övriga externa kostnader
Personalkostnader & arvoden
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

2
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2020-12-31

2019-12-31

47 670
1 092
48 762

57 042
0
57 042

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

1 145 893
1 145 893
1 194 655

658 692
658 692
715 734

SUMMA TILLGÅNGAR

1 194 655

715 734

467 705
592 309
1 060 014

-208 789
676 495
467 706

9 312
45 734
79 595
134 641

18 792
58 252
170 984
248 028

1 194 655

715 734

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Övriga externa kostnader
Medlemsregister
IT-tjänster
Förtroendevalda
Opinionsbildning/marknadsföring
Regionföreningar
Förbundsmöten/-råd
Övriga kostnader

2020

2019

193 864
50 537
37 168
120 648
209 886
21 418
143 468
776 989

165 501
73 233
41 132
110 872
115 998
63 315
179 539
749 590
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Stockholm den dag som framgår av vår digitala underskrift
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Vår revisionsberättelse har lämnats
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Pernilla Toft

pernilla.tofft@skoldkortelforbundet.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Rosalie Carlén

rosalie.carlen@skoldkortelforbundet.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Marie Karlsson

ekonomi@skoldkortelforbundet.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Christina Fernerud Björklund

christina.bjorklund@skoldkortelforbundet.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Carina Bryntesson

carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Jenna Häivälä

jenna.haivala@gmail.com

Action: Sign

Method: BankID SE

Micaela Karlström

micaela.karlstrom@mooresweden.se

Action: Sign

Method: BankID SE

Activity log
E-mail invitation sent to anna.bergkvist@skoldkortelforbundet.se
2021-03-23 14:43:47 CET,
Clicked invitation link Anna Bergkvist
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-23
15:02:30 CET,IP address: 82.196.111.138
Document viewed by Anna Bergkvist
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-23
15:02:31 CET,IP address: 82.196.111.138
Document signed by Anna Elisabeth Bergkvist
Birth date: 1986/04/21,2021-03-23 15:04:06 CET,
E-mail invitation sent to anna-maria.watz@skoldkortelforbundet.se
2021-03-23 15:04:07 CET,
Clicked invitation link Anna-Maria Watz
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,202103-23 15:15:30 CET,IP address: 195.252.32.109
Document viewed by Anna-Maria Watz
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,202103-23 15:15:32 CET,IP address: 195.252.32.109

Document signed by Anna Maria Elisabet Watz
Birth date: 1972/04/16,2021-03-23 15:24:38 CET,
E-mail invitation sent to pernilla.tofft@skoldkortelforbundet.se
2021-03-23 15:24:40 CET,
Clicked invitation link Pernilla Toft
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-24 21:04:08 CET,IP address: 81.231.62.199
Document viewed by Pernilla Toft
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-24 21:04:08 CET,IP address: 81.231.62.199
Document signed by Nina Pernilla Maria Tofft
Birth date: 1973/12/15,2021-03-24 21:04:45 CET,
E-mail invitation sent to rosalie.carlen@skoldkortelforbundet.se
2021-03-24 21:04:46 CET,
E-mail invitation sent to rosalie.carlen@skoldkortelforbundet.se
2021-03-26 10:29:21 CET,
Clicked invitation link Rosalie Carlén
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
13:55:45 CET,IP address: 90.129.242.89
Document viewed by Rosalie Carlén
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-26
13:55:46 CET,IP address: 90.129.242.89
Document signed by ROSALIE CARLÉN
Birth date: 1946/07/31,2021-03-26 14:04:38 CET,
E-mail invitation sent to ekonomi@skoldkortelforbundet.se
2021-03-26 14:04:39 CET,
Clicked invitation link Marie Karlsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36,2021-03-28
18:29:42 CEST,IP address: 83.250.176.37
Document viewed by Marie Karlsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.190 Safari/537.36,2021-03-28
18:29:42 CEST,IP address: 83.250.176.37
Document signed by MARIE KARLSSON
Birth date: 1961/08/25,2021-03-28 18:32:57 CEST,
E-mail invitation sent to christina.bjorklund@skoldkortelforbundet.se
2021-03-28 18:32:58 CEST,
Clicked invitation link Christina Fernerud Björklund
Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13597.84.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.153 Safari/537.36,2021-03-30
08:41:43 CEST,IP address: 85.194.182.85
Document viewed by Christina Fernerud Björklund
Mozilla/5.0 (X11; CrOS x86_64 13597.84.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/88.0.4324.153 Safari/537.36,2021-03-30
08:41:44 CEST,IP address: 85.194.182.85
Document signed by CHRISTINA FERNERUD BJÖRKLUND
Birth date: 1971/01/15,2021-03-30 08:43:16 CEST,

E-mail invitation sent to carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se
2021-03-30 08:43:17 CEST,
E-mail invitation sent to carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se
2021-03-30 10:06:17 CEST,
Clicked invitation link Carina Bryntesson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-30 20:20:15 CEST,IP address: 217.213.71.217
Document viewed by Carina Bryntesson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-30 20:20:16 CEST,IP address: 217.213.71.217
Document signed by Anna Carina Bryntesson
Birth date: 1973/08/13,2021-03-30 20:21:12 CEST,
E-mail invitation sent to jenna.haivala@gmail.com
2021-03-30 20:21:13 CEST,
Clicked invitation link Jenna Häivälä
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-30 21:09:47 CEST,IP address: 213.100.215.93
Document viewed by Jenna Häivälä
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-03-30 21:09:49 CEST,IP address: 213.100.215.93
Document signed by Jenna Maria Häivälä
Birth date: 1985/11/16,2021-03-30 21:15:17 CEST,
E-mail invitation sent to micaela.karlstrom@mooresweden.se
2021-03-30 21:15:18 CEST,
Clicked invitation link Micaela Karlström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-31
17:39:20 CEST,IP address: 213.80.18.201
Document viewed by Micaela Karlström
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.90 Safari/537.36,2021-03-31
17:39:21 CEST,IP address: 213.80.18.201
Document signed by MICAELA KARLSTRÖM
Birth date: 1986/03/07,2021-03-31 17:39:36 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Sköldkörtelförbundet, org.nr 802017-7591

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Sköldkörtelförbundet för räkenskapsåret 2020.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av förbundets
finansiella ställning per den 31 december 2020 och av
dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt dessa standarder beskrivs
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar
samt Den förtroendevalda revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till förbundet enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för räkenskapsåret 2019
har utförts av en annan auktoriserad revisor som lämnat
en revisionsberättelse daterad 2020-03-28 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

- skaffar jag mig en förståelse av den del av
förbundets interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är
lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala mig om effektiviteten i den interna
kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de
redovisningsprinciper som används och rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen och
tillhörande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av förbundets förmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera förbundet, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.
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använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan
fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen
återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga
för verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Stockholm den dag som framgår av vår digitala
underskrift

_________________________________
Jenna Häivälä
Lekmannarevisor

Uttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Sköldkörtelförbundet för räkenskapsåret 2020.
Vi tillstyrker att förbundsmötet beviljar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

_________________________________
Micaela Karlström
Auktoriserad revisor
MOORE Allegretto AB

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Den auktoriserade revisorns ansvar respektive Den
förtroendevalda revisorns ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till förbundet enligt god revisorssed i Sverige.
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig
skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot förbundet.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder
som utförs baseras på den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
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