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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2017.

Allmänt om verksamheten

 Svenska Celiakiförbundet (SCF) är en ideell intresseorganisation som företräder personer som har
 sjukdomen celiaki, laktosintolerans eller allergi mot mjölkprotein eller sojaprotein samt personer med
 hudceliaki.

 Förbundet är en ideell förening med rikstäckande verksamhet genom omkring 30 läns- och
 lokalföreningar med spridning över hela landet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet och
 agerar oberoende gentemot myndigheter och företag. 

 Svenska Celiakiförbundet startades 1975 av föräldrar vars barn fått diagnosen celiaki. SCF består i
 dag av omkring 23 000 medlemmar i läns - och lokalföreningar. SCF är ett av landets största
 funktionshinderförbund, sett till antalet medlemmar, och ett av medlemsförbunden i Funktionsrätt
 Sverige.

 SCF baseras på ideellt engagemang av förbundets förtroendevalda och medlemmar. De olika
 föreningarna på läns- och lokalnivå är var för sig ideella föreningar, som anordnar olika aktiviteter lokalt
 för medlemmarna. 

 Förbundets  syfte och ändamål  enligt stadgarna är främst att

 ·     ta tillvara medlemmarnas intressen och verka för att de överkänsliga tillförsäkras samma 
        ekonomiska, sociala och kulturella standard som övriga medborgare
 ·     verka opinionsbildande och bedriva upplysande och rådgivande verksamhet
 ·     upprätthålla kontakter med bland annat läkare och dietister
 ·     arbeta för att regional och lokal verksamhet förekommer i varje län och i samarbete med läns- och
        lokalföreningarna upprätthålla den personliga kontakten med medlemmarna
 ·     stödja forskning inom förbundets överkänslighetsområden
 ·     samarbeta med andra organisationer.

 I stadgarna regleras också att förbundet ska arbeta i enlighet med FN:s konvention för mänskliga
 rättigheter för människor med funktionsnedsättning.

 Förbundets högsta beslutande organ är förbundsstämman. Stämman hålls årligen och då väljs
 förbundsstyrelse av ombud från länsföreningarna och ungdomsförbundet SCUF. Förbundet har ett
 förbundskansli i Stockholm med fem anställda och som leds av förbundets generalsekreterare. 

 De medlemmar i Svenska Celiakiförbundet som är under 30 år med diagnosen celiaki kan välja att
 utöver medlemskapet i SCF också gå med i organisationen SCUF, Svenska
 Celiakiungdomsförbundet. 

 Svenska Celiakiförbundet är medlem i AOECS (paraplyorganisation för celiakiförbund i Europa) och
 Funktionsrätt Sverige, en samarbetsorganisation för olika funktionsrättsförbund samt i studieförbundet
 ABF. SCF är också medlem i Arbetsgivarorganisationen KFO. 

 Svenska Celiakiförbundet är beviljade ett 90-konto. Syftet med kontot är att insamling till förbundets
 forskningsfond ska ske under betryggande kontroll; att insamlingen inte belastas med oskäliga
 kostnader samt att sunda marknadsföringsmetoder används.

 SCF är medlem i FRII, Frivillig-organisationernas insamlingsråd. FRII är en branschorganisation som
 arbetar för tryggt givande. FRII verkar för att öka förtroendet för insamlingsbranschen genom sitt
 arbete med kvalitetssäkring, kompetensutveckling och att driva strukturfrågor.
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 Strategiska arbetsområden för att nå uppsatta mål och främja ändamålet 

 Förbundet bedriver intressepolitiskt arbete gentemot politiker, myndigheter, organisationer och företag.
 En viktig del i arbetet är opinionsbildning i olika former för att öka förståelsen för och påverka
 levnadssituationen i en positiv riktning för personer med de diagnoser som förbundet företräder. 

 Förbundet arbetar för att specialprodukter ska kosta lika mycket som vanliga produkter. Exempelvis
 har pasta med och utan gluten helt olika priser i dagsläget. Till dess att alla produkter har jämförbara
 priser arbetar Svenska Celiakiförbundet för att alla som behöver ersättning oavsett ålder och
 bostadsort kompenseras för den merkostnad som uppstår vid köp av specialkost.

 En viktig del i förbundets arbete är förmedling av kunskap och information till medlemmar och
 allmänheten från forskare och hälso- och sjukvård. Förbundet kanaliserar också frågor, synpunkter
 och idéer från medlemmar och föreningar gentemot till exempelvis sjukvård, forskare, myndigheter och
 livsmedelsbransch. 

 Svenska Celiakiförbundet arbetar för att personer med celiaki, laktosintolerans, mjökproteinallergi och
 sojaproteinallergi ska diagnostiseras så tidigt som möjligt.  
 Alla människor har rätt att få mat som man inte blir sjuk av i ex förskolan, skolan, på sjukhus och inom
 äldrevården. Man ska inte behöva bli särbehandlad för att man har en sjukdom som kräver
 specialkost. Personer med celiaki, laktosintolerans, mjökproteinallergi och sojaproteinallergi ska kunna
 äta och må bra av maten på alla platser där mat serveras.

 För att nå uppsatta mål är förbundets arbete inriktat mot bland annat följande områden:

 ·     Intressepolitiskt arbete
 ·     Information och kunskapsspridning
 ·     Samverkan med andra organisationer nationellt och internationellt
 ·     Licensiering av glutenfria produkter
 ·     Stöd till medicinsk forskning

 Det intressepolitiska arbetet har under året berört många olika områden som exempelvis vård och
 forskning, märkning av livsmedel, tillgänglighet, likabehandling och merkostnadsersättning.

 Information och kunskapsspridning sker genom flera kanaler, varav medlemstidningen CeliakiForum
 är en viktig bas för informationsspridningen.

 Verksamhet för att främja ändamålet  

 Under 2017 har förbundet fortsatt att arbeta strategiskt med att genom kunskap, kommunikation och
 påverkan ge en röst åt de personer som har celiaki och övriga diagnoser som förbundet företräder.  

 Intressepolitiskt arbete

 Svenska Celiakiförbundet har under 2017 haft kontakt med många  myndigheter och departement  i
 olika frågor som är viktiga för förbundets medlemmar. Det gäller både yttranden över utredningar,
 påverkan vid förslag om regelförändringar, påverkan vid felaktigheter i informationsflödet och allmänna
 synpunkter för att bevaka medlemmarnas intressen. Genom uppvaktning av Livsmedelsverket har
 förbundet under året fått gehör för att inte ta bort anmälningsplikten till livsmedelsverket om Fri
 från-livsmedel.

 Förbundets ombudsman har under året kartlagt och analyserat samtliga landstings regler för 
 merkostnadsersättning , vilket visat på stora skillnader. En fråga som kommer att följas upp i
 förbundets fortsatta arbete. Ett direkt resultat har varit att ett landsting höjt sin ersättning för personer
 över 16 år.

 Under året har celiakiförbundets ombudsman har haft kontakt med Socialdepartementet och Sveriges
 kommuner och landsting (SKL) för att bevaka och påverka eventuella beslut som påverkar det
 nuvarande systemet med  livsmedelsanvisning för personer under 16 år  som är i behov av särskild
 kost.
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 Under året har förbundet arbetat med frågan om nationella riktlinjer för glutenfri kost vid celiaki. Efter
 årsskiftet skickades en skrivelse till socialdepartementet och socialstyrelsen om att framtagning av
 sådana riktlinjer måste prioriteras

 SCF har under året haft täta kontakter och gott  samarbete med läkare och forskare  inom
 Barnläkarföreningen - Arbetsgruppen för celiaki. 

 Svenska Celiakiförbundet deltar i  Arbetsgruppen för allergi och annan överkänslighet  tillsammans med
 representanter för livsmedels - och restaurangbranschen, Livsmedelsverket och Astma- och
 allergiförbundet. Inom gruppen utbyter parterna information och kan diskutera frågor som man har
 inom de olika organisationerna. Arbetsgruppen tar också fram branschriktlinjer för företag om
 märkning och principer gällande allergier och överkänslighet. Arbetsgruppen sammanträder vanligen
 två gånger om året. 

 Födoämnesallerginätverk   är ett forum för livsmedelsindustri, handel, myndigheter och organisationer
 att lyssna på föredrag och diskutera kring födoämnesallergi och allergener; vilka lagar och regler som
 finns och förväntas. Under året har dessa träffar behandlat bland annat diskussioner om fusk och
 oegentligheter vad gäller deklaration av allergener i livsmedel, samt hur laboratorier går till väga för att
 göra sina mätförfaranden så korrekta som möjligt, Nätverket träffas vanligen tre gånger om året.
 Förbundets ombudsman företräder förbundet vid dessa möten.

 Information och kunskapsspridning

 Svenska Celiakiförbundet ska vara en central, tillförlitlig källa för information och ett nav för
 kunskapsutbyte. Förbundet använder olika kanaler för att kommunicera. Medlemstidningen är den
 viktigaste kommunikationskanalen gentemot medlemmarna, men även hemsidan och sociala medier
 är viktiga kanaler som förbundet använder aktivt.

 Förbundet har löpande kontakt med livsmedelsföretag av olika slag - producenter av glutenfria
 livsmedel, livsmedelshandel och besöksnäring

 Medlemstidningen CeliakiForum   är en viktig kanal för att få ut information till förbundets medlemmar,
 men också till intresserad allmänhet och profession. Under 2017 gavs tidningen ut med fyra nummer.
 Upplagan har i genomsnitt legat på 19 000 exemplar. Medlemstidningen skickas förutom till
 medlemshushåll också till berörda institutioner, organisationer och tidningsredaktioner. Varje nummer
 av medlemstidningen innehåller nyheter, intervjuer, reportage, aktuell forskning, experternas svar på
 läsarnas frågor samt receptsidor. Tidningen har också sidor med material enbart relaterat till förbundet
 och föreningarna. Utöver det har ungdomsförbundet SCUF haft en egen sida i varje nummer. I
 genomsnitt har annonser fyllt 10 helsidor i varje nummer, vilket är en ökning från 2015.CeliakiForum
 har en egen avdelning på förbundets hemsida celiaki.se. I samband med utgivning läggs tidningen upp
 som en nedladdningsbar PDF på hemsidan. Denna, liksom arkivet av äldre tidningar, kan enbart läsas
 av Svenska Celiakiförbundets medlemmar. Utvalda artiklar läggs även ut för läsning av hemsidans alla
 besökare. 

 Webbplatsen  www.celiaki.se  är förbundets viktigaste kanal för kunskaps- och informationsförmedling
 gentemot allmänhet och medier. Förbundet är även aktivt på  övriga sociala medier,  såsom Facebook,
 Tvitter och Instagram.

 Internationell samverkan 

 AOECS (Association of European Coeliac societies) är en paraplyorganisation för Europas
 celiakiförbund som bland annat samarbetar kring licensiering för glutenfria produkter. Svenska
 Celiakiförbundet deltog och röstade i september 2017 vid den internationella celiaki-organisationen
 AOECS årliga möte som detta år var i Belgrad, Serbien
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 Bland annat beslutades att rösta in två nya medlemsorganisationer, Portugal och Rumänien, och att
 bjuda in Israel att samarbeta med organisationen. I övrigt beslutades om medlemsorganisationernas
 avgifter till AOECS, medan flera andra beslut sköts på framtiden. Bland annat arbetar AOECS med ett
 flerårigt arbete om att ta fram ett gemensamt strategidokument som ska ange riktningen för
 organisationens arbete de närmaste åren.  

 Hittills har enbart varumärkesägare som säljer produkter under egna varumärken fått märka sina
 produkter med det överkorsade axet. I höstas väcktes emellertid frågan om detta kanske borde ändras
 då Lidl i Tyskland önskade använda sina underleverantörers märkning med det överkorsade axet, trots
 att produkterna säljs under Lidls egna varumärken. Beslut i frågan, som är kontroversiell, kommer att
 fattas under 2018.

 Licensiering av glutenfria produkter

 Svenska Celiakiförbundet licensierar ut symbolen det överkorsade axet till de producenter som
 uppfyller särskilt ställda krav för glutenfri tillverkning. Symbolen är internationell och kan användas på
 de glutenfria livsmedel som är framtagna enligt AOECS krav.

 Tanken med symbolen det överkorsade axet är att alla som har celiaki utan tvivel ska kunna veta vad
 som är säkert att äta. Konsumenten ska lätt kunna hitta dessa produkter på hyllan i matvaruaffären
 och man ska kunna lita på att den är kontrollerad av en oberoende part. 

 På förbundets hemsida finns en sökbar lista över vilka licensierade produkter som finns ute i handeln.
 Listan förenklar för konsumenter att söka efter licensierade produkter och ta reda på om en produkt
 verkligen är licensierad och inte använder sig av det överkorsade axet olovligen.

 Alla matproducenter och återförsäljare av mat kan ansöka om att kunna märka sina produkter med det
 överkorsade axet genom en licensiering från förbundet. För att få märka produkten med symbolen
 ställs höga krav. Bland annat ska produkten testas hos ett oberoende ISO-certifierat laboratorium som
 visar att maten inte innehåller mer än tillåtna gränsvärden. Detta ska ske minst en gång per år eller om
 receptet görs om.

 Förbundet anlitar ett certifieringsföretag som utför både fysiska kontroller och dokumentationsrevision
 av licensierade producenter. Detta görs för att säkerställa att produktionen uppfyller de krav som ställs
 i avtalet med licenstagarna.

 Stöd till medicinsk forskning

 Svenska Celiakiförbundet har för främjande av medicinsk forskning kring celiaki en forskningsfond till
 vilken insamling av medel sker genom förbundets 90-konto.

 Under året har Svenska Celiakiförbundet delat ut sammanlagt 522 000 kronor ur forskningsfonden till
 tre olika forskare.

 Följande tre forskare fick anslag 2017:

 Daniel Agardh, Lunds universitet, Traditionell etiopisk kost och risk för att drabbas av glutenintolerans i
 Oromiaregionen i centrala Etiopien : 300 000 kr.

 Fredrik Norström, Umeå universitet,  Är allmän screening för celiaki värd sitt pris? : 132 000 kr.

 Alkwin Wanders, Umeå universitet,  Identifikation av sensitiva och specifika biomarkörer för celiaki i
 duodenala biopsier : 90 000 kr.

 Före beslut i Svenska Celiakiförbundets styrelse bereds inkomna ansökningar i det Vetenskapliga råd
 som förbundet knutit till sig. Rådet består av forskare, dietister och läkare.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Till sommaren 2017 togs nya  översättningskort  fram för att underlätta medlemmarnas resor
 utomlands. Arbetet har skett med bidrag från Konsumentverket. Översättningskorten används av
 många medlemmar och är populära. De nya korten har en ny, modern form och en ny text för korten
 som gäller gluten och celiaki. Översättníngskort innehåller en kortfattad förklarande text om t ex celiaki
 och gluten på både svenska och det aktuella språket - praktiskt att visa upp för bland annat
 restaurangpersonal. Översättningskorten finns för samtliga diagnoser som förbundet företräder och
 medlemmar kan ladda ner dem på celiaki.se. 

 Licensiering av det överkorsade axet har ökat i omfattning under året och är en viktig inkomstkälla för
 förbundet.  Licensieringsverksamheten  bedrivs som en skatte- och momspliktig näringsverksamhet
 inom förbundet.Under 2017 har 5 nya företag anslutit sig till licensieringsprogrammet och närmare 540
 produkter från 35 olika företag är licensierade att använda symbolen. Sedan 2014 då SCF mer
 strukturerat börjat arbeta med licensprogrammet har antalet licensierade företag tredubblats.

 Den ökade volymen av antalet produkter och licenstagare har medfört behov att förbättra
 databehandlingen av licenssystemet. Detta behövs för att säkerställa att SCF sköter licensieringen på
 ett korrekt sätt, även när fler licenstagare och produkter ansluter sig till licenssystemet. Det kommer
 också att frigöra resurser till att utveckla licensgivningen så att fler produkter kan licensieras. Under
 året har en förstudie genomförts för att få underlag för beslut om hur en lämplig databaslösning bör
 utformas. 

 De avgifter som SCF årligen betalar till AOECS för rättigheterna att licensiera det överkorsade axet till
 företag i Sverige har minskat och påverkar SCF:s ekonomi positivt.

 Under 2017 har Svenska Celiakiförbundet genomfört byte av  medlemsregister . Det nya
 medlemsregistret innehåller flera nya vitala funktioner anpassade för den verksamhet som SCF
 numera bedriver. I och med bytet kommer SCF att kunna förenkla medlemsadministrationen både på
 kansliet och på läns- och lokalnivå. Helt nytt för SCF är att vi nu även har ett register som klarar av att
 administrera gåvor. Medlemsregistret togs i drift i oktober 2017. Rättigheten till medlemsregistret
 regleras i avtal och utgör en immateriell anläggningstillgång som skrivs av under en femårsperiod.

 Inom förbundet har det pågått en  stadgeöversyn  de senaste åren. Förbundsstämman 2017 beslutade
 anta ett förslag till stadgar för förbundet i stort sett i enlighet med framlagt förslag. Eftersom
 stadgeändring kräver beslut på två ordinarie förbundsstämmor ska förslaget underställas 
 Förbundsstämman 2018 för ett andra beslut. 

 Svenska Celiakiförbundet har under många år haft ett stabilt  medlemsantal.  Den 31 december 2017
 uppgick antalet medlemmar till 23 283 vilket är en minskning i förhållande till året innan. Totalt uppgår
 minskningen till 1 231 medlemmar, vilket är cirka 5 procent. En analys visar att minskningen inte är
 kopplad till någon enskild kategori av medlemmar.

 Eftersom medlemsavgifterna är en betydande del av förbundets totala intäkter kommer förbundet att
 noga följa medlemsutvecklingen och arbeta fram en strategi för hur förbundet ska arbeta för att
 bibehålla nuvarande medlemmar och rekrytering av nya medlemmar.

 I december månad påbörjade förbundets ombudsman en  prisjämförelse  som slutförs under början av
 2018, med hjälp av förtroendevalda och medlemmar. Tanken är att få ett tydligt resultat som svart på
 vitt visar prisskillnaden mellan glutenfria varor och varor innehållande gluten i olika delar av landet.
 Resultatet kommer att avrapporteras under 2018.
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Hållbarhetsupplysningar

 Svenska Celiakiförbundet arbetar på olika sätt för att bidra i utvecklingen av ett hållbart samhälle.
 Förbundet driver ingen tillståndspliktig verksamhet.

 Förbundet har en resepolicy som främjar kollektivt resande och arbetar med digitaliserade lösningar
 när det gäller exempelvis nyhetsbrev, ansökningar, inbjudningar och anmälningar till konferenser,
 kommunikation med läns- och lokalföreningarna samt ekonomi- och löneadministration. 
 Styrelsen genomför flera sammanträden per år som video- eller telefonmöten.

 Förbundet eftersträvar goda arbetsförhållanden för sina anställda och tillämpar kollektivavtal enligt
 KFO.

Resultat och ställning

 Svenska Celiakiförbundet finansieras i huvudsak av medlemsavgifter och statsbidrag. Härtill kommer
 intäkter från annonser i medlemstidningen, försäljning av trycksaker och licensavgifter från företag
 som använder det överkorsade axet.

 Förbundet har en projektfond med 2 964 989 kronor, som disponeras av förbundsstämman. Styrelsen
 föreslår att projektfonden omvandlas till en Reservfond som kan användas vid oförutsedda händelser,
 exempelvis intäktsbortfall vad gäller medlemsintäkter och olika bidrag. Även Reservfonden föreslås
 disponeras av förbundsstämman.

 Placeringspolicy

 Svenska Celiakiförbundet har under året uppdaterat sin placeringspolicy och inrättat ett placeringsråd
 för det löpande arbetet med placeringar. Förbundets placeringspolicy innebär en placeringsstrategi
 med begränsad risk. Vid placeringar tas etisk hänsyn och placeringsrådet rapporterar till styrelsen
 minst två gånger per år. Målsättningen är en årlig avkastning på minst KPI plus 1 procent.

Framtida utveckling

 Förbundet har en ekonomi i balans, men behöver ytterligare öka sina intäkter för att det ska vara
 möjligt att utveckla och förstärka framförallt det intressepolitiska arbetet. Förbundet avser att fördjupa
 samverkan med läns- och lokalföreningarna inom bland annat detta område. I november 2017
 genomfördes en tvådagars ordförandekonferens med deltagande från flertalet av föreningarna. Vid
 denna fokuserades på intressepolitiska frågor och gemensamma framtidsfrågor.

 En diskussion har inletts kring vilka diagnoser som Svenska Celiakiförbundet ska företräda.
 Bakgrunden är att 2015 års förbundsstämma enhälligt tillstyrktes en motion om att förbundet enbart
 skulle företräda personer med celiaki, hudceliaki och laktosintolerans. Stämmobeslutet från 2015
 avspeglades inte i det stadgeförslag som presenterades för förbundsstämman 2017. En fortsatt
 diskussion och dialog kring denna fråga förväntas ske under 2018.

 Paraplyorganisationen AOECS arbete med att ta fram ett gemensamt strategidokument som ska ange
 riktningen för organisationens arbete de närmaste åren kommer att beröra förbundets arbete med
 licensiering av glutenfria produkter.



Svenska Celiakiförbundet  7(18)

802010-4504

Utveckling av förbundets verksamhet, resultat och ställning Belopp i Tkr
 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Verksamhetsintäkter 12 412 12 205 11 135 10 851
Resultat efter finansiella poster 193 1 122 -575 74
Balansomslutning 14 749 14 844 13 625 13 615
Soliditet % 66,8 66,4 64,5 68,8

Eget kapital
 Det egna kapitalet uppgick vid räkenskapsårets början till 9 862 949 kronor. Förändringen under
 räkenskapsåret redovisas i följande tabell.

Eget kapital Fond- Ändamåls- Balanserat- Totalt eget-
avsättningar bestämda medel kapital kapital

Ingående balans 2 964 989 3 941 569 2 956 391 9 862 949
Ändamålsbestämd 123 410 -123 410
av givaren
Beviljade forsknings- -522 000 522 000
anslag
Årets resultat -11 223 -11 223

Utgående balans 2 964 989 3 542 979 3 343 758 9 851 726

 Ändamålsbestämda medel är medel som ställts till förbundets förfogande genom bidrag, arv, gåvor
 eller liknande och som avsatts till förbundets Forskningsfond. Fondens ändamål är att genom bidrag
 stödja forskning om celiaki.

Disposition beträffande vinst eller förlust
Belopp i kr

Styrelselsen föreslår att fritt eget kapital disponeras enligt följande:
Medel till förbundsstämmans disposition
projektfond 2 964 989
balanserat resultat 2 956 391
årets resultat efter fördelning 387 367

Totalt 6 308 747

disponeras för
reservfond 3 000 000
balanseras i ny räkning 3 308 747

Summa 6 308 747

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med
 tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2017-01-01- 2016-01-01-

2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 4 551 330 4 816 528
Gåvor 2 123 410 457 465
Bidrag 2 4 458 961 4 233 109
Nettoomsättning 3 2 627 471 2 693 201
Övriga intäkter 4 651 073 4 401

Summa verksamhetsintäkter 12 412 245 12 204 704

Verksamhetskostnader 5,6,7
Ändamålskostnader -11 478 185 -11 015 460
Administrationskostnader -761 175 -615 165

Verksamhetsresultat 172 885 574 079

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från övriga värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar 8 21 873 549 590
Ränteintäkter och liknande resultatposter 47 293
Räntekostnader och liknande resultatposter -1 574 -1 873

Resultat efter finansiella poster 193 231 1 122 089

Skatt på årets resultat 9 -204 453 -44 623

Årets resultat -11 222 1 077 466

 2017-01-01- 2016-01-01-
Förändring av ändamålsbestämda medel 2017-12-31 2016-12-31
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -11 223 1 077 466
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 522 000 532 000
Ändamålsbestämning av medel -123 410 -457 464

Kvarstående belopp för året/ förändring balanserat kapital 387 367 1 152 002
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 10
Koncessioner, patent, licenser, varumärken 
samt likn rättigheter 1 019 767 -

1 019 767 -

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 11 91 363 162 516

91 363 162 516

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepapper 12 4 774 957 4 745 027
Andra långfristiga fordringar 13 149 500 149 500

4 924 457 4 894 527

Summa anläggningstillgångar 6 035 587 5 057 043

Omsättningstillgångar

Varulager mm
Färdiga varor och handelsvaror 70 086 57 968

70 086 57 968

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 292 051 386 166
Övriga fordringar 170 307 121 100
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 169 827 222 719

632 185 729 985

Kortfristiga placeringar 15
Övriga kortfristiga placeringar 3 405 100 3 413 157

3 405 100 3 413 157

Kassa och bank 4 605 882 5 586 276

Summa omsättningstillgångar 8 713 253 9 787 386

SUMMA TILLGÅNGAR 14 748 840 14 844 429
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Fondavsättningar 2 964 989 2 964 989
Balanserat kapital 3 343 758 2 956 391
Ändamålsbestämda medel 3 542 979 3 941 569

Summa eget kapital 9 851 726 9 862 949

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 576 778 285 254
Skatteskulder 240 174 78 209
Skulder avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 200 000 200 000
Övriga kortfristiga skulder 166 433 172 759
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 3 713 729 4 245 258

4 897 114 4 981 480

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 14 748 840 14 844 429
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Kassaflödesanalys

  2017-01-01- 2016-01-01-
Belopp i kr Not 2017-12-31 2016-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster 193 230 1 122 088
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m
Avskrivning  av imateriella anläggningstillgångar 53 672 -
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 71 153 71 155
Neskrivning  av finansiella tillgångar 8 057 2 350
Resultat från värdepapper som anläggningstillgångar - -496 716

326 112 698 877

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 326 112 698 877
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av varulager -12 118 33 857
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar 97 801 -144 524
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder -288 820 97 754

Kassaflöde från den löpande verksamheten 122 975 685 964

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -1 073 439
Förvärv av finansiella tillgångar och kortfristiga placeringar -29 930 -4 745 027

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 103 369 -4 745 027

Finansieringsverksamheten
Försäljning av värdepapper - 5 221 324

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 5 221 324

Årets kassaflöde -980 394 1 162 261
Likvida medel vid årets början 5 586 276 4 424 015

Likvida medel vid årets slut 4 605 882 5 586 276
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Noter

Not 1  Redovisningsprinciper
 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) och FRII:s styrande riktlinjer
 för årsredovisning. Principerna är oförändrade jämfört med tidigare år. 

Resultaträkningen

 Verksamhetsintäkter

 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Svenska Celiakiförbundet erhållit eller kommer att
 erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till
 verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

 Medlemsavgifter

 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svenska Celiakiförbundet. Medlemsavgifter
 redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas det år som medlemsavgiften avser.

 Gåvor

 Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

 Bidrag

 Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
 som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

 Leasing

 Alla Svenska Celiakiförbundets leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgiften
 (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

 Ersättningar till anställda

 Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med
 att de anställda utför tjänster.
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Balansräkningen
 Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges
 nedan.

 Immateriella och Materiella anläggningstillgångar 

 Immateriella och materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med
 avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Av- och nedskrivningar redovisas som kostnad
 i resultaträkningen.

 Aktivering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre belopp än 0,5 x prisbasbelopp.         

                     
 Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider
 tillämpas:

Anläggningstillgångar År
Immateriella anläggningstillgångar:
-Medlemsregistret 5

Materiella anläggningstillgångar:
-Inventarier, verktyg och installationer 5

 Finansiella tillgångar

 Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
 transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta
 värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

 Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Fordran på medlemsavgifter
 tas inte upp som fordran om det inte finns en legal fordran på medlemmen.

 Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till
 anskaffningsvärde.

 Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

 Lager av handelsvaror

 Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av
 anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

 Ändamålsbestämda medel

 I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
 ändamålsbestämda medel som tillhör forskningsfonden.

 Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag

 I de fall Svenska Celiakiförbundet fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag och meddelat
 mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.
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Not 2  Gåvor och bidrag

2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Gåvor från allmänheten 123 410 257 465
Gåvor från företag - 200 000
Statsbidrag 4 193 232 4 233 100
Övriga bidrag 265 729 9

Summa gåvor och bidrag 4 582 371 4 690 574

Not 3  Nettoomsättning

Nettoomsättning
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Försäljning trycksaker 174 166 219 732
Annonsintäkter 780 696 896 300
Licensavgifter 1 476 461 1 411 281
Övrigt 196 148 165 888

Summa 2 627 471 2 693 201

Not 4  Övriga intäkter

 Övriga intäkter 2017 avser huvudsak återbetalning av pensionsmedel samt avgifter AOECS.

Not 5   Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
 2017-01-01-  2016-01-01-  
 2017-12-31 Varav män 2016-12-31 Varav män
Sverige 5 1 5 1

Totalt 5 1 5 1

 Styrelsen bestod efter förbundstämman i maj 2017 av 7 ledamöter, varav 4 män och 3 kvinnor.

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Styrelse och generalsekreterare 915 993 856 913
Löner och andra ersättningar: 1 874 394 1 394 954

Totala löner och ersättningar 2 790 387 2 251 867
Sociala kostnader 1 007 581 872 533
(varav pensionskostnader inklusive löneskatt ) 182 965 138 442

Summa löner, ersättningar och sociala kostnader 3 797 968 3 124 400
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Not 6  Operationell leasing - leasetagare
 Förbundet leasar framförallt kontorslokaler och kontorsutrustning. Hyreskontraktet för lokaler löper till
 och med 30 september 2018.

 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Tillgångar som innehas via operationella leasingavtal
Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter 521 889 560 292
Framtida lesingavgifter förfaller enligt följande;
Inom ett år 492 541 414 014
Mellan ett och fem år 265 888 292 437
Senare än fem år -

758 429 706 451

Not 7  Verksamhetskostnader
2017-01-01- 2016-01-01-
2017-12-31 2016-12-31

Personalkostnader 3 745 539 3 194 410
Övriga kostnader 8 368 996 8 365 061
Avskrivningar 124 825 71 154

Summa verksamhetskostnader 12 239 360 11 630 625

Not 8  Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är 
             anläggningstillgångar
 2017-01-01- 2016-01-01-
 2017-12-31 2016-12-31
Utdelningar 29 930 55 224
Resultat värdepapper - 496 716
Nedskrivningar och återförda nedskrivningar -8 057 -2 350

Summa 21 873 549 590

Not 9  Skatt på årets resultat

 Svenska Celiakiförbundets skattekostnad avser licensverksamheten som är skattepliktig
 näringsverksamhet. Övriga verksamheter är inte skattepliktiga.

Not 10  Immateriella installationer
2017-12-31 2016-12-31

Ackumulerade  anskaffningsvärden
-Vid årets början - -
-Nyanskaffningar 1 073 439

1 073 439 -
Ackumulerade  avskrivningar
-Vid årets början -
-Årets avskrivning -53 672

-53 672 -

Redovisat värde vid årets slut 1 019 767 -
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Not 11  Inventarier, verktyg och installationer
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
-Vid årets början 579 790 579 790
-Avyttringar och utrangeringar -105 831 -

Vid årets slut 473 959 579 790
Ackumulerade avskrivningar
-Vid årets början -417 274 -346 119
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 105 831 -
-Årets avskrivning -71 153 -71 155

Vid årets slut -382 596 -417 274

Redovisat värde vid årets slut 91 363 162 516

Not 12  Andra långfristiga värdepappersinnehav
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 4 745 027 4 724 608
-Tillkommande tillgångar 29 930 4 745 027
-Avgående tillgångar -4 724 608

Redovisat värde vid årets slut 4 774 957 4 745 027

Not 13  Andra långfristiga fordringar
 2017-12-31 2016-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början 149 500 149 500

Redovisat värde vid årets slut 149 500 149 500

Not 14  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
 2017-12-31 2016-12-31
Förutbetalda lokalhyror 97 227 95 701
Övriga interimsfordringar 72 600 127 018

169 827 222 719

Not 15  Kortfristiga placeringar

 Redovisat värde Marknadsvärde
Penningmarknad MEGA 3 405 100 3 405 100

Not 16  Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
 2017-12-31 2016-12-31
Upplupen semester och kompskulder 420 824 231 297
Förutbetalda medlemsavgifter 2 831 217 3 202 950
Uppluppna kostnader och revisionsarvode 25 000 70 000
Avgifter licensiering 110 448 552 570
Medlemsregister 99 064 -
Övriga upplupna kostnader 227 176 188 441

3 713 729 4 245 258
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Not 17  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

 Hyresavtalet för kanslilokaler förlängt tre år. Generalsekreteraren har sagt upp sig och rekrytering
 pågår.

Not 18  Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning:
Totala tillgångar.

Soliditet:
Totalt eget kapital  / Totala tillgångar.
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