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Styrelsen för Ny Gemenskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Verksamhetsberättelse
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.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Verksamheten och väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen Ny Gemenskap
Ny Gemenskap är en politiskt och religiöst obunden, ideell förening öppen för alla som
vill vara medlemmar, en mötesplats för människor med olika bakgrund, ålder och livssituation.
Ny Gemenskaps vision är ett samhälle där ingen ställs åt sidan, där ingen kallas avvikande
och där alla accepteras på sina egna villkor. Hemlöshet och utanförskap är inte egenskaper hos
en individ utan ett tillstånd, som ofta beror på hur vårt samhälle fungerar. Ny Gemenskap försöker
förverkliga sin vision genom att skapa en gemenskap där alla ska känna sig hemma.
Föreningen Ny Gemenskap bildades för 53 år sedan. Under alla år har föreningen skapat möteplatser,
där personer med olika erfarenheter och bakgrund kunnat mötas.
Det formades en värdegrund som byggde på kristen människosyn och samhällssyn samt principen om
alla människors lika värde.
Paragraferna 2 och 3 från Ny Gemenskaps målsättning från 1971 lyder:
" Vi vill att den Nya Gemenskapen ska omfatta människor från alla håll. Särskilt viktigt ser vi därför
att människor som av skilda anledningar är utstötta ur samhället kommer med. Vi vill en gemenskap
som leder till större förståelse för de egna problemen och den egna problemsituationen och som
hjälper människor att förändra denna".
År 2021 - ytterligare ett pandemiår
Hela första halvåret var fortfarande präglat av pandemin, och coronarestriktionerna avgjorde hur
många som tilläts komma in i föreningen lokaler. Men aktiviteterna utomhus fortsatte och flera av
kaféerna kunde se ett ökat antal besökare. Många volontärer som är 65+ har minskat sitt engagemang
under pandemin och detta har medfört att ett större ansvar har lagts på anställd personal.
Efter sommaren kunde restriktionern begränsas, för att i slutet av september tas bort helt.
Ett nytt kafé öppnades på Kungsholmen, med öppettider tre eftermiddagar per vecka.
På kaféerna Södermalm och Vällingby startades en försöksverksamhet med öppettider på
eftermiddagar. Totalt ökade kaféernas öppettider med nästan 50%.
På Västberga öppnades för dusch, tvätt och kläder även på söndagar.
Besökare
Antalet besökare uppgår till ca 400 personer per dag måndag till fredag, samt ca 100 personer
lördag/söndag. Besökarna kommer från hela världen. En del kommer från närområdet, personer som
har eget boende men som lever under knappa förhållanden. Under pandemin har det kommit ett
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ökat antal ensamstående mammor som hämtat en matlåda. Andra är EU-migranter, till stor del från
Rumänien. En mindre del kommer från Nordafrika och Latinamerika. Besöksantalet uppgick till
totalt närmare 100 000 personer år 2021 och det var en ökning med ca 20 procent jämfört med
föregående år.
Ny Gemenskap samarbetar också kring Lunch i gemenskap samt Jul och Påsk i gemenskap. Där
förs ingen heltäckande statistik men besöksantalet beräknas till ca 10 000 personer.
Verksamheter
Öppet Hus på Västberga Gård
Den öppna verksamheten fortsatte under första halvåret med begränsat deltagarantal.
Öppettiderna har varit måndag 9.00- 15.30, tisdagar 12.00- 15.30, onsdagar, torsdagar och
fredagar 9.00- 15.30. Lördagar 9.00- 12.30 samt söndagar 12.00- 15.30.
Frukost har serverats måndagar till fredagar och lunch har serverats måndagar till söndagar
kl 12.00 (11.00 på lördagar). För dem som inte har fått sittplats inomhus har kunnat köpa en lunchpåse
för 10 kr. Efter sommaren, när restriktionerna lättade och sedan upphörde, kunde verksamheten
återgå till det normala. Totalt under året hade Västberga Gård 11 616 besökare. Den IOP-finansierade
verksamheten med dusch samt utdelning av kläder samt tvätt av kläder betjänade 8 023 personer.
Aktiviteter Västberga
Under första halvåret var gruppaktiviteterna inställda, men efter sommaren kunde de startas igen.
Det finns en konstgrupp och en textilgrupp. Samtalsgruppen återupptog också sin verksamhet.
På måndagar är det bingo i stora salen.
På söndagar och under storhelger ansvarar volontärer för verksamheten. Artister uppträder med
ett kulturprogram på söndagar kl 13.30 och de arrangeras i samarbete med studieförbundet SENSUS.
I samarbete med Abrahamsbergskyrkan ordnades ett seglarläger på Koviken under sommaren,
där deltog ca 15 personer. En bussutflykt till Trosa ordnande den 4 september och ett fyrtiotal
personer följde med på resan.
I Gemenskap
”Kafé i Gemenskap” på Norrmalm, Södermalm, Östermalm, Vällingby och Kungsholmen"
”Kafé i Gemenskap” är en verksamhet som drivs i samarbete med en lokal församling eller
organisation och med stöd från stadsdelsförvaltningar och närliggande församlingar.
Ny Gemenskap har huvudansvaret för personal, inköp av matvaror och andra praktiska saker.
Samverkande församling och organisation har ansvaret för de lokaler som verksamheten kräver.
Andra samverkanspartner bidrar ekonomiskt samt med viss personalförstärkning.
Kaféerna (alla utom Kafé Kungsholmen) har öppet måndag till fredag 9.00 - 12.00 och
serverar frukost under den tiden. Fokus i verksamheten är att möta varje besökare utifrån deras
personliga förhållanden. Under första halvåret bedrevs verksamheten utomhus. En kopp kaffe i
mugg och en påse med smörgås, ägg och någon godsak severades oavsett väder. Efter sommaren
kunde verksamheten flytta in i lokalerna igen.
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Kafé Norrmalm
Kafé Norrmalm drivs i samverkan med Korskyrkan, i deras lokaler på Birger Jarlsgatan 66.
Stöd till verksamheten kommer också från Gustav Vasa, Adolf Fredik, Johannes och Matteus
församlingar, Filadelfiakyrkan, Immanuelskyrkan, Hela Människan i Stockholms län samt
S:t Peters kyrka.
Kafé Norrmalm finansieras av församlingarna och med anslag från Stockholms stad.
Totalt underl året har Kafé Norrmalm 18 200 besökare och den IOP-stödda inskrivningsverksamheten hade 11 620 ärenden.
Kafé Söder
Kafé Söder drivs i samarbete med Söderhöjdskyrkan, i deras lokaler på Blecktornsgränd 12.
Stöd till verksamheten kommer också från Maria Magdalena, Sofia, Högalid och Katarina
församlingar samt från Stockholms stad.
Under hösten startades en försöksverksamhet med eftermiddagsverksamhet kl 13-16.
Tisdagar enbart för kvinnor, onsdagar för pensionärer 65+ och torsdagar med ett kulturprogram,
öppet för alla. Totalt under året hade Kafé Söder 32 061 besökare.
Kafé Östermalm
Kafé Östermalm drivs i samarbete med Frälsningsarmén Templet, i deras lokaler på Östermalmsgatan 69.
Denna verksamhet finansieras av Frälsningarmén och med bidrag från Stockholms stad. Totalt under
året hade Kafé Östermalm 19 481 besökare.
Kafé Vällingby
Kafé Vällingby drivs i samarbete med Västerortskyrkan, i deras lokaler på Solursgränd 2 i Vällingby.
Kafé Vällingby finansieras genom bidrag från stadsdelsförvaltningen. Totalt under året hade Kafé
Vällingby 17 396 besökare.
Kafé Kungsholmen
I slutet av augusti öppnade Kafé Kungsholmen portarna. Detta kafé är ett samarbete med föreningen
Den Öppna Dörren och kaféet är beläget i föreningens lokal på John Ericssonsgatan 11. Kaféets
öppettider är måndag, onsdag och fredag kl 13-17. Totalt under året hade Kafé Kungsholmen 1 175
besökare.
Jul i Gemenskap
Under hösten var alla restriktioner borttagna och man planerade för att kunna genomföra Jul i
Gemenskap på traditionellt sätt i Immanuelskyrkan. Men smittspridningen tog ny fart och det beslutades
att det även detta år fick bli utdelning av matkassar, Julkassen 2021, med utdelning i Centrumkyrkan i
Farsta, Immanuelskyrkan, Söderhöjdskyrkan, Templet på Östermalm samt Västerortskyrkan i Vällingby.
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Påsk i Gemenskap
Påsk i Gemenskap arrangerades under 4 dagar, från Långfredag till Annandag Påsk, i samarbete med
Immanuelskyrkan, Stadsmissionen, Hela Människan, S:t Johannes församling samt Maria Magdalena
församling. Pandemins restriktioner gällde fortfarande och verksamheten fick genomföras utomhus.
Över 1 000 lunchkassar kunde delas ut.
Lunch i Gemenskap
Varje lördag med undantag av några veckor under sommaren, arrangeras Lunch i Gemenskap.
Ansvariga är Filadelfia, Frälsningsarmén, Immanuelkyrkan, Matteus församling och Maria Magdalena
församling och Ny Gemenskap har en samordnande funktion. Under pandemin har även denna
verksamhet fått ske utomhus, i form av utdelande av matkassar.
Verksamhet för hemlösa EU-medborgare
På Västberga gård och på Kafé Norrmalm är många gäster EU-medborgare eller
tredjelandsmedborgare. Genom ett IOP-avtal med Stockholms stad och med bidrag från framför
allt Strömbergssiftelsen kan Ny Gemenskap skapa en miljö för mänskliga möten och genom att
tillgodose besökarnas basbehov. Det innebär möjligheter till dusch och tvätt av egna kläder, samt
vid behov, få nya kläder. På Kafé Norrmalm sker inskrivning till platser på härbärgen.
Ny Gemenskap har också ansvaret för att ordna platser för övernattning genom projekten
Vinternatt samt Extra Kalla Nätter.
Läkarvård kan erbjudas genom Läkare i världen som har mottagning på lördagar i Västberga.
Nya rum
År 2019 startade projektet Nya Rum, genom ett avtal med Stockholms stad. Samarbetspartners i
projektet är Sociala Missionen, Röda Korset, Svenska Kyrkan, NBV, Equmeniakyrkan och Hela
Människan.
Projektet har som primärt uppdrag att stödja unga vuxna som studerar i Stockholm genom gymnasielagen. Den tillfälliga gymnasielagen upphörde att gälla den 20 juli 2021 och nya regler för studier
och uppehållstillstånd flyttades till en ny lag som kallas Gymnasielagen.
Genom statliga bidrag har verksamheten kunnat breddas under det gågna året. Projekt "Livskraft"
har arrangerat både utbildningsinsatser och fritidsaktiviteter.
Att höra till
Att höra till utvecklades av Sociala Missionen 2019 i samverkan med Immanuelskyrkan, Ny Gemenskap
och Hela Människan och har fortsatt under 2021. Projeketet riktar sig till äldre i utsatthet, för att
möjliggöra äldres ökade hälsa, stärkt delaktighet och snabbare vägar till råd och stöd för äldre i
utsatta livssituationer. Detta görs genom att bygga lokala nätverk och samordning av insatser mellan
ideell och offentlig sektor. Kafé i Gemenskap, Vällingby har genom detta projekt haft en anställd
kurator på plats en dag i veckan för rådgivning och stöd och har en musikansvarig för körsång
en förmiddag/vecka.
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Gatans Röster
Efter att TV- dokumentär "Gatans Kör" avslutades 2016 har Ny Gemenskap i samverkan med Hela
Människan i Stockholm fortsatt att driva kören Gatans Röster.
Under pandemin har kören inte kunnat ha så stora framträdanden, men kören har övat utomhus vid
Centrumkyrkan i Farsta.
Under hösten har kören kunnat medverka vid några större arrangemang.
Fotvård
Ny Gemenskap erbjuder fotvård i begränsad omfattning genom ett privat initiativ.
Personal
Förening har drygt 20 anställda på hel- eller deltid. De ansvarar för verksamheterna på kaféerna
och på Västberga Gård, administrativa uppgifter, projeketet Nya Rum samt inskrivningsverksamheten.
Utöver den fast anställda personalen har föreningen många timanställda samt praktikanter och
medarbetare som gör samhällstjänst.
All personal erbjuds handledning, och ett tiotal medarbetare har deltagit i fortbildning, som anordnas
av Bromma folkhögskola.
Volontärer
Föreningen har ett stort antal volontärer som regelbundet ansvarar för Öppet hus på Västberga Gård på
söndagar och andra helgdagar. Många volontärer gör också viktiga insatser på de fem kaféerna.
Volontärerna rekryteras dels genom ett samarbete med Volontärbyrån, dels direkt via de församlingar
som Ny Gemenskap samarbetar med.
Föreningens volontäransvariga har ordnat utbildning för nya volontärer. Det har också varit ett par
träffar för uppmuntran och som ett tack för värdefulla insatser.
Årsmöte, styrelse
Årsmöte
Föreningen höll ett ordinarie årsmöte söndagen den 28 mars, utomhus i ett regnigt vårväder.
Styrelsen fick uppmaning att verka för att stärka demokratin inom föreningen och ökat medlemsinflytande, samt att sätta upp förslagslådor i lokalerna.
Styrelse
Föreningens styrelse har haft både fysiska sammanträden och digitala möten, och har sammanträtt
ungefär en gång per månad utom under sommaren.
Styrelsen har ett övergripande ansvar för verksamhetsplanering, ekonomisk förvaltning samt
personalfrågor.
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Föreningsmöten
Det finns en tradition inom föreningen att ordna med föreningsmöten, vanligtvis en gång per termin.
Syftet med föreningsmötet är att stärka den demokratiska processen inom föreningen. Där finns
möjlighet att fråga om olika företeelser inom föreningen och ta upp till diskussion saker men tycker
är fel. På grund av restriktionerna hölls vårteminens möte på nationaldagen den 6 juni, och det mötet
hölls utomhus. Hösten möte hölls på FN-dagen den 24 oktober inne i lokalen. Vid båda mötena deltog
ett tjugotal personer.
Kommunikation
Föreningen har utvecklat sin kommunikation avsevärt under året. Det har skett via Facebook och
Instagram, Gemenskaps-Nytt, Nyhetsbrev, Volontärbrev, Paradoxen, försäljning av boken
"Medmänsklighet" samt Medlemsbrev. Syftet har varit att informera om Ny Gemenskap, öka föreningens
intäkter, inbjuda till att bli volontär samt att stärka den demokratiska processen.
Under hösten anställdes en person för att ha ett sammanhållande ansvar för Ny Gemenskaps
kommunikation.
Paradoxen
Ny Gemenskaps tidning Paradoxen årgång 53 kom ut i slutet av december. Den speglar föreningens
verksamhet genom porträtt och repotage.
Samverkan med myndigheter och andra organisationer
Ny Gemenskap är en utpräglad samarbetsorganisation. All verksamhet utformas i regelbunden kontakt
med Socialförvaltningen i Stockholms stad, MUCF och Länsstyrelsen. Samarbete finns också med
Frälsningsarmén, "Hela Människan", " Den öppna Dörren", församlingar inom Equmeniakyrkan och
Evangeliska Frikyrkan samt församlingar inom Svenska Kyrkan, Sociala Missionen, Stockholms
stadsmission.
Ekonomi
Ny Gemenskap har sedan några år haft en mycket ansträngd ekonomi och styrelsen och ledningen har
gjort stora ansträngningar för att stärka ekonomin. En insamlingsansvarig har varit anställd under året
och antalet enskilda givare har ökat starkt.
Föreningens ekonomiska ställning har stärkts under året. Genom ett höjt anslag från Stockholms stad
samt ökade anslag från stiftelser och fonder har den ekonomiska grunden förstärkts. Föreningen har
också, i likhet med föregående år, fått statliga bidrag via MUCF samt Länsstyrelsen i Stockholms län.
Intäkterna under året uppgick till 14 646 tkr och kostnaderna till 14 161 tkr, vilket ger ett resultat på
485 tkr. Det egna kapitalet uppgår till 7 187 tkr. Verksamheten har till ca 40 % finansierats av
Stockholms stad.
Resterande intäkter är statliga bidrag via MUCF och Länsstyrelsen, bidrag från stiftelser och fonder,
kyrkor och samfund samt enskilda gåvor.
Utöver detta har föreningen fått gåvor i form av bl a kläder, bröd och andra matvaror och dessa syns inte
i den ekonomiska redovisninge. Matbanken och MartinServera har levererat livsmedel till en reducerad
kostnad.
Värdet av att kyrkorna Korskyrkan, Söderhöjdskyrkan, Västerortskyrkan och Frälsningsarmén Templet
samt föreningen Den Öppna Dörren upplåter sina lokaler till verksamheten Kafé i Gemenskap syns ej
heller i den ekonomiska redovisningen.
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Stiftelser som har givit större bidrag under 2021 är Stiftelsen Bertil Strömberg, Stiftelsen Oskar Hirsch
Minne och Byggmästare Axel Alms stiftelse.
Tack
Ny Gemenskaps styrelse vill framföra ett varmt tack till alla medlemmar, all personal och volontärer, alla
enskilda som stöttat föreningen genom frivilliga insatser och gåvor.
Ett varmt tack sänder vi också till våra samarbetspartners, Stockholms stad, församlingar, stiftelser och
fonder samt företag.
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Resultat och ställning
Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella investeringar
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)

2021

2020

2019

2018

2017

14 564
-14 158
385
82
464

12 455
-12 035
420
68
488

13 267
-14 770
-1 503
133
-1 369

15 204
-14 181
1 023
7
1 031

14 026
-15 394
-1 368
47
-1 321

7 187
68

5 254
65

6 144
80

8 434
82

4 374
72

Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
-

Förändring av eget kapital
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

2
3
4

558 611
13 603 764
413 071
14 575 446

380 740
11 653 185
421 390
12 455 315

5
6

-4 249 363
-9 941 487
-1
-14 190 851

-3 578 414
-8 456 752
0
-12 035 166

384 595

420 149

Resultat efter finansiella poster

82 422
-2 732
79 690
464 285

68 790
-848
67 942
488 091

Resultat före skatt

464 285

488 091

Årets resultat

464 285

488 093

Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Penninginsamlingar
Erhållna bidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

7
8
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2021-12-31

2020-12-31

0
0

0
0

0

0

36 354
11 783
128 296
176 433

33 233
2 874
117 030
153 137

2 344 571

2 344 571

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

8 082 376
10 603 380

5 680 960
8 178 668

SUMMA TILLGÅNGAR

10 603 380

8 178 668

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa anläggningstillgångar

9

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kortfristiga placeringar

Ny Gemenskap
Org.nr 802006-1019

Balansräkning

11 (15)

Not

2021-12-31

2020-12-31

4 433 330
128 080
2 140 912
464 285
7 166 607

2 985 700
128 080
1 652 819
488 093
5 254 692

625 389
212 560
384 560
2 214 264
3 436 773

569 882
283 318
333 415
1 737 361
2 923 976

10 603 380

8 178 668

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Dispositionsfond
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

11
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Erhållna Bidrag
Föreningen har sökt och erhållit bidrag ifrån Stockholms Stad, stiftelser och fonder för specifika projekt
eller för verksamheten i stort. Bidrag ska främst täcka kostnader i form av personal och livsmedel.
Bidragen redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och
företaget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag betalas ut i förskott och
intäktsförs i takt med utfört arbete som ingår i det specifika projekt som bidraget avser.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier, verktyg och installationer

5 år

Not 2 Penninginsamlingar
Gåvor från allmänheten / kollekter
Gåvor från enskilda givare

2021

2020

44 511
514 100
558 611

115 844
264 897
380 741

2021

2020

5 690 059
881 535
3 273 037
261 223
3 169 991
327 919
13 603 764

5 952 994
761 810
2 360 132
318 253
2 259 996
0
11 653 185

Not 3 Erhållna bidrag
Kommunala bidrag
Bidrag kyrkliga organisationer
Bidrag stiftelser & fonder
Lönebidrag
Statliga bidrag MUCF
Statliga bidrag TIA
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Not 4 Övriga verksamhetsintäkter
Matintäkter
Övriga intäkter

2021

2020

105 805
307 266
413 071

98 597
322 793
421 390

2021

2020

1 668 172
719 482
1 455 275
0
372 680
15 307
18 446
4 249 362

1 489 624
331 040
1 466 936
835
274 758
3 597
11 624
3 578 414

2021

2020

10
8
18

9
7
16

46 000

43 000

46 000

43 000

2021

2020

82 422
82 422

68 790
68 790

2021

2020

2 732
2 732

848
848

Not 5 Övriga externa kostnader
Livsmedelskostnader
Lokalkostnader
Övriga kostnader
Kontorsmaterial
Telefon och it-kostnader
Porton
Bankkostnader

Not 6 Anställda
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Lön inklusive pensionsvillkor
Högsta tjänstepersons lön, adm chefs månadslön men
därutöver ingen extra ersättning eller särskilda pensionsvillkor
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Utdelning på kortfristiga placeringar

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
Övriga räntekostnader
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Not 9 Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärden
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

2021-12-31

2020-12-31

154 000
154 000

154 000
154 000

-154 000
-154 000

-154 000
-154 000

0

0

Utgående redovisat värde
Not 10 Förändring av eget kapital
Ingående eget kapital
2021-01-01
Avsättning
ändamålsbest. medel
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Dispositionsfond

Ändamålsbest. medel

128 080

2 985 700

Balanserat Totalt eget
kapital
kapital
2 140 911

5 254 691

464 285

1 447 630
464 285

2 605 196

7 166 606

1 447 630

128 080

4 433 330

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna löner
Upplupna semesterlöner
Upplupna arbetsgiv avgifter
Övriga poster

2021-12-31

2020-12-31

182 950
525 627
225 744
1 279 943
2 214 264

67 809
420 620
153 039
1 095 893
1 737 361
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Stockholm 2022-03-08

Maria Wisén

Peter Olovsson
Ordförande

Per Rudin

Robert Öberg

Agnetha Dalemark

Anette Bäckström

Claudette Skilving

Vår revisionsberättelse har lämnats

Kristina Ahlstrand
Auktoriserad revisor

Lena Ljungström
Förtroendevald revisor

Ny Gemenskap

Årsredovisning
för

Ny Gemenskap
802006-1019

Räkenskapsåret

2021

Fastställelseintyg
Undertecknad styrelseledamot i Ny Gemenskap intygar att resultaträkningen och balansräkningen i
årsredovisningen har fastställts på föreningsstämma den 27 mars 2022. Föreningsstämman beslutade att
godkänna styrelsens förslag till resultatdisposition.
Jag intygar också att innehållet i årsredovisningen och revisionsberättelsen stämmer överens med
originalen.
Stockholm 2022-03-27

Peter Olovsson

