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Förord av kanslichefen
Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet 
och jämlikhet på alla områden samt att skapa social gemenskap och 
stödja varandra, så att vi kan leva ett aktivt och självständigt liv.

2014 var ett extremt år för SRF med 125-årsjubileum i Örebro i maj, 
kongress i Sundsvall i oktober samt en intensiv satsning på att påverka 
partierna inför valen till EU-parlamentet, riksdagen, landstingen och 
kommunerna.

Våra mål är långsiktiga och en del frågor äger vi inte själva vilket 
påverkar våra resultat. Positivt är att det finns både myndigheter och 
andra organisationer som stödjer eller arbetar mot samma mål som vi. 
Exempelvis anser såväl Arbetsförmedlingen som LO och andra orga-
nisationer att taket för lönestödet ska höjas och indexeras samt att en 
myndighet ska ha hela ansvaret för det arbetsmarknadspolitiska stödet 
för personer med funktionsnedsättningar. En förhoppning om initiativ 
på arbetsmarknadsområdet väcktes även i Regeringsförklaringen i 
oktober. 

Som ett led i vårt påverkansarbete deltog vi aktivt, tillsammans med 
övriga inom funktionshinderrörelsen, i de så kallade torsdags- och 
tisdagsaktionerna utanför Rosenbad och riksdagshuset. Protestak-
tionerna gällde det långa dröjsmålet innan regeringen och riksdagen 
antog bristande tillgänglighet som en diskrimineringsgrund i lag. SRF, 
US och FSDB kedjade fast sig utanför riksdagshuset den dag i juni 
då riksdagen antog det lagförslag vi sett fram emot, men som tyvärr 
innehåller stora brister.

Vårt idoga arbete för synskadades rätt att få stöd enligt LSS, lagen 
om stöd och service för vissa funktionshindrade, har medverkat till att 
socialstyrelsen har fått i uppdrag att utreda behov och möjligheter att 
genomföra specialistutbildningar för LSS-handläggare inom social-
tjänsten. SRF deltog också vid en hearing kring vad som bör ingå i en 
sådan utbildning.

I vårt arbete för en förbättrad rehabilitering av personer med synned-
sättning har vi medverkat i en styrgrupp med uppdrag att arbeta fram 
ett webbaserat svenskt kvalitetsregister inom synrehabilitering. För-
utom förbättrade möjligheter att säkerställa god kvalitet i habilitering 
och rehabilitering, kommer registret att kunna användas för jämförelser 
mellan syncentralerna och synliggöra jämställdhets- och åldersrelate-
rade aspekter. SRF har även medverkat i diskussioner för att få till en 
nordisk masterutbildning i synrehabilitering. En sådan samverkan i 



4

Norden har delvis påbörjats och kommer ytterligare utvecklas under 
2015.

SRF har påverkat myndigheten Trafikanalys förstudie av lagstift-
ningen för särskilda transporter, det vill säga färdtjänst, riksfärdtjänst, 
sjukresor och skolskjuts. Ett resultat av vårt arbete är att myndigheten 
i sin analys nämner färdtjänst utifrån olika behovsnivåer som ett sätt 
att öka flexibiliteten för vissa resenärsgrupper, vilket delvis ligger i linje 
med vår policy.

Handikapprörelsen blev redan i juni 2010 utlovade förtydligande i 
skollagen när det gäller att elever med funktionsnedsättning ska ha rätt 
till stöd även över lägsta kunskapsnivå. Riksdagen fattade 2014 beslut 
om förtydligandet, vilket vi ser som en garanti för att elever ska få stöd 
för att kompensera funktionsnedsättningen. Det är en seger för elever 
med funktionsnedsättning, men även för vårt påverkansarbete.

Vi har vid ett flertal tillfällen lyft behovet av att rektorer måste få 
kunskap om elever med funktionsnedsättning och vilka konsekvenser 
funktionsnedsättningar leder till i undervisningen. I Skolverkets revi-
derade mål för det obligatoriska rektorsprogrammet finns numera en 
skrivning om elever med funktionsnedsättning, vilket innebär att våra 
krav äntligen till viss del har beaktats.

Som en följd av vårt arbete för att kunna använda informations- och 
kommunikationsteknik för att få del av service av olika slag, gjordes ett 
försök med syntolkning via smartphones med positivt resultat. Den 
syntolkade filmen visades i ett 100-tal biografer runt om i landet. Vi 
deltog även på Svenska Filminstitutets workshop om tillgänglig bio, där 
olika program testades och framtida utveckling diskuterades. Resultatet 
blev att Filminstitutet tog fram en egen lösning och i december släpp-
tes syntolkning till filmen Gentlemen, som blev den första filmen som 
syntolkas med Filminstitutets nya app ”Tillgänglig Bio”.

Vi träffade ljudbokstjänsten Storytel och musiktjänsten Spotify, 
vilket har resulterat i att båda tjänsterna har släppt nya och tillgängliga 
appar för iPhone och iPad. När det gäller Spotify är även förbättringar 
av klientprogrammen för datorer att vänta.

Kontakt har tagits med två företag som säljer betalkortsterminaler. Vi 
informerade dem om hur det är att ha en synskada och inte kunna läsa 
vad som står på displayen och inte ordentligt kunna känna knapparna, 
men också om vilka krav vi har på tillgänglighet och att terminalerna 
måste ha tal som åtminstone talar om vilken summa man ska betala. 
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Våra synpunkter fick gehör och ett möte hölls där vi fick testa olika ter-
minaler. SRF har därefter skickat en skrivelse till en rad myndigheter, 
branschorganisationer, livsmedelskedjor och banker med våra argument 
och krav att betalkortsterminaler utrustas med bland annat tal och att 
sådana terminaler börjar efterfrågas på marknaden. Konsumentverket 
ska agera och föra dialogen vidare i deras funktionshindersråd. 
Myndigheten för Delaktighet kommer att uppdatera och utveckla sina 
riktlinjer utifrån våra krav.

Positivt är också att ett av apoteken, Hjärtat, har satt upp ett talande 
kösystem i ett antal av sina apotek.

Vårt SFI-Projekt i samarbete med Hagabergs folkhögsskola, som 
finansierats av Allmänna Arvsfonden, har avslutats. Nio synskadade 
invandrare från fem olika länder har fått lära sig svenska och att klara 
sig som synskadade. Eleverna har gjort mycket stora framsteg, nästan 
alla använder till exempel vit käpp. Efter projektet har vi påbörjat 
arbetet för att få en utbildning enligt projektets koncept till stånd, vilket 
alla tycker är viktigt, men ingen myndighet hittills vill ta ansvar för.

Tillsammans med organisationer av och för personer med synned-
sättning i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa bedriver SRF 
partnerskapsprojekt, så att de kan bedriva påverkansarbete och hävda 
sina rättigheter på nationell och lokal nivå.

SRF har en jurist anställd som främst ger stöd till medlemmar i juridis-
ka frågor som har anknytning till funktionsnedsättningen.

Vi skapar social gemenskap bland annat genom våra barnläger, 
branschföreningar av synskadade invandrare, vår ”resebyrå” SRF Fritid 
och rekreationsverksamheten på Almåsa under påsk, sommar och jul/
nyår.

SRF har myndighetsutövning inom ledarhundsverksamheten när det 
gäller tilldelning och återtagande av ledarhundar för synskadade. 2014 
köptes 36 ledarhundar från våra tre leverantörer. 

SRF tillhandahåller anpassade studiematerial till synskadade och 
dövblinda så de kan delta inom folkbildningen på ett jämlikt sätt. 

Vi bedriver undervisning i punktskrift för vuxna personer med 
synskador, vilket ger dem goda kunskaper om hur de kan underlätta sin 
vardag.
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Samarbetet med Dahl Medical, som påbörjades 2014, genererade ett 
bidrag till SRF på cirka 200 tkr, som följd av att SRF får 10 kronor per 
såld ögondusch. 

Arbetet med att uppdatera vår hemsida löper på, vilket medförde en 
stor engångskostnad 2014. Den nya sidan kommer bland annat att ha 
anpassning för mobila enheter. Tillgänglighet för såväl besökare som 
administratörer har getts hög prioritet. Det senare har dock dragit ut på 
tiden.

För ytterligare information hänvisas till årets verksamhetsberättelse, 
vilken hittas på SRFs hemsida, www.srf.nu.

                                                                                          Eva Björk, kanslichef
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Synskadades Riksförbund
Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01–2014-12-31

Styrelsen för SRF avger härmed följande årsredovisning.

Innehåll sida

Förvaltningsberättelse 8
Resultaträkning 17
Balansräkning 19
Kassaflödesanalys 21
Redovisnings- och värderingsprinciper 23
Noter 26

Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. 
Uppgifter inom parentes avser föregående år. 
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Synskadades Riksförbund, SRF, avger härmed årsredovis-
ning för räkenskapsåret 2014.

Allmänt om verksamheten
Organisation
Organisationsnr: 802007-3436
Säte: Stockholm, Sverige

Synskadades Riksförbund är synskadades intresseorganisation i 
Sverige. Organisationens ändamål sammanfattas i första paragrafen i 
stadgarna som lyder enligt följande:

”Vi har slutit oss samman i Synskadades Riksförbund, SRF, för att 
utifrån tanken om alla människors lika värde

– gemensamt hävda synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på 
alla områden samt 

 – skapa social gemenskap och stödja varandra, så att vi kan leva ett 
aktivt och självständigt liv.

Synskadades Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden 
intresseorganisation av synskadade; både blinda och synsvaga. 
Organisationen bildades 1889 under namnet De Blindas Förening och 
ombildades 1976 till Synskadades Riksförbund.”

SRF är en ideell förening med treplansorganisation, det vill säga med 
ett riksförbund, 24 distrikt och cirka 140 lokalföreningar. Nationella 
branschföreningar av synskadade kan anslutas till riksförbundet. Nio 
branschföreningar har beviljats inträde.

Medlem är ansluten till SRF och väljer själv var medlemskapet ska 
utövas. Röstberättigad medlem ska ange vilken lokalförening eller 
vilket distrikt och/eller vilken branschförening eller vilka bransch- 
föreningar han/hon vill ansluta sig till.
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Förbundsstyrelse
Förbundsstyrelsen har under året haft 11 protokollförda samman- 
träden, varav 1 telefonmöte.

En representant för Riksorganisationen Unga Synskadade (US)  
samt valberedningen har inbjudits att vara adjungerade till  
Förbundsstyrelsen. 

Styrelsen har fram till kongressen 2014-10-26  
haft följande sammansättning:

Håkan Thomsson, Tierp, förbundsordförande
Lars Nord, Uppsala, 1:e vice ordförande
Victoria Öjefors, Göteborg, 2:a vice ordförande
Alireza Ghanbar Alipour, Västra Frölunda
Ulla Bergeros, Luleå
Kjell Emanuelsson, Göteborg
Roland Gustafsson, Eskilstuna
Ann Jönsson, Haninge
Niklas Mattsson, Fjärås
Gunnar Sandström, Enskede
Max Stålnacke, Härnösand
Anita Svenningsson, Jönköping
Annika Östling, Sundborn

Victoria Öjefors gifte sig i augusti och heter nu Victoria Öjefors Quinn.

Förbundskongressen valde 2014-10-26 följande styrelse:
Håkan Thomsson, Tierp, förbundsordförande
Victoria Öjefors Quinn, Göteborg, 1:a vice ordförande
Niklas Mattsson, Fjärås, 2:a vice ordförande
Alireza Ghanbar Alipour, Västra Frölunda
Ulla Bergeros, Luleå
Agneta Elfving, Örebro
Roland Gustafsson, Eskilstuna
Ann Jönsson, Haninge
Gunnar Sandström, Enskede
Max Stålnacke, Härnösand
Anita Svenningsson, Jönköping
Maria Thorstensson, Färlöv
Annika Östling, Sundborn
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Granskningsutskottet har under året kontinuerligt granskat förbundets 
verksamhet. Utskottet har haft 4 sammanträden, varav 2 telefonmöten.

Organisationsrådet sammanträdde den 10 februari och den 24 mars, 
båda gångerna i Stockholm samt den 11 juni per telefon.

Rikskansliet
SRF har kanslilokaler i Enskede strax söder om centrala Stockholm. Vi 
hyr lokalerna och hyr i vår tur ut några rum till fyra externa hyresgäster 
(se vidare not 4).

Rikskansliet har en ledningsgrupp bestående av kanslichef, för-
bundsordförande samt tre verksamhetschefer. Ledningsgruppen har 
möten i stort sett en gång per vecka.

Betydande samarbeten
SRF är medlem i Lika Unika, som är en federation som vill öka 
respekten för mänskliga rättigheter i svensk politik, att alla ska få delta 
och bidra i samhället. Lika Unika verkar för mänskliga rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning, framförallt utifrån funktionshin-
der kopplat till syn, hörsel- och rörelse. Lika Unika bildades i december 
2009.

SRF är också medlem i MyRight, som är en Sidafinansierad ram- 
organisation för funktionshinderorganisationer i Sverige. SRF driver 
partnerskapsprojekt tillsammans med organisationer av och för perso-
ner med synnedsättning i Latinamerika, Afrika, Asien och Östeuropa. 
Arbetet samordnas genom MyRight.

Väsentliga händelser under året
SRF:s 125-årsjubileum firades i maj månad i Örebro. Det totala antalet 
anmälda deltagare blev ca 760 personer från Norrbotten i norr till 
Skåne i söder. Bland aktiviteterna kan nämnas tretton olika seminarier, 
vita-käpp-parad samt att få prova på att gå med ledarhund. Dessutom 
fanns runt 25 utställare på plats, från hjälpmedelsföretag till enskilda 
medlemmar. SRF hade också via museet en utställning om SRF.

SRF höll sin kongress i Sundsvall i slutet av oktober. Kongressen 
antog nya stadgar. Begreppet röstberättigad medlem har ändrats till 
synskadad medlem. Medlemmarna väljer själva genom sin medlemsav-
gift vilken/vilka lokalföreningar, distrikt och/eller branschföreningar 
medlemskapet ska tillhöra. Alla medlemmar har motionsrätt till kon-
gressen, både synskadade och stödjande. Distrikten kan nu välja om de 
vill ha representantskap eller medlemsmöte som sitt högsta beslutande 
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organ. Vid oenighet om hur stadgarna ska tolkas gäller förbundsstyrel-
sens tolkning.

Ett nytt principprogram ”Vår värld och Vision: Makten över våra liv” 
fastställdes liksom ett nytt övergripande etiskt program. I verksamhets-
riktningen 2015–2017 beslutade kongressen att temat ska vara ”Frihet i 
vår vardag”. Tre områden är särskilt prioriterade:

– Tillgänglighet och användbarhet i synskadades vardag
– Information om synskadades livssituation och möjligheter
– Utveckla SRF

Kongressen beslutade enhälligt att bevilja förbundsstyrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för verksamhetsåren 2011–2013.

Det intressepolitiska arbetet var till stor del fokuserad på ”super- 
valåret”. En särskild valplattform togs fram; ”Makten över våra liv  
– inspel i valrörelsen”. Den tog främst upp områdena arbete, utbildning, 
tillgänglighet samt hälsa. Plattformen låg till grund för genomförda 
träffar med allianspartierna, socialdemokraterna, miljöpartiet samt 
vänsterpartiet.

En ny hemsida är under utförande. Då den gamla hemsidan haft 
stora brister i tillgänglighet har tillgänglighet för såväl synskadade 
redaktörer som besökare högsta prioritet för den nya hemsidan. Utveck-
lingsarbetet har pågått under hela 2014. Den är beräknad att vara färdig 
och lanseras under första halvåret 2015.

SRF är med i ett skandinaviskt kalendersamarbete. Under hösten 
2014 kom den femte upplagan av den svenska versionen av kalendern 
”Årets ledarhundsvalpar” ut. Den skickades ut till 1,7 miljoner hushåll 
i syfte att dels öka kännedomen och kunskapen om SRF och dels ge en 
möjlighet att ekonomiskt stödja organisationen. Kalendern har fått ett 
mycket positivt mottagande, och utöver gåvor har den även genererat 
nya medlemmar och ett intresse för organisationen. (För det ekonomis-
ka utfallet, se Resultat och ställning sid 14.)
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Nya hyresavtal tecknades med Iris Förvaltning AB, som äger alla loka-
ler som SRF disponerar. Samtliga avtal gäller mellan 2015 och 2019. I 
samband med detta skrevs också nya avtal med SRF:s fyra hyresgäster, 
gällande samma tidsperiod men med möjlighet till uppsägning under 
avtalsperioden.

Nya revisorer upphandlades under 2014. Till nya revisorer valde 
kongressen Grant Thornton. Överenskommelsen är att de tidigare 
revisorerna PwC reviderar all verksamhet som gäller 2014 års räken-
skapsår, och att sedan Grant Thornton tar över och reviderar allt som 
gäller 2015 och framåt.

En uppdatering av ekonomisystemet Agresso ska genomföras 
tillsammans med Iris Förvaltning AB under 2015.

I samband med en ny avtalsperiod för SRF:s internationella 
utvecklingssamarbete 2015–2017 kommer från och med 2015 ett 
större formellt ansvar att tas för projektverksamheten. Det innebär att 
SRF kommer vidareförmedla projektbidrag från Sida och MyRight 
till våra partnerorganisationer i större omfattning, liksom att SRF tar 
ett större ansvar för projektadministration, uppföljning och kontroll av 
verksamheten. 

Kongressen har givit förbundsstyrelsen i uppdrag att se över det 
personella stöd som kansliet ger till distrikt och lokalföreningar. En 
utredning har börjat arbeta med frågan. Eventuellt kan resultatet bli  
ett förändrad organisation i framtiden.
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Resultat och ställning
Verksamhetens resultat uppgick till plus 1,2 Mkr, att jämföra med plus 
0,4 Mkr år 2013. De totala verksamhetsintäkterna har ökat med 11,2 
Mkr sedan föregående år och verksamhetskostnaderna har ökat med 
10,3 Mkr. Resultatet från finansiella investeringar uppgick till plus 4,4 
Mkr (1,5 Mkr).

Årets resultat uppgick till plus 5,6 Mkr (1,9 Mkr) och totalt eget 
kapital uppgick därefter till 41,6 Mkr (36,0 Mkr). Det fria egna kapita-
let var vid 2014 års utgång 33,4 Mkr (29,6 Mkr).

 
Verksamhetsintäkter
Totalt är verksamhetsintäkterna 91,3 Mkr (80,1 Mkr). Den stora 
ökningen beror främst på ökade kalendergåvor, ökade bidrag från 
Synskadades stiftelse samt ökad utdelning från Månadslotten.

Distriktsavgifter avser de av kongressen fastställda avgifterna som 
SRF:s distrikt inbetalar till riksförbundet. För både år 2013 och 2014 
uppgick de till 75 kr per röstberättigad medlem över 31 år. På kongres-
sen i oktober 2014 beslutades att distriktavgiften från 2015 ska vara  
50 kr för alla medlemmar över 31 år.

Handikapporganisationer erhåller statligt organisationsstöd från 
Socialstyrelsen, vilket särredovisas i not 3.

Anslag uppdragsverksamhet avser statliga bidrag till verksamheter 
som SRF bedriver på uppdrag av myndigheter. Övriga bidrag från 
myndigheter innefattar bidrag från offentligrättsliga organ från bland 
annat Allmänna arvsfonden (projektbidrag) och Arbetsförmedlingen 
(lönebidrag, bidrag till personligt biträde samt trygghetsanställning).

Arv och gåvor
Synskadades Riksförbund har tacksamt tagit emot arv, gåvor och 
överskott på lotterier på totalt 22,0 Mkr, fördelat enligt nedan.

 2014 2013 2012 2011 2010
Testamenten 3 297 1 740 1 099 6 944 1 720
Lotterier 7 795 4 081 7 816 1 976 1 635
Kampanjer (bl a kalendern) 9 921 7 660 4 962 2 382 1 414
Gåvor från företag 286 125 12 50 0
Övriga gåvor 714 496 443            376           333 
Totalt 22 013 14 102 14 332 11 728 5 102
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Kalendern
Då kalenderns ekonomi inte följer räkenskapsåret kan det vara av 
intresse att jämföra de olika kalendrarnas totala intäkter och kostnader. 
Observera att kalendern för 2015 till största delen berör ekonomin 
räkenskapsår 2014, kalendern 2014 berör räkenskapsår 2013 osv. 
Kostnaden för de olika kalendrarna är inte helt jämförbara, eftersom 
det i kostnaden för 2015 års kalender ingår fast personalkostnad, något 
som inte ingår i de tidigare åren.

  2015 2014 2013 2012 2011
Intäkter 9 779 7 827 5 522 2 421 1 730
Kostnader -4 538 -3 224 -2 869 -1 879 -1 784
Över-/underskott 5 241 4 603 2 653 542 -54

Siffrorna för 2015 års kalender är t o m 17 mars 2015.

Bidrag från Synskadades stiftelse
Synskadades Stiftelse har som ändamål dels att mottaga och förvalta 
medel som tillfaller stiftelsen eller SRF genom testamente eller gåvo- 
brev, dels medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård 
av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller blind 
ungdom. Man delar årligen ut ungefär 10 Mkr till SRF.

Synskadades stiftelse beviljade SRF ett bidrag om 13,3 Mkr (10,7 
Mkr) för året i syfte att delfinansiera förbundets olika verksamheter 
enligt följande, belopp i tkr:

Ögonforskning    1 000
Individstöd    1 200
Barn- och föräldraverksamhet    550
Rekreation för synskadade    1 936
Ekonomiska bidrag till behövande  
synskadadepersoner    550
Internationell verksamhet    900
Stöd till distriktens arbete för uppsökande
verksamhet, aktivering av medlemmar mm  3 775
Undervisning och utbildning    75
Göra information tillgänglig för synskadade  1 000
Uppsökande verksamhet    450
Projektbidrag    400
Jubileum    500
Kurs- och konferensbidrag    1 019
Summa    13 355
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I posten Rekreation för synskadade ingår 729 tkr, som gäller 2013 
men inte hann komma med i 2013 årsredovisning.

 
Verksamhetskostnader
Totalt sett är verksamhetskostnaderna 90,1 Mkr, vilket är en ökning 
med 10,3 Mkr. Den enskilt största ökningen berodde på jubiléet, vilket 
kostade 1,8 Mkr. Kostnaden för rekreation på Almåsa ökade från 2,0 
Mkr till 3,5 Mkr. Dessutom medförde en ökad upplaga av kalendern 
ökade verksamhetskostnader med 2,0 Mkr. För kostnaderna för 
ombyggnationen av hemsidan och för kongressen var reserverat i 2013 
års bokslut (se not 13).

De gemensamma kostnaderna för förtroendemannaorganisationen, 
ledning, ekonomiadministration, kontorsservice, lokaler med mera har 
fördelats på de respektive verksamheterna i förhållande till hur många 
anställda som arbetar inom de olika områdena. Fördelningsprincipen är 
oförändrad jämfört med föregående år. Totalt uppgick de gemensamma 
kostnaderna för 2014 till 17,8 Mkr (13,1 Mkr).

Finansiella instrument
En upphandling gällande förvaltning av vårt långsiktiga kapital ge-
nomfördes. Till nya kapitalförvaltare valdes Söderberg & Partners. Till 
följd av det nya avtalet flyttades alla värdepapper över från Swedbank 
till Nordnet, där de sedan såldes och nya värdepapper inköptes. Likaså 
sades reversfordran hos Synskadades Stiftelse upp och även det kapitalet 
överfördes till Nordnet. Som ett resultat av bytet av kapitalförvaltare 
genererades en kapitalvinst på ungefär 4 Mkr, vilket i sin helhet återin-
vesterades i nya värdepapper.

Söderberg & Partners ska på SRF:s uppdrag utföra en diskretionär 
portföljförvaltning avseende finansiella instrument utifrån SRF:s 
kapitalförvaltningspolicy.

Placeringspolicy
Organisationen har en fastställd kapitalplaceringspolicy, senast antagen 
av förbundsstyrelsen 2013-04-22. SRF ska, enlig policyn, placera sina 
tillgångar med möjlighet till god avkastning och utan alltför stora 
risker. Kapitalplaceringen ska ske på ett etiskt försvarbart sätt och till 
så låg förvaltningskostnad som möjligt. Förbundsstyrelsen tillsätter en 
kapitalförvaltningskommitté, vilken har att tillse att policyn fullt ut 
efterlevs. För information om fördelning av värdepappren, se not 9.
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Medlemmar
Röstberättigad medlem ska antingen själv vara synskadad med så 
nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift 
eller att med synens hjälp orientera sig eller på grund av synskadan ha 
andra väsentliga svårigheter i den dagliga livsföringen, eller vara vård-
nadshavare till barn med synskada enligt ovan som ej har fyllt 18 år. 

Stödjande medlem kan vara fysisk eller juridisk person och ska 
sympatisera med SRF:s arbete och värderingar.

Antal röstberättigade medlemmar är 9 359 (9 446). Antal stödjande 
medlemmar är 3 346 (3 321).

Totalt antal medlemmar under de senaste fem åren är:

 2014 2013 2012 2011 2010  
 12 705 12 744 13 044 13 562 13 998  

Stöd till forskning och utveckling
SRF är en av parterna i Synfrämjandet – ett informations- och erfaren-
hetsutbyte mellan SRF, Sveriges ögonläkarförening, Sveriges optikers 
riksförbund samt Föreningen för synrehabilitering.

Synfrämjandet utser även ledamöter till Ögonfonden, vars ordfö-
randeskap innehavs av SRF:aren Lennart Nolte. SRF har under 2014 
bidragit med 825 tkr till Ögonfondens kapital. Fondens ändamål är att, 
via stipendier, stödja svensk ögonforskning.

Under SRF:s 125-årsjubileum delades SRF:s ögonvårdspris ut för 
betydelsefulla insatser inom ögonområdet. Priset gick till datape-
dagogerna Karin Jönsson och Ulf Larsson samt Synteamet Annika 
Södergren, Anders Sjöström och Ann-Marie Fälted – resurscentret för 
barn med synnedsättning och andra funktionsnedsättningar i Örebro.
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Resultaträkning
  Not 2014 2013
Verksamhetsintäkter   
Medlemsavgifter  1 648 619
Gåvor  2 22 013 14 102
Bidrag  3 62 432 59 955
Övriga intäkter     6 208   5 456
Summa verksamhetsintäkter       91 301      80 132

   
   
Verksamhetskostnader          4, 5  
Påverkansarbete    -6 070 -5 290
Individstöd   -12 060 -9 470
Internationell verksamhet   -3 625 -2 861
Uppdragsverksamhet   -28 899 -29 358
Organisationsutveckling/
Lokalt och regionalt stöd   -17 238 -15 632
Information, marknad och 
ögonforskning   -22 211 -17 161
Summa verksamhetskostnader    -90 103 -79 772
   
Verksamhetsresultat          1 198 360

 

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper som   6 4 336 1330
är anläggningstillgångar   
Övriga ränteintäkter   7   102   191
Räntekostnader       -4     0
Summa resultat från  
finansiella investeringar   4 434 1 521

Årets resultat           5 632          1 881
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  Not 2014 2013

Fördelning av årets resultat            13
Årets resultat enligt resultaträkningen  5 632 1 881
Utnyttjande av ändamålsbestämda  1 652 138
medel från tidigare år  
Reservering av ändamålsbestämda
medel som inte utnyttjas under året    -3 449    -2 065 

Kvarstående belopp för året / 
Förändring av balanserat kapital          3 835   -46
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Balansräkning
per den 31 december

Tillgångar
  Not  2014 2013
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier  8 578 631

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar  9 29 128 15 323
Långfristiga fordringar  10          0 10 000
   29 128 25 323
   
Summa anläggningstillgångar   29 706 25 954

Omsättningstillgångar

Varulager   461 438
   
Kortfristiga fordringar   
Kundfordringar   1 191 1 497
Övriga fordringar   1 952 2 409
Förutbetalda kostnader och    
upplupna intäkter  11 1 600 1 817
   4 743 5 723

Kortfristiga placeringar  12 10 843 4 763

Kassa och bank  18 5 521 11 336

Summa omsättningstillgångar   21 568 22 260
   

Summa tillgångar         51 274       48 214
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Eget kapital och skulder
  Not 2014 2013

Eget kapital  13

Ändamålsbestämda medel
Alvar och Frida Bloms fond   3 778 3 778
H Thomssons fond för intressepolitik  32 0
U Fernquists fond för ögonforskning      5         0
Överskott pensionsmedel   0 229
Övriga medel   188 290
Avsättning kongressen   0   600
Avsättning omställningsbidrag   530 600
Avsättning uppdatering av hemsida  366    900
Övriga avsättningar   3 293        0
   8 192 6 397

Fritt eget kapital
Balanserat kapital   27 776 27 692
Årets resultat     5 632      1 881
   33 408 29 573

Summa eget kapital   41 600 35 970

Skulder

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder   1 457 2 903
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  14, 16  509 499
Övriga skulder   895 811
Upplupna kostnader och    
förutbetalda intäkter    15 6 813 8 031
   9 674 12 244

Summa skulder   9 674 12 244

Summa eget kapital och skulder       51 274        48 214

Ställda säkerheter   Inga Inga
Ansvarsförbindelser  17, 18 350 200
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Kassaflödesanalys
per den 31 december 

  Not 2014 2013
Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat   1 199 360

Justeringar för poster som inte 
ingår i kassaflödet
Avskrivningar    334 289
Vinst vid försäljning av inventarier      0   -15
    334 274

Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgångar   4 336 1 331
Resultat från kortfristiga placeringar  102 191
Erlagd ränta       -6     -3
   4 432 1 519

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital     5 965         2 153

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändringar av varulager   -24 -104
Förändring av kortfristiga fordringar  979 -1 390
Förändring av kortfristiga skulder   -2 570     -934
   -1 615 -2 428

Kassaflöde från den 
löpande verksamheten          4 350 -275
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  Not  2014 2013
Investeringsverksamheten

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  0 15
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -280 -449
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar  -32 099 -3 223
Försäljning av finansiella anläggningstillgångar  28 294 3 573
Minskning/Ökning av kortfristiga finansiella 
Placeringar           -6 080       8 861 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -10 165 8 777

 
Årets kassaflöde    -5 815 8 502
Likvida medel vid årets början    11 336 2 834
Likvida medel vid årets slut  18  5 521 11 336
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Redovisnings- och  
värderingsprinciper
SRF:s redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). Uppställningen av 
resultat- och balansräkningen följer i huvudsak den mall för årsre-
dovisning som Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) har 
utarbetat. Övergången till K3-regelverket innebär inte något byte av 
redovisningsprincip och någon omräkning av jämförelseåret 2013 har 
därmed inte skett.

Medlemsavgifter
Distriktsavgifter avser de av kongressen fastställda avgifterna som 
SRF:s distrikt inbetalar till riksförbundet. Distriktsavgifterna redovisas 
vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidspe-
riod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken SRF tar emot en tillgång som har ett värde utan 
att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet 
bidrag. Om tillgången erhålls därför att SRF uppfyllt eller kommer 
att uppfylla vissa villkor och SRF har en skyldighet att återbetala till 
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva. Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt 
när de erhålls. Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel värderas 
till marknadsvärdet vid gåvotillfället. Erhållna gåvor redovisas netto, 
det vill säga efter avdrag för de direkta kostnader som kan uppkomma 
vid försäljning av en tillgång. Gåvor där givaren bestämt att medlen ska 
användas till särskilda ändamål särredovisas som ändamålsbestämda 
medel i eget kapital. 

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.

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.

Övriga intäkter 
Övriga intäkter omfattar försäljning av Lyckopenningen, övrig försälj-
ning, kurs- och deltagaravgifter samt övriga intäkter. 
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Verksamhetskostnader
Verksamhetens kostnader redovisas utifrån funktion för att återspegla 
SRFs verksamhet. De gemensamma kostnaderna för förtroendeman-
naorganisationen, ledning, ekonomiadministration, kontorsservice, 
lokaler med mera har fördelats på de respektive verksamheterna i för-
hållande till hur många anställda som arbetar inom de olika områdena. 
Fördelningsprincipen är oförändrad jämfört med föregående år. 

Balansräkningen
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat 
anges nedan.

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet och 
skrivs av linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Datorer ses som 
en förbrukningsinventarie och skrivs av samma år som inköpet. Bilar 
skrivs av på tre år. Övriga inventarier skrivs av under fem år.

Finansiella tillgångar
Långfristiga innehav i aktier och andelar värderas till anskaffnings-
värde. Om det verkliga värdet har minskat och denna värdenedgång 
bedöms vara varaktig sker en nedskrivning. Vid värderingen tillämpas 
portföljmetoden ”kollektiv värdering”.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar värderas enligt lägsta värdets princip, det vill 
säga till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på 
balansdagen. 

Varulager
Handelsvaror som är avsedda för försäljning värderas till det lägsta av 
anskaffningsvärdet eller verkligt värde på balansdagen.

Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel i balansräkningen avser en del av det egna 
kapitalet som av givare eller donator bestämts ska användas till särskilda 
ändamål eller medel som förbundsstyrelsen beslutat ska användas på 
ett särskilt sätt. När förbundet belastas med kostnader för ändamålet 
redovisas dessa i resultaträkningen. Upplösning sker därefter av för 
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ändamålet avsatta medel under eget kapital med motsvarande belopp. 
Se vidare noten under eget kapital. 

Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, det vill 
säga leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över 
leasingperioden.
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Noter
Om inte annat anges är alla belopp angivna i tusentals kronor.

Not 1 – Medlemsavgifter
   2014 2013
Distriktsavgifter   642 613
Stödjande medlemmar   6 6
Summa   648 619

Not 2 – Gåvor
   2014 2013
Gåvor från allmänheten   10 258 7 783
Gåvor från företag    286 125
Arv, testamenten och minnesgåvor  3 673 2 112
Lotterier   7 796 4 082
Summa   22 013 14 102

Not 3 – Bidrag
   2014 2013
Från staten till uppdragsverksamhet  29 829 28 513 
Statligt organisationsstöd   6 564 6 794
Övriga bidrag från myndigheter   6 869 7 711
Synskadades Stiftelse   13 355 10 734
Övriga bidrag från stiftelser/
organisationer   5 815 6 203
Summa   62 432 59 955

Not 4 – Operationell leasing
SRF leasar framför allt kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter 
uppgår till 2 934 tkr (2 610 tkr).

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
   2014 2013
Inom 1 år   2 509 2 328
1–5 år   8 613 453
Senare än 5 år          0        0
Summa   11 122 2 781
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Leasingintäkterna består helt av hyresintäkter.  
Intäktsförda leasingintäkter uppgår till 170 tkr (37 tkr).

Framtida leasingintäkter förfaller enligt följande:
   2014 2013
Inom 1 år   49 9
1-5 år   0 0
Senare än 5 år          0        0
Summa   49 9

Not 5 – Löner, andra ersättningar och  
sociala kostnader samt medelantalet anställda

Riksförbundet
   2014 2013
Löner och andra ersättningar  
Förbundsstyrelse och ordföranden  718 714
Övriga anställda   23 112 21 462
Totala löner och ersättningar   23 830 22 176 

Sociala kostnader   9 357 8 846
(varav pensionskostnader)   (2 147) (2 095)

Ersättningar till förbundsstyrelsen avser styrelsearvoden enligt 
kongressbeslut samt förlorad arbetsförtjänst och skattepliktiga reseer-
sättningar i samband med sammanträden och övriga uppdrag. Vidare 
ingår lön och arvode för förbundsordföranden. Av pensionskostnaderna 
avser 81 tkr (70 tkr) förbundsordförande. Förbundsordföranden har 
inget särskilt pensionsavtal utan premier inbetalas enligt KTP-planen 
liksom för övriga anställda.

Nuvarande förbundsordföranden har ett avtal som ger mellan en till 
sex månadslöner i avgångsvederlag om uppdraget avslutas, oaktat om 
uppdraget avslutas genom val eller på egen begäran. Antalet månader 
som avgångsvederlag betalas beror på uppdragets längd räknat i antal 
år. Samordning sker med annan inkomst.

Förbundsstyrelsens ledamöter uppbär också vissa arvoden från andra 
myndigheter, stiftelser, organisationer och företag, där de sitter i styrel-
ser, nämnder, råd, arbetsgrupper och liknande nominerade eller utsedda 
till representanter för riksförbundet eller för Synskadades Stiftelse. Det 
sammanlagda beloppet för samtliga styrelsemedlemmar har under 2014 
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varit 55 tkr. De organisationer man fått ersättning från är Synskadades 
stiftelse, Iris Förvaltning AB, Gerda Roos-Bobergs stiftelse, samt 
Punktskriftsnämnden. Ordförande har inte fått ersättning från någon 
annan organisation.

I beloppet för övriga anställda ingår för 2014 utbetalda arvoden och 
förlorad arbetsförtjänst om totalt 465 tkr (474 tkr).

Medelantalet anställda
                                                                            2014                                                      2013
 Kvinnor Män  Kvinnor Män
Rikskansliet 38 21  34 23
     
Antalet anställda vid rikskansliet 2014 var 64 (63) personer varav 42 
(39) kvinnor och 22 (24) män. Av de anställda var 28 (30) synskadade 
och 36 (33) seende. Omräknat till heltidstjänster var antalet tjänster vid 
rikskansliet 58 (57).

Uppgifterna avser antalet personer/tjänster vid rikskansliet per den 
31 december respektive år och inkluderar ordförande. I rikskansliet har 
inräknats personal i Enskede och personal som arbetar på distans samt 
de regionala ombudsmännen som är finansierade av riksförbundet.

Antalet anställda har minskat med 1,6 procent. 64 procent av de 
anställda är kvinnor och 36 procent män. Knappt halva personalstyrkan 
utgörs av personer som har en synskada.

Chefsorganisationen, vilken tillsammans med ordföranden utgör 
ledningsgruppen, består av en kanslichef som också fungerar som 
administrativ chef, en intressepolitisk chef, en individstödschef samt en 
kommunikationschef. En del rekryteringar har genomförts, samman-
lagt sju personer har nyanställts.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare på balansdagen

                                                                               2014                                                   2013
 Kvinnor Män  Kvinnor Män
Styrelsen 7 6  5 8
Ledande tjänstemän     
inklusive ordförande 2 3  2 3
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Övriga anställda i distrikt, lokalföreningar och branschföreningar
Utöver redovisade ersättningar ovan är riksförbundet arbetsgivare 
för anställda ute i landet i distrikt, lokalföreningar och närstående 
föreningar. Riksförbundet svarar för personal- och löneadministration 
samt utbildning. Distrikt och lokalföreningar svarar för arbetsledning 
och personalvård samt finansierar lönekostnaderna och de sociala 
avgifterna. Kostnaderna för dessa anställda ingår inte i de redovisade 
verksamhetskostnaderna i resultaträkningen.

  2014  2013
Löner och andra ersättningar  11 846  13 299
Totalt löner och ersättningar  11 846  13 299

Sociala kostnader  4 982  5 313
(varav pensionskostnader)  (1 551)  (1 268) 

I beloppet löner och andra ersättningar ingår för 2014 utbetalda  
arvoden och förlorad arbetsförtjänst om totalt 0 tkr (134 tkr). 

Medelantalet anställda
                                                                            2013                                                    2012
 Kvinnor Män  Kvinnor   Män
Personal i distrikt,  
lokalföreningar    
och närstående föreningar 29 11  35 1 
    

Not 6 – Resultat från värdepapper och fordringar 
som är anläggningstillgångar
  2014  2013
Utdelningar  131  626
Ränteintäkter  289  375
Resultat försäljning  3 916  329
Summa  4 336  1 330

Den stora vinsten från försäljning av värdepapper som är anläggningstill-
gångar beror på att alla värdepapper såldes vid byte av kapitalförvaltare.
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Not 7 – Övriga ränteintäkter  
och liknande resultatposter

  2013  2012
Realisationsresultat vid försäljningar 80  139
Ränteintäkter   22  52
Summa  102  191

Not 8 – Inventarier
  2014  2013
Ingående anskaffningsvärde  3 361  3 067
Inköp  280  450
Försäljningar och utrangeringar  0  -156
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  3 641  3 361

Ingående avskrivningar  2 729  2 596
Försäljningar och utrangeringar  0  -156
Årets avskrivningar  334  290
Utgående ackumulerade  
avskrivningar  3 063  2 730

Utgående värde  578  631

Not 9 – Aktier och andelar
  2014  2013
Ingående anskaffningsvärde  15 323  15 673
Förvärv  32 099  3 223
Försäljning  -18 294  -3 573
Utgående anskaffningsvärde  29 128  15 323
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                                                                                   2014                                         2013
 Bokfört Marknads Bokfört Marknads
 värde värde värde värde
Andelar i fonder 
Swedbank Robur    
Ethica Global   3 925 4 611
Ethica Sverige   3 270 3 991
Räntefond Talenten   5 732 5 663
    
 
Övriga värdepapper    
Övriga aktier och andelar 282 282 2 396 3 441

Nordnet depåer
AMF Räntefond Kort 1 707 1 710
Catella Avkastning 1 707 1 708
Catella Nordic Corp 1 816 1 794
DNB Småbolagsfond 3 196 3 362
Excalibur 80 80
Folksam Aktiefond Europa 667 677
Folksams Aktiefond Japan 264 277
Nordea European High 
Yield Fund 1 564 1 574
Simplicity Företagsobl 843 834
Spiltan Räntefond Sverige 2 481 2 482
SPP Aktiefond Europa 1 457 1 476
SPP Aktiefond Sverige 6 372 6 627
SPP Aktiefond USA 1 811 2 015
SPP Emerging Markets SRI 609 602
SPP Företagsobligationsfond 1 686 1 689
UBS (Lux) Equity Fund 
Global Sustainable 537 577
Öhman Etisk Index Pacific 757 780
Öhman Etisk Index USA 1 292 1 454
Summa aktier och andelar 29 128 29 718 15 323 17 706
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Not 10 – Långfristiga fordringar  
I samband med byte av kapitalförvaltare sades de två räntebärande 
reverserna i Synskadades Stiftelse om vardera 5 000 tkr upp och  
pengarna lades in i depån hos Nordnet. 

     
Not 11 – Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter    
   2014    2013 
Upplupna räntor   19 48
Upplupna bidrag från Arbetsförmedlingen 933 1 095
Övriga poster   648 674
Summa   1 600 1 817

 
Not 12 – Kortfristiga placeringar
   2014  2013
Nordea Korttidsränta, bokfört värde  10 843  4 763
Summa   10 843  4 763

Nordea Korttidsränta, marknadsvärde  10 901  4 829

Not 13 – Eget kapital 

 Ändamåls  Balanserat  Summa  
 bestämda  kapital  eget
 medel  (inkl årets  kapital
   resultat) 

Ingående balans 6 397  29 571  35 968
Årets resultat   5 632  5 632
Reserveringar 3 448  -3 448  0
Utnyttjanden -1 653  1 653  0
Utgående balans 8 192  33 408  41 600

     
Fördelning av årets resultat avser ränta motsvarande avkastningen på 
eget kapital, vilken gottskrivs egna fonder och de ändamålsbestämda 
medel som är arv eller gåvor.

 2013
48

1 095
674

1 817
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Gåvor och arv inkomna under året där givaren angett att medlen ska 
användas för särskilda ändamål och när medlen helt eller delvis inte 
kunnat användas under räkenskapsåret har fonderna eller de ändamåls-
bestämda medlen ökat.

Specifikation av ändamålsbestämda medel 

  Ingående   Förändring Utgående  
  balans   balans

Alvar och Frida Bloms fond                          3 778  0 3 778
H Thomssons fond intressepolitik   0 32 32
U Fernquists fond ögonforskning   0 5 5
Gåvor punktskriftsverksamheten   20 -20 0
Gåvor ögonforskning   83 2 85
Gåvor biståndsverksamhet   77 9 86
Gåva ledarhundsverksamheten   0 3 3
Gåvor Göte Linghede (Museet)   17 0 17
Överskott pensionsmedel   229 -229 0
Avsättning rehab distrikten   93 21 114
Utnyttjande kongress   600 -600 0
Utnyttjande omställningsbidrag   600 -70 530
Utnyttjande uppdatering hemsida   900 -733 167
Avsättning fortsatt utbyggnad hemsida  0 200 200
Avsättning FS besök i London   0 200 200
Avsättning ledarhundsverksamhetens
besök i England   0 100 100
Avsättning nybyggnation arkiv   0 500 500
Avsättning kommunikationsstrategi  0 250 250
Avsättning projekt verksamhetsstyrning  0 200 200
Avsättning uppgradering ekonomisystem   0 500 500
Avsättning projekt SRF:s historia   0 800 800
Avsättning ledarhundsfond   0 100 100
Avsättning informatörsutbildning   0 500 500
Avsättning ledarhundsfolder   0 25 25
Summa   6 397 1 795 8 192
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Not 14 – Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

   2014 2013
Sidabidrag, via MyRight   42 19
Bidrag från Allmänna Arvsfonden  175 0
Offentliga bidrag till verksamheten   2 281
Privaträttsliga bidrag till verksamheten  290 199
Summa   509 499

Samtliga offentliga bidrag 2014 som inte har utnyttjats  
ska betalas tillbaka till bidragsgivaren.

Not 15 – Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter
   2014 2013
Semesterlöneskuld   1 878 1  787
Upplupna sociala avgifter   879 913
Beviljade ej utbetalda bidrag enskilda  95 105
Upplupen kostnad för  
inköp av ledarhundar   2 184 2 863
Övriga poster   1 777 2 363
Summa   6 813 8 031

Not 16 – Vidareförmedlade bidrag
   2014 2013
Ingående skuld   0 0
Under året mottagna offentliga bidrag  229 224
Under året förmedlade offentliga bidrag  -229 -224
Utgående skuld   0 0

Not 17 – Ansvarsförbindelse
   2014 2013
Resegaranti   350 200
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     Håkan Thomsson                         Victoria Öjefors Quinn                         Niklas Mattsson
           ordförande                                     1:e vice ordförande                           2:e vice ordförande

     
Alireza Ghanbar Alipour                       Ulla Bergeros                                      Agneta Elfving

     
Roland Gustafsson                                     Ann Jönsson                                 Gunnar Sandström

     
        Max Stålnacke                              Anita Svenningsson                            Maria Thorstensson

   
        Annika Östling                            Eva Björk, kanslichef

 
 

Not 18 – Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
   2014 2013
Kassamedel   14 7
Banktillgodohavande   3 791 11 129
Nordea Inlåningskonto (resegaranti)  350 200
Ännu ej placerade likvida medel Nordnet  1 366 0
Summa   5 521 11 336

                     Ulrika Granholm Dahl 
Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har avgivits den                                                             2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Enskede den                                                             2015
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Stöd gärna vårt arbete. Pg 90 00 90-2

Detta material finns i följande versioner: 
på papper i tryckt text och som punktskrift,  
som word-fil, samt inläst på CD i DAISY-format. 

Beställs hos SRF Kontorsservice, tel: 08-39 90 00  
eller via e-post: kontorsservice@srf.nu

Synskadades Riksförbund · 122 88 Enskede
tel: 08-39 90 00 · fax: 08-39 93 22
info@srf.nu · www.srf.nu


