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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Organisation
Föreningen Reningsborg är en idéburen organisation som är organiserad som en förening med många ideella insatser, vars uppdrag är
att finnas till för och stödja människor när de behöver en hjälpande hand i livet. Målet är att varje människa föreningen möter ska
utvecklas, växa, bli mer självständig och få mer inflytande över sitt eget liv. Föreningen skall bland annat starta och stödja
verksamheter som skapar sysselsättning och ger framtidstro. Mottot för föreningen är ”Tillsammans skapar vi framtidstro”.
Reningsborg grundades år 1992. Årsstämman är högsta beslutande organ i Reningsborg och utgörs av närvarande medlemmar.
Vid utgången av 2021 hade föreningen 72 (97) medlemmar som vardera betalat 100 kr i medlemsavgift.
Reningsborg består av en juridisk enhet, den ideella föreningen Reningsborg.
Reningsborgs styrelse består av ordförande, åtta ordinarie ledamöter, en suppleant samt en personalrepresentant. Under 2021 har fem
ordinarie styrelsemöten hållits. I april hölls föreningens årsstämma med tillhörande konstituerande styrelsemöte.
Medarbetare
Föreningens arbete i Göteborg utförs av anställda och volontärer. Medelantalet anställda har under 2021 varit 55 (50) heltidstjänster
(23 kvinnor och 32 män). Liksom tidigare år har vi haft volontärer till hjälp. Volontärerna ”försvann” drastiskt under 2020 och har
även under 2021 varit färre än normalt. De flesta volontärerna är engagerade inom secondhandförsäljningarna, andra ger som
yrkesvolontärer bidrag och stöd genom särskild yrkeskompetens.
Medarbetare som är placerade i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder deltar i verksamheten. Syftet med placeringarna är
arbetsträning och i många fall även rehabilitering.
Under året som gått har det systematiska arbetet med arbetsmiljöfrågor i verksamheterna i stor omfattning varit kopplade till det
aktuella läget utifrån den fortsatta pandemin, med fokus på att på bästa möjliga sätt hantera situationen.
Avstämningar, möten, arbetsplatsträffar, seminarium kring arbetsmiljöfrågor etc. har genomförts, liksom föregående år, med
anpassningar utifrån rådande omständigheter.
Sjuktalen, dvs. den sammanlagda sjukfrånvaron i förhållande till arbetade timmar, var för 2021 5,89% (5%).
Företagets säte är Göteborg
Verksamhet i Sverige
Fastigheter och ägarförhållanden
Föreningen äger samtliga fastigheter på Reningsverksgatan 1 i Västra Frölunda. Fastigheten på Angeredsvinkeln 9 såldes under 2018
till Husvärden AB som sedan dess är hyresvärd för densamma.
Secondhandbutiker
Föreningen driver fyra secondhandbutiker. Butikerna är belägna i Västra Frölunda, Angered, Partille och Wieselgrensplatsen. Butiken
på Wieselgrensplatsen är vår nyaste butik och startade i maj månad.
I butikerna verkar den största delen av föreningens volontärer. Butikerna har stort samarbete med företag, organisationer, myndigheter,
kommuner m.fl.
Arbetsträning
Föreningen erbjuder, i samarbete med Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan, Frivården m.fl. arbetsträning för
personer som av olika skäl behöver stöd att komma in i eller tillbaka till arbetslivet. Arbetsträningen sker i våra butiker och sociala
företag (Däck och Tvätt, Café au The´, hunddagiset REKO). Reningsborg erbjuder en mängd olika arbetsträningsmöjligheter,
exempelvis butiksarbete, logistik, trädgård, kök, café, hunddagis och biltvätt.
Den förstärkta arbetsträningen Ateljé Spaljé i Tegelhuset har under 2021 totalt haft 20 deltagare, varav 16 är kvar i arbetsträning under
2022. En praktikant från Liljeholmens diakonutbildning var i ateljén under året och en dag i veckan finns en volontär på plats för att
hjälpa till med bl a sömnad.
Arbetsträningen har varit uppdelad på hantverk i ateljén och keramik i källaren, återbruk, trädgårdsterapi och trädgårdsprojekt.
Samtalsgruppen "Hela livet" har också erbjudits till deltagarna och Reningsborgs personal. En medarbetare från Partille
secondhandbutik har gått kursen för att kunna få igång samtalsgrupp även där.
Ateljén har fortsatt arbetet med att utveckla trädgårdsrum i form av fler rabatter och odlingar. I maj installerades ett växthus i
Nyttoträdgården där tomater och chili odlades. Under 2021 startades Reningsborgs trädgårdsgrupp där personer både från ateljén och
secondhandbutiken hjälps åt i trädgården en eftermiddag i veckan.
Butik Ateljé Spaljé höll öppet vid några tillfällen under året, i maj hölls vårmarknad och i november julmarknad. Alla intäkter från
dessa tillfällen gick in på Reningsborgs 90-konto.
2021 blev ett år då verksamheten verkligen blommade ut och är nu starkt etablerad. Det ökade antalet deltagare har gjort att lokalerna
har fått utvecklas och anpassas för att stämma överens med de nya behoven och framför allt Ateljé Spaljés vision och arbetssätt att
skapa en trygg, lugn och kreativ arbetsmiljö.
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Projektet Arbvux (arbetsmarknad- och vuxenutbildning Göteborg Stad) som startade 2018, har fortsatt hela 2021 med ett nittiotal
deltagare, fördelat mellan Frölunda och Angereds secondhand-verksamheter.
I Frölunda kommer det ett femtontal deltagare per omgång (vardera på 3 månader) och i Angered kommer deltagarna löpande under
året. Reningsborgs uppdrag är att utföra en kompetenshöjande arbetsmarknadsinsats för personer som befinner sig utanför
arbetsmarknaden. Genom att blanda teori och praktik får deltagarna med sig en bred kunskap från olika delar i verksamheten som de
kan använda framledes.
Vid årets slut fanns 62 (33) personer i arbetsträning i verksamheten. Totalt har Reningsborgs verksamheter handlett 256 personer i
olika former av arbetsträning. Det inkluderar arbetsträning, praktikanter, butiksvolontärer, ungdomar från Agape (ensamkommande)
samt Arbvuxdeltagare
Många av dessa medarbetare går vidare till utbildning eller anställning, i eller utanför Reningsborgs verksamheter. I denna siffra (256)
är inte försäljningsvolontärerna inräknade som är ett femtiotal personer.
Boende
Reningsborg har under 2021 drivit två boenden; ett s.k. vandrarhemsboende och ett studentboende.
Boendet på Angeredsvinkeln 9 är ett boende för enskilda personer och familjer med nödbistånd. Under 2021 har vi haft 33 rum till
förfogande.
Studentboendet i radhusen (Frölunda) har varit fullbelagt under hela året med ett tjugotal studenter och fyra ensamkommande
ungdomar via föreningen Agape.
De senaste åren har kommunen ändrat förutsättningarna för att driva boenden flertalet gånger. Det har försvårat vårt arbete med att få
kontinuitet och ekonomisk bärighet vad gäller boendeverksamhet.
Sociala företag - Däck &Tvätt och Café au Thé och hunddagiset REKO.
Föreningens sociala företag Däck och Tvätt är en verkstad för biltvätt, däckbyte och däckförvaring m.m. med syfte att anställa
ungdomar och att i nästa steg skapa förutsättningar för anställningar inom andra företag. Däck och Tvätt har gått bra under året.
Däckkunderna ökade något under hösten till ca 3400 kunder totalt.
Under 2021 har Däck och Tvätt haft 1 ungdom anställd och 1 ungdom via kommunen samt 1 ungdom från arbetsförmedlingen och 3-4
ensamkommande via Agape.
Däck&Tvätts personal har under hela året varit behjälpliga med renoveringar och underhåll på alla Reningsborgs verksamheter.
Speciellt behjälpliga kring uppstarten av Reningsborgs nya verksamheter: Wieselgrensplatsens secondhandbutik och hunddagiset
REKO.
Reningsborgs andra sociala företag "Café au Thé" öppnade på Järntorget i augusti 2019 i Göteborg Föreningscenters lokaler. GFC är
hyresvärd och inhyser ett åttiotal föreningar. Café au Thé har haft öppet hela 2021 trots att pandemin fanns kvar i samhället.
I dagsläget har caféet en heltidsanställd verksamhetsansvarig samt fyra till fem personer på arbetsträning.
Reningsborgs hunddagis REKO öppnade sina portar i tegelhuset, Frölunda, i september 2021. Hunddagiset startade av flera
anledningar, dels är hunddagis en utmärkt plats för människor i behov av arbetsträning, dels behövde tegelhuset fler intäktsbärande
verksamheter på grund av höga fasta kostnader.
Översta våningen inreddes till stor del av secondhandvaror och tre personer (2,35 heltider) anställdes i verksamheten. Under hösten
placerades fyra personer i arbetsträning.
Reningsborgs catering huserar i tegelhusets översta våning. Här lagas ca 200 luncher varje dag som levereras till bl.a.
psykiatriboenden, förskola, företag m.fl. Några av våra beställare är Chalmers Tekniska Högskola, Engelhardt&co,
Räddningsmissionen och Pingstkyrkan Västra Frölunda.
Cateringen är även behjälplig för Reningsborgs övriga verksamheter.
Övriga sociala projekt
I augusti 2016 startade Stena Fastigheter och Reningsborg ett socialt projekt riktat till ungdomar med målet att minska arbetslöshet
och socialt utanförskap. Projektet och samarbetet har varit mycket lyckat och har fortsatt under hela 2021.
Avtalet med Stena Fastigheter som gick ut förlängdes fram till 2022.
Ovan nämnda sociala projekt är kopplade till Däck och Tvätt och utförs av ungdomar därifrån tillsammans med en handledare.
CSR (Företagens sociala ansvar)
Ett axplock av det som gjorts under 2021:
- Tjugo21- företagssponsring där ett femtontal företag skänker 21 tkr per år för handledartjänst på Däck och Tvätt.
- Under året har Reningsborgs företagsvänner ökat till 37 (35) stycken.
- Reningsborg har besökt ett tjugotal olika företag, kyrkor och föreningar för att sprida information och samla in kläder med hjälp av
"Reningsborgskassen". Detta trots fortsatt pandemi under året.

Sida 3 av 18

Reningsborg

Org.nr. 857206-6812
- Reningsborg är medlem i Famna och ingår i nätverket Famna Väst som med jämna mellanrum träffas för att lyfta den idéburna
sektorns frågor i Göteborg och stötta varandra inom våra respektive verksamhetsområden. Mötena har varit digitala under 2021.
- Vi har utökat vårt samarbete med Länsförsäkringar som bland annat inneburit en ökning från tre till fyra trygghetsvärdar i
förortsskolor. Länsförsäkringar sponsrade även tio klassers utflyktsresa till Nordens Ark från förortsskolorna.
- Vi har etablerat samarbete med Partille Kommun och näringsliv. Cirka 30 företag ingår i "frukostklubben" som regelbundet möts.
- Reningsborg hade popup-butik på Nordstans köpcenter en hel vecka i november. Positiv respons och samarbetet med Nordstan
fortsätter.
Verksamhet i världen
Det internationella arbetet utförs av partnerorganisationer i Polen, Serbien, Rumänien, Eswatini och Moldavien. Genom regelbundna
kontakter och rapporter sker uppföljning av organisationernas utveckling och verksamhet. Alla partners möttes via ett digitalt möte i
oktober 2021 för att uppdatera oss kring allas situationer.
Representanter från Reningsborg reser med jämna mellanrum till de olika verksamheterna utomlands för uppföljningar och
relationsbyggande. Någon resa utfördes inte under året på grund av pandemin.
Reningsborg stödjer samarbetspartners i utlandet både finansiellt och i form av varutransporter av insamlat gods i Göteborg. I Polen
och Rumänien ger Reningsborg stöd genom att sända varor som sedan säljs i deras secondhandbutiker. Butikerna skapar
arbetstillfällen och ett ekonomiskt överskott som används till social verksamhet. Under året skickades 24(23) transporter till våra
ordinarie mottagarländer (Polen och Rumänien) samt 31 containerlastningar till Estland genom organisationen Friends to Friends.
Mottagarna (4 butiker) i Polen betalar hela transportkostnaden och Reningsborg står för varorna. Till Rumäniens mottagare står
Reningsborg både för transportkostnaden och varorna. Det som inte kan säljas skänks till behövande på plats eller på andra orter.
Alla våra utlandspartners har på olika sätt tvingats förändra och ställa om sin verksamhet på grund av pandemin. Antalet volontärer
och andra deltagare har minskat eller upphört helt. Det har inneburit en mycket större arbetsbörda för ordinarie personal.
Polen
Zbaszyn:
I staden Zbaszyn i nordvästra Polen, samarbetar föreningen med "Nasz Dom Foundation" (Vårt hem). Stiftelsen inledde sitt arbete
1990 med att stödja föräldralösa barn. Idag leder stiftelsen fyra program i ett nära samarbete med myndigheterna.
-WINDA Program riktar sig till ungdomar som lever i utanförskap och behöver hjälp och stöd för att komma in i samhället.
-Community Nasz Dom Program ger stöd för föräldrar och fosterföräldrar till tonåringar och vuxna barn med autism.
-Organic Farm Program är en ekologisk gård som ger arbetsträning och sysselsättning.
-Sociala solidaritetsprogrammet ger materiellt stöd för familjer i nöd genom stiftelsens verksamhet. Mat distribueras från en matbank.
Kläder och möbler skänks från butiken i Zbaszyn. Stiftelsen stöttar en secondhandbutik i Szprotawa med varor från föreningen som
inte säljs i butiken i Zbaszyn. Butiken i Zbaszyn förser också lokala Caritas med varor såsom kläder, textilier, möbler o.s.v.
Poznan:
Butiken i Poznan/Czerwonak fortsätter sin verksamhet. En föreståndare och ett 10-tal volontärer arbetar där och överskottet går till att
stödja människor med autism.
Alla secondhandbutikerna har under året samarbetat med kommun och lokala organisationer till förmån för muslimska flyktingar.
Przemysl:
I staden Przemysl i sydöstra Polen, samarbetar Föreningen med organisationen WTK (Polskie Towarzystwo Walki), en
landsomfattande organisation som arbetar med barn och vuxna med olika typer av funktionshinder. WTK driver en secondhandbutik
som försörjs med varor från Reningsborg.
Överskottet och varorna används i skolor, träningscenter och för fritidsaktiviteter.
Reningsborg har totalt skickat 21 transporter till Polen under 2021.
Rumänien
I Rumänien samarbetar Reningsborg sedan 1996 med organisationen Networks (Network Asociata) som finns i Aradområdet. Även
här försörjs en secondhandbutik med varor från Reningsborg. Under året har det skickats 3 transporter till Networks secondhandbutik
i Siria. Överskottet går till akuta hjälpprogram men även till utvecklingsprojekt. Dessutom ger Reningsborg ett månatligt ekonomiskt
stöd direkt till verksamheten.
Networks driver flera olika projekt för den romska befolkningen. Networks satsar mycket på lantbruksutveckling (grönsaks- och
blomodlingar) och tillverkning av olika slag (mössor, skinnarbeten under namnet Dece) för att ge människor möjlighet till försörjning.
Trots pandemin har Dece lyckats hålla sitt arbete igång under 2021 och fått flera större ordrar från företag. Dece har haft 21 personer
anställda.
Networks bedriver omfattande läxhjälp för många barn till utsatta familjer för att säkerställa en långsiktig positiv utveckling.
Skolverksamheten når ut till ca 250 barn. Den fortsatta pandemin har dock gjort att läxhjälpen varit stängd under delar av året.
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Networks har två socialarbetare anställda, bland annat för att hjälpa papperslösa med ID-handlingar. Organisationen driver två hem:
ett för ensamstående mammor och deras barn och ett för ungdomar med hemlöshetsproblematik.
Akutprogrammen består bland annat av utdelning av mjöl och ved, hjälp med reparationer och mediciner och stöd vid graviditeter.
Ett av de fattigaste områdena kallas för Alfa och består av ett hundratal familjer som bor och lever på en soptipp utan elektricitet,
vatten och avlopp. Många av dessa familjer försörjs tack vare dagjobb på ex. byggen. Dagjobben försvann nästan helt och hållet under
2020 och 2021 pga pandemin och familjer hamnade nära svältgränsen. Networks nådde ut med nödhjälp till över 2 000 människor
under pandemin.
Finansiella medel har samlats in under ett antal år till Alfaområdet, bland annat från Reningsborg. Tyvärr har projektet skjutits upp av
Arad kommun och Networks inväntar besked från kommunen om utvecklingsplanen för Alfa återstår på befintligt område eller om
centrat kan byggas på annan plats.
Alla volontärer och deltagare i missionsskolan lämnade Rumänien i början av 2020 på grund av Coronapandemin. Eftersom pandemin
fortsatte under 2021 fick Networks även detta år klara sig med minimalt antal volontärer och behövde i högre grad förlita sig på
inhemsk personal och volontärer.
Serbien
Reningsborg samarbetar med organisationen Bread of Life i Serbien. Bread of Life började som en biståndsorganisation för att
förmedla akuthjälp till lidande under Balkankriget. Organisationen ger akuthjälp men fokuserar även i stor utsträckning på
utvecklingsfrågor och med hjälp av exempelvis mikrolån ges stöd till självhjälp.
I Belgrad arbetar man i synnerhet bland romer och förestår bl.a. en romsk förskola där. Reningsborg ger månatligt stöd till den romska
förskolan med ett hundratal barn samt till behövande äldre personer i regionen Belgrad.
Läxhjälpen för romska barn och vissa insatser för de äldre har periodvis under 2021 inte kunnat utföras fullt ut på grund av den
fortsatta pandemisituationen.
Moldavien
Reningsborgs samarbetspartner Beginning of Life (BoL) arbetar med frågor relaterade till fattigdomsproblematik och människohandel
med fokus på unga människor. BoL arbetar både förebyggande och rehabiliterande. I sitt förebyggande arbete når man högstadie- och
gymnasieungdomar över hela Moldavien, utbildar lärare och rektorer exempelvis genom föreläsningar och temadagar. De har en
fritidsgård dit barn och ungdomar kommer för olika fritidsaktiviteter, undervisning och ledarskapsutbildning.
PAS- Psycological Art Studio, är ett center för konstterapi, med både samtalsmottagning och ateljé för målning, hantverk, keramik och
skapande, där skapandet används som terapimetod. Centret ger även utbildning och skapar arbetsmöjligheter. Sakerna som tillverkas
på PAS säljs sedan i deras butik ”Art Story”. Tack vare detta finns möjligheter till inkomst för de utsatta kvinnorna som deltar i
projektet.
Early Learning Center: Reningsborg ger stöd till arbetet med unga utsatta och ensamstående mammor och deras barn på Begining of
Lifes Early Learning Center. Här utbildas ensamstående mödrar i föräldraskap och får hjälp med anknytningen till sina barn. Förälder
och barn får delta i ett pedagogiskt utformat program med lek och övningar. Utöver programmet får familjerna hjälp i form av
matpaket, medicinsk hjälp, kläder samt psykologiskt stöd.
Även under detta år har situationen med Coronapandemin gjort att mycket av Beginning of Lifes arbete har fått göras digitalt.
Kungadömet Eswatini (fd Swaziland)
Sedan 2015 stödjer Reningsborg hjälpverksamheter genom två olika samarbetsorganisationer i Eswatini. Via Evangeliska Frikyrkan
stödjer Reningsborg ett projekt som handlar om att hjälpa de fattigaste familjerna i norra Eswatini att bli mera självförsörjande vad
gäller odling av grönsaker och rotfrukter, s.k. Family Units (FUP-project) Det handlar också om att utveckla deras möjlighet till
djurhållning i form av att föda upp kycklingar för eget bruk och för eventuell försäljning. Under 2021 har ett tiotal familjer tillkommit
i projektet på grund av pandemin och de tidigare dryga fyrtiotalet familjer har fått fortsatt stöttning på olika sätt.
Föreningen stödjer också två skolor i Eswatini, Magubheleni (drygt 800 elever i årskurs 1–7) och Emseni (ett 80-tal elever i årskurs
1-7), med frukost varje morgon. Det har gett tydlig positiv utveckling vad gäller hälsotal, studieresultat och bättre effekt av medicin
mot HIV/AIDS för de barn som är drabbade av det. Skolorna har under större delen av året varit stängda till och från även under 2021
på grund av pandemin. Många av eleverna har trots det kommit till skolan för att få mat eftersom många av familjerna inte haft
tillräckligt med mat för ett helt dygn.
Skolorna har periodvis varit stängda på grund av upplopp och demonstrationer mot diktatorskapet i landet.
Stöd till Reningsborgs ändamål i världen och Göteborg
Under året har stöd till ett sammanlagt värde av ca 3,7 mkr (4,3) mkr förmedlats till våra samarbetspartners (finansiella bidrag ca 2
mkr, bidrag i form av varor och transporter ca 1,7 mkr). Transporternas varuvärde är den bokförda försäljningen hos våra partners.
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Mottagare av finansiella bidrag i utlandet är Beginning of Life (Moldavien) ca 715 tkr (1076 tkr), Bread of Life (Serbien) 248 tkr
(252 tkr) Networks (Rumänien) 517 tkr (595 tkr) skolorna Maghubeleni och Emseni (Eswatini) 108 tkr (125 tkr).Totalt skickades 1,6
mkr (2,0) mkr till våra utländska partners. Bidragen till projekt i Göteborg uppgick till ca 450 tkr.
På grund av pandemin genomfördes inga resor under 2021. Föreningens kostnad för utlandsinsats gällande personal, insamling och
administration är inte inkluderat i ovan nämnda bidrag.
Reningsborg har under året stöttat följande projekt i Göteborg:
- Framtidsspår som hjälper unga vuxna att klara gymnasie- och högskolebehörighet. Antalet elever har ökat till 45 elever med väldigt
goda resultat.
- Integrationsprojekt för bland annat nyanlända barn i Angered via Göteborg Hockey.
- Reningsborg har stöttat Opalkyrkan både med finansiella medel och volontärer för bl.a. läxhjälp till skolbarn i närområdet.
- Reningsborg har stöttat föreningen Agape och arbetet med ensamkommande ungdomar.
- Reningsborg bedriver verksamhet med trygghetsvärdar på skolor i Göteborg och bedriver trygghetsskapande aktiviteter och
brottsförebyggande insatser i stadsdelarna runt Frölunda Torg. Dessa projekt genomförs via samarbete med Länsförsäkringar
Göteborg och Bohuslän. Under året har trygghetsvärdarna funnits på bl.a. Frejaskolan, Rävebergsskolan, Backegårdsskolan och
Vättnedalsskolan.
Akut katastrofhjälp
Föreningen ger stöd till människor i akuta nödsituationer. Under året har Reningsborg inte skickat något katastrofstöd till länder
utöver våra utlandspartners.
90-konto och Svensk Insamlingskontroll
Reningsborg är 90-kontoinnehavare och står därmed under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att organisationer
sköter sina insamlingar på ett ansvarsfullt sätt och att pengar går till angivet ändamål utan oskäliga kostnader. Enligt Svensk
Insamlingskontroll får högst 25 procent av en organisations totala årsintäkt gå till kostnader för insamling, administration och
medlemmar. 2021 var den siffran för Reningsborgs del 11% (10,5%). Insamlingsintäkterna till våra 90-konton uppgick under 2021 till
ca 1 324 tkr (904 tkr).
Flerårsjämförelse*
Rörelsens intäkter m.m.
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)

2021
44 456 825
-375 594
40 485 497
43,72

2020
40 444 716
-299 568
41 296 197
43,77

2019
38 401 739
-4 331 713
44 126 697
41,64

2018
39 134 164
15 786 242
50 356 246
45

2017
66 674 949
1 240 168
42 012 749
16

*Definitioner av nyckeltal, se noter
Övriga händelser under året
Även detta år präglades mycket av den fortsatta coronapandemin och många av våra möten, resor, konserter, cafékvällar fick ställas in
eller skjutas på framtiden.
- Under hösten hade vi tre cafékvällar med musik och föredrag.
- Vi utvecklade ett ännu tydligare samarbete med Rosa Huset, Lövgärdet, för barn och ungdomar i området.
- En stor genomlysning av Framtidsspår gjordes av forskare på Göteborgs Universitet vilket visade mycket goda resultat.
- Wieselgrensplatsens secondhand öppnade 8 mars. Vi har under året utvecklat goda samarbetspartners i området, bl.a. med
Brämaregårdens kyrka och Lundby kyrka.
- Vi öppnade hunddagiset REKO i tegelhusets lokaler i Frölunda.
- Vi har startat ett fint samarbete med Bee-Partners som sköter om våra fyra bikupor. Vi sålde drygt 300 burkar honung där intäkterna
mestadels gick till skolfrukostar i våra skolor i Eswatini.
- Vi har deltagit på Frihamnsdagarna - ett gott samarbete påbörjades som kommer fortsätta under 2022.
- Vi arrangerade tillsammans med Solid Gospel en stor julkonsert i december för 470 personer. En stor insamling till Moldavien
genomfördes samt försäljning av Ateljé Spaljé-varor.
- Reningsborg ingick i nätverket "Hjärta-Göteborg" inför stadens 400-årsjubiléum.
Förväntad framtida utveckling
Reningsborg har startat flera nya verksamheter de senaste åren (Wieselgrensplatsens secondhandbutik, hunddagiset Reko m.fl.). Under
året som ligger framför kommer vi jobba med att dels stärka och utveckla befintliga verksamheter (framför allt secondhandbutikerna)
men särskilt fokus kommer ges till våra nya verksamheter och sociala företag. Vi avser inte att starta några nya verksamheter under
2022.
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Reningsborg behöver en stabilare ekonomi efter att de senaste åren haft röda siffror, till stor del på grund av branden 2019 och sedan
Coronapandemin 2020 och 2021.
Överskottet från de ordinarie verksamheterna har inte täckt våra utlandsbidrag och därför har ett stort arbete startats under 2021 som
kommer intensifieras under 2022 i syfte att samla in finansiella medel till Reningsborgs 90-konto. Medlen på 90-kontot är riktat till
våra utlandspartners.
Förändringar i eget kapital

Belopps vid jämförelseårets ingång
Omföring av årets resultat:
Årets resultat
Justerade belopp vid årets ingång
Belopp vid årets utgång

Fritt eget
kapital
18 376 501
-299 568

Årets
resultat
-299 568
299 568
-375 594

Totalt
eget kapital
18 076 933
0
-375 594

18 076 933

-375 594

17 701 339
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RESULTATRÄKNING

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

34 317 533
6 368 232
3 771 060
44 456 825

29 921 089
5 926 621
4 597 006
40 444 716

-1 741 349
-15 000 777
-25 111 618
-2 566 360
-44 420 104

-1 579 207
-14 529 642
-21 423 136
-2 783 907
-40 315 892

36 721

128 824

-412 315
-412 315

-428 392
-428 392

Resultat efter finansiella poster

-375 594

-299 568

Årets resultat

-375 594

-299 568

Verksamhetsintäkter
Nettoomsättning
Avtalsintäkter
Övriga intäkter
Verksamhetskostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

Not
3

4, 5
6

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader
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BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

154 009
154 009

215 610
215 610

17 841 386
1 579 544

20 070 542
1 179 177

0
19 420 930

0
21 249 719

19 574 939

21 465 329

3 338 376
3 338 376

2 679 722
2 679 722

1 718 911
295 025
839 749
2 664 093
5 517 778

717 405
442 042
460 212
2 952 170
4 571 829

12 054 404
12 054 404

12 579 317
12 579 317

Summa omsättningstillgångar

20 910 558

19 830 868

SUMMA TILLGÅNGAR

40 485 497

41 296 197

Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande
rättigheter

7

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier, verktyg och installationer
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella
anläggningstillgångar

8
9
10

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
Kassa och bank
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BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

18 076 933
-375 594
17 701 339

18 376 501
-299 568
18 076 933

14 032 670
14 032 670

14 550 435
14 550 435

517 764
1 465 570
1 510 409
5 257 745
8 751 488

566 868
1 749 749
1 010 106
5 342 106
8 668 829

40 485 497

41 296 197

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

Långfristiga skulder

11

Skulder till kreditinstitut
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Sida 10 av 18

Reningsborg

Org.nr. 857206-6812

KASSAFLÖDESANALYS

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

36 721
2 644 860
-412 315

128 824
2 783 907
-428 392

2 269 266

2 484 339

-658 654
-1 001 506
55 557
-284 179
415 942

-168 549
-39 932
2 569 760
-689 696
-1 531 010

796 426

2 624 912

-854 470
100 000

-178 150
0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-754 470

-178 150

Finansieringsverksamheten
Ändring kortfristiga finansiella skulder
Amortering långfristiga lån

-49 104
-517 765

0
-310 226

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-566 869

-310 226

-524 913
12 579 317

2 136 536
10 442 781

12 054 404

12 579 317

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Erlagd ränta

Not
3
12

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av varulager/pågående arbete
Minskning(+)/ökning(-) av kundfordringar
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av leverantörsskulder
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Försäljning av inventarier, verktyg och installationer

9

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

13
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och
FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av den ersättning som erhållits eller kommer att erhållas.
Varuförsäljning
Intäkter från försäljning av varor redovisas när varorna levererats och äganderätten har överförts till kunden, varmed
samtliga villkor nedan är uppfyllda:
• Företaget har överfört de väsentliga risker och fördelar som är förknippade med varornas ägande,
• företaget inte längre har något sådant engagemang i den löpande förvaltningen som vanligtvis förknippas med ägande och
utövar heller inte någon reell kontroll över de sålda varorna,
• inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt,
• det ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla företaget, och
• de utgifter som uppkommit eller som förväntas uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Avtalsintäkter
Avtalsintäkter redovisas som intäkt i den period tjänsten levereras.
Hyror
Hyresintäkter från uthyrning av företagets lokaler redovisas linjärt över leasingperioden.
Gåvor
Erhållna gåvor där givaren angett ett specifikt ändamål redovisas som övrig skuld till dess att gåvan betalas ut till ändamålet.
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NOTER
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella
nedskrivningar.
Anskaffningsvärdet består av inköpspriset, utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet för att bringa den på plats och i
skick att användas. Tillkommande utgifter inkluderas endast i tillgången eller redovisas som en separat tillgång, när det är
sannolikt att framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med posten kommer att tillfalla föreningen och att
anskaffningsvärdet för densamma kan mätas på ett tillförlitligt sätt. Alla övriga kostnader för reparationer och underhåll samt
tillkommande utgifter redovisas i resultaträkningen i den period då de uppkommer.
Då skillnaden i förbrukningen av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter bedöms vara väsentlig, delas
tillgången upp på dessa komponenter.
Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar kostnadsförs så att tillgångens anskaffningsvärde skrivs av linjärt över
dess bedömda nyttjandeperiod. Om en tillgång har delats upp på olika komponenter skrivs respektive komponent av separat
över dess nyttjandeperiod. Avskrivning påbörjas när den materiella anläggningstillgången kan tas i bruk. Materiella
anläggningstillgångars nyttjandeperioder uppskattas till:
Stomme
Fasad
Tak
Fönster
Värmeanläggning
Övriga komponenter
Nyttjandeperioden för mark är obegränsad och därför skrivs mark inte av.

Antal år
10 till 50 år
10 resp. 20 år
10 till 30 år
30 år
10 till 20 år
5 till 25 år

Borttagande från balansräkningen
Det redovisade värdet för en materiell anläggningstillgång tas bort från balansräkningen vid utrangering eller avyttring, eller
när inte några framtida ekonomiska fördelar väntas från användning eller utrangering/avyttring av tillgången eller
komponenten. Den vinst eller förlust som uppkommer när en materiell anläggningstillgång eller en komponent tas bort från
balansräkningen är skillnaden mellan vad som eventuellt erhålls, efter avdrag för direkta försäljningskostnader, och
tillgångens redovisade värde. Den realisationsvinst eller realisationsförlust som uppkommer när en materiell
anläggningstillgång eller en komponent tas bort från balansräkningen redovisas i resultaträkningen som en övrig
rörelseintäkt eller övrig rörelsekostnad.
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och
eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Nyttjandeperioden
omprövas per varje balansdag. Pågående projekt skrivs inte av utan nedskrivningsprövas årligen. Följande nyttjandeperioder
tillämpas:
Antal år
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter
5
Finansiella instrument
En finansiell tillgång eller finansiell skuld redovisas i balansräkningen när föreningen blir part till instrumentets avtalsenliga
villkor. En finansiell tillgång bokas bort från balansräkningen när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången
upphör, regleras eller när föreningen förlorar kontrollen över den. En finansiell skuld, eller del av finansiell skuld, bokas
bort från balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgörs eller på annat sätt upphör.
Vid det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar och kortfristiga skulder till anskaffningsvärde.
Långfristiga fordringar samt långfristiga skulder värderas vid det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
Vid värdering efter det första redovisningstillfället värderas omsättningstillgångar enligt lägsta värdets princip, dvs. det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Kortfristiga skulder värderas till nominellt belopp.
Långfristiga fordringar och långfristiga skulder värderas efter det första redovisningstillfället till upplupet anskaffningsvärde.
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NOTER
Leasing
Leasetagare
Ett finansiellt leasingavtal är ett avtal enligt vilket de ekonomiska risker och fördelar som förknippas med ägandet av en
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Övriga leasingavtal klassificeras som operationella
leasingavtal. Föreningen innehar endast operationella leasingavtal.
Leasingavgifter vid operationella leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
Varulager
Då varulager består av skänkta varor så värderas det till nettoförsäljningsvärdet. Kollektiv värdering är tillämpad för
homogena varugrupper.
Inkomstskatt
Skattekostnaden utgörs av summan av aktuell skatt och uppskjuten skatt.
Aktuell skatt
Aktuell skatt beräknas på det skattepliktiga resultatet för perioden. Skattepliktigt resultat skiljer sig från det redovisade
resultatet i resultaträkningen då det har justerats för ej skattepliktiga intäkter och ej avdragsgilla kostnader samt för intäkter
och kostnader som är skattepliktiga eller avdragsgilla i andra perioder. Föreningens aktuella skatteskuld beräknas enligt de
skattesatser som gäller per balansdagen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt redovisas på temporära skillnader mellan det redovisade värdet på tillgångar och skulder i de finansiella
rapporterna och det skattemässiga värdet som används vid beräkning av skattepliktigt resultat. Uppskjuten skatt redovisas
enligt den s k balansräkningsmetoden. Uppskjutna skatteskulder redovisas för i princip alla skattepliktiga temporära
skillnader, och uppskjutna skattefordringar redovisas i princip för alla avdragsgilla temporära skillnader i den omfattning det
är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott.
Det redovisade värdet på uppskjutna skattefordringar omprövas varje balansdag och reduceras till den del det inte längre är
sannolikt att tillräckliga skattepliktiga resultat kommer att finnas tillgängliga för att utnyttjas, helt eller delvis, mot den
uppskjutna skattefordran.
Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur föreningen, per balansdagen, förväntar sig att återvinna det redovisade
värdet för motsvarande tillgång eller reglera det redovisade värdet för motsvarande skuld. Uppskjuten skatt beräknas baserat
på de skattesatser och skatteregler som har beslutats före balansdagen.
Uppskjutna skattefordringar och skatteskulder kvittas då de hänför sig till inkomstskatt som debiteras av samma myndighet
och då föreningen har för avsikt att reglera skatten med ett nettobelopp.
Aktuell och uppskjuten skatt för perioden
Aktuell och uppskjuten skatt redovisas som en kostnad eller intäkt i resultaträkningen, utom när skatten är hänförlig till
transaktioner som redovisats direkt mot eget kapital. I sådana fall ska även skatten redovisas direkt mot eget kapital.
Ersättningar till anställda
Ersättningar till anställda i form av löner, bonus, betald semester, betald sjukfrånvaro m m samt pensioner redovisas i takt
med intjänandet. Beträffande pensioner och andra ersättningar efter avslutad anställning klassificeras dessa som
avgiftsbestämda eller förmånsbestämda pensionsplaner. Föreningen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Det finns
inga övriga långfristiga ersättningar till anställda.
Fordringar och skulder i utländsk valuta
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster redovisas i resultaträkningen det
räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost eller som en finansiell post utifrån den underliggande
affärshändelsen.
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NOTER
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen visar föreningens förändringar av företagets likvida medel under räkenskapsåret. Kassaflödesanalysen
har upprättats enligt den indirekta metoden. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- och
utbetalningar.

Not 2

Uppskattningar och bedömningar
Föreningen gör uppskattningar och bedömningar avseende framtiden. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 3

Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Varuförsäljning secondhandbutiker
Sociala företag
Boendeintäkter
Avtalsintäkter
Arbetsträning & rehabilitering
Årsvis avtal
Övriga rörelseintäkter
Erhållna gåvor
Erhållna bidrag
Medlemsbidrag
Övrigt
Försäkringsersättning

2021

2020

25 745 651
4 223 466
4 348 416
34 317 533

21 539 006
2 949 820
5 432 262
29 921 088

4 738 816
1 629 416
6 368 232

3 648 893
2 277 728
5 926 621

1 520 165
1 318 988
7 200
924 707
0
3 771 060

803 009
333 247
9 700
1 442 362
2 008 688
4 597 006

Till följd av branden i föreningens lokaler under 2019 har försäkringsersättning erhållits under 2019 och 2020. I
årsredovisningen har faktiskt beviljad ersättning tagits upp.
Not 4

Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare
Under året har företagets leasingavgifter
uppgått till
Framtida minimileasingavgifter för icke
uppsägningsbara leasingavtal,
förfaller till betalning enligt följande:
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år
Senare än 5 år
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2021

2020

6 130 535

5 315 748

5 901 228
16 584 302
5 124 000
27 609 530

5 661 373
18 668 695
8 052 000
32 382 068
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NOTER
Not 5

Ersättning till revisorer
Moore KLN AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster

2021

2020

194 217
0
1 120
18 915

149 448
0
3 000
2 500

214 252

154 948

Med revisionsuppdrag avses revisorns ersättning för den lagstadgade revisionen. Arbetet innefattar granskningen av
årsredovisningen och bokföringen, styrelsens och direktorns förvaltning samt arvode för revisionsrådgivning som lämnats i
samband med revisionsuppdraget.
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdraget avser utfärdande av intyg för vissa erhållna bidrag.
Övriga tjänster avser diverse konsultationer.
Not 6

Personal

2021

2020

55
23
32

50
20
30

613 300
129 267
742 567

663 984
105 229
769 213

20 937 879
1 321 278
22 259 157

17 946 318
1 095 915
19 042 233

6 926 673

5 381 437

29 928 397

25 192 883

8
4
4
1
0
1

8
4
4
1
0
1

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män
Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Styrelsen och VD:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Övriga anställda:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa styrelse och övriga
Könsfördelning i styrelse och företagsledning
Antal styrelseledamöter
varav kvinnor
varav män
Antal övriga befattningshavare inkl. VD
varav kvinnor
varav män
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Not 7

Koncessioner, patent, licenser, varumärken m.m.

2021-12-31

2020-12-31

308 008
308 008
-92 398
-61 601
-153 999
154 009

308 008
308 008
-30 800
-61 598
-92 398
215 610

Byggnader och mark

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Omklassificeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

37 635 440
0
0
37 635 440
-17 564 898
-2 229 156
-19 794 054
17 841 386

37 512 187
36 565
86 688
37 635 440
-15 197 869
-2 367 029
-17 564 898
20 070 542

Inventarier, verktyg och installationer

2021-12-31

2020-12-31

2 733 477
854 470
-261 000
3 326 947
-1 554 300
82 500
-275 603
-1 747 403
1 579 544

2 591 892
141 585
0
2 733 477
-1 199 020
0
-355 280
-1 554 300
1 179 177

2021-12-31

2020-12-31

0
0
0

86 688
-86 688
0

Långfristiga skulder

2021-12-31

2020-12-31

Amortering inom 2 till 5 år
Amortering efter 5 år

2 071 056
11 443 850

2 267 472
11 716 095

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

2021-12-31

2020-12-31

2 566 360

2 783 907

78 500
2 644 860

0
2 783 907

2021-12-31

2020-12-31

132 837

67 102

11 921 568
12 054 405

12 512 215
12 579 317

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 8

Not 9

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde
Not 10

Pågående nyanläggningar och förskott avseende
materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Omklassificeringar
Utgående redovisat värde

Not 11

Not 12

Avskrivningar
Resultat vid avyttring av materiella och immateriella
anläggninstillgångar
Not 13

Likvida medel
Kassamedel
Disponibla tillgodohavanden hos banker och andra
kreditinstitut
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NOTER
Not 14

Not 15

Ställda säkerheter

2021-12-31

2020-12-31

Fastighetsinteckningar

25 215 094

25 215 094

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
I början av mars invaderade Ryssland Ukraina och kriget blev verklighet i Europa. Tack vare mångåriga samarbetspartners i
både Polen och Moldavien kunde vi rikta hjälpinsatser snabbt till tillförlitliga organisationer. Vi samlade in finansiella medel
via bl.a. sociala medier samt skickade två hjälptransporter till Polen till "våra" secondhandbutiker i Przemysl och Zbaszyn.

Not 16

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Västra Frölunda

Camilla Wikland

Anders Fasth

Staffan Liewendahl

Carina Zervakos

Nakisa Khorromshabi

Sofie Jerlov

Mikael Albertsson
Direktor

Anders Tenfält

Mats Linde

Min revisionsberättelse har lämnats den

.

Charlotta Billing
Auktoriserad revisor
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