ÅRSREDOVISNING
för
Fempowerment
Org.nr. 802429-5472

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Fempowerment är en ideell organisation som stödjer och hjälper våldsutsatta kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung. I
vår rikstäckande jourtelefon erbjuder vi hjälp, stöd och kostnadsfri juridisk rådgivning på olika språk. Fempowerment är en
feministisk och antirasistisk organisation som är religiöst och politiskt obundet.
Företagets säte är Stockholm
Främjande av ändamålet
Stöd och juridisk rådgivning till våldsutsatta
I vår jourverksamhet erbjuder vi stöd, hjälp och kostnadsfri juridisk rådgivning på den stödsökandes modersmål. Vi erbjuder
motiverande och bearbetande stödsamtal, juridisk rådgivning och stöttar i kontakt med myndigheter bland annat socialtjänsten,
migrationsverket, kronofogden, polisen och domstolen.
I vår juristjour erbjuder vi stödsökande juridisk rådgivning som syftar till att stödja den stödsökande i olika juridiska processer samt
ge dem underlag för att fatta beslut i sitt enskilda fall. Vi bistår med juridisk rådgivning
Förebyggande arbete och kunskapsspridning
I vår våldsförebyggande verksamhet arbetar vi med att sprida kunskap och att bilda opinion. Vi arbetar både med vuxna och med
unga. Vi utbildar om våld i nära relationer och hur våldet drabbar kvinnor och ickebinära med utomnordiskt ursprung hos
myndigheter, universitet och högskolor och andra organisationer.
I vårt förebyggande arbete med unga besöker vi gymnasieskolor, fritidsgårdar och andra ungdomsgrupper och samtalar om våld i
nära relationer, våldets olika uttryck, normer och intersektionalitet samt var en kan vända sig för stöd och rådgivning etc.
Volontärverksamhet
Varje verksamhetsår rekryterar och utbildar Fempowerment nya volontärer med olika språkliga kompetenser och erfarenheter.
Fempowerments volontärer är oerhört viktiga för att organisationen ska kunna tillhandahålla och erbjuda många olika språk i vår
rikstäckande jourtelefon samt nå ut till fler våldsutsatta. Fempowerment volontärer kan engagera sig i vår jourverksamhet och/eller i
vår föreläsningsverksamhet.
För att kvalitetssäkra vårt arbete och bemötande av stödsökande samt förbereda och ge verktyg till våra nya blivande volontärer
erbjuder vi dem en grundutbildning där de få möjlighet att lära sig mer om mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och aktuell
lagstiftning etc.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2018
1 402 594
-207 671
-21,01

2017
1 461 441
63 774
-23,21

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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2016
944 753
54 682
-64,03

2015
1 387 568
241 522
-23,58
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RESULTATRÄKNING

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

1 402 594
1 402 594

1 461 437
1 461 437

-503 918
-1 106 322
-1 610 240

-558 154
-837 119
-1 395 273

-207 646

66 164

-25
-25

-2 389
-2 389

Resultat efter finansiella poster

-207 671

63 775

Resultat före skatt

-207 671

63 775

Årets resultat

-207 671

63 775

Föreningens intäkter
Nettoomsättning
Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader

Not

2

Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
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BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

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

40 217
165 326
205 543

68 102
0
68 102

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

108 276
108 276

648 008
648 008

Summa omsättningstillgångar

313 819

716 110

SUMMA TILLGÅNGAR

313 819

716 110

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

141 725
-207 671

77 950
63 775

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

-65 946

141 725

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

51 226
328 539
379 765

265 410
308 975
574 385

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

313 819

716 110

TILLGÅNGAR

Not

Omsättningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
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NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar

Noter till resultaträkningen
Not 2

Medelantal anställda

2018

2017

3,00

2,00

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

STOCKHOLM 2019-03-20

Gisela Rossi Santillan
Verksamhetsledare

Valentina Martinez Serna
Ordförande

Sonia Hammi
Styrelseledamot

Orysia Sich
Styrelseledamot
Kassör

Sogend Barzani
Styrelseledamot

Ayan Abdullahi
Styrelseledamot

Sonia Hammi
Styrelseledamot

Anna Berglund
Styrelseledamot

Sara Tesfamichel
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 mars 2019
Carl-Magnus Falk
Auktoriserad revisor
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