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Årsredovisning för räkenskapsåret
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Styrelsen för den ideella föreningen Jakobsbergs folkhögskola avger härmed följande
årsredovisning.
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Föreningen Jakobsbergs folkhögskola
Den 31 december 2015 avslutade Föreningen Jakobsbergs folkhögskola sitt 96:e
verksamhetsår, över vilket styrelsen härmed avger årsredovisning. Denna redovisning
innefattar vårterminen och höstterminen 2015. Föreningen Jakobsbergs folkhögskola hade
den 31 december 2015 192 medlemmar. Föreningen hade sitt ordinarie årsmöte den 20
april och föreningsmöte den 5 oktober.
Enligt föreningens stadgar som senast reviderades den 7 oktober 2013 har föreningen ”till
ändamål att i Järfälla upprätthålla en folkhögskola för allmän medborgerlig bildning.” Den
som vill bli medlem väljs in av skolans styrelse och betalar en medlemsavgift som för
närvarande är 100 kronor per år. För organisationer är avgiften i nuläget 400 kronor.
Föreningen leds av en styrelse som består av ordförande, åtta ledamöter och två ersättare.
Utöver styrelsen utses en adjungerad personalrepresentant med ersättare. En
studeranderepresentant med yttranderätt adjungeras till styrelsen.

Styrelsens arbete 2015
Göran Hillman var ordförande och Kjell Johansson vice ordförande i styrelsen. Styrelsen
sammanträdde åtta gånger under 2015. Styrelsen sammanträdde den 12 februari, 16 mars,
28 april, 11 juni, 16 september, 5 oktober, 22 oktober samt den 9 december.
Styrelsen flyttade fram sin sjätte riskanalys till februari 2016, där all verksamhet
genomlystes och analyserades utifrån vilka ekonomiska, personella och andra faktorer som
kan riskera, hota och medföra problem för verksamheten, men precis som förra året är
skolans viktigaste framtidsfråga att statsbidraget inte följer indexuppräkning. Under 2015
fokuserades därför precis som förra året verksamhetsutveckling utifrån projektutveckling,
uthyrningsverksamhet för att på andra sätt öka den icke-statsbidragsfinansierade
verksamheten på skolan.
Kapitalgruppen träffade skolans nya kontaktperson från Nordea som informerade om både
världsekonomin och skolans placeringar. Mötet ledde inte till några åtgärder för skolans
finansiella innehav.
Ola Larsson berättade vid årsmötet om hur styrelsens mål och en pedagogisk grundsyn
fastslagits. Tjia Torpe valdes in som ny styrelseledamot på Föreningsmötet 5 oktober
Delar av styrelsen och ledningsgrupp förde under året samtal med bland andra Arena och
Feministisk perspektiv.
Göran Hillman fick i uppdrag av styrelsen att göra en översyn av skolans arkiv.
Styrelsen slog fast att utifrån Ola Larssons tidigare förslag ”Konsekvenser av uthyrning för
logi och lokaler” omvandla Arkens internat till lektionssalar.
Patrick Ärlemalm och Göran Hillman representerade styrelsen i skolans arbete med den
grafiska profilen.
Styrelsen utvärderade sitt arbete och diskuterade styrelsearbetet, informationsmängden på
mötena, ledamöters kompetens, skolbesök och styrelseutbildning.
Styrelsen diskuterade föreningens roll utifrån dokumentet ”Stärk föreningen”.
Styrelsen yttrande ett remissvar på nya carportar till Kvarnhusen.
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Göran Hillman och Ola Larsson deltog på Rio-kongressen på Djurönäset och fick gehör för
styrelsens motion om förbättrade möjligheter att regionalt fortbilda lärare vid
folkhögskolor i folkhögskolepedagogik och för att folkhögskolorna ska vara en viktig aktör i
flyktingmottagandet. Ola Larsson deltog senare under året på länsstyrelsens seminarium
om folkhögskolan som en utmärkt plats för ensamkommande flyktingar. Utifrån årets
flyktingsituation uttryckte styrelsen en vilja att skolan blir en samordningsplats för
engagemang för flyktingar.
Styrelsen gav respons på RIOs (Rörelsefolkhögskolornas intresseförening) text
”Utbildningsformen folkhögskola”.
Göran Hillman deltog på årets Vestlundsdagar.
Jakobsbergs folkhögskola bjöd tillsammans med Järfälla kultur in till en föreningsträff på
folkhögskolan. Ola Larsson föreslog en ”föreningsmässa” i Höga salen under hösten men
den sköts på framtiden.
Ola Larsson blev under året invald i Länsbildningsförbundets styrelse och au,
Stockholmsfolkhögskolornas beredningsgrupp och Folacs strategiska grupp.
Etik- och gränsdragningsansvarig, Benton Wolgers, från Folkbildningsrådet besökte
Jakobsbergs folkhögskola 13 maj.

Fastigheter och lokaler
Fastighetsgruppen är den grupp som kanske ligger närmast styrelsen. Förutom rektor,
vaktmästare och ekonom i fastighetsgruppen ingår ofta Björn Sundblad och Göran Hillman
från styrelsen.
Ola Larsson, Björn Sundblad och projektledare Peter Nergårdh förde årets renovering av
Himlens exteriör i hamn. Själva renoveringen genomfördes av Kulturfasader utifrån
byggkonsultföretaget Tengboms antikvariska och arkitektoniska utgångspunkter. Antalet
inblandade var stort på grund av den kulturhistoriska omsorg som skolans huvudbyggnad
kräver. Renoveringen fick lokalt stort genomslag vilket inte minst visade sig när
Jakobsbergs Folkhögskola fick Järfälla kommuns byggnadsmärke 2015. Inför
upprustningen av Himlens exteriör skickade fastighetsgruppen under hösten 2014 en
bidragsansökan till Länsstyrelsen viken ett år senare föll väl ut.
Nytt matsalsgolv lades också under sommaren. Ola Larsson tog hjälp av arkitekt Kerstin
Skeppstedt för färgsättning av matsalen, vilken kan vara användbar för matsalens
eventuella fortsatta framtida förändringar.
Valhall fick ny ytterbelysning, men skolan sköt på husets planerade takrenovering.
Fastighetsgruppen införlivade under året den digitala underhållsplanen för skolans
byggnader och park i verksamheten.
Inför höstterminen köptes återigen nya kompletterande möbler in till Valhall i väntan på att
den stora renoveringen.
Grupprummen i Paradiset förvandlades inför höstterminen till internatrum.
Administrationsbyggnaden möblerades om för att möjliggöra uthyrning och grupprum. Ola
Larsson bytte arbetsrum och konstlärarna och lärarfikat flyttade till övervåningen i Himlen.
I båda husen har nya dörrar satts upp för skapa bättre förutsättningar för grupprum.
Olle Lundqvist sammanställde en skötselplan 2009 för skolans park. 2015 uppdaterade han
skötselplanen.
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Organisationsfakta 2015

Anställda
Som anställda räknas alla på skolan som har en anställning under minst en termin.
Därutöver hade skolan som under tidigare år många olika former av konsulter, föreläsare
och timlärare, vilka gjort korta eller längre inhopp.
Medeltal anställda 2015
Medeltal anställda 2014

Totalt individer
23
22

Kvinnor
11
11

Män
12
11

Sjukfrånvaro i %
Sjukfrånvaro 2015
Sjukfrånvaro 2014

2,74
2,23

4,72
4,29

0,92
0,25

Arbetsmiljö
Jakobsbergs Folkhögskola vände sig till Företagshälsan för samtalsstöd till personal i
svårigheter.
Samverkansgruppen skickade under hösten ut arbetsmiljöenkät som visade på liknande
positiva resultat som året innan. Samverkansgruppen diskuterade prioriteringar och
kollegialt stöd. Ola Larsson tydliggjorde delegation och arbetsrutiner under 2015.
Ökade korttids-sjukskrivningar och vab oroade under hösten. Under året behöll skolan det
individuella friskvårdsbidraget och under våren erbjöds gemensam yoga för alla anställda.
Möjligheter att få massage, kostrådgivning och medverkan på jympa-pass på arbetstid
erbjöds också i år personalen.
Jakobsbergs folkhögskola fick besök av Kommunals regionala skyddsombud.
Förutom gemensamma aktiviteter med återkommande middagar deltog delar av
personalen i konstbesök, teaterbesök och löptävling.
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Fakta om kursverksamheten 2015
Deltagarveckor och kursdeltagare
Under 2015 gjorde skolan 8 508 deltagarveckor, vilket är 106,3 % procent av ingångsvärdet
som för 2015 var 8 007 deltagarveckor (JF övertog en kursdeltagare från MKFC varför årets
ingångsvärde blev högre än 2014 års). Ansökningsläget var bättre 2015 än året innan.
KURSUTBUDET JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA VT 2015

HT 2015

Kurser i egna lokaler

Antal deltagare Antal deltagare

Allmän kurs – sas (kursnummer 10)

10

9

Allmän kurs – bas (kursnummer 11)

15

18

Allmän kurs – samhälle (kursnr. 12-13)

34

31

Allmän kurs- naturvetenskapligt basår (kursnr. 15)

23

30

Hälsoutvecklarna (kursnr. 33)

24

24

Cert. Personlig tränare…(kursnr.35)

16

25

Norra konst (kursnr. 110 )

11

17

Skriv! - poesi, prosa och dramatik (kursnr. 43 )

19

18

Skriv! - projekt termin på distans (kursnr. 46, 50 %)

12

11

Reportage - journalistisk text, radio och webb (kursnr. 41 )

16

19

Reportage - praktiktermin (kursnr. 39 )

8

Frilansreporter (kursnr. 42, 50 %)

16

Radioreportage (kursnr. 40, 50 %)

14

Seniorkurs – läs och skriv (kursnr. 54)

16

Seniorkurs – de nya medierna (kursnr. 53) /

24

Seniorkurs
nya filmerna (ht)
Seniorkurs –
– de
hälsoinspiration
(kursnr. 52)

16

Glokala tankesmedjan (kursnr 70, distans och 50 %)

3

Kooperativt ledarskap (kursnr 71)

19

25

Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF, kursnr. 62-63)

13

9

Etableringskurs (kursnr. 67)

14

11

19

Kurser utanför skolan
Manuspiloterna, skriva filmmanus (kursnr. 55)

16

Rekryteringsgruppen (kursnr. 72-75)

31 dv

48 dv

Övrigt: Sommarkurser, föreläsningar

34 dv

2 dv

Summa deltagarveckor (dv): 8508 dv

4706 dv

3802 dv
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Fördelning av kursdeltagare 2015
2015

2014

2013

Andelen kvinnor, inklusive etablering och SMF (%)

65,3

60,1

62,5

Antal kursdeltagare med invandrarbakgrund (pers.)

43

46

45

Antal kursdeltagare med brister i svenska språket (pers.) 36

42

36

96

123

Antalet kursdeltagare med någon
form av funktionsvariation (personer)

121

Bidrag som Jakobsbergs folkhögskola erhållit från SPSM 2015
Statsbidraget till Jakobsbergs folkhögskola består av flera olika delar.

Språkschablon

164 300 kr

Förstärkningsbidrag FBR

331 500 kr

Förstärkningsbidrag SPSM

1 385 263 kr

Dessa medel har använts på följande sätt:

-

Bidrag till kortkurser för ryggmärgsskadade.
Stöd och assistans till personer med funktionsnedsättning.
Ökad lärartäthet som stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning
Dövtolkar till två kursdeltagare på Norra konst under vårterminen och till en
deltagare på Allmän kurs – bas under höstterminen.

Studerandeinflytande
På kurserna har vi återkommande möte kring kursupplägg och ett studeranderåd finns på
skolan. Med på studeranderådet finns personal som stöttar och repeterar
studeranderättsliga och demokratiska principer.
De studerande deltog eller erbjöds delta i den del av mötesstrukturen som är öppen som
personalmöte och styrelsemöte. Även våra processgrupper var öppna för studerande.
Skolans Inkludera mera-grupp var också en viktig studerandegrupp på skolan. Studerande
bidrog också i både utformandet och genomförandet av Kafé Jakan/Britas Café.
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Profilering
De 300 000 kr som Folkbildningsrådet har vikt för utvecklings- och profileringsarbete
användes under året 2015 på följande sätt:
Många av föreläsningarna kring våra profilfrågor finansierades genom profileringsbidraget,
precis som flera av föreläsningarna med kulturinriktning.
Skolan satsar på processgrupper för att profilera skolan och det arbetet finansierades med
profileringsbidraget. Evenemangs-, kommunikations- samt miljö- och solidaritetsgruppen
är namnen på processgrupperna.
Skolans satsning på KRAV-märkt kök, den vegetariska buffén och miljömärkta inköp
finansierades också av profileringsbidraget.
Lärarna tydliggjorde utbildningsformen folkhögskola genom att arbeta med vår gemensam
pedagogisk grundsyn som lyfter fram vår särart.
Miljöer för läsning och studier prioriterades under året.

Utvärderingar
På kurserna genomförde en mitt-terminsutvärdering för att undersöka hur väl
kunskapsinnehåll med mera tagits emot. Även mot slutet av läsåret utvärderades klass och
ämne. Ledningsgruppen genom Felicia Hedström och Johanna Isaksson uppdaterade även
detta år den gemensamma terminsutvärderingen.
Skolan använde för andra året i rad skattnings-enkäten GLO (se bilaga) för att tidigt på
läsåret lyfta fram vad utbildningsformen folkhögskola och vad begreppet bildning innebär.
Kursdeltagarna svarade på ett antal påståenden som är förankrade i måldokumentet. Mot
slutet av läsåret svarade dem igen på samma påståenden. Svaren från starten följdes upp på
lärarmöte och i klasserna för att också föra diskussion. En diskussion som skolan vill hålla
levande under hela läsåret.

Gemensam terminsutvärdering
Skolans gemensamma utvärdering är med små förändringar densamma sedan 1991 så vi
har gott underlag att jämföra med. Vi vill att våra kursdeltagare ska ha möjlighet att
demokratiskt påverka arbetet under tiden de går på skolan. Därför genomför vi sedan
hösten 2007 skolans gemensamma utvärdering två gånger, en gång på hösten efter en
termin på skolan och en gång på våren efter två terminer
Även i år att vi kan visa goda resultat. På en skala mellan 1 och 4, där 1 inte är bra alls, 2 är
mindre bra, 3 är bra och 4 är mycket bra, blev helhetsupplevelsen 3,3 respektive 3,2 för alla
kurser.
Utfall höstterminen 2015
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Sammanfattning kvalitet 2015
Under året utvecklade Jakobsbergs folkhögskola kvaliteten genom att
-

fortsätta utveckla metoder för att skolan att förbättra förutsättningarna för
deltagarnas lärande
stärka samarbetet i de två lärarlagen. Bland annat genom att förbättra de fysiska
och personella förutsättningarna för samarbete på de särskilda kurserna och genom
att stärka lärarresursen på Allmän kurs.
implementera måldokumentet och den pedagogiska grundsynen
utveckla formerna för möten mellan deltagarna genom till exempel Britas Café
stärka samarbetet med arbetsförmedlingen
skapa förutsättningar för att införliva uthyrningsverksamhet i den dagliga
verksamheten. Ett exempel var uthyrning till yrkeshögskoleutbildningen Vatten och
miljö
etablera sommarkurser på Jakobsbergs folkhögskola
hitta nya former för att arbeta med det glokala medborgarskapet: Inkludera mera,
MR-projektet och samarbetet mellan skolan och solidaritetskommittén som ledde
erbjudandet för kursdeltagarna att delta i kursen Glokala framtidsstudier.
ta hand om skolans fastigheter; bland annat genom att tillämpa skolans nya driftsoch underhållsplan
anpassa fastigheterna för att stärka den folkhögskolepedagogiska miljön
kommunicera bättre inåt genom att gå över till Folkbildningsnätet
kommunicera bättre utåt med hjälp av en ny och tydlig grafisk identitet. Och genom
att berätta om vår historia via nya namn på skolans byggnader och lokal
hitta en hållbar och mänsklig lösning på våra städbehov
erbjuda mer vegetarisk, trivsam och inkluderande mat genom att stötta
kökspersonalen med mer resurser.
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Inför 2016 verksamhetsplanerar Jakobsbergs folkhögskola bland annat inom följande
områden:
-

-

Sommarkurser. Våra 4-dagarskurser före midsommar fick bra utvärderingar. Nästa
år kommer vi att satsa på två veckor av sommarkurser före midsommar. Vecka 24
och 25 erbjuder vi följande spännande sommarkurser: Skriv bättre texter på jobbet,
Kurs i teckning och måleri, Att skriva för barn, Komma i gång med träningen efter
graviditet, Politisk kommunikation, Vårt behov av Bob Dylan, Feministisk
journalistik, Qigong och mindfulness i natur, Digitalt foto - grundkurs i foto och
redigering, Skapa med blommor och vilda växter, Att skriva poesi och prosa, Det
litterära reportaget, Att skriva erotik, Prova på radio, Massage för hemmabruk samt
Yoga och Mindfulness
Ombyggnation av Arkens internat till klassrum. För att förbättra verksamheten
2016 föreslog Ola Larsson redan 2014 att Arkens internatrum sommaren 2016
skulle förvandlas till två undervisningslokaler.
Glokala framtidsstudier. Till våren planerar lärare, kursdeltagare med flera att åka
till Västsaharas flyktingläger och att föreningsmedlemmar är särskilt välkomna att
söka kursen/studiecirkeln.
Arkivering. Jakobsbergs folkhögskola vill förbättra sin arkivstrategi.
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Förslag till resultatdisposition

Till föreningsstämmans förfogande står följande resultat:

17 986 210

Balanserat resultat

-492 235
17 493 975

Årets resultat

Styrelsen föreslår att resultatet disponeras
så att i ny räkning överförs

17 493 975
17 493 975

JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA

12

Ordförandes slutord

Folkhögskolans tid är nu
”Folkhögskolans tid är nu! Aldrig har vi varit så efterfrågade som idag.” Så beskrev
Folkbildningsrådets generalsekreterare samhällets positiva syn på folkhögskolan på RIOfolkhögskolornas ordförandekonferens i december. En överlägsen utbildningsform jämfört
med den allmänna skolan, eftersökta kurser för nyanlända, för arbetslösa, för dem med
ofullständig gymnasieutbildning. Bildningsuppdraget viktigare än någonsin. Fritt och
frivilligt, som är folkhögskolornas ledord, kombinerat med stor flexibilitet och rörlighet
som snabbt kan sjösätta nya kurser för nya eller akuta behov.
Med andra ord en rörlig och snabbfotad spelare på en genombyråkratiserad,
detaljövervakad och delvis felstyrd spelplan där vi möter grundskola, gymnasium och
högskola.
Det är den ena sidan av saken. Den andra sidan är att denna mycket positiva synen inte
efterföljs av vettiga ekonomiska förutsättningar från stat och landsting. De fasta
statsbidragen står och stampar på samma nivå, följer inte ens löneutvecklingen, samtidigt
som nya folkhögskolor tillkommer som ska dela på befintlig summa.
Andra satsningar som kunskapslyft, höjda lärlöner och annat som nu ges de vanliga
skolformerna, omfattar inte folkhögskolan.
Alltfler rörelsefolkhögskolor – ca hälften - går med underskott i sin kärnverksamhet, så
även Jakobsbergs folkhögskola. Dessa underskott kommer att öka om bidrag, intäkter och
totala kostnader endast ökar marginellt och i den takt som gällt 2002-2014. Till en del
kompenserar folkhögskolorna detta med utökad sidoverksamhet som konferensverksamhet
och uppdragsutbildningar. Detta har gjort att Jakobsbergs folkhögskola har kunnat
redovisa överskott i verksamheten.
Ytterligare minusfaktorer är att landstingsägda skolor och rörelsefolkhögskolor inte arbetar
under samma villkor; rätten till momsavdrag gäller inte RIO-skolorna och stats- och
landstingsbidrag kompenserar inte för denna orättvisa. Samt att landstingsbidragen till de
egna skolorna ökat med 52% under åren 2002-2014, men bara 15% till RIO-skolorna.
De här frågorna har RIOs kongress givit sin styrelse uppdraget att driva gentemot
statsmakterna för att skapa bättre förutsättningar för våra skolor och vår utbildningsform.

Vår ekonomi
Vårt ekonomiska resultat, med de förutsättningar som gäller, är ändå bra. Våra större
fastighetsinvesteringar finansieras delvis med vårt kapital, enligt styrelsens beslut. Statsoch landstingsbidrag ger inga utrymmen för sådana utgifter. Vårt kapital ger oss
möjligheter att vårda och rusta våra kulturhistoriska byggnader och förnämliga miljö från
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1650-talet. Det underskott som redovisas är planerat. Det utgörs av just
fastighetsinvesteringar – framför allt omgestaltningen av huvudbyggnadens fasad och tak
samt ytterbelysningen i lindallén upp mot kullen. Själva verksamheten går med överskott.
Om vi ser till Jakobsbergs folkhögskola så är de fasta bidragen för kärnverksamheten från
stat och landsting 16,2 Mkr , medan intäkterna för ”extra” kurser som etableringskurser,
förstärkningsbidrag för SMS, SPSM m.fl. 3.6 Mkr. Ca 18% av skolans intäkter ligger alltså
utanför vår kärnverksamhet. Statsbidraget täcker i runda tal enbart personalkostnaderna.
Sammantaget innebär detta att vår folkhögskola, liksom alla andra rörelsefolkhögskolor,
måste vara mycket duktiga på att få till stånd och bedriva de kurser för dem som står längst
bort från en bra utbildningsnivå, för arbetslösa, för unga och äldre, för nyanlända. Detta
kräver ett stort arbete i kontakter med arbetsförmedling, kommun , Migrationsverket m.fl.
Och det är intäkter som aldrig är riktigt säkra eller går att prognostisera i ett långsiktigt
budgetarbete.
Så de vackra ord som sägs om folkhögskolorna, dess utbildningsform, pedagogik måste
efterföljas av en finansiering som ger skolorna rimliga ekonomiska villkor. Det är vi själva ,
på varje folkhögskola, det är RIO och Folkbildningsrådet som måste driva detta
påverkansarbete mot regering, riksdag, myndigheter, landsting och kommuner.

Till slut
Vi kan vara mycket stolta över den verksamhet som Jakobsbergs folkhögskola bedriver
genom rektor, all personal och styrelse. Tack för ett mycket framgångsrikt 2015!

Göran Hillman
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Resultaträkning

Not

2015

2014

23 452 552

21 162 414

Kostnader undervisning

-3 490 588

-2 998 920

Kostnader kök

-1 022 027

-818 733

Reparation och underhåll av fastighet

-3 218 230

-1 047 406

Föreningens intäkter

2

Föreningens kostnader

Övriga externa kostnader

11

-2 898 983

-2 446 362

Personalkostnader

3

-13 081 932

-12 399 219

-683 550

-1 175 749

-24 395 310

-20 886 389

-942 758

276 025

Avskrivningar
Summa föreningens kostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper och fordringar som är
anläggningstillgångar

4

503 342

430 890

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

9 942

69 073

-62 761

-69 108

450 523

430 855

Resultat efter finansiella poster

-492 235

706 880

Årets överskott

-492 235

706 880

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar
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Balansräkning

Not

2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

6

5 486 749

6 170 299

Inventarier

7

1

1

5 486 750

6 170 300

9 943 628

9 513 030

15 430 378

15 683 330

1 125 083

1 379 497

41 674

349

410 578

334 249

1 577 335

1 714 095

928 988

923 108

Kassa och bank

2 321 905

2 257 587

Summa omsättningstillgångar

4 828 228

4 894 790

20 258 606

20 578 120

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar

9

Summa tillgångar
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Eget kapital och skulder

Not

2015-12-31

2014-12-31

17 986 210

17 279 330

-492 235

706 880

17 493 975

17 986 210

Leverantörsskulder

723 772

731 152

Övriga kortfristiga skulder

621 085

611 006

1 419 774

1 249 752

2 764 631

2 591 910

20 258 606

20 578 120

Säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital

10

Balanserat kapital
Årets resultat

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

Ställda
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar.
Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

Föreningens intäkter

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är
genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna
period.
Gåvor av pengar och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på
balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter
individuell prövning.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.

Gåvor

Erhållna gåvor
Erhållna gåvor redovisas enligt BFNAR 2002:10. Redovisning av gåvor i ideella föreningar
innebär att de intäktsredovisas i den period de har mottagits. Intäkten motsvarar
tillgångens anskaffningsvärde.

Bidrag från stat, landsting m fl
Som bidrag räknas likvida medel som en förening erhåller från en bidragsgivare som är ett
offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som
innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts.
Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till föreningen. En förening
som erhåller bidrag från en svensk myndighet eller kommun kan istället välja att
intäktsföra bidraget redan i den period när myndigheten eller kommunen fattat ett beslut
att bevilja bidraget. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader, exempelvis ett
administrationsbidrag, sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de
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kostnader som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög
grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas1.
Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Inga
bidrag nettoredovisas mot kostnader.
Stöd som avser förvärv av anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde. Det
innebär att tillgången redovisas till nettoanskaffningsvärde, som också utgör grund för
beräkning av avskrivningarnas storlek. Uppgift om bruttoanskaffningsvärde och erhållet
stöd lämnas i not.

Leasingavtal
Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som
hyresavtal (operationella leasingavtal). Leasingavgiften kostnadsförs linjärt över
leasingperioden.

Inkomstskatter
Föreningens verksamhet är, enligt nu gällande lagstiftning, befriad från inkomstskatt.

Tillgångar och skulder
Erhållna gåvor i form av tillgångar
Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till
föreningen värderas till verkligt värde vid gåvotillfället. Gåvan bokas som en
omsättningstillgång om tillgången ska avyttras snarast möjligt. Om syftet är att behålla
tillgången redovisas den som materiell eller finansiell anläggningstillgång.
Anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier kostnadsförs löpande redan vid anskaffningstillfället.

Övriga materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat
med avskrivningar enligt plan. Avskrivning görs systematiskt över den bedömda
nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader

20 år

Bergvärme, ventilation

10 år

Inventarier

5-10 år

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde
(marknadsvärde), enligt en portföljvärdering.

1

Detta gäller även bidrag från Sida och liknande myndigheter
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Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som
anläggningstillgångar, övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp
som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
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Noter till resultat- och balansräkning

NOT 2 Föreningens intäkter

2015

2014

17 200

19 800

1 718 868

1 419 036

781 753

814 136

262 604

204 300

2 763 325

2 437 472

13 479 054

13 301 620

2 766 249

2 666 053

331 800

384 800

1 385 263

671 938

489 090

445 905

44 387

50 897

0

54 000

143 000

120 000

1 233 000

250 000

19 871 843

17 945 213

87 132

85 428

250 310

178 400

300 000

0

21 698

20 623

659 140

284 451

24 990

404 345

105 554

70 533

10 000

0

140 544

474 878

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter

Deltagarintäkter
Kost
Läromedel, förbrukningsintäkt elever
Logi

Offentliga bidrag
Statsbidrag
Landstingsbidrag
Förstärkningsbidrag FBR
Förstärkningsbidrag SPSM
Bidrag SMF
Bidrag RIO Inkludera mera
Bidrag Ensamkommande flyktingar
Bidrag MR
Bidrag Etableringskurs

Intäkter fastigheten
Hyresintäkter
Uthyrning konferenser
Bidrag Länsstyrelsen
Erhållna bidrag Järfälla kommun

Övriga intäkter
Försäkring Folksam Direkt
Övriga intäkter
Erhållna bidrag Solidaritetskommittén

JAKOBSBERGS FOLKHÖGSKOLA

21
Gåvor
Gåva förening och Arken

600

600

23 452 552

21 162 414

2015

2014

Löner

9 271 052

8 496 381

Sociala avgifter

2 921 989

2 684 738

-143 906

-114 869

Pensionsförsäkringspremier

697 047

935 537

Löneskatt på pensionskostnader

164 851

223 097

Utbildning

44 207

59 961

Friskvård

32 136

31 460

Övriga personalkostnader

94 556

82 914

13 081 932

12 399 219

2015

2014

295 909

266 598

207 433

164 292

503 342

430 890

NOT 5 Övriga ränteintäkter m.m.

2015

2014

Ränteintäkter

4 062

6 938

5 880

62 135

9 942

69 073

NOT 3 Personalkostnader

Lönebidrag

NOT 4 Resultat från värdepapper

Utdelning aktier och andra långfristiga
placeringar
Resultat vid försäljning långfristiga
placeringar

Utdelningar
Resultat vid försäljning av kortfristiga
placeringar
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NOT 6 Byggnader och mark

2015

2014

Valhall 1

1 247 739

1 247 739

Valhall 2

2 898 598

2 898 598

Miljöstation

2 015 463

2 015 463

Expeditionsbyggnad

1 404 528

1 404 528

Bergvärme

3 777 951

3 777 951

3 600 000

3 600 000

Ventilation Himlen

1 764 350

1 764 350

Ventilation Valhall

1 561 508

1 561 508

18 270 137

18 270 137

-12 099 838

-10 923 889

-683 550

-1 175 749

-12 783 388

-12 099 838

5 486 749

6 170 299

2015

2014

1

1

1

1

2015

2014

9 513 030

8 142 503

-871 104

-1 144 868

1 301 702

2 515 395

Arken

Summa anskaffningsvärde
IB Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
UB Ackumulerade avskrivningar

NOT 7 Inventarier

Inventarier

NOT 8 Långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde
Årets försäljningar
Årets förvärv
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Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde

9 943 628

9 513 030

Utgående restvärde enligt plan

9 943 628

9 513 030

9 943 628

9 513 030

10 825 334

10 636 889

2015

2014

Bokfört värde

928 988

923 108

Marknadsvärde

927 149

927 416

2015

2014

17 986 210

17 279 330

-492 235

706 880

17 493 975

17 986 210

2015

2014

106 802

110 163

Bokfört värde
Fonder

Marknadsvärde
Fonder

NOT 9 Kortfristiga placeringar

NOT 10 Eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

NOT 11 Operationell leasing
Föreningens leasingkostnader
uppgår under året till
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Jakobsberg 2016-03-16

Göran Hillman

Kjell Johansson
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Rektor

Vår revisionsberättelse har lämnats
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Matz Ekman

Leif Lewin

Auktoriserad revisor

Från föreningen
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Bilagor
Bilaga 1: GLO-enkät ht 2015
Kurs: Exempel Exempelsson

Norra konst

1. Jag vill lära mig mer.

4

2. Jag får ofta nya idéer.

4

3. Jag vill lära mig mer om mig själv.

4

4. Jag vill förstå hur kunskap hänger
ihop på ett djupare plan.

4

5. Ibland leder jag andra människor.

4

6. Jag tycker att jag duger.

4

7. Jag tycker att jag är bra.

4

8. Jämställdhet är viktigt.

4

9. Miljöfrågor är viktiga.

4

10. Jag känner gemenskap med andra
människor.

4

11. Jag träffar människor med olika
sorters bakgrund..

3

12. Jag upplever att mitt liv är
meningsfullt.

3

13. Jag är en del av samhället.

4

14. Jag tror på framtiden.

3

15. Jag läser mycket.

3

16. Jag är konstnärlig.

4

17. Jag motionerar.

3
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