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Stiftelsen Unga Kvinnors Värn 
Org.nr. 802005-9401 
 
 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Enligt stiftelsens stadgar ska UKV ”hjälpa och stödja unga kvinnor som av olika anledningar befinner sig i 
svårighet. En tillfällig bostad kan vid behov beredas i stiftelsens hem.”  

Stiftelsen Unga Kvinnors Värn (UKV) har i över hundra år verkat för unga utsatta kvinnor. Utsattheten 
och målgruppen har sett olika ut genom årens lopp, den har förändrats med samhällets utveckling, men 
den unga utsatta kvinnan har alltid varit i fokus.  

UKV började med att två diakonissor från Ersta diakonisällskap sökte upp unga kvinnor i risk för 
prostitution, misär eller annat utnyttjande i Stockholms innerstad 1914. Med värme och kärlek fostrades 
och utbildades de unga kvinnorna till självständiga vuxna yrkeskvinnor. 

Att ge stöd till ett självständigt liv fritt från våld och förtryck är alltjämt det övergripande målet i UKV:s 
verksamhet. Verksamheten erbjuder en helhetslösning för stöd, skydd och behandling av unga kvinnor 
utsatta för våld och övergrepp och med psykosociala svårigheter. I arbetet utgår vi alltid från varje individs 
behov och förutsättningar. 

Idag finns elva kompetenta och engagerade anställda, samt ett antal vikarier, inom verksamheten. Ett 
professionellt arbete med stor omsorg och hög personaltäthet utförs för att stödja de unga kvinnor som 
under en svår period i livet har behov av UKV.  
Verksamheten erbjuder skyddat boende och skyddade utslussningslägenheter för sammanlagt 15 kvinnor. 
Som eftervård och öppenvård kan kuratorsstödet fortsätta både individuellt och i grupp. 
Gruppverksamheter erbjuds med minst en ny bearbetande grupp två gånger per år, temakvällar och 
samkväm bjuds in till med regelbundenhet. Råd och stöd erbjuds enskilt med kurator och 
samtalsmottagning med terapeut finns för dem som behöver ett fördjupat och mer långvarigt stöd. Stödet 
erbjuds på olika nivåer och i olika omfattning, allt utifrån den enskildas behov.  

Det skyddade boendet är ett kris- och motivationshem, ett HVB-hem med tillsyn av Inspektionen för vård 
och omsorg. Vi följer Socialstyrelsens kvalitetsledningssystem enligt föreskrifter 2011:9 och är väl 
förtrogna med Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om våld i nära relationer, SOSFS 2014:4. 

Nedan illustration visar de olika insatser UKV erbjuder utsatta kvinnor och som utgör verksamheten. 
Kvalificerat kontaktmannaskap är en central del i processen, vilket innebär att kvinnan får stöd av 
utbildade kuratorer.  
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Inom UKV:s olika boendeformer får kvinnor först och främst trygghet och säkerhet (”det yttre skyddet”) 

samt hjälp och stöd att bearbeta kris- och psykiska traumareaktioner och stärka självkänslan (”det inre 

skyddet”). Boendena skapar en trygg och säker miljö och ger tid för återhämtning med målsättningen att 

öka kvinnans fysiska och psykiska hälsa och återfinna tro på framtiden.  

Verksamheten vilar på en kristen värdegrund och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. 

Utgångspunkten är alla människors lika värde samt att se till människans olika behov; de fysiska såväl 

som de psykiska, sociala, men även de andliga, existentiella behoven.  

UKV lägger stor vikt vid det miljöterapeutiska arbetet i det skyddade boendet för att återskapa en vardag 

med struktur av måltider, sömn och aktiviteter. Att ha en sysselsättning och att få del av och skapa nya 

nätverk och sammanhang är viktiga delar för att en ung kvinna ska kunna leva ett självständigt liv fritt 

från våld och förtryck. Ensamhet och isolering för den som tvingats lämna sina närmaste riskerar att 

orsaka ett stort, destruktivt lidande. Vi ser där vikten av möjligheten till ett långsiktigt stöd, att kunna 

fortsätta träffas i grupp eller enskilda samtal även efter placering i skyddat boende eller 

utslussningslägenhet. 

2020 har varit ett utmanande år för världen och ett utmanande år för UKV: s verksamhet och kvinnor till 

följd av pandemin som plötsligt var ett faktum under våren. I mars 2020 ställde UKV om all verksamheten 

inom öppenvården. Grupperna kom att vara på länk och flertalet enskilda samtal inom terapin har skett 

på länk och per telefon. Grupper och sammankomster som normalt innebär en stärkande och positiv 

gemenskap har varit på länk och promenadgrupper och andra sammankomster har skett utomhus. 

Julfirandet som normalt är mycket uppskattat bland kvinnorna har reducerats till individuella träffar och 

julklappsutdelande i möte med våra kuratorer. 

UKV märkte ett tydligt minskande av placeringar från mars månad och beläggningen i boendet har varit 

betydligt lägre än tidigare år.  
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UKV har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer i hela verksamheten och då det varit möjligt har 

arbete skett på distans. 

Den genomsnittliga vistelsetiden har under 2020 varit en och en halv månad i det skyddade boendet. 

Detta är väsentligt kortare än för några år sedan. I de skyddade träningslägenheterna är vistelsetiden 

betydligt längre. Med den alltmer utvecklade öppenvården kan UKV erbjuda unga kvinnor stöd och 

sammanhang under en längre period. Allt fler kan så vis bli del av ”UKV-familjen”, de är välkomna att 

delta i sammankomster och högtider. 

Stegen i den behandling UKV erbjuder är noga framtagna utifrån den erfarenhet som verksamheten har av 

att möta unga kvinnor i kris som utsatts för våld. Syftet är att fortsätta stärka kvinnors självbild och 

motverka isolering och ensamhet. Målet är ett självständigt liv fritt från våld. 

 

Personalen har under 2020 fokuserat på hur öppenvården kan utvecklas då kvinnor som flyttar ut från 

boendet samt utslussningslägenheter kan få fortsatt råd och stöd. Självkänslagruppen har varit mycket 

uppskattad av de deltagande. Gruppen fokuserar på samtal runt självkänsla, självutvärderingar, acceptans 

och hur man kan hantera olika känslor.  

"Tack för att ni inte gav upp när jag gjorde det...ni såg min styrka och hjälpte mig att se den. 

Tack för att ni aldrig behandlade mig som ett offer.”    (Röst från en boende kvinna som även varit 

med i öppenvården under 2020) 
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Måluppfyllelse av verksamheten 2020 (siffror inom parentes avser 2019) 

Statistik visar att UKV har haft 36 (56) boende totalt i verksamheten under året. Av dessa har 5 (7) kvinnor 

bott i utslussningslägenheterna och resterande i det skyddade boendet. 

I genomsnitt har kvinnorna stannat i 44 (38) dygn i det skyddade boendet. Beläggningsgraden har varit ca 

54 (66) % i boendet.  

Något om de boende under året, räknat på samtliga: 

* Medelåldern har varit ca 23 (21) år. De flesta har varit 21 - 25 år. 

* Orsak till behovet av en plats på UKV har till största delen varit partnervåld 53 (49) %, våld i hederns 

namn 19 (45) % och människohandel och prostitution 8 (3) %, övrigt (sexuellt våld t ex) 20 (5) %. 

Samtliga har varit utsatta för psykiskt våld, en majoritet för fysiskt våld och flera även sexuellt och 

ekonomiskt våld. 

Den psykiska ohälsan är generellt fortsatt hög bland de placerade kvinnorna, majoriteten bedöms lida av 

psykisk ohälsa och/eller psykisk funktionsnedsättning till följd av den totala livssituationen.  

* 16 (28) % av kvinnorna har flyttat har till eget eller andrahandsboende. 25 (22) %har flyttat till en 

annan form av stödboende eller annat skyddat boende efter placeringen på UKV. 5 (3) % har flyttat till 

hotelljour och 11 (5) % har flyttat till familjen/förövaren, 14 % till vän, 3 (3) % jourhem/familjehem, 5 (3) 

% till annat land och resterande ovisst/vet ej, 17 (10) %.

Inom öppenvården erbjuds bearbetande stöd- och samtalsgrupper för kvinnor som bor utanför det 

skyddade boendet. Under året har stöd- och samtalsgruppen Nike erbjudits en gång, självkänslagrupp två 

gånger och en bokklubb en gång. Gruppens innehåll och metoder utvärderas, utvecklas och förnyas 

kontinuerligt av gruppens ledare, två av UKV:s kuratorer. Efterfrågan på gruppverksamhet har ökat bland 

både kvinnor och socialtjänsten som placerar, dels till följd av den ensamhet och isolering som pandemin 

orsakar, men också för att alltfler ser styrkan i att dela med andra i samma situation; att få sätta ord på 

sina känslor och sina erfarenheter, att lyssna till andra liknande erfarenheter, men också att dela det som 

är det roliga och positiva i livet. 28 – 35 kvinnor har deltagit i verksamhetens fyra grupper under året. 
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Ett ökande antal råd- och stödsamtal har erbjudits inom verksamheten. Kuratorerna har erbjudit 40 - 60 

stödsamtal per månad. 

Samtalsmottagningen har plats för upp till 12 kvinnor. Sammantaget har UKV:s terapeut haft elva unga 

kvinnor i bearbetande samtal under 2020.  

Sammanlagt har 58 olika kvinnor erbjudits enskilda samtal under 2020. 

Tre temakvällar har erbjudits per länk under året för kunskap, inspiration och gemenskap. 

Sociala aktiviteter har erbjudits en gång per vecka, främst i form av en promenadgrupp. 

Julfirande bjuds normalt in till för flera kvinnor som varit med i UKV:s olika verksamheter. Gemenskap 

och sammanhang kan på så vis erbjudas på olika sätt och över lång tid i ”UKV-familjen”. Under 2020 har 

vi inte kunnat bjuda in till detta till följd av pandemin. UKV:s målgrupp, som i vanliga fall riskerar att lida 

av ensamhet och isolering, lever därmed i en större utsatthet i och med pandemin. 

Ekonomi 

UKV har ständiga behov av ekonomiskt stöd från fonder och stiftelser, församlingar, företag och 

privatpersoner för att täcka sina kostnader. Den generositet som omger UKV i form av ekonomiska gåvor 

och omsorg på olika sätt är en förutsättning för att verksamheten ska kunna bedrivas. 

Placeringsavgiften per dygn i boendena, vars storlek styrs av bland annat marknadsanpassning,  

täcker ca 50 % av den reella kostnaden. 

Under 2020 har de ekonomiska bidragen från fonder och privatpersoner varit lägre än tidigare år. 

Tillsammans med en låg beläggning har det resulterat i ett underskott.  

De absolut största gåvo- och bidragsgivarna är privata fonder och stiftelser hos vilka UKV ansöker om 

medel till verksamheten varje år. Det kan vara för specifika ändamål eller till verksamheten allmänt.  

Ca 5 % av totala gåvointäkterna kommer från privatpersoner. 

Inför 2020 har projektbidrag beviljats till öppenvården från Stockholms stad, som också beviljat 

verksamhetsbidrag till det skyddade boendet.   

Under 2020 har UKV tillsammans med organisationerna Terrafem och Somaya kvinno- och tjejjour 

beviljats medel från Länsstyrelsen Östergötland till projektet ”Stöd till ett fritt liv”. Två forskare har varit 

projektledare respektive utvärderare för att ta fram en rapport och en metod för ett långsiktigt stöd för 

kvinnor utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Materialet baseras på främst intervjuer med 18 

kvinnor som funnits med i organisationernas verksamheter. Även personal och placerande 

socialsekreterare är intervjuade. Genomgående i materialet är att samtliga påtalar vikten av ett 

sammanhållet och långsiktigt stöd; att kunna få både akut och långsiktigt stöd samt både emotionellt 

Verksamhetsbidrag är beviljat 2020 - 2021 från Socialstyrelsen. Svenska kyrkan har beviljat 

organisationsbidrag. 

Stiftelsen har ett 90-konto som granskas av Svensk insamlingskontroll. 



7 

 

UKV deltar i upphandlingar av skyddat boende som blir allt vanligare i kommuner runt om i landet. Två 

nya ramavtal har tecknats under året och förlängts med sju kommuner. 

Vi vill rikta ett stort tack till gåvo- och bidragsgivare under året.  

*Fonder och stiftelser:  

Alma Detthows stiftelse, Arla Condinu Orden, Gålöstiftelsen, Magnus Bergvalls stiftelse, Samfundet Pro 

Fide; kyrkoherde Nils Henrikssons stiftelse, Timmermansorden; Roos af Hjelmsäters donationsfond, 

Stiftelsen Bertil Strömberg, Stiftelsen Drottning Sophias Skyddshem, Stiftelsen Matteusgården, Stiftelsen 

Mors och Fars Wockatz Minne, Stiftelsen Oscar Hirschs Minne och Byggnadsstiftelsen S:t Erik, Stiftelsen 

Wilhelm Govenii Minne, Svenska Frimurarorden; S:t Johanneslogen S:t Eriks samfond, Sällskapet för 

Makarna Malmqvists Minne, Sällskapet W:6 Stockholmslogen. 

*Övriga: 

Stockholm Strand Rotaryklubb och ett antal privatpersoner har bidragit med engagemang, ideella 

insatser, minnes- och högtidsgåvor, ekonomiska bidrag och gåvor in natura med mera. Många 

församlingar i Svenska kyrkan har bidragit med kollekter, insamlingar och gåvor. Som en naturlig följd av 

pandemin har dessa varit lägre än tidigare år då gudstjänster firats i ytterst begränsad skala. 

UKV anlitar redovisningsföretaget Aktiv Planering för ekonomisk administration, hantering av stiftelsens 

fakturor, löner, all ekonomisk rapportering i samband med bokslut och budget.   

Tjänster som handledning, IT-stöd, kommunikation och revision köps av externa aktörer.  

Under 2020 har en ny hemsida tagits fram och lanserats av Tapper kommunikation. 

Samverkan och nätverk under året – 

Samverkan, samverkanspartners och nätverk är mycket viktiga för UKV:s verksamhet och för målgruppen 

utsatta kvinnor.  Under året har UKV deltagit i nätverk, konferenser, temadagar och utbildningsdagar, 

främst per länk.  

Bland viktiga samverkanspartners under året märks:  

*Amelmottagningen 

* Brottsofferjourer  

* Dörren 

* Famnas olika medlemmar 

* Folkhögskolor 

* Fryshuset 

* Frälsningsarmén 

* IMT – Insamlingsstiftelsen mot trafficking 

* Kris- och traumacentrum 

* Origo, nationella centret för hedersrelaterad kultur 
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* Mandometerklinikerna, för behandling av ätstörningar 

* Mikamottagningen 

* Mind Stockholm 

* Plattformen Civila Sverige mot människohandel 

* Polismyndigheten, socialjouren och kvinnofridsteam vid Stockholms stads stadsdelsförvaltningar  

* Psykiatriska mottagningar 

* RFSL 

* ROKS 

* Rädda barnen 

* Röda korset, RKC 

* Skyddsvärnet 

* Stiftelsen Tryggare Sverige 

* Stockholms stads skyddade boenden, Kriscentrum och Kruton, Terrafem, Somaya och andra idéburna 

och ideella skyddade boenden 

* Stockholms Stadsmission 

* Södersjukhusets akutmottagning för våldtagna kvinnor  

* UNIZON 

* Vårdcentraler och sjukvården 

Personal och metodutveckling under året  

Personalgruppen består av sex kuratorer med kontaktpersonsuppdrag och två nattjänster. Alla har 

socionom- eller likvärdig akademisk utbildning, Vidare har UKV en kökspedagog med kostekonomisk 

akademisk examen och en hantverkspedagog som är levandeverkstadspedagog med akademisk ekonomisk 

examen. Dessa ansvarar för olika miljöterapeutiska stödinsatser. Verksamhetschefen är socionom och 

diakon.  

En medarbetare har steg 1-utbildning, grundutbildning i psykoterapeutisk metod, denna är också del av 

samtalsmottagningen.   

UKV lägger stor vikt vid kompetent och välutbildad personal.  Kravet att upprätthålla ”god kvalitet” enligt 

Socialstyrelsens föreskrifter 2011:9 om kvalitetsledningssystem uppmuntrar till kontinuerlig 

kompetensutveckling. 

Personalen tar kontinuerligt del av utbildningsdagar, forskning och aktuell kunskapsutveckling inom 

kvinnofridsområdet, med specialinriktning på partnervåld, sexuell människohandel och hedersrelaterat 

våld och förtryck. Dessa har i främst varit digitalt 2020. 

Hela personalgruppen, inklusive samtliga allmän visstidsanställda, har genomgått en heldags utbildning 

genom brandförsvaret. 

Personalgruppen har handledning med en extern kvalificerad handledare varannan vecka. 

Samtalsmottagningen och grupperna handleds av ytterligare en legitimerad terapeut. 

Under året har endast en volontär deltagit i verksamheten, denna fick avbrytas i mars månad till följd av 
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pandemin. 

 

Kvalitetsberättelse 

UKV följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för 

systematiskt kvalitetsarbete. Vi arbetar systematiskt och kontinuerligt med förbättringsarbete genom ett 

månatligt avvikelserapporteringssystem där avvikelserapporterna dokumenteras noga och följs upp kring 

åtgärder samt med rapport till styrelsen. Det sker ständigt uppdaterande av rutiner kring skydd och 

säkerhet samt information om UKV:s trivselregler och möjligheten att framföra klagomål och synpunkter. 

Riskbedömningar görs systematiskt. En Lex Sarahutredning med risk för missförhållande är gjord under 

året. 

En regelbunden dialog förs med socialtjänsten för att värna om kvalitén i verksamheten och den placerade 

kvinnans behov. Kvinnan fyller i LiSat, ett självskattningsmaterial i början och i slutet av placeringen. 

Kvinnan och socialtjänsten lämnar utvärdering efter fullföljd placering.  

Ett självskattningsmaterial används alltmer inom verksamheten, främst inom öppenvården. Kvinnor fyller 

i självskattningsmaterial före och efter grupptillfällen och terapeutiska samtal. På vis kan vi bättre mäta 

resultat, effekt och utfall av verksamheten. 

Ett IT-projekt har inletts under 2020 för att effektivisera och öka säkerheten inom verksamhetens IT-

system. Larmet inom verksamheten har uppdaterats under året och en brandutbildning har genomförts 

för all personal. 

UKV:s krisledningsgrupp sammankallades en extra gång till följd av pandemin. Verksamheten följer 

Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommunicerar dessa tydligt och regelbundet i 

verksamheten. 

 

Styrelsen        

Kerstin Billinger ordförande  

Inga-May Peterson ledamot 

Ewa Samuelsson ledamot (avgick december 2020) 

Per Egon Johansson ledamot (avgick i december 2020) 

Marie Tullgren ledamot 

Kerstin Schönning ledamot  

Mikael Halldin ledamot  

Kristina Gustafsson Bonnier (invald mars 2020) 

Styrelsen arbetar utifrån en s k årscykel och har under året haft sex protokollförda sammanträden. Mötet i 

januari var fysiskt, mötet i mars blev inställt och övriga möten har skett per länk.  

Styrelsens arbete utgår från en dokumenterad arbetsordning.    

UKV har en krisledningsgrupp som tillkallas vid kris, däri ingår UKV:s verksamhetschef och tre 

styrelseledamöter. Den uppdateras en gång/år. 
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Framtida utveckling  

UKV kommer att fortsätta satsa ökade resurser för utveckling av de olika boendeformerna, öppenvården 

och eftervården med olika former av gruppverksamhet, nätverksbyggande och rådgivning med uppföljning 

och kontakter på längre sikt. Mer och fler aktiviteter kommer att kunna erbjudas som både enskilda 

samtal och i olika grupper. UKV kommer att prova att ha fler grupper på länk dels för att grupperna varit 

så uppskattade dels för att det blir mer tidseffektivt när det är fler deltagare inom verksamheten. Målet är 

även att öka flödet inom verksamheten. 

UKV kommer att fortsätta verka för sitt ändamål att hjälpa och stödja kvinnor i nöd och dessutom verka 

för att ha en fortsatt kompetent och välutbildad personal som ständigt ser och kan möta nya behov.  

Efter ett ekonomiskt ansträngt år hoppas UKV på, och ser nya möjligheter, att finnas för de unga kvinnor 

som behöver stöd och som på olika sätt hamnat i svårigheter. 

Vi, UKV, tror på människans förmåga till förändring. Vi vill förmedla hopp och med kärlek och kunskap ge 

stöd till ett eget liv. 

Tack 

Styrelsen uttalar ett varmt tack till alla stiftelser, församlingar, myndigheter, företag, föreningar och 

privatpersoner som på olika sätt stödjer verksamheten och gör den möjlig.    

Ett stort varmt tack till personalen för alla insatser under 2020. 

 
Flerårsjämförelse*       
       
  2020 2019 2018 2017 2016 
Nettoomsättning 8 260 710 8 745 765 9 470 771 10 598 202 9 845 262
Res. efter finansiella poster  -2 063 423 -474 322 -932 750 1 106 168 109 311 
Soliditet (%)  78,35 81,35 84,00 86,00 83,00 
Eget kapital  6 544 683 8 608 106  9 082 428 10 015 178 8 909 010 
       
*Definitioner av nyckeltal, se noter 
       
       
 
Förändringar i eget kapital       

    
Balanserat 

resultat 
 

         Årets 
resultat 

Belopp vid årets ingång    9 082 428  -474 322 
Överföring fg års resultat    -474 322  474 322 
Årets förlust      -2 063 423 
Belopp vid årets utgång    8 608 106  -2 063 423 
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Stiftelsen Unga Kvinnors Värn 
Org.nr. 802005-9401 
 

RESULTATRÄKNING 2020-01-01 2019-01-01 
 Not 2020-12-31 2019-12-31 

Stiftelsens Intäkter       
Bidrag Socialstyrelsen    400 000  0 
Inackorderingsavgifter    3 196 740  3 779 109 
Bidrag Fonder    2 997 360  3 823 164 
Bidrag från Stockholms stad    1 100 000  700 000 
Gåvor och kollekter    205 981  288 805 
Övriga intäkter    360 629  154 687 
    8 260 710  8 745 765 
       
Stiftelsens kostnader       
Lokalkostnader   2 -1 394 221  -1 267 126 
Driftkostnader   2 -605 739  -570 699 
Övriga kostnader    -1 007 854  -703 011 
Personalkostnader   3 -7 682 053  -7 536 024 
    -10 689 867  -10 076 860 
       
Rörelseresultat    -2 429 157  -1 331 095 
       
Resultat från finansiella poster       
Resultat finansiella anläggningstillgångar   4 365 942  857 006 
Ränteintäkter    210  0 
Räntekostnader    -418  -233 
    365 734  856 773 
       
Resultat efter finansiella poster    -2 063 423  -474 322 
       
Årets resultat    -2 063 423  -474 322 
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Stiftelsen Unga Kvinnors Värn 
Org.nr. 802005-9401 
 

BALANSRÄKNING 2020-12-31 2019-12-31 
 Not   

TILLGÅNGAR       
       

Anläggningstillgångar       
       
Finansiella anläggningstillgångar       
Andra långfristiga värdepappersinnehav   5 6 320 614  1 366 572 
    6 320 614  1 366 572 
       
Summa anläggningstillgångar    6 320 614  1 366 572 
       

Omsättningstillgångar       
       
 
Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar    371 764  462 043 
Övriga fordringar    136 663  110 528 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   6 461 417  437 098 
    969 844  1 009 669 
       
Kassa och bank       
Kassa och bank    1 062 656  8 205 052 
    1 062 656  8 205 052 
       
Summa omsättningstillgångar    2 032 500  9 214 721 
       
SUMMA TILLGÅNGAR    8 353 114  10 581 293 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       
       

Eget kapital       
       
Balanserat resultat    8 608 106  9 082 428 
Årets resultat    -2 063 423  -474 322 
Eget kapital vid årets slut    6 544 683  8 608 106 
       

Avsättningar - Fonder       
Prinsessan Sibyllas fond    10 000  10 000 
UKV:s Hjälpfond (grundkapital 5.800:-)    49 800  49 800 
Grevinnan Andrea Mörners fond    6 000  6 000 
Fru Ida Wistrands fond    5 000  5 000 
Summa avsättningar    70 800  70 800 
       
 

Kortfristiga skulder       
Leverantörsskulder    235 832  167 817 
Övriga skulder    262 750  233 841 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   7 1 239 049  1 500 729 
Summa kortfristiga skulder    1 737 631  1 902 387 
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    8 353 114  10 581 293 
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Stiftelsen Unga Kvinnors Värn 
Org.nr. 802005-9401 
 
 

NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
  

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning. 

       
 Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 
 
 Intäkterredovisning 

 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som 
intäkt. Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som har erhållits eller kommer att 
erhållas. Nedan beskrivs för respektive intäktspost när intäktsredovisning sker. 

       
 
 Gåvor och bidrag 

 En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande 
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att stiftelsen uppfyllt eller 
kommer att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte 
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget ett bidrag är det en gåva. 

       
 Gåvor 

 Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång 
eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas eller inte. Gåvor som stiftelsen avser att stadigvarande bruka i 
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvorna värderas 
som huvudregel till verkligt värde. Om stiftelsen lämnat ersättning för att erhålla gåva minskas gåvans värde med 
ersättningen. 

       
 
 Bidrag 

 Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till 
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader redovisas samma 
räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång 
som stiftelsen fått eller kommer att få. 

 
 
 
 Fordringar 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
       

 
 Materiella anläggningstillgångar 

 Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. Härvid tillämpas en 
avskrivningstid om fem år. 

       
 
 Finansiella anläggningstillgångar 

 Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. 
       

 
 Leasing 

 Samtliga leasingavtal kostnadsförs linjärt över leasingperioden. 
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 Ersättningar till anställda 

 Löpande ersättning till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda 
utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år då 
pensionen tjänas in. 

       
 
 Avkastning och eget kapital 

 Stiftelsens avkastning används för främjande av stiftelsens ändamål. 
Enligt stadgarna finns inget krav på indelning av eget kapital i bundet och fritt eget kapital. Allt kapital har därför ansetts 
vara fritt. 

       
 
 
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 
Not 2 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare    2020  2019 
        
 Under året har företagets leasingavgifter       
 uppgått till    1 084 639  1 095 626 
        

 
Framtida minimileasingavgifter för icke 
uppsägningsbara leasingavtal, 

      

 förfaller till betalning enligt följande:       
 Inom 1 år    1 130 190  1 024 471 
 Mellan 2 till 5 år    1 634 610  2 303 068 
     2 764 800  3 327 539 
        
 
Not 3 Personal    2020  2019 
        
 Medelantal anställda       
 Medelantal anställda har varit    13  13 
 varav kvinnor    13  13 
        
 
 Löner, ersättningar m.m.       
  Verksamhetschef   622 103  592 964 
  Övriga anställda   4 841 156  5 289 451 
 Summa styrelse och övriga    5 463 259  5 882 415 
        
 Sociala avgifter enligt lag och avtal    1 394 049  1 606 173 
 Pensionskostnader    275 490  309 136 
        
 
 Könsfördelning i styrelse och företagsledning       
 Antal styrelseledamöter    6  8 
 varav kvinnor    5  7 
 varav män    1  1 
        
 
Not 4 Resultat finansiella anläggningstillgångar    2020  2019 
        
 Utdelning    194 739  24 139 
 Realisationsresultat    171 204  602 346 
 Återföring av nedskrivningar    0  230 522 
     365 943  857 007 
        
 
Not 5 Andra långfristiga värdepappersinnehav    2020-12-31  2019-12-31 
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 Värdepapper   Antal  Antal  
 Nordea Institutionell kortränta   0 0 99 119 108 
 Nordea Donationsmedelsfond   0 0 9 284 1 247 464 
 ETHOS Aktiefond   76 687 1 559 827 0 0 
 ETHOS Räntefond   224 354 2 000 297 0 0 
 SEB FRN fond    988 1 000 000 0 0 
 ETHOS Aktiefond global   4 249 1 015 869 0 0 
 SEB asset selection SEK LUX    6 050 744 619 0 0 
     6 320 612  1 366 572 
        
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 6 434 298 kronor. 
        
 Ingående anskaffningsvärde    1 366 572  8 234 104 
 Inköp    6 320 612  781 246 
 Försäljningar/utrangeringar    -1 366 572  -7 648 778 
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden    6 320 612  1 366 572 
 Ingående nedskrivningar    0  -230 522 
 Återförd nedskrivning    0  230 522 
 Utgående ackumulerade nedskrivningar    0  0 
 Utgående redovisat värde    6 320 612  1 366 572 
        
 
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Förutbetalda hyror    310 707  75 170 
 Gålöstiftelsen för terapiverksamhet    65 530  63 010 
 Övrigt    85 180  298 918 
     461 417  437 098 
        
 
Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Upplupna semesterlöneskulder    387 530  218 496 
 Upplupna löner    83 269  69 684 
 Upplupna sociala avgifter    147 925  89 748 
 Upplupna särskild löneskatt    141 829  150 355 
 Bidrag Stockholms Stad nästkommande år    375 000  375 000 
 Övrigt    103 496  597 446 
     1 239 049  1 500 729 
        
 

Övriga noter 
        
 
Not 8 Ställda säkerhet och eventualförpliktelser    2020-12-31  2019-12-31 
        
 Ställda säkerhet     0  0 
 Eventualförpliktelser    0  0 
        
 
Not 9 Definition av nyckeltal       
        
 Soliditet       
 Justerat eget kapital i procent av balansomslutning       
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till styrelsen i Stiftelsen Unga Kvinnors Värn 
Org.nr. 802005-9401 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Unga 
Kvinnors Värn för år 2020. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt 
dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. 
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer 
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten 
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av 
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela 
revisionen. Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken 
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på 
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 

förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna 

kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i 
den interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som 

används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till 
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat. 

1111 (((222)))
Digitally signed by
Verified
Date: 2021.04.28
09:26:54 GMT
Reason: Signed by
Verified
Location:
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Unga Kvinnors 
Värn för år 2020.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". 
Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i 
Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 

stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för 
stiftelsens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för mitt uttalande.

Stockholm den                

Margaretha Morén

Auktoriserad revisor
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