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Så när Stockholms Stadsmissions terapiverksamhet för unga vuxna riskerade att
läggas ned våren 2019 beslutade vi oss för att bilda Stiftelsen Young Solidarity
Foundation och ta över verksamheten. Det angelägna syftet är att minska den
psykiska ohälsan bland barn och unga, i första hand genom att utveckla och
bredda verksamheten under det nya namnet 1825 – Terapicenter för unga vuxna.
Att stå på tröskeln till vuxenlivet innebär stora utmaningar, men samtidigt
möjligheter att med rätt stöd skapa en positiv utveckling. När vi blickar tillbaka
på 2020 är vi därför stolta över alla terapeutiska samtal som genomförts, både
online och i våra lokaler på 1825 – Terapicenter för unga vuxna. Vart och ett
har spelat roll i en ung vuxen människas liv. Vi tror på och ser kraften i att
erbjuda ett brett utbud av terapeutiska inriktningar och till en låg kostnad. Alltid
med relationen i centrum och stor lyhördhet för varje ung människas unika
förutsättningar.

ANNIKA STEN PÄRSON
Styrelseordförande och medgrundare
Stiftelsen Young Solidarity Foundation

Men trots att vi gör allt vi kan för att möta behovet med de resurser vi har blir
kön för att påbörja behandling hos oss bara längre för varje dag. Därför har vi
en angelägen uppgift också som opinionsbildare, så att fler höjer sina röster och
hjälper till i det viktiga arbetet att stödja unga vuxna.
Ditt bidrag, stort eller litet behövs redan idag för att hjälpa oss att hjälpa fler unga
till ett liv på egna villkor.

GÖRAN CARLSON
Ledamot och medgrundare
Stiftelsen Young Solidarity Foundation
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Terapi på unga villkor
Idag finns det närmare en miljon unga vuxna i Sverige. Andelen som mår
dåligt har ökat i denna grupp med 70 procent under de senaste 10 åren och
unga i alla psykosociala situationer omfattas av ökningen. Glappet mellan
barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin i kombination med ett
begränsat utbud av stödformer innebär att unga vuxna inte får den hjälp de
behöver. Ungas psykiska ohälsa är ett av våra största samhällsproblem och
behovet av förändring akut, både för den enskilda individen och för samhället
i stort.

Två tredjedelar av de unga vuxna som kommer till 1825 – Terapicenter för
unga vuxna har redan haft en stöd- eller behandlingskontakt någon annanstans.
Många vittnar om tidigare kontakter inom det offentliga där de inte har blivit
hjälpta; på grund av bristande bemötande, tidsbrist eller en behandlingsmetod
som inte har fungerat för dem. Andra har positiva erfarenheter från
barnpsykiatrin, men har tvingats sluta på 18-årsdagen och har inte fått hjälp
inom vuxenpsykiatrin.
Därför driver 1825 – Terapicenter för unga vuxna en öppen terapimottagning
dit de unga som upplever ett behov av stöd kan komma utan remiss. Vi menar
att:
•
Ungas privatekonomi inte ska begränsa möjligheten till stöd. Därför har
vi en låg patientavgift på högst 150 SEK per tillfälle.
•
Snäva nationella riktlinjer och begränsande regionala beslut inte ska
omöjliggöra för unga vuxna att få den hjälp de behöver. Det finns inte
en enda terapiform som fungerar för alla. Därför erbjuder vi olika
terapimetoder och utgår ifrån i varje ung vuxens egna behov.
•
Den faktiska och upplevda tillgängligheten till psykoterapeutiskt stöd
måste öka. Stigmat kring psykisk ohälsa är större i vissa grupper och
sociala sammanhang. Därför arbetar vi uppsökande tillsammans med
andra aktörer som möter unga vuxna i många olika kontexter.
•
Bemötandet, både terapeutens förståelse för unga vuxnas sammanhang
och miljön som terapin sker i, är viktig för terapins utfall.
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Att erbjuda terapi
på unga villkor är
vårt löfte och en
förutsättning för
att minska psykisk
ohälsa hos unga
vuxna. Det handlar
om bemötande,
delaktighet och
att kunna välja
terapimetod.

LOVISA KIM
Verksamhetschef vid 1825
– Terapicenter för unga vuxna

Ett samhälle där
unga vuxna som
upplever psykisk
ohälsa får hjälp på
sina villkor. Så att de
kan må långsiktigt
bra, utvecklas och
vara huvudpersoner
i sina egna liv.
Vår vision.
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Vårt arbete
1825 – Terapicenter för unga vuxna ska främja psykisk hälsa och minska

psykisk ohälsa bland unga vuxna på både samhälls- och individnivå. Under
2020 har uppdraget breddats för att utöver det kliniska arbetet inkludera
kunskapsutveckling och påverkansarbete. Utifrån vår förändringsteori vill vi
tillsammans med andra verka för långsiktiga effekter på samhällsnivå.

GOD HÄLSA OCH
VÄLBEFINNANDE

Våra långsiktiga mål

•
•
•

Att unga vuxna mellan 18 och 25 år prioriteras i arbetet med att främja
psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa.
Att alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa ska få tillgång till stöd
och behandling på unga villkor.
Att minska stigmatiseringen och öka kunskapen kring psykisk ohälsa
bland unga vuxna.

Vår modell
Arbete på individnivå ger

kunskap och skalbarhet på
grupp- och samhällsnivå.
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Vi är en av de aktörer som driver på
för FN:s mål om global hållbarhet,
genom att bidra specifikt till Mål 3:
God hälsa och välbefinnande, med
delmålet 3.4 som innebär främjande
av mental hälsa.

Klinisk
verksamhet
Vi bedriver terapi individuellt
och i grupp, vid egen mottagning och i partnerskap
med andra.

Påverkansarbete

Kunskapsutveckling

Vi arbetar för förändring
och inspirerar andra
gällande unga vuxnas
mående och förutsättningar.

Vi utgör en kompetensnod för
professionen, vi fortbildar, handleder och samarbetar med
partners och akademin.
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Klinisk verksamhet
Bemötande och relation i fokus

5 200
terapitimmar

150

WEEK
150 unga
vuxna i veckan

På 1825 – Terapicenter för unga vuxna utformar vi behandlingen tillsammans
med den unga vuxna. Vid vår mottagning erbjuder vi samtalsstöd i en inbjudande
miljö där bemötande och relation står i centrum. Vi erbjuder även terapi digitalt.
Vårt terapeutiska förhållningssätt är integrativt och för oss är den terapeutiska
alliansen viktigare än terapimetod. Terapeut och insats matchas utifrån patientens
behov och vi utvärderar vad som fungerar både för den enskilde individen och
för unga vuxna som grupp. Hos oss är samtalskontakten inte begränsad till ett
visst antal tillfällen. Vi avslutar i samförstånd med den unga när målet med
terapin är uppfyllt.

Jag har fått diagnosen generaliserat ångestsyndrom på min vårdcentral. Jag behöver också bearbeta min barndom. Vårdcentralen
har erbjudit mig antidepressiva, KBT online (som ej fungerade för
mig) samt fyra stödsamtal. De har inte velat remittera mig till
psykiatrin, men jag måste få träffa någon.
20-årig tjej i första kontakten med 1825

Hänvisade från offentlig sektor

2 3
2/3 har tidigare
gått i behandling

1/3 är hänvisade
från det offentliga

Under 2020 genomförde vi 5200 terapitimmar och vi möter runt 150 unga vuxna
i veckan. Vi har ett konstant högt söktryck och en lång väntelista. Behovet av
stöd är stort och en tredjedel av de unga vuxna som kommer till vår verksamhet
har blivit hänvisade till oss av det offentliga, varav 20 procent från regionen.
Det betyder att det offentliga känner till oss, uppskattar och ser ett behov av det
arbete vi utför. Idag har vi ingen finansiering som kommer från offentliga medel,
varken på kommunal, regional eller statlig nivå.
Terapin ger resultat

När vi inleder och avslutar en terapi använder vi självskattningsformuläret SCL
90, för att få en bild av hur den unga vuxna mår. I jämförelse med ”normgruppen
av icke patienter” är det tydligt att våra unga vuxna inledningsvis skattar sin
psykiska hälsa betydligt sämre än sina jämnåriga/normgruppen och att de vid
avslut upplever en klar förbättring av sin psykiska hälsa.

SCL 90-MÄTNINGAR 2020

Normgrupp av icke-patienter

Inledande mätning

Avslutande mätning
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Kunskapsutveckling
Utifrån vårt kliniska arbete utvecklar vi kunskap om vad som är verksamt för

unga vuxna i terapi och vad som kan minska psykisk ohälsa på samhällsnivå.
I det kliniska arbetet har vi ständig dialog i handledning, fallkonferenser och
fortbildning. Vi arbetar gemensamt, anställda och volontärer, för att höja vår
kompetens och samla kunskap inom fältet.
Vi har under året formaliserat vårt samarbete med psykoterapeutprogrammet
vid Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete (Socialhögskolan).
Vi har även påbörjat samtal för att tillsammans med en forskargrupp vid
psykologiska institutionen på Stockholms universitet utvärdera en metod för
affektfokuserad gruppterapi för unga vuxna. Vi arbetar med metodutveckling
för innovativa och meningsfulla insatser för unga vuxna.

Volontärverksamheten

1825:s volontärverksamhet syftar till att ge fler unga vuxna stöd och behandling,
men även till att utveckla kunskap om arbetet med unga vuxna i terapi. Nästan
en fjärdedel av terapitimmarna vid mottagningen under 2020 utfördes av
volontärterapeuter. Det erfarenhetsutbyte och den kompetensutveckling som
sker inom 1825:s ramar får stor spridning, eftersom volontärerna tar med sig
dessa perspektiv till de andra sammanhang där de är yrkesverksamma.
Utöver terapitimmarna har volontärerna även deltagit i handledning, seminarier och volontärträffar. 1825 har även haft volontärer med fokus på verksamhetsutveckling och ekonomi. Samtliga volontärer har tillsammans bidragit till
verksamheten med över 2 000 timmar.

Stöd för alla –oavsett bakgrund

Genom vårt arbete i partnerskap med organisationer som möter unga i deras
vardag når vi grupper som inte själva skulle sökt upp oss. Under 2020 har vi gett
förtur till unga som kommer genom Stockholms och Uppsalas stadsmissioner
samt Föreningen Maskrosbarn. Tillsammans med Fryshuset har vi ansökt
om medel från Allmänna arvsfonden för ett projekt som syftar till att våra
terapeuter ska möta unga vuxna i utsatta områden tillsammans med trovärdiga
budbärare. Vi har även inlett ett samarbete med Föreningen MÄN och deras
Samtalsmottagning för ett liv fritt från våld.
De unga vuxna vi möter

Två av tre unga vuxna söker till oss på grund av oro, ångest eller depression.
Många har självskadebeteende, tvångsmässighet, sömnsvårigheter och fobier.
De flesta har upplevt svåra händelser som fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld,
missbruk i familjen, död eller mobbning. Under skoltiden har många fått
diagnoser som NPF, depression, PTSD och OCD.

Terapin har varit
livsviktig för mig.

Jag kan bara prata
för mig själv, men
jag tror att många
unga vuxna har
problem att hitta sin
plats i världen. Livet
efter gymnasiet är
tufft och man borde
få något slags stöd
innan, inte när allt
redan brakat ihop.

Ofta ser de unga vuxna sig själva som problemet. Att de behöver ändra sig för att
kunna vara i en relation och bli inkluderade. De anklagar sig själva och relaterar
nedstämdhet, känslor av värdelöshet, negativa tankar och destruktiva beteenden
till att de som individer inte är bra nog.
Under hösten genomförde vi en enkät bland våra patienter, där 80 procent
uppgav att de önskar att samhället skulle erbjuda unga vuxna mer stöd.
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Möt våra volontärterapeuter
Cecilia Kaiser är socionom, leg. psykoterapeut med KBT-inriktning och

utbildad handledare. Hon har en psykodynamisk och familjeterapeutisk bas.
Jakob Ulenius läser psykoterapeutprogrammet med psykodynamisk inriktning.
Han disputerar även under 2021 med avhandlingen ”Maskulinitetens mening –
en fenomenologisk undersökning av den psykoterapeutiska situationen”.

Cecilia och Jakob har sökt sig till 1825 för att de känt att verksamheten

representerar ”något annat”. Att de får vara en del av ett terapeutiskt sammanhang som fokuserar på just unga vuxna och där det finns möjlighet att i högre
utsträckning samarbeta med den unga personen i behandlingen. De är glada
över att få bidra med sin yrkeskompetens i ett ideellt sammanhang. Det är ett
sätt att upprätthålla och utveckla sin terapeutiska förmåga samtidigt som de
ger något tillbaka.

För mig är det avgörande att 1825 inte
bollar den unga vuxna mellan olika
instanser, utan ger ett löfte om att hjälpa
personen och håller det.
Jakob Ulenius

CECILIA KAISER
Volontärterapeut på 1825 sedan 2020

– Tidigare jobbade jag i uppsökande verksamhet och på BUP, men som
ansvarig chef för MiniMaria Stockholm har jag för första gången på 25 år
ingen egen kontakt med unga via jobbet, säger Cecilia.
Cecilia berättar vidare att många unga vuxna som hon möter befinner sig i en

trängd situation i livet och särskilt denna generation. De har enorma krav på
sig – från sig själva, föräldrar och skola. Hon är tacksam över att i samtalen få
ge en ung människa fler perspektiv.
– Under pandemin har det varit särskilt påtagligt att terapin är en möjlighet
för de unga vuxna att få fokusera på sig själva, i kontrast till allt de behöver
förhålla sig till i omvärlden. Det är en lugn och trygg plats där de kan landa
med sina funderingar, säger Jakob.
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JAKOB ULENIUS
Volontärterapeut på 1825 sedan 2015
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Påverkansarbete
1825 – Terapicenter för unga vuxna har under året utvecklat vårt kommunika-

tions- och påverkansarbete. Som medlemmar i Famna – riksorganisationen för
idéburen välfärd har vi fått en starkare röst i frågan om idéburen välfärd. Unga
vuxna har varit särskilt utsatta under 2020 och mot den bakgrunden initierade
1825 ett kunskapsutbyte för mottagningar som möter unga vuxna i terapi med
deltagare från ideell, privat och offentlig sektor. Initiativet blev uppskattat och
vi fortsätter att tillsammans driva frågan om unga vuxnas behov av tillgänglig
terapi, både under och efter pandemin.

Pandemins effekter på unga vuxna

Upprepade rapporter har slagit larm om att pandemin försämrat ungas psykiska
hälsa och konsekvenserna detta kan ge en hel generation. Vi vill bidra till både
vår egen och samhällets förståelse för hur unga vuxna mår under pandemin.
Detta är vad vi hör i våra samtal:
•
•
•

Isolering har lett till ensamhet, tappad lust, motivation och förmåga att
klara ex. skolarbete. Många har skuld, skam och otillräcklighetskänslor
kring detta.
Svårigheterna att få jobb leder till dålig självkänsla och minskar möjligheten
att flytta hemifrån. Att inte kunna flytta eller ens lämna hemmet innebär
stora utmaningar för de med destruktiva hemförhållanden.
Restriktioner och inställda planer ger en känsla av förlust. Många
beskriver en upplevelse av att livet blivit satt på paus och har svårt att
föreställa sig hur livet ska bli sen.

I vår verksamhet har det varit särskilt viktigt att kunna fortsätta träffa våra
patienter, då vi ofta har varit deras enda trygga kontakt under restriktionerna.
Vi ser att de som mådde dåligt redan innan pandemin nu mår ännu sämre. Vi har
genomfört fler digitala samtal än någonsin tidigare och även gruppterapierna
har ibland skett online. Det vi tar med oss från det här året är hur viktigt det
fysiska mötet fortfarande är och att en blandning av digitala och fysiska möten
är en eftersträvansvärd modell.
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Mina ångestattacker
har ökat det här
året, tillsammans
med mitt självskadebeteende.

Engagemang för unga
vuxna
1825 – Terapicenter för unga vuxna har under vårt första hela verksamhetsår
fått stöd från många olika aktörer som bidragit med kunskap och tid. Vi vill
rikta ett särskilt tack till Garbergs, Advokatfirman Delfi, Novare Executive
Search, MÄN, Ungdomsbarometern samt Stockholms universitet för värdefulla samarbeten under året. Vi vill även tacka Sanna Jönsson Käll på
TrueDirection, Birgitta Stål på Kreab, Maria Palmér och Anna Sylvén Björnör.

BLI VOLONTÄR

Vi behöver bli fler för att
kunna hjälpa alla de unga
vuxna som söker sig till oss.
Särskilt behöver vi dig som
vill vara volontärterapeut.
GE EN GÅVA

Varje bidrag gör skillnad!
Skänk direkt genom att
swisha till 123 435 09 14
SAMARBETA MED OSS

Ett starkt engagemang för terapi på unga villkor är avgörande för att minska
unga vuxnas psykiska ohälsa.

Vi har partnerskap med
aktörer från offentlig, privat
och ideell sektor och vill bli
fler som driver frågan. Bara
tillsammans kan vi minska
unga vuxnas psykiska
ohälsa!
www.1825.nu

Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Young Solidarity Foundation har sitt säte i Stockholm.

Allmänt om verksamheten

Styrelsen får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. Stiftelsen Young Solidarity
Foundation (YSF) har som ändamål att verka för att minska
den psykiska ohälsan i samhället genom att främja omsorg
om barn och unga inom sagda område. Ändamålet kan uppfyllas genom behandling såväl individuellt som i grupp men
även genom opinionsbildning och utbildning samt övriga ändamålsfrämjande åtgärder. YSF driver verksamheten 1825 –
Terapicenter för unga vuxna (1825) som ett led i att uppfylla
stiftelsens ändamål.
Verksamhetsidén för 1825 är att främja psykisk hälsa och
minska psykisk ohälsa bland unga vuxna i åldern 18 till 25 år.
1825 vill skapa förändring på både samhälls- och individnivå för att unga vuxna ska få tillgång till stöd som fungerar på
villkor som utgår från de unga vuxna själva. Det görs genom
arbete i klinisk verksamhet samt inom kunskapsutveckling och
kunskapsspridning med fokus på unga vuxnas mående. 1825:s
vision är ett samhälle där unga vuxna som upplever psykisk
ohälsa får hjälp på sina villkor. Så att de kan må långsiktigt bra,
utvecklas och vara huvudpersoner i sina egna liv.
1825 arbetar inom tre områden:
• Klinisk verksamhet – Vi bedriver terapi individuellt och i

grupp, vid egen mottagning och i partnerskap med andra.

•

•

Kunskapsutveckling – vi utgör en kompetensnod för

professionen, vi fortbildar, handleder och samarbetar med
partners och akademin.
Påverkansarbete – vi arbetar för förändring och inspirerar andra gällande unga vuxnas mående och förutsättningar.

De huvudsakliga bidragsgivarna till YSF och därmed verksamheten 1825 har under 2020 varit privatpersoner. YSF och verksamheten som bedrivs inom stiftelsen respekterar demokratins
idéer, inklusive principerna om jämställdhet mellan könen och
förbud mot diskriminering.
Anställda, ledning, styrelse samt volontärer

Verksamheten 1825 hade vid årets slut 8,5 heltidstjänster fördelat på 11 personer. 10 av 11 anställda var leg psykoterapeuter
och en var även leg psykolog. Av dessa var sex handledarutbildade i psykoterapi och de har också varit handledare inom
ramen för 1825:s volontärverksamhet. Under året anställdes en
kommunikation- och finansieringsansvarig samt en verksamhetsutvecklare. Lovisa Kim tillsattes som verksamhetschef i
mars 2020. Styrelsen bestod under året av ordförande samt två
ledamöter och de har under året haft fyra styrelsemöten. Styrelsen arbetar ideellt utan arvode. Stiftelsens revisorer är KPMG.
Verksamheten 1825 hade under 2020 ca 30 volontärer,
varav alla utom tre är terapeuter med minst basutbildning i
psykoterapi. Alla volontärterapeuter som bedriver terapi vid
mottagningen genomgår en grundutbildning/introduktion till
verksamheten samt erbjuds fortbildning och handledning under den tid de är aktiva vid 1825. Volontärterapeuterna lägger
i snitt ca 60 timmar per år på sitt uppdrag, vilket inkluderar tid
med patienter, handledning och fortbildning. Övriga volontä-
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rer har tillsammans lagt ca 300 timmar under året. Under året
har 1825 arrangerat fyra volontärträffar samt tre seminarier för
hela verksamheten.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

1825:s terapimottagning är en öppen mottagning som tar emot
unga vuxna mellan 18 och 25 år, både individuellt och i grupp,
utan remiss. Terapimottagningen har haft totalt 214 inskrivna
patienter under 2020 och 5190 patientbesök. 1825 möter unga
vuxna både fysiskt och digitalt.
Terapiverksamheten har under året genomgått ett stort kvalitetssäkringsarbete, där bland annat digital journalföring införts och samtliga terapeuter har utbildats i detta. I samband
med detta har även nya rutiner för ärendehantering, patientdata
och inhämtande av statistik utvecklats. Coronapandemin har
ökat söktrycket på verksamheten, men har inte påverkat stiftelsens intäkter.
Stiftelsen YSF har under året gett verksamheten 1825 ett
bredare uppdrag. Det bredare uppdraget innefattar att arbeta
aktivt med kunskapsutveckling och kunskapsspridning, utöver
att bedriva terapier. Detta i syfte att kunna skapa systemisk förändring tillsammans med andra. Under hösten arbetade verksamheten 1825 fram sin förändringsteori, för att bättre kunna
mäta effekt och måluppfyllelse. De långsiktiga effekter som
1825 vill bidra till i samhället är:
•
Att unga vuxna mellan 18 och 25 år prioriteras i arbetet
med att främja psykisk hälsa och minska psykisk ohälsa.
•
Att alla unga vuxna som upplever psykisk ohälsa ska få
tillgång till stöd och behandling på unga villkor.
•
Att minska stigmatiseringen och öka kunskapen kring
psykisk ohälsa bland unga vuxna.
Kommunikation och påverkan

Under året har 1825 ökat sin digitala kommunikation, både internt och externt. I slutet av året skickades 1825:s första nyhetsbrev ut, som riktar sig till personer som arbetar på eller nära
1825. 1825 skapade under 2020 en Linkedin-sida för att kunna
sprida information om verksamheten samt kunskap om unga
vuxnas psykiska mående bland yrkesverksamma. Under 2020
publicerade 1825 sitt första pressmeddelande, med fokus på
tillsättningen av en ny verksamhetschef. Verksamheten 1825
har inte tidigare bedrivit något påverkansarbete, detta arbete
påbörjades under 2020. Som ett led i detta arrangerade 1825 i
december ett frukostsamtal för att tillsammans med andra terapimottagningar som möter unga vuxna särskilt lyfta frågan om
ungas mående under pandemin.
Utveckling av verksamheten

Det bredare uppdraget som stiftelsen YSF har gett verksamheten 1825 kräver att flera delar av verksamheten byggs upp
och utvecklas, i syfte att öka verksamhetens kapacitet och effekt/
impact. Därför skapades under 2020 en ny organisationsstruktur,
där fokus ligger på att verksamhetens tre delområden ska samverka och tillsammans bidra till långsiktiga positiva effekter för
unga vuxnas psykiska hälsa på både individ- och samhällsnivå.
Den nya organisationsstrukturen började gälla 1 januari 2021.

Resultaträkning

2020-01-01
2020-12-31

2019-10-14
2019-12-31

806 904

791 999

33 437

15 805

840 341

807 804

-662 912

-112 043

Personalkostnader

-5 795 384

-1 107 194

Summa rörelsekostnader

-6 458 296

-1 219 237

Rörelseresultat

-5 617 955

-411 433

-314

-

Belopp i kr

Not

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat

-314

-

-5 618 269

-411 433

-

-

-5 618 269

-411 433

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

-

605 274

1 533 281

-

286 110

-1 695

1 819 391

603 579

Kassa och bank

544 258

2 311 568

Summa kassa och bank

544 258

2 311 568

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

2 363 649

2 915 147

Summa tillgångar

2 363 649

2 915 147
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Rapport om årsbokslutet

Balansräkning
Belopp i kr

Not

2020-12-31

2019-12-31

Stiftelsekapital

7 500 000

3 000 000

Summa bundet eget kapital

7 500 000

3 000 000

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
-411 433

-

Årets resultat

-5 618 269

-411 433

Summa fritt eget kapital

-6 029 702

-411 433

1 470 298

2 588 567

407 022

57 450

Balanserat resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

96 827

-

Övriga skulder

186 342

142 573

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

203 160

126 557

Summa kortfristiga skulder

893 351

326 580

2 363 649

2 915 147

Skatteskulder

Summa eget kapital och skulder

Noter

Belopp i kr om inget annat anges.
Not 1 Redovisningsprinciper

Årsbokslutet upprättas i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut.
Stockholm den 15 april 2021

ANNIKA STEN PÄRSON
Styrelseordförande

GÖRAN CARLSON
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats den 15 april 2021
KPMG AB

HÅKAN OLSSON REISING
Auktoriserad revisor
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ANDERS LINDSTRÖM
Styrelseledamot

Uttalande
Vi har utfört en revision av årsbokslutet för Stiftelsen Young
Solidarity Foundation för år 2020.
Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats
i enlighet med bokföringslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsbokslutet upprättas och för
att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig
för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 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
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsbokslutet som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra 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 årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:
– identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter
i årsbokslutet, 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 våra 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 vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll
som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
– utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
– drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsbokslutet. Vi 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 vi
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på detta. Våra 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 vi den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och om
årsboslutet återger de underliggande transaktionerna och händelserna
i enlighet med bokföringslagen.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av
styrelsens förvaltning för Stiftelsen Young Solidarity Foundation för
år 2020.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
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 eller
stiftelseförordnandet.
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
vi 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 vår professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi 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.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den 15 april 2021
KPMG AB
HÅKAN OLSSON REISING
Auktoriserad revisor
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