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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
Ljus i Öster är en allkristen missionsorganisation, uppbyggd som en ideell förening (org. Nr.
802003-0972). Det övergripande målet är att evangeliet ska förkunnas för alla folkgrupper inom den
geografiska avgränsning som består av före detta Sovjetunionen, östra Europa, Turkiet, Kina och
Mongoliet. Inom detta område fokuserar Ljus i Öster främst på onådda folkgrupper (en folkgrupp som
saknar en inhemsk livskraftig självutbredande församlingsrörelse och där befolkningen utgörs av
mindre än 2% evangeliskt kristna), onådda områden (geografiska områden där det kristna inflytandet
är så gott som obefintligt) och de som är utsatta för förföljelse för sin kristna tro. Ljus i Öster stöder
också samarbetspartners som vill satsa på gränsöverskridande mission. Det kan ske i länder som
ligger utanför ovan preciserade målområde. Ljus i Östers insatser sker som regel i samarbete med
nationella, regionala eller lokala samarbetspartners. Ljus i Öster står för en helhetssyn på mission som
det uttrycks t ex i Lausanne-deklarationen och Manila-manifestet.
Ljus i Östers grundstrategi är att ge stöd till nationella missionärer (lokala arbetare) utsända av
samarbetspartners. Under 2019 har ca 200 nationella medarbetare fått stöd. Majoriteten av dessa
arbetar med evangeliserande och församlingsgrundande arbete. Det finns också nationella som
arbetar med sociala verksamheter, kristet mediaarbete samt med barn och ungdom.
Ljus i Öster är också med och stödjer missionsbibelskolor i vårt målområde. Dessa är viktiga när det
kommer till rekryteringen av nya nationella missionärer. Under 2019 har vi stöttat fem olika
missionsbibelskolor (i Vitryssland, Kina, Ryssland, och Centralasien).
Ljus i Öster stöder även en rad sociala insatser. Insatserna är då kopplade till de nationella
medarbetarnas arbete. Exempel på sådana arbeten är förebyggande och rehabilitering från drog- och
alkoholmissbruk, samt stöd till insatser bland cancersjuka barn.
Litteratur och media är viktiga i vårt arbete. Produktion och distribution av biblar är prioriterat. Framför
allt gäller detta biblar på språk som delvis eller helt saknar Bibeln. Under 2019 har vi fortsatt vårt stöd
till översättningar av bibeln till minoritetsfolk i Kaukasien och i Yunnanprovinsen i Kina. Stöd har även
getts till tryckning och distribution av biblar, barnbiblar, traktater och böcker mm på mandarin och olika
centralasiatiska språk. Under 2019 gjordes också en speciell satsning när det gäller distribution av
digitala biblar till Nordkorea.
Tillsammans med en handfull andra organisationer står Ljus i Öster bakom den kristna turkiska
satellitkanalen Kanal Hayat. Kanalen sänder kristna TV program 24 timmar/dygn och huvuddelen är
på turkiska. Man sänder också kristna program på azeriska, turkmeniska, uzbekiska och kurdiska.
Programmen kan ses genom satellitsändningar men också via Internet. Genom Kanal Hayat är vi
också med och stöttar satsningen Umut Kalesi, som fokuserar på social media.
Mänskliga rättigheter med fokus på religionsfrihet är också ett område som Ljus i Öster fokuserar. I
många av de länder där Ljus i Öster är verksam finns det tydliga inskränkningar när det gäller
religionsfriheten. Det förekommer även förföljelse mot de kristna i varierande omfattning. Därför stöder
Ljus i Öster insatser som kan stödja de förföljdas situation. Det kan handla både om ekonomisk hjälp
till de som drabbas av konfiskering eller böter, samt om bidrag till familjer med närstående som
påverkats av fängelsestraff.
Under året har en avsevärd summa pengar kunnat användas av Solbacken medel. Områden som har
prioriterats är biblar och litteratur, missionsutbildning, evangelisationssatsningar och projekt av
punktuell karaktär.
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Arbetets inriktning ligger i enlighet med stadgar och de verksamhetsområden styrelsen beslutat om.
Den stora huvuddelen av resurserna satsas på nationella missionärer, missionsutbildning, litteraturoch mediearbete, sociala projekt samt stöd till förföljda. Avsikten är att nå de folkgrupper som ännu
inte nåtts av evangeliet. Medel förvaltas på ett sätt som stämmer med den övergripande
målsättningen.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har flera resor till målområdet gjorts för att bygga relationer, samt se över de samarbeten vi
har.
Tillsammans med en av våra partners (BTJ - Back to Jerusalem) gjordes även under 2019 en särskild
satsning för att distribuera 2000 digitala biblar i Nordkorea. Satsningen blev mycket lyckad.
För att minska ner på fasta utgifter bestämdes det under året att vi skulle se över möjligheten för en
flytt av vårt kontor. Genom samtal med vår nuvarande hyresvärd kunde detta lösas till en
grannfastighet. Augusti och september månad präglades således av flytt.
Årets årsmöteshögtid var förlagd till Pingstkyrkan i Nässjö med besök av en pastor ifrån Uzbekistan.
Hans berättelser om situationen i Uzbekistan samt hans förkunnelse var mycket uppskattade.
Vid årsmötet fattades bland annat beslut om ändring när det gäller vårt medlemskap. I och med
förändringen är det nu tydligare vem som är medlem, samt vad medlemskapet innebär.
Under hösten hade vi besök av en av våra partners, Eugene Bach från BTJ, som hade en liten
miniserie av möten under en helg då han talade om mission bland onådda folk och särskilt fokuserade
på arbetet i Nordkorea.

Förvaltning
2019 har präglats av förändringar och förbättringar. Vi har under året flyttat kontoret till nya, mindre
lokaler. Vi har även förhandlat fram ett nytt avtal för IT och Telefoni. Det kommer att förbättra
möjligheten att jobba effektivt under resor och vid hemarbete. Ett arbete med digitalisering av vår
verksamhet inleddes under året. Leverantörsfakturor, kvitton, reseräkningar, tidrapporter mm är något
av det som vi inte skriver ut på papper längre utan signerar och sparar digititalt.
Under året sade vi även upp avtalet med KomMed, som är vår leverentör av insamlingssytem. Ett nytt
avtal har signerats med Bonigi, och det nya systemet kommer att idriftsättas under april månad 2020.
Med det nya avtalet så kommer vi att öka möjligheten att ta ut relevant statistik och att få en
effektivare kommunikation med våra gåvogivare.
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Personal, Presidium och Styrelse
Vid årsskiftet hade Ljus i Öster sju anställda personer uppdelade på 6,8 tjänster. Direktorn har det
övergripande ansvaret för personal och daglig verksamhet.
Ordförande, vice ordförande, direktor och ekonomiansvarig har under året utgjort det presidium som
tillsammans förbereder styrelsemötena. Presidium har träffats vid fyra tillfällen (1/3, 15/5, 16/8 och
22/11).
Styrelsemöten har hållits vid fem tillfällen (15-16/3, 27/4, 24/5, 6/9 och 6/12).
Styrelsen består av 10 personer, som kommer ifrån olika kyrkliga bakgrunder, fördelade på 5 kvinnor
och 5 män:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kerstin Eriksson (ordf.)
Kristina Aldén (v. ordf.)
Harald Emgård
Peter G Georgson
Karl-Gustav Horgby
Andreas Karlsson
Rebecca Lilja
Irina Luzan Hagman
Simon Lindblom
Marianne Sandqvist

Kommunikationsarbete
Vår tidning "Ljus i Öster" kom under året ut med 4 nummer. Tidningen är omtyckt då den förmedlar
många starka berättelser utifrån det arbete som görs i fält. Tidningen trycks i ca 7000 ex. Förutom
tidningen skickades även nyhetsbrev och tackbrev ut vid 8 tillfällen under året.
Förutom genom vårt tryckta material kommuniceras också regelbundet via hemsidan, Facebook och
Instagram. Vid årsskiftet 19/20 hade vi 610 följare på Instagram (450 vid 18/19), samt 3500 följare på
Facebook (2700 vid 18/19).
Utöver tidningen och internet sker kommunikation också genom de missions- och infomöten som Ljus
i Östers personal och ambassadörer har.
Under året fanns vi också med i montrar på fem olika sommarkonferenser (Nyhem-, Torp-, New
Wine-, Gullbranna- och Oaskonferensen) där vi informerade om vår verksamhet och värvade
månadsgivare.
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Hållbarhetsupplysning
Kollektivavtal finns och gäller mellan Arbetsgivaralliansen-Trossamfund/Ekumeniska organisationer
och Akademikerna/Vision/Kommunal.
Under året har avsevärda steg tagits för att digitalisera så mycket som möjligt av vår verksamhet.
Detta har bland annat inneburit förändring då det gäller faktura- och kvittohantering, samt signering av
olika avtal.

Framtida utveckling
Under 2019 fortsatte genomgången av arbetet i fält, och utifrån den inriktning som togs för ett par år
sedan har vi nu skurit ner anatlet partners till att i nuläget vara omkring 30. Under 2020 är tanken att
under en konsultation träffa merparten av dessa partners för att förtydliga arbetet kring projekt och
rapportering.
Under 2019 fortsatte vi att stärka upp verksamhetens fokus på mission bland onådda folk, vilket
innebar att vi så smått ökade från 25 till 30 folkgrupper. Inom ett par år hoppas vi dock kunna ha
utökat ytterligare till att då stötta arbete bland omkring 40 onådda folkgrupper.
Under de närmsta två åren vill vi, tillsammans med våra partners, hitta vägar där vi genom nya sociala
insatser kan arbeta för att nå onådda folkgrupper.
Genom att aktivt fortsätta att hitta digitaliserade lösningar vill vi minska åtgången på papper.
Under de närmsta åren vill vi fortsätta växa när det gäller vår närvaro på social media. Kanaler såsom
Facebook och Instagram skapar möjlighet att snabbt nå ut med information om vår verksamhet. Här är
målet att inom två år har vuxit till 2000 följare på Instagram och 6000 följare på Facebook.

Resultat och ställning
Under 2019 fortsatte minskningen av insamlade medel, jmf med tidigare år. Totalt samlades det in 10,
7 Mkr under 2019 (jmf m 2018 12,1 Mkr) varav 74 tkr var testamenten. Som en konsekvens av
minskningen av insamlade gåvor så har olika former av besparingsåtgärder vidtagits. Vi har under året
flyttat kontoret till mindre lokaler och minskar därmed årshyran med ca 300 tkr. Vi har även
omförhandlat vårt avtal för IT och Telefoni och har där fått ner årskostnaden med ca 60 tkr.
Vår ambition är att återigen öka intäkterna från gåvor till nivåer som vi hade för några år sedan (13-15
Mktr). Ett antal konkreta kampanjer under hösten 2019 gav bra resultat, och vi planerar för 4 nya
kampanjer för 2020. Insamlingen i januari 2020 blev också mycket lyckad, med drygt 1,1 Mkr.
Av de medel vi fick 2014 från en nedlagd stiftelse (Solbacken), har 1,7 Mkr använts under 2019. Det
har gått till bl a särskilda satsningar på bibelöversättningar och bibeltryckningar, missionsbibelskolor
och stöd till förföljda kristna i vårt målområde. Resterande pengarna, som uppgår till 3,7 Mkr vid
årsskiftet, kommer att användas fram till 2020/21. Det betyder att vi de kommande 1-2 åren kommer
att göra minusresultat med några miljoner per år, tills alla Solbacken-pengarna har använts.
För den ekonomiska ställningen i övrigt hänvisas till den ekonomiska delen av årsredovisningen.
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Finansiella instrument
En del av det kapital Ljus i Öster förfogar över, har satts på olika sparkonton med bindningstid på 12
månader. Vid räkenskapsårets början var det till ett värde av ca 3,2 mkr. Under året har ett konto
avslutats och medel för ca 1 Mkr tagits ut. Kvar på sparkonto finns medel för 2,2 Mkr. Under 2019 fick
vi en ränta på 26 tkr.
Vi har kvar andelarna i Svenska Bostadsfonden till ett värde av drygt 2 mkr. Där fick vi under året en
utdelning på 340 tkr.

Flerårsöversikt

Medelantal anställda
Intäkts och kostnadsanalys (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella poster
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Eget kapital
Varav ändamålsbestämda medel
Soliditet

(tkr)
%

19-12-31
7

18-12-31
8

17-12-31
9

16-12-31
10

15-12-31
11

10 833
-13 563
-2 730
334

12 642
-16 245
-3 603
205

14 320
-17 125
-2 805
161

14 830
-18 379
-3 549
172

16 799
-18 771
-1 972
-624

-2 396

-3 398

-2 644

-3 377

-2 596

8 285
5 564
92,2

10 681
7 189
91,5

14 080
10 657
94,1

16 723
13 702
84,2

20 100
16 755
95,3
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2019

2018

10 685
119
29

12 078
294
269

10 833

12 641

-937
-5 424
-2 290
-4 255
-133
-524

-1 158
-7 042
-2 356
-4 731
-132
-826

-13 563

-16 245

-2 730

-3 604

Resultat från finansiella poster
Valutakursvinster och liknande resultatposter
Valutakursförluster och liknande resultatposter
Värdeförändring på värdepapper och liknande

1
-9
342

149
-6
62

Summa resultat från finansiella poster

334

205

Resultat efter finansiella poster

-2 396

-3 399

Årets förlust

-2 396

-3 399

-2 396

-3 399

1 811

3 468

-120

-1

-705

68

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Gåvor
Nettoomsättning
Övriga verksamhetsintäkter

Not

3
3

Summa föreningens intäkter
Föreningens kostnader
Kostnader för varor och material
Direkta projektbidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar
Övriga verksamhetskostnader

4
5
6

Summa föreningens kostnader
Verksamhetsresultat

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits men inte utnyttjats under året
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital
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Not

2019-12-31

2018-12-31

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara

7

24

52

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, datorer, fordon

8

163

181

187

233

65

65

1
713
272

5
906
419

986

1 330

2 075

2 103

Kassa och bank

5 672

7 942

Summa omsättningstillgångar

8 798

11 440

Summa tillgångar

8 985

11 673

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Litteraturlager
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Övriga kortfristiga fordringar

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar

9

10
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Not

2019-12-31

2018-12-31

5 500
2 785

7 189
3 492

8 285

10 681

220
115
365

480
134
378

700

992

8 985

11 673

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11
12

Summa eget kapital och skulder
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Förändringar i eget kapital

Eget kapital 2018-12-31
Reservering
Utnyttjande

Solbacken
5 402

Missionsändamål
34

-1 653

120
-4

Övriga
ändamål
1 754
-154

Årets resultat
Eget kapital 2019-12-31

3 749

150

1 600

Balanserat
Eget Kapital Summa eget
kapital
3 491
10 681
-120
1 811
-2 396

-2 396

2 786

8 285
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Resultaträkningen
VerksamhetsintäkterEndast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag En transaktion i vilken föreningen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är det en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer
att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet
bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en
kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt
huvudregeln till verkligt värde.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för
att erhålla bidraget uppfylls.
LeasingFöreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, d v s leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas
linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställdaLöpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de
anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen
tjänas in.
BalansräkningenTillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avoch nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar

3-5 år

Materiella anläggningstillgångarMateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. I
anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga bidrag,
som avser förvärv av materiell anläggningstillgång reducerar tillgångens anskaffningsvärde.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara
belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Datautrustning
Övriga inventarier

3 år
5 år

Finansiella tillgångarVid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter. Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta
av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
VarulagerVarulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och
nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Ändamålsbestämda medel Posten Ändamålsbestämda medel består av
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medel från Solbacken-stiftelsen, som ska användas till riktade insatser under 4-5 år från 2014
medel från framförallt försäljning av lägenheter och fastigheter som förvärvats i samband med testamente, och som står till
styrelsens förfogande
ännu inte förbrukade gåvor till specifika missionsändamål

Uppskattningar och bedömningar

Organisationen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. De uppskattningar för
redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det
verkliga resultatet.
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Föreningens intäkter
2019

2018

81
164
157
989
3
74
9 216

141
345
183
864
9
1 266
9 270

10 684

12 078

Deltagaravgifter, konferenser mm
Medlemsavgifter
Arvoden, reseersättningar
Reavinst vid lägenhetsförsäljning
Erhållna bidrag
Övriga intäkter

4
3
5
18

1
6
235
10
18

Summa

30

270

Gåvor fördelar sig enligt följande:
Gåvor till biblar,littertur och media
Gåvor till sociala projekt, MR
Gåvor till bibelskolor och seminarier, kyrkbyggen
Gåvor till missionärsprojekt
Gåvor till barn- och ungdomsprojekt
Testamenten
Allmänna gåvor
Summa

Övriga intäkter fördelar sig enligt följande:
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Lämnade bidrag
2019

2018

Bidrag till litteratur, kultur och media
Bidrag till socialt arbete och MR
Bidrag till bibelskolor och seminarium
Missionärsunderhåll
Bidrag till barn- och ungdomsprojekt
Övriga bidrag

-1 308
-454
-486
-2 957
-94
-124

-1 691
-1 201
-898
-2 799
-208
-245

Summa

-5 423

-7 042

2019

2018

Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke
uppsägningsbara leasingavtal:
Förfaller till betalning inom ett år
Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

656
2 198

1 064
1 770

Under perioden kostnadsförda leasingavgifter

1 134

1 213

2019

2018

Antal anställda
Kvinnor Sverige
Män Sverige

2
5

2
6

Totalt

7

8

-2 919
-867
-175
-59
-234

-3 147
-1 000
-199
-49
-336

4 254

4 731

Not 5

Not 6

Operationella leasingavtal - leasetagare

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och ersättningar anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Traktamenten och milersättningar
Övriga personalkostnader
Summa personalkostnader
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2019

2018

5
5

5
4

10

9

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar och utrangeringar

425
-27

425
-

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

398

425

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-373
27
-28

-336
-37

Utgående ackumulerade avskrivningar

-374

-373

24

52

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Antal styrelseledamöter på balansdagen
Kvinnor
Män
Totalt

Not 7

Balanserade utgifter för programvara

Utgående restvärde enligt plan

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/sv/document-check/50bc7a43-2ac5-4bd8-bea7-6b374a272386

www.vismasign.com

Ljus i Öster
802003-0972

Not 8

16(18)

Inventarier, datorer, fordon
2019-12-31

2018-12-31

671
86
-273

678
25
-32

484

671

Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar

-489
273
-105

-410
15
-95

Utgående ackumulerade avskrivningar

-321

-490

163

181

2019

2018

Förutbetalda hyror
Övriga poster

110
603

177
729

Summa

713

906

2019

2018

2 075
-

2 088
15

2 075

2 103

2 075

2 103

Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående restvärde enligt plan

Not 9

Not 10

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

Aktiefond
Korträntefond

Marknadsvärdet på de kortfristiga placeringarna uppgår per
balansdagen till
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Övriga kortfristiga skulder
2019-12-31

2018-12-31

3
59
53

4
57
73

115

134

2019

2018

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

225
69
71

272
72
34

Summa

365

378

Gravvårdsåtagande
Personalens källskatt
Övriga poster
Summa

Not 12

Not 13

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I början av år 2020 fick världen uppleva en pandemi som saknar motstycke i vår tid. Viruset Covid-19
eller Corona spreds även till Sverige och har påverkat oss alla. Större samlingar får inte äga rum och
människor arbetar hemifrån för att minska smittorisken. Detta har påverkat Ljus i Östers verksamhet
på olika sätt. Om detta krisläge varar under en längre period får det ekonomiska konsekvenser för Ljus
i Östers ekonomi och den planerade verksamheten under 2020. Ekonomin kommer följas upp
regelbundet och aktiviteter får prioriteras därefter.
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Bromma 2020-03-20

Kerstin Eriksson

Kristina Aldén

Harald Emgård

Peter G Georgson

Rebecca Lilja

Irina Luzan Hagman

Karl-Gustav Horgby

Andreas Karlsson

Marianne Sandqvist

Simon Lindblom

Vår revisionsberättelse har lämnats ______-___-___.

Erik Albenius
Auktoriserad revisor

Michael Rudin
Revisor
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