D3
Neuroförbundets gränsvärden för eget kapital
Det finns flera skäl till att vi som ideell organisation bör bygga upp och ha en stabil
ekonomisk reserv. Framtida medel kan krävas för att ersätta utslitna inventarier och andra
tillgångar, en växande organisation innebär expansion, fleråriga åtaganden finns, skulder ska
kunna betalas tillbaka, kontinuitet av verksamheten ska säkras med mera.
Neuroförbundet måste som ideell förening varje år få in en stor summa pengar i form av
gåvor och bidrag för att kunna genomföra sin verksamhet och leva upp till föreningens
ändamål. Intäkterna är påverkbara men samtidigt svåra att förutsäga år från år. Stora
variationer kan förekomma. Det finns en allmän trend där bidrag från staten och det offentliga
minskar. Dessutom är intäkterna till ideella organisationer generellt oftast nära kopplade till
konjunkturen och det allmänna ekonomiska läget i samhället. Om en ideell organisation har
begränsade eller inga reserver så kan man bli kritiserad för att äventyra verksamheten. En
verksamhet som flera år i rad går med stora underskott kan tvingas att lägga ner
verksamheten eller i värsta fall gå i konkurs.
Som ideell organisation förutsätts Neuroförbundet ha stabil ekonomi samtidigt som man inte
ska göra stora vinster i verksamheten år efter år. En extraordinärt stor positiv vinst ett
enstaka år kan accepteras under förutsättning att överskottet som överstiger kapitalmålet
överförs till ändamålet och snarast används till genomförande av framtida bra verksamhet.
Det egna kapitalet i Neuroförbundet är vår ekonomiska reserv för att möta svårigheter. En
analys av förbundets senaste årsredovisning som är upprättad för 2017 visar att fritt eget
kapital är 35,8 mkr.
Av förbundsstyrelsen antagen policy för hur stort eget kapital som ska finnas i
Neuroförbundet är:
Långsiktigt mål och övre gräns för fritt eget kapital bör vara = kostnaden för 3 års
verksamhet, d.v.s. att vi har 36 månader på oss att hitta ny finansiering alternativt att
avveckla verksamheten om alla intäkter uteblir, d.v.s. fritt eget kapital bör vara minst 75 mkr i
2018 års prisnivå.
Lägsta godtagbara nivå på fritt eget kapital bör vara = kostnaden för 1 års verksamhet
dvs 25 mkr i 2018 års prisnivå.
Underskrids lägstanivån ska styrelsen omedelbart presentera ett förslag till omstrukturering
av verksamheten så att det långsiktiga kapitalmålet uppnås.
Överskrids mål-nivån ska den överskjutande summan bestämmas att överföras till
balanserad räkning och ändamålsbestämmas i kommande års verksamhetsbudget.

