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Styrelsen för Anention Stockholm Stad får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberäftelse

Verksamheten

Allmänt om verksamJ,eten

Föreningen arbetar intrcsscpolitiskt för att förbätÉra livssituationen för personer med ncuropsykiatriska
fimktionsnedsättningar och stödjer sådana personer genom att skapa grupper och nätverk Föreningen
vänder sig till personer med ADHD, autismspektmmtillstånd,tourettes syndrom och språkstöming, samt
till närstående och yrkesverksamma som möter målgnippen.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

Främjande av ändamålet

Ändmålet främjas genom bildandet av samtalsgmpper, träffpunkter och aktiviteter, samt föreläsningar
och annan kunskapsspridning. Föreningen driver med stöd av Arvsfonden projektet Stöd i vardagen och
i egen regi projektet Självständighet och tillgänglighet för unga med NPF.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Projektet Stöd i vardagen, som finansierats med bidrag från Arvsfonden, avslutades i november 2021.

Flerårsöversikt(Tkr) 2021 2020 2019
Soliditet (%) 42.5 18,3 15,3
Kassalikviditet (%) 348,9 196,2 151,0
Fritt eget kapital 371 271 301

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2021-01-01 2020-01-01
-2021-12-31 -2020-12-31

Föreningens intäkter
Medlemsavgifler 209 355 175 400
Gåvor frän stiftelser 544 000 564 109
Bidrag 472 110 483 960
Nettoomsättning 140 915 32 564
lanspråkstagna projektmedel 1 554 375 1 828 392
Övriga rörelseintäkter 4 238 7 440
Summa föreningens intäkter 2924993 3 091 865

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -1198 769 -1 411 627
PersonaLkostnader 3 -I 656 214 -1 680 017
Summa föreningens kostnader -2 854 983 -3 091 644
Rörelseresultat 70010 221

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -77 -100
Summa finansiella poster -77 -100
Resultat efter finansiella poster 69 933 121

Resultat före skaft 69 933 121

Årets resultat 69933 121
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 11 336 22 563
Förutbetalda kostnader och upplupna intiikter 37979 15 000
Summa kortfristiga fordringar 49315 37563

Kortfristiga placeringar
Ovdga kortfristiga placeringar 160 000 0
Summa kortfristiga placeringar 160 000 0

Bank
Bank 4 1 543 973 2340412
Summa bank 1 543 973 2340412
Summa omsättningstillgångar 1 753 288 2 377 975

SUMMA TILLGÅNGAR 1 753 288 2 377 975
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPETAL OCH SKULDER

Eget kapital 5, 6
Eget kapital vid räkenskapsårets början 360 842 271 204
Ändamålsbestämda medel

Fondmedel Ung 820021 894537
Årets resultat 69 933 121
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 250 796 1165862

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 18 364 12 033
Skatteskulder 32923 31 368
Övriga skulder 38 186 892 644
Upplupna kostnader och fämtbetaLda intäkter 413 019 276 068
Summa kortfristiga skulder 502 492 1212113

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 753 238 2377975
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagcn och Bokföringsnämndens allmänna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Soliditet (%)
Eget kapital i procent av balansomslutning.

Kassalikviditet (%)
Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbelen i procent av kortfristiga skulder.

Fritt eget kapital
Föreningens egna medel ej knutna till projekt eller ändamål.

Not 2 Föreningens kostnader
2021-12-31 2020-12-31

Föreningens totala kostnader 2924992 3 091 865
Därav kostnader för projekt -1 554 375 -1 828 392
Föreningens kostnader för den egna verksamheten 1 370 617 1 263 473

Not 3 Medelantalet anställda
2021 2020

Medelantalet anställda 2

Not 4 Kassaflöde
2021-12-31 2020-12-31

Ingående balans 2340412 2464201
inbetalningar 2 322 000 2 993 392
Utbetalningar -2 958 439 -3 117 181
Overfört kortfristiga placeringar -160 000

1 543 973 2 340 412
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Not 5 Ändamålsbestämda medel inom eget kapital
1 eget kapital ingår ändamålsbestämda medel med xx kr avsedda för projektet lnkludedng och
utveckling för unga med NPF.

Belopp vid årets ingång
Tillkommande gåvor
Tillkommande medel som föreningen själv beslutat
Årets användning
Belopp vid årets utgång

Not 6 Förändring fritt eget kapital

Balanserat resultat
Överfön från ändamålsbestämda medel
Årets Resultat 69 933

É1tv(
Gunhild Lagberg
Ordförande

4/
Mikael Grönfors

Karin Wiklund-Heinig

Mälqvist 1

2021-12-31 2020-12-31

894 538
544 000

0
_618 517
820 021

938 647
520 000

0
-564 109
894 538

2021-12-31 2020-12-31

271 325
89516

Stockholm 2022-02-08

271 204

121
430 774 271 325

Jenny Mattson
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Revisionsberättelse

Till föreningsstämman i Attention Stockholm Stad
Org.nr 80243 8-73 94

Rapport om årsredovisningen

Uttalan dcii
Jag har utrdrt en revision av årsredovisningen För Attention Stockholm Stad för räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Attention Stockholm Stads finansiella ställning per den
2021-12-31 och av dess finansiella resultat rör året enligt årsredovisningslagen.
Fönahningsberättelsen är Förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grundför 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 Rei’isorns ansvar. Jag år
oberoende i Förhållande till Attention Stockholm Stad 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 bolagets 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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

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 rör 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 rön’äntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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- identifierar och bedömer jag riskerna rör 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 rör att utgöra en grund för
mina uttalanden. Risken rör att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än rör en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

- skaffarjag mig en förståelse av den del av föreningens 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.

- utvärderarjag lämpligheten i de redovisningspdnciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drarjag 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 föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måstejag 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 Förening inte längre
kan fortsätta verksamheten.

- utvärderarjag 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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalan den
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens Förvaltning för
Attention Stockholm Stad För räkenskapsåret 2021.

Jag tillstyrker att Föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grundför uttalainlen
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 Attention Stockholm Stad 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.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust.
Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig
med hänsyn till de krav som föreningens verksamhelsart, omfattning och risker ställer på storleken av
bolagets egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt.

Styrelsen ansvarar rör föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att
föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsfön’altningen och föreningens
ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt.

RevLs’orns ans var
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, 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 föreningen, eller

- på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och
därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
med aktiebolagslagen.

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 bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust
inte är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använderjag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
räkenskapema. 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 bolagets situation. Jag går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande
bolagets vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Stockholm denO2

Peritrömberg
Auktoriserad revisor
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