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Konsolideringsplan 2017
Bakgrund
EFS årsmöte i Kalmar 2010 uppdrog åt styrelsen ”att utarbeta en konsolideringsplan med slutmål 8 
MKR i eget kapital vid utgången av 2015”, vilket skulle beaktas i budgetarbetet år från år. Sedan dess 
har en rad aktiviteter genomförts för att förbättra resultatet och därmed stärka det egna kapitalet och 
höja nivån i syfte att uppnå det satta målet på 8 mkr exklusive värdet på Lötenkyrkan. Vid årsmötet 
2013 reviderades tidshorisonten till att målet skulle vara uppnått vid utgången av 2020 och under 2016 
omformulerades nyckeltalet till att inkludera värdet på Lötenkyrkan så att målet istället blev ett fritt 
eget kapital på 15 Mkr, vilket är ett mer transparent och lättförståeligt nyckeltal.

Situationen efter 2016
2016 års negativa resultat på 3,3 Mkr påverkar det egna kapitalet negativt. Minskningen kommer inte 
att kunna tas igen helt under 2017, vilket gör att det blir svårt för EFS att nå målet för eget kapital år 
2020 utan omfattande begränsning av verksamheten. 

För att undvika drastiska förändringar i verksamheten föreslås en förlängning av planen med 2 år så 
att målet på 15 mkr i fritt eget kapital ska vara uppnått vid utgången av 2022. Det innebär att för åren 
2019-2022 ska ett årligt överskott på 2 mkr budgeteras.

Nedanstående graf visar med den röda linjen utfallet på det egna kapitalet fram till 2016, samt det bud-
geterade överskottet för 2017 och 2018. Den svarta linjen visar utvecklingen vid målet 15 mkr år 2020, 
vilket skulle kräva en resultatförbättring med 4 mkr årligen 2019 och 2020. Den gröna linjen visar ut-
vecklingen vid målet 15 mkr år 2022, vilket kräver en resultatförbättring med 2 mkr årligen 2019-2022.
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Behovet av ett eget kapital
Styrelsen vill också framhålla att arbetet med att återställa ett sunt kapital för rörelsen inte enbart kan 
begränsas till åtgärder på kostnadssidan. För att bibehålla en levande och vital verksamhet, samtidigt 
som det ekonomiska ansvarstagandet förstärks, är det nödvändigt att gåvomedelsnivån höjs. EFS är 
en rörelse som i princip är helt och hållet gåvomedelsfinansierad. Detta är naturligtvis en utmaning i 
en organisation med ett än så länge minskande medlemsantal. En ytterligare utmaning består i att upp 
till 25 % av intäkterna samlas in under december månad, vilket innebär att EFS budgeterar och går in 
i åtaganden långt innan finansieringen av dem är ett faktum. Utan ett eget kapital att balansera in-
täktsnivån med, om denna inte skulle nå upp till budget, kan dessa åtaganden få allvarliga konsekvens-
er för rörelsen. 

Slutligen ska det betonas att vikten av att ha ett sunt kapital inte handlar om att ”samla pengar på hög”, 
utan att på ett ansvarsfullt sätt förvalta det uppdrag och förtroende EFS har i relation till givare, sa-
marbetspartners och andra intressenter. EFS måste kunna ta ansvar för de anställda både i Sverige och 
utomlands, för det långsiktiga underhållet av fastigheterna, samt inte minst för de långsiktiga åtagan-
den vi har gentemot våra utländska samarbetspartners.


