Styrelsen avger följande årsredovisning.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Salt - barn och unga i EFS, som bildades i januari 2006, är en missionsorganisation med syftet att
barn och ungdomar ska få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. Salt vill utrusta för
kristen växt samt för mission i Sverige och utomlands. Denna uppgift vill Salt utföra som en
självständig organisation inom Svenska kyrkan.
Salt hade vid 2014 års utgång 7 210 st medlemmar, varav 6 326 st mellan 6 och 25 år. Antalet
föreningar uppgick till 135 st, varav 17 st var vilande.

Det gångna året, 2014, har på många sätt varit ett spännande år. Förändringens vind har blåst och
Salt har på många sätt gått in i en ny era.
Under våren presenterade Salt och EFS sin gemensamma satsning ”Medvandrare”. Syftet med
satsningen är att människor i olika generationer ska få möta varandra för att dela liv, bibelläsning och
bön. Förhoppningen är att man tillsammans, oavsett ålder, ska få växa i sitt lärjungaskap.
I augusti var det dags för Patrullriks, vårt stora scoutläger som arrangeras vart tredje år på någon plats
i Sverige. I år samlades cirka 1700 personer i Gärdsmark, en by utanför Skellefteå, för att tillsammans
upptäcka kontakten med Gud, varandra och omvärlden. Det blev ett riktigt jubileumsläger med tanke
på att Patrullriks firade 50 år den här sommaren. Under lägret lanserades även det nya namnet Salt
Scout efter ett historiskt årsmötesbeslut i Hässleholm i maj.
Augusti blev en händelserik månad. Bara någon vecka efter Patrullriks var det dags för Soul Childrenfestival i Stockholm. Barn och ledare från hela landet samlades, tillsammans med gäster från Norge,
för några dagars inspiration, sång och dans. Festivalen hade till syfte att vara en kick-off för Soul
Children-arbete i Sverige och vid årsskiftet hade flera nya medlemskörer anslutit sig.
Ett av de områden där förändring väldigt tydligt skett är på personalsidan. Under året har några av de
som arbetat länge på Salts kansli avslutat sina tjänster medan nya personer tagit över stafettpinnen.
Den mest anmärkningsvärda växlingen skedde i september när Olof Edsinger, efter nio år, lämnade
över generalsekreteraruppdraget till Johanna Björkman.
2014 blev dessutom i sin helhet ett år med särskilt fokus på bön då Salt tillsammans med EFS utlyste
ett böneår i rörelsen och för detta anställde två inspiratörer.
Styrelsens ambition är att allt Salts arbete ska ske i syftesparagrafens anda: att barn och ungdomar ska
få lära känna, komma till tro på och följa Jesus Kristus. I det följande vill vi redogöra för vad detta
har inneburit under 2014.
Patrullriks positiva ekonomiska utfall och de ökade intäkterna från den delade rikskollekten i Svenska
kyrkan har varit glädjande tillskott i ekonomin. Salt har under året också fått andra halvan av det
testamente vars första halva redovisades på 2013

Föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid
räkenskapsårets utgång framgår av följande resultat- och balansräkning med noter.
Styrelsen föreslår att årets resultat på 866 837 kronor balanseras i ny räkning.

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. Tillämpade principer är oförändrade i
jämförelse med föregående år.

Huvudregeln är att gåvor redovisas enligt kontantprincipen. Undantag från huvudregeln är de fall då
gåvan inkommer efter verksamhetsårets slut men sakrättsligt tillhörde Salt vid verksamhetsårets
utgång (exempel utdelning från gåvofonder). Gåvor som utgörs av annan tillgång än kontanta medel
och som inte är fast egendom värderas till marknadsvärde vid intäktstillfället. Gåvor som är förenade
med villkor som innebär att gåvan ska användas till ett visst angivet ändamål intäktsförs i
resultaträkningen. I de fall villkoret inte kunnat uppfyllas under verksamhetsåret reserveras medlen
som Ändamålsdestinerade medel under Bundet eget kapital (se nedan) i balansräkningen. När
utbetalning sker till det ändamål som gåvan avsåg återförs de reserverade medlen.
Medel som enligt avtal ställs till Salts förfogande av myndigheter och organisationer intäktsförs i
proportion till av Salt nedlagda kostnader och utbetalda anslag som medlen är avsedda att täcka.
Materiella anläggningstillgångar avskrivs planenligt över den bedömda nyttjande perioden.
Härvid tillämpas följande avskrivningsregler:
Antal år
Inventarier och verktyg
3-5
Datorprogram kostnadsförs direkt vid anskaffningen.
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.
Ändamålsdestinerade medel redovisas under rubriken Bundet eget kapital i balansräkningen.
Grunden för denna redovisning är att medlen sakrättsligt tillhör Salt men är bundna till det arbete
som givaren önskat.

2014 har Salt varit värd för Patrullriks och haft både intäkter och utgifter för detta. Överskottet blev
totalt 894 847 kr och har delats lika mellan Salt riks och EFS i Västerbotten.
2014 var andra och sista året som Salt tog in pengar från scoutföreningarna för antalet
scoutmedlemmar. Dessa pengar har sedan skickats vidare till Svenska scoutförbudet.

Förändringen av ändamålsdestinerade medel som gjorts under
året avser SMR bidrag för volontär ht 2015, 178 000 kr samt
knappt 6 000kr till Söndagsskolnätverket. Endast de senare
syns i resultaträkningen.
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