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Styrelsen för Lean Forum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2017–07–01 – 2018–06–30.
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
 
Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 

Verksamhetsberättelse 2017
Lean Forum är en ideell förening med allmännyttiga ändamål som har funnits sedan oktober 
2000. Föreningens syfte är att vara samhällets ledande inspiratör och kommunikatör för 
organisationer att maximera värde och att minimera slöseri. Föreningen företräds av en styrelse 
som består av tolv ledamöter. Föreningen har ca 6000 medlemmar och medlemskapet är 
kostnadsfritt.
Resultatet av omställningen för en starkare ekonomi som påbörjades tidigare år har gett positiva 
resultat. Inriktningen med en mer praktiskt arbetande styrelsen har fortsatt under året och 
aktiviteterna har haft fokus på vad som kan genomföras för att hålla god kvalitet. Ambitionen är 
att hålla i arbetssättet framöver. Det har varit många nya i styrelsen under året som fått sätta sig i 
styrelsearbetet vilket bidragit till att påbörja en plan för onboarding. 

Svenska Leanpriset 2017
Priset delades ut av föreningen för åttonde gången. Priset har till syfte att lyfta fram goda lean 
förebilder i Sverige. Vinnare blev Permobil Produktion AB som tillverkar eldrivna rullstolar. 
Övriga finalister var SAS Scandinavian Airlines System och Sundsvalls kommun, Mat och 
Måltider. Under året har finalisterna bidragit som värdar för uppskattade studiebesök 
organiserade genom Lean Forum. 29 personer deltog på studiebesöken, som har varit 
avgiftsbelagda och därmed bidragit med intäkter till föreningen (55 st 2016).

Årets bästa examenarbete 2017
Även stipendiet Årets bästa examensarbete inom leanområdet har delats ut för åttonde gången. 
Det gick till Joel Lantz, Luleå tekniska universitet, för sitt arbete "Forbattring av overall 
equipment effectiveness vid Pagen - Analys och problemlösning för en effektivare produktion".

Lean Forums konferens 2017
Deltagarantalet var över alla förväntningar med 340 betalande deltagare och totalt antal på över 
400 deltagare. Programmet innehöll en bredd av talare från industrin, myndigheter, akademin, 
mm. Som vanligt var studiebesöken dag 2 mycket uppskattade med höga utvärderingsbetyg rakt 
igenom. Av konferensens deltagare var 78% av var oerhört nöjda eller mycket nöjda, vilket är en 
fantastisk feedback till konferensgruppen och projektledaren. Konceptet för årets konferens var 
nerskalat jämfört med tidigare år med stort fokus på låga kostnader men ändå hög kvalitet på alla 
inslag. Ny konferensarrangör, inga dyra talare och stor delaktighet av styrelsemedlemmar som 
moderatorer, workshopledare, praktiska uppgifter under konferensen, mm höll kostnaderna på en 
betydligt lägre nivå än tidigare. En modell för att kunna skala upp kostnader när deltatagarantalet 
ökade togs också fram. 
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Nätverksgrupper
Styrelsen beslutade att starta 2-3 nätverksgrupper. Trots flera utskick och inbjudan på hemsidan 
var intresset så lågt att det inga grupper startades. Idén med nätverksgrupper är lagd på is 
tillsvidare.

Bokgrupp
Lean Forum har en bokgrupp som samlar på sig information om nya böcker. Under året har 
föreningen tagit in boken ”Effektfull” av Simon Elvenäs, som var talare på konferensen Lean 
Forum 2017. Vi hade en stor försäljning av böcker under konferensen, med särskilt stor 
efterfrågan av böcker vars författare medverkade vid konferensen. Bokgruppen har varit inne 
på att reducera antalet titlar i bokaffären, men innan ett sådant beslut tas behövs närmare 
utvärdering av hur förtjänsten ser ut för enskilda titlar. Det finns individuella avtal för de olika 
titlarna, och därmed också varierande vinstandel av försäljningspriset.

Bokförsäljning
Bokförsäljningen har en vikande trend, där vi under året haft intäkter på 262 000 kr, att 
jämföras med 366 000 kr föregående år. Föreningen har under året tillhandahållit 22 titlar, där 
90% av försäljningsintäkterna kommer från de 8 mest sålda. Under året har böcker för 
försäljning köpts in för 110 000 kr, och den större delen av bokförsäljningen har skett från 
befintligt lager.

Kommunikationsgrupp
Behov av kommunikation, information, spridning, hemsida och sociala medier resulterade i att 
en kommunikationsgrupp tillsattes. Både leanpris-och konferensgruppen har egna och 
samordnade aktiviteter.  Under året har artiklar som publicerats på hemsida med ökat med ca 
en artikel varje månad kopplad till LinkedIn. Vi är inte längre aktiva på Facebook, våra kanaler 
är i huvudsak hemsida, LF LinkedIn samt egna konton och mejlutskick till medlemmar. Nytt 
har varit att locka medlemmarna att delge sina erfarenheter. Information till alla medlemmar att 
skicka in texter att dela med sig av sina erfarenheter har givit allt för få berättelser men väldigt 
bra initiativ. Idén är bra och behöver utvecklas vidare. En del förändringar på hemsidans har 
skett och bör fortsätta för att lätt kunna se händelser.

Samarbetsaktiviteter
Under året har föreningen samarbetat med Business Excellence Sweden vilket renderat i stöd 
för varandras forum genom ett antal marknadsföringsaktiviteter. LeanForum samverkar med 
PLAN konferens och i år deltog leanprisvinnaren, Permobil AB i  programmet.
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Ekonomi
Lean Forums verksamhet under året har resulterat i en vinst på 579 305 kr. Det främsta bidraget 
till resultatet kommer från konferensen Lean Forum 2017, som gav ett ekonomiskt överskott på 
739 000 kr. Den omstrukturering och effektivisering av föreningens löpande arbete som 
genomfördes under det föregående verksamhetsåret har gett fullt genomslag detta år. 
Kostnaderna för verksamheten, exklusive konferensen, böckerna, Svenska leanpriset och Årets 
exjobb har under 2017/18 omfattat 244 000 kr, vilket är nära 100 000 kr mindre än föregående 
år, och ytterligare avsevärt mindre än året dessförinnan.

Styrelsen har haft noggrann kontroll på kostnadsutveckling genom löpande månatlig uppföljning 
av kostnader fördelat på 12 resultatenheter. Intäkter och kostnader har följts upp löpande 
månadsvis för konferensen och bokförsäljning, som tillsammans står för i stort sett hela 
föreningens omsättning.

Det är viktigt för föreningen att ha en god likviditet och en kassabehållning som med marginal 
klarar utbetalningar för konferens, vilka kommer före intäkterna och är av storleksordningen 1 
500 000 kr. Verksamhetsåret avslutas med omsättningstillgångar på 2 900 000 kr, varav över 2 
500 000 kr i likvida medel på bankkonto. Styrelsen anser att det är en minsta nivå för att inte 
försätta föreningen i ekonomiska besvärligheter om utfallet av intäkterna under ett verksamhetsår 
inte blir de förväntade. Av omsättningstillgångarna utgörs 164 000 kr av varulager, som nästan 
uteslutande består av böcker till försäljning. Varulagret har under året minskat med 44 000 kr. 
Av omsättningstillgångarna utgörs 145 000 kr av interimsfordran, som huvudsakligen avser 
upplupna kostnader för konferensen Lean Forum 2018.

 

Föreningen har sitt säte i Stockholm.
 
Flerårsöversikt (Tkr) 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15  
Nettoomsättning 2 591 2 130 4 291 3 091  
Resultat efter finansiella poster 579 -150 -438 -1 268  
Soliditet (%) 97 91 95 89  

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
 
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not 2017-07-01
-2018-06-30

2016-07-01
-2017-06-30

Föreningens intäkter
Intäkter seminarier och konferensverksamhet 2 325 380 1 619 225
Nettoomsättning 309 710 426 294
Förändring av lager -43 930 84 542
Summa föreningens intäkter 2 591 160 2 130 061

Föreningens kostnader
Bok- och seminariekostnader -1 593 580 -1 113 979
Övriga externa kostnader -418 274 -1 168 074
Övriga verksamhetskostnader 0 -330
Summa föreningens kostnader -2 011 854 -2 282 383
Rörelseresultat 579 306 -152 322

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 2 335
Summa finansiella poster 0 2 335
Resultat efter finansiella poster 579 306 -149 987

Resultat före skatt 579 306 -149 987

Årets resultat 579 305 -149 987
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Balansräkning Not 2018-06-30 2017-06-30

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m. m.
Böcker 163 677 207 607
Summa varulager 163 677 207 607

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 2 490 17 585
Övriga fordringar 39 545 19 195
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 145 008 118 878
Summa kortfristiga fordringar 187 043 155 658

Kassa och bank
Kassa och bank 2 554 834 2 086 024
Summa kassa och bank 2 554 834 2 086 024
Summa omsättningstillgångar 2 905 554 2 449 289

SUMMA TILLGÅNGAR 2 905 554 2 449 289
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Balansräkning Not 2018-06-30 2017-06-30

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början 2 238 383 2 388 370
Årets resultat 579 305 -149 987
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 2 817 688 2 238 383

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 50 866 162 151
Övriga skulder 0 11 755
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 37 000 37 000
Summa kortfristiga skulder 87 866 210 906

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 905 554 2 449 289
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 
2016:10) om årsredovisning i mindre företag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan 
räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret.
 
Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av 
balansomslutning.
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.
 
 
Stockholm den 10 september 2018
 
 
 
Lena Lundh Monica Birgersson
Ordförande Vice ordförande

Anders  Hugnell Pia  Anhede

Kjell Rask Lena Prinselaar

Anette Kinde Camilla  Nilimaa

Ulf Johansson Ingela  Håkansson

Carina Bohm Jon Stibe

 
 
Revisorspåteckning
 
 
Min revisionsberättelse har lämnats 
 
 
 
Daniel Johansson
Auktoriserad revisor
 


