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SIFFROR I KORTHET
Härifrån kommer pengarna

Här arbetar vi
Mali: 

12 %

Etiopien: 

10 %

Bolivia: 

9%

Kambodja: 

9%

Burkina Faso: 

8%

Uganda: 

8%

Kenya: 

87,3%
Skräddarsydda projekt: 5,5%
Gåvoshop: 4,8%
Övrigt: 2,4%

Fadderbidrag och extragåvor:

Indien: 

7%
5%

Övriga: 

32 %

Resultat och ställning
2017

2016

2015

2014

2013

Verksamhetsintäkter (Mkr)

90,7

93,6

100,1

101,2

92,3

Balansomslutning (Mkr)

21,2

23,3

25,4

31,3

22,9

7,0

7,2

7,7

8,4

7,7

Insamlade medel per anställd (Mkr)

Fler nyckeltal

23 417 347
23 417 faddrar gav sitt
stöd till vårt långsiktiga
utvecklingsarbete för
utsatta barn.



347 företag gav sitt stöd
till vårt arbete för att ge
fler barn möjlighet till en
bättre framtid.

5

5 stiftelser gav sitt stöd
till vårt arbete där barn
alltid är i fokus.
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Året 2017 går kanske till historien som ett Kontrasternas år. Naturkatastroferna var fler än på
många år och den politiska tonen hårdare. Vapenskramlet hördes på alltfler håll och tonläget
mellan de politiska ledarna sände kalla kårar längs ryggraden. De nationalistiska ropen skallade högt, isolationismen spred sig. Solidaritet, medkänsla och gemenskap var tyvärr inte de
värderingar som vann de största segrarna 2017.
Och vi vet alla vilka som drabbas hårdast när dessa iskalla vindar sveper in: Barnen och
alla andra civila offer. Folkmassor drivs på flykt – i Myanmar (Burma), i Syrien, i Jemen och på
många andra platser i världen.
Men det finns också hopp. När världens enskilt mäktigaste ledare sprider lögner, förolämpningar och förakt mot världsordningen vänder han ryggen mot världen i flera sammanhang.
Bara för att upptäcka att det är skamvrån han ställt sig i. För klimatavtalet lever vidare. Uppslutningen kring FN och de globala målen är kompakt och jämställdhet och jämlikhet kom högre
på agendan tack var en global metoo-rörelse. För när motsättningarna ökar blir det också
viktigare för fler att granska sig själva och bestämma: Vilka värderingar och vilken plattform vill
vi stå bakom?
Från detta globala perspektiv kan steget till Barnfonden verka långt, väldigt långt – men så
är det inte. För även om vår bas är Malmö så deltar vi intensivt i det globala arbetet och då
främst inom ramen för ChildFund Alliance. Tillsammans med våra systerorganisationer i länder
som USA, Japan, Sydkorea, Australien, Tyskland, Spanien, Irland, Kanada, Nya Zeeland och
Frankrike driver vi på arbetet för att förverkliga och kunna mäta hur olika länder lever upp till
det nya globala målet att stoppa förtryck, våld och exploatering av barn.
När så många barn är utsatta måste vi ge så många som någonsin möjligt chansen till en
framtid och ett värdigt liv. Inom vårt nätverk ChildFund Alliance bygger vi tillsammans skolor,
renar vatten, ökar barns delaktighet och trygghet, finansierar skolböcker, delar ut cyklar så att
unga kan ta sig till skolan, installerar toaletter och yrkesutbildar.
Det är inte välgörenhet och det är inte fattigvård. Det är stöd till utveckling och hållbarhet för
att ge barn en bättre framtid.
Det är ingen allmosa utan en självklar utsträckt hand som vi har privilegiet att förmedla – från
medmänniska till medmänniska.
Inget kan vara viktigare, och om möjligt är det ännu viktigare just nu.
På Barnfonden brinner vi för det vi gör. Och det är tillsammans med alla våra drygt 23 000
faddrar, sponsorer och samarbetspartners inom näringsliv och institutioner som vi bär verksamheten framåt.
Det förtroendet är vi oändligt tacksamma för och vill göra allt för att
leva upp till.

Lennart Wiklund
Styrelsens ordförande
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Om Barnfonden
Vår verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt
liv. Ett liv utan våld och hunger. Ett liv där det finns
möjlighet att gå klart skolan. Det är därför vi på
Barnfonden arbetar långsiktigt med utbildning,
hälsa, försörjning och för alla barns rätt till trygghet
och skydd.
Vi är en hjälporganisation med fokus på resultat. Vi
skapar långsiktigt hållbar utveckling av hela samhällen där allt arbete utgår från barnens behov.
Vetskapen om att vi arbetar med barns liv och
framtid präglar varje del av vårt arbete. Vårt mål
är att lokala myndigheter och boende i områdena
som får stöd så småningom ska ta över arbetet
och själva driva utvecklingen vidare.
Barnfonden startade 1991 och är en självständig
del av det globala nätverket ChildFund Alliance
som består av elva organisationer. Vi är politiskt
och religiöst obundna och leds av en oavlönad
styrelse. Ett stort personligt engagemang genomsyrar hela verksamheten, från kontakten med givare till arbetet tillsammans med barn och familjer
i våra programområden.
Medlemmarna i ChildFund Alliance har förbundit
sig att följa gemensamma riktlinjer för att skapa
hög kvalitet inom programarbete, insamling
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och ekonomisk uppföljning. Varje medlem är en
självständig organisation med en nationell styrelse.
Tillsammans arbetar vi för att skapa långsiktig och
meningsfull förändring för utsatta barn och familjer
i fler än 50 länder.
Barnfonden stödjer utvecklingsarbete i 25 länder i
Afrika, Asien och Latinamerika genom samarbete
med amerikanska ChildFund International, danska
BØRNEfonden och australiska ChildFund Australia.

Globala målen
De globala målen för hållbar utveckling riktar sig
till alla världens länder. Målen gäller oss alla och
världens ledare har förbundit sig till de 17 olika
målen för att vi till år 2030 tillsammans ska avskaffa
extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen,
lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.
På Barnfonden är de globala målen ett ständigt
närvarande ramverk. Genom långsiktigt arbete
med fokus på barn och insatser inom utbildning,
hälsa, försörjning och barns rätt till trygghet och
skydd bidrar vi till att flera av delmålen ska bli
verklighet. Barnfonden och ChildFund Alliance har
varit särskilt pådrivande för att få igenom delmål
16.2: Att eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel och alla former av våld eller tortyr mot
barn.

Kontroll och granskning
För Barnfonden är förtroendet från våra givare den
absolut viktigaste byggstenen i vår verksamhet.
Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att vår insamling sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader.
Barnfonden har två av Svensk Insamlingskontroll
godkända 90-konton: 901301-2 och 901302-0.
Barnfondens verksamhet i Sverige och våra samarbetspartners arbete på plats i länderna granskas
av externa revisorer. Personal från Barnfonden och
våra samarbetspartners granskar också kontinuerligt arbetet. Det görs både ekonomiska revisioner
och undersökningar av insatsernas effekt för att
säkerställa att arbetet bedrivs ändamålsenligt och
når uppsatta mål.
Barnfonden är medlem i Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd, FRII. Frivilligorganisationernas Insamlingsråd är de svenska insamlingsorganisationernas
branschorgan och verkar för etisk och professionell
insamling. Som medlem i FRII har Barnfonden
förbundit sig att följa den kvalitetskod som gäller



för alla medlemmar. Barnfondens styrelse godkänner kvalitetskoden som publiceras på Barnfondens
webbplats.
Goda testamentet är ett initiativ av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. Barnfonden och ett fyrtiotal andra ideella organisationer är del av Goda
Testamentet och som medverkande organisationer hanterar vi testamentgåvor enligt tydliga etiska
och juridiska riktlinjer.

Så här ger vi barn chans 
till en bättre framtid
Barnfondens vision är en värld där alla barn har
möjlighet till en bättre framtid. Arbetet vi genomför finansieras av insamlade pengar från privatpersoner, företag och stiftelser. Under 2017 har
ändamålet främjats genom att vi samlat in 90,7
miljoner kronor. Arbetet bedrivs huvudsakligen
genom insatser inom utbildning, hälsa, försörjning
och barns rätt till trygghet och skydd – alltid i syfte
att skapa en långsiktig utveckling av hela samhällen.
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Konkreta exempel 
på insatser
Katastrofstöd till barn på flykt i Bangladesh
Under hösten 2017 kunde vi följa den snabbast
växande flyktingkrisen i modern tid. Hundratusentals förföljda rohingyer tvingades fly från Myanmar
(Burma) till Bangladesh. Situationen i överfulla
flyktingläger i Bangladesh har beskrivits som en av
de största humanitära katastroferna i modern tid.
I samarbete med vårt globala nätverk ChildFund
Alliance och Action Aid Bangladesh har vi gett stöd
till en akutinsats i Mainngerghonna, ett tillfälligt flyktingläger som hyser 80 000 människor. Barnen har
rätt till trygghet och skydd, även mitt i det kaotiska.
Katastrofinsatsen har särskilt fokus på att säkerställa
att barnen skyddas mot övergrepp och trauman
och vi stödjer verksamhet med barnvänliga platser.
Här ses också barnens hälsa över och de har möjlighet att få stöd och hjälp.

Klimatsäkerhet i fokus
Efter den allvarliga torkan som drabbade Etiopien
2016 startade Barnfonden ett miljöprojekt finansierat av Radiohjälpen som avslutades 2017. Det
har skett en stor utveckling i området Dugda under
projekttiden och resultaten av insatserna är så pass
goda att projektet kommer att förlängas i syfte att
nå fler. Kunskapen om hur man kan odla smart
och hur skördar kan bli mer motståndskraftiga för
extrema väder har fått fäste. Många familjer har
tagit sig från djup fattigdom till att för första gången
få en inkomst de kan leva av – och till och med ha
lite pengar över.
En del av arbetet har gått ut på att kartlägga vilka
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områden som är i riskzonen och hur olika insatser i
samhället samverkar vid en naturkatastrof. Barn är
särskilt utsatta och det krävs en ökad medvetenhet
om riskerna som drabbar just barn och hur de kan
förebyggas och mötas. Familjer i Dugda har själva
organiserat sig och alla har fått bättre skördar när
de lärt sig hur de kan odla smartare. Majoriteten har
fördubblat sin skörd och en del har fått upp till fyra
gånger så stor skörd som innan projektet startade.

Bättre rustad befolkning 
i Kambodja
Kambodja är sårbart för klimatförändringar och
drabbas ofta av starka vindar och översvämningar.
Under 2017 har Barnfonden drivit ett klimatprojekt
i Kratie-provisen i östra Kambodja, finansierat av
Radiohjälpen. Dramatisering är en av metoderna
som använts för att engagera barn och vuxna i syfte
att göra dem bättre rustade inför naturkatastrofer.
I Kratie svämmas varje år Mekongfloden över
och husen är därför byggda på pålar. Många av
invånarna är inte simkunniga och det är svårt att
hitta rent vatten när det är översvämning. En del
i Barnfondens projekt har fokuserat på att lära ut
var säkra platser finns och hur de kan agera vid
översvämning. Runt om i samhället finns det nu
stora informationstavlor, bland annat med aktuella
vattennivåer. Eftersom många inte kan läsa och
skriva kompletteras texten av bilder så att alla kan
förstå. Under projekttiden har också personal på
23 grundskolor i Kratie fått stöd att arbeta fram
handlingsplaner för att utveckla mer barnvänliga
skolor som är bättre rustade för klimatförändringar
och naturkatastrofer. Barnen själva har också varit
en del i det här arbetet.

Väsentliga händelser
l

l

l

 arnfonden har för första gången avtalat med EU
B
om att samarbeta i vårt hittills största projekt där vi
ska arbeta för alla barns rätt till utbildning. Projektet kommer att genomföras i East Nusa Tenggara,
Indonesien och pågå i tre år. Tillsammans med
lokala organisationer och myndigheter kommer
vi arbeta för att stärka civilsamhällets förmåga att
utveckla utbildning och omsorg för de yngre barnen. Projektet handlar till stor del om att långsiktigt
stärka kapaciteten på plats för att ge fler barn
möjlighet att utveckla sin fulla potential.
 nder 2017 har vi avslutat två större projekt där vi
U
lyckats öka motståndskraften mot naturkatastrofer. I både Kambodja och Etiopien har vi, med
stöd av Radiohjälpen, arbetat med ungdomar,
föräldrar och myndigheter för att göra samhällen
bättre rustade för klimatförändringar och naturkatastrofer. Barn och familjer har fått kunskap och
övat sig i hur de ska agera vid översvämningar.
Familjer har fått stöd och verktyg för att bygg upp
stabila och mindre väderkänsliga inkomstkällor i
områden hårt drabbade av torka. Det här är en
del av Barnfondens ökade fokus på miljö och
katastrofer.
I maj anordnade vårt globala nätverk, ChildFund
Alliance, ett möte på UNICEF:s högkvarter i New
York. Barnfonden stod värd för mötet, där bland
andra den svenska FN-ambassadören Irina
Schoulgin Nyoni deltog. Vi träffade ledningen
för UNICEF och topptjänstemän från FN och det
blev ett möte som framför allt handlade om vilka
möjligheter vi har att tillsammans arbeta för alla
barns rätt till trygghet och skydd.

Förväntad utveckling
Barnfonden satsar på att ytterligare fördjupa och
utveckla samarbetet våra partners i länderna.
Vi börjar 2018 med ett stort projekt med EU och
vi ser stor potential för fler liknande möjligheter.
Insamlingen från privatpersoner har minskat och
under 2018 kommer vi göra en kraftsamling för att
stoppa nedgången i syfte att nå fler utsatta barn
och familjer med insatser inom hälsa, utbildning
och försörjning.
Behovet av vårt långsiktiga arbete är större än
någonsin tidigare och vi ser positivt på Barnfondens möjligheter att vända och växa. Som ett led
i detta har vi under 2017 tillsatt nya resurser och i
maj tillträdde Anna Svärd som ny Generalsekreterare för Barnfonden. Vi kommer fortsätta vårt nära
samarbete med ChildFund Alliance och vårt EUkontor för att tillsammans ge fler barn chans till en
bättre framtid genom hållbar utveckling.



Organisation och ledning
Barnfonden leds av en oavlönad styrelse. Under
2017 hölls 5 protokollförda möten.
Följande personer har deltagit i styrelsearbetet
med antal närvarotillfällen inom parantes: Lennart
Wiklund (ordförande) (5), Lennart Bernard (vice
ordförande) (5), Karin Grauers (vice ordförande) (5),
Sofia Svahn (2), Yasemin Arhan Modéer (3), Maria
Thomelius (5), och Thomas Rebermark (5).
Valberedningen, en ledamot från styrelsen och två
externa medlemmar, bestod av Lennart Bernard,
Annikki Schaeferdiek och Sten Alfredsson.
Barnfondens kontor ligger i Malmö. Generalsekreteraren leder arbetet med stöd av insamlingschef,
ekonomichef och programchef. Under 2017 arbetade i genomsnitt 13 anställda inom givarservice,
insamling och kommunikation, ekonomi, program
och företagsamarbeten. Vid kansliet arbetar också
volontärer som hjälper till med enklare administrativa uppgifter såsom packning av material och
översättning av brev till fadderbarnen.
Under 2017 har vi lagt stor vikt vid vårt systematiska
arbetsmiljöarbete. För Barnfonden är en trivsam
miljö viktigt och vi har därför sett över en rad olika
rutiner och möjliga åtgärder. Som en del i arbetet
har vi kopplat Barnfonden till företagshälsovård.
Vi har även påbörjat, och kommer att fortsätta,
arbetsmiljöutbildning av chefer och ombud.
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RESULTATRÄKNING
Not

2017

2016		

Verksamhetsintäkter					
			
Insamlade medel
1
90 714 052
93 599 220
Summa verksamhetsintäkter		
90 714 052
93 599 220
					
			
Verksamhetskostnader					
			
Ändamålskostnader
2,4
-75 205 280
-78 223 961
Insamlingskostnader
3,4
-14 681 785
-11 759 150
Administrativa kostnader
3,4
-2 966 562
-3 061 612
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
5
-513 734
-529 705
Summa verksamhetskostnader		
93 367 361
93 574 428
					
			
Verksamhetsresultat		
-2 653 309
24 792
					
			
Resultat från finansiella investeringar					
			
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
23 360
36 380
Utdelningar		
5 320
4 520
Räntekostnader 		
-1 159
-201
Summa finansiella poster		
27 521
40 699
				
Resultat efter finansiella poster 		
-2 625 788
65 491
Årets resultat 		
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-2 625 788

65 491

BALANSRÄKNING
Not
2017-12-31
2016-12-31
		
Tillgångar					
		
Anläggningstillgångar					
Immateriella anläggningstillgångar
5
448 547
Materiella anläggningstillgångar
5
83 827
149 015
Summa anläggningstillgångar		
83 827
597 562
					
Omsättningstillgångar					
Kortfristiga fordringar				
Övriga fordringar		
14 230
4 153
Förutbetalda kostnader		
301 013
347 967
Summa kortfristiga fodringar		
315 243
352 120
			
Kortfristiga placeringar
6
8 043 808
7 935 581
			
Kassa och bank		
12 723 582
14 427 361
Summa omsättningstillgångar		
21 082 633
22 715 062
					
Summa tillgångar		
21 166 460
23 312 624
					
			
Eget kapital och skulder					
			
Eget kapital
7				
Bundet eget kapital					
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 		
36 000
36 000
Summa bundet eget kapital		
36 000
36 000
					
Fritt eget kapital				
Balanserad vinst eller förlust		
7 897 649
7 832 158
Årets resultat		
-2 625 788
65 491
Summa fritt eget kapital		
5 271 861
7 897 649
					
Summa eget kapital		
5 307 861
7 933 649
					
			
Kortfristiga skulder					
			
Leverantörsskulder		
417 155
1 348 621
Övriga kortfristiga skulder
8
6 410 528
6 591 091
Förutbetalda månadsavgifter		
6 194 520
5 956 900
Upplupna kostnader
9
2 836 396
1 482 363



Summa kortfristiga skulder		

15 858 599

15 378 975

Summa eget kapital och skulder		

21 166 460

23 312 624
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Redovisnings- och värderingsprinciper
Barnfondens Insamlingsstiftelses redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll.
Årsredovisningen är även förenlig med K3-reglerna.

Verksamhetsintäkter
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som
erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form
av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäkten ska
motsvara tillgångens anskaffningsvärde. Även gåvor
från företag och organisationer redovisas normalt i
den period då gåvan inbetalas. I den mån det på
balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor
från företag och organisationer, intäktsförs dessa
efter individuell prövning.

Insamlingskostnader
I insamlingskostnader ingår alla kostnader för
insamling av medel till ändamålet. Det kan till
exempel handla om kostnader för faddertidning,
utskick av välkomstmaterial, annonser och PR. Till
insamlingskostnader räknas också lönekostnader
samt de till insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

Fadderbidrag och extragåvor
Med fadderbidrag avses månadsbidrag från
barnfaddrar. Fadderbidraget används till långsiktigt
utvecklingsarbete för barn och familjer i de områden
där fadderbarnen bor. Med extragåvor avses gåvor
till fadderbarnets familj och/eller till projektet där
faderbarnet bor. Mottagna fadderbidrag och extragåvor som per bokslut ännu ej överförts till samarbetspartners redovisas som skuld i balansräkningen.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som
behövs för att administrera organisationen. Administrationen är en kvalitetsgaranti för att pengarna
används på rätt sätt. Exempel på administrationskostnader är revision, verksamhetssystem, ekonomipersonal samt de till administrativa kostnader fördelade gemensamma kostnaderna. Gemensamma
kostnader är bland annat kostnader för lokaler, hyra
av gemensamma maskiner och inventarier.

Övrig insamling
Som övrig insamling räknas allt annat givande som
till exempel testamenterade gåvor.

Tillgångar och skulder

Övriga ersättningar och bidrag
I övriga ersättningar och bidrag ingår utdelningar
från Swedbank Robur Humanfond, från Gunnar
Sjöbergs och Monika Selkmans Minnesfond samt
bidrag från ChildFund International. Swedbank
Robur Humanfond är en fond som årligen delar ut
två procent av fondens värde till anslutna ideella
organisationer.
Finansiella intäkter
Under finansiella intäkter redovisas intäkter på räntor
från bankkonton samt utdelningar från fonder av
kapitalplaceringsnatur.

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan
hänföras till organisationens uppdrag enligt dess
stadgar. Här ingår kostnader för utvecklingsarbete
i de länder vi stödjer samt ändamålskostnader i
Sverige. Till exempel kostnader som uppstår som en
direkt följd av en aktivitet inom ändamålet, så som
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planering, uppföljning och rapportering. Till ändamålskostnader räknas också avgifter till Barnfondens
samarbetspartners samt de till ändamålskostnader
fördelade gemensamma kostnaderna.

Aktier och andelar
Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas
till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Stiftelsens policy är att aktier placeras
med låg risk.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt
över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid
tillämpas följande avskrivningstider: Balanserade utgifter för programvara tre år, datorer tre år, IT-server
fem år och inventarier fem år.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Eget kapital
Bundet eget kapital består av ett stiftelsekapital i
form av en insats från danska BØRNEfonden vid
uppstartandet av Barnfonden år 1990. Det fria
egna kapitalet, som kan disponeras fritt av styrelsen,
består av balanserade överskott samt årets vinst.

NOTER
Not 1 Mottagna bidrag och gåvor

2017

2016

Fadderbidrag
Extra penninggåvor till fadderbarn
Projektfadderbidrag
Gåvokatalogen
Katastrofinsamling
Skräddarsydda projekt
Övrig insamling
Övriga ersättningar och bidrag

70 740 508
8 470 089
927 295
2 179 075
57 773
5 037 958
2 683 955
617 399

71 624 273
8 362 920
880 479
1 990 900
56 803
5 688 317
4 380 939
614 589

Totalt

90 714 052

93 599 220

I skräddarsydda projekt ingår insamling från Radiohjälpen med 3,1 Mkr (2,8) och från Forum Syd
med 0,7 Mkr (0,2).
Insamling från företag uppgick till 1,6 Mkr (3,1) och från Institutioner & Stiftelser till 4,8 (3,0).
Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond uppgick till 108 226 (107 876) kronor och från
G. Sjöbergs & M. Selkmans Minnesfond till 76 000 (0) kronor.

Not 2 Ändamålskostnader

2017

2016

Samarbetspartners kostnader för utvecklingsarbete
Kontorets kostnader för utvecklingsarbete

72 621 134
2 584 146

76 275 340
1 948 621

Totalt
Ändamålskostnader i % av mottagna bidrag och gåvor.

75 205 280
82,9%

78 223 961
83,6 %

2017

2016

Insamlingskostnader
Administrationskostnader

14 681 785
2 966 562

11 759 150
3 061 612

Totalt

17 648 347

14 820 762

90 742 732

93 640 120

19,4%

15,5%

2017

2016

Kvinnor
Män

11
3

11
2

Totalt

14

13

Not 3 Insamlings- och administrationskostnader

Totalt mottagna gåvor (inkl. finansiella poster)
Insamlings- och administrationskostnader i % av
mottagna bidrag och gåvor
		
Not 4 Personal

Löner och ersättningar				
Styrelse
Generalsekreterare
800 494*
608 270
Övriga anställda
4 642 981
4 325 865
Totalt

5 443 475

4 934 135

Sociala avgifter enligt lag och avtal
Pensionskostnader generalsekreterare (inkl. löneskatt)
Pensionskostnader övriga (inkl. löneskatt)
Övriga personalkostnader

1 710 339
138 613
462 972
447 571

1 550 305
128 373
494 008
145 374

Totalt

8 202 970

7 252 195

*I maj 2017 tillträdde Barnfondens nya Generalsekreterare. Under en övergångsperiod med överlämning fanns därför
tillfälligt två personer med lönekostnader avseende Generalsekreterare. Merkostnaden uppgick till 209 431 kr.
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NOTER
Not 5 Anläggningstillgångar

2017

2016

Immateriella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

1 345 625
-

1 345 625
-

Utgående anskaffningsvärde enligt plan

1 345 625

1 345 625

897 078
448 547

448 542
448 536

1 345 625

897 078

-

448 547

Materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets investeringar

1 368 904
-

1 368 904
-

Utgående anskaffningsvärde enligt plan

1 368 904

1 368 904

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning enligt plan

1 219 890
65 187

1 138 720
81 169

Utgående avskrivningar enligt plan

1 285 077

1 219 889

83 827

149 015

2017

2016

Bokfört
värde
6 997 115			
1 046 693			
-			

Bokfört
värde
6 888 888
1 046 693
-

Totalt
8 042 747
8 521 684		
8 043 808			
							
Not 7 Eget kapital
Bundet kapital		Fritt eget kapital		

7 935 581

Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivning enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående restvärde enligt plan

Utgående restvärde enligt plan
Not 6 Kortfristiga placeringar
Marknadsvärde
Swedbank 7 808 142-9
6 917 270
Swedbank 9 073 859-2
1 043 915
Övriga aktieplaceringar
81 562

Ingående balans 2017-01-01
Årets resultat

Anskaffningsvärde
7 492 621
1 029 063
-

		
		

36 000		
-		

7 897 649		
-2 625 788

7 933 649
-2 625 788

Utgående balans 2017-12-31
36 000		
5 271 861		
							
Not 8 Övriga kortfristiga skulder			
2017		

5 307 861

Mottagna bidrag, ej överförda 			
Personalens skatter och sociala avgifter			
Skatter			

14

Summa

2016

6 131 278		
259 257		
19 993		

6 338 606		
213 772		
38 713		

Totalt 			
6 410 528		
							
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter			
2017		

6 591 091		
2016

Upplupna semesterlöner			
Upplupna sociala avgifter			
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 			

582 814		
183 120		
2 070 462		

581 585		
182 733		
718 045		

Totalt			

2 836 396		

1 482 363		

STYRELSE

Lennart Wiklund
Ordförande

Karin Grauers
V ordförande

Maria Thomelius Sofia Svahn
Ledamot
Ledamot



Lennart Bernard
V ordförande

Anna Svärd
Generalsekreterare
Barnfonden
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Kattsundsgatan 15, 203 12 Malmö
Postgiro: 901301-2 / 901301-0
Telefon: 040-12 18 85
E-post: info@barnfonden.se
Webbplats: www.barnfonden.se

