Verksamhetsberättelse
och årsredovisning 2018

Ett passionerat år för
barnens rättigheter
Varje sekund ger barn ett aktivt, ovärderligt bidrag
till våra samhällen. Barns fantasi, gränslöshet och
vilja att utforska är krafter vi måste frigöra och lyfta.
Vi vuxna skapar förutsättningarna – våra barn får
lösa de stora frågor och problem som vi lämnar efter
oss.
I en tid när klimatförändringar, global ekonomisk
inbromsning och risk för konflikter är på världens
beslutsfattares näthinna, är kampen för en trygg
barndom viktigare än någonsin. För trots konkreta
bevis och alarmerande forskningsrapporter1 om
att de tre största riskerna för en hållbar framtid
är klimatrelaterade, är oron för dessa dramatiskt
mindre hos världens företagsledare år 2018 jämfört
med 20172.
Även om flera företag lägger om sina affärsplaner för
en hållbar framtid, är handelskonflikt och politisk
oro de globala hot som har seglat upp som ett av
de största orosmomenten för näringslivet. Nationer,
samhällen och näringsliv tappar de holistiska perspektiven och fokuserar på kortsiktig ekonomisk
framgång. Påföljden blir att vi riskerar fler nationella
konflikter och ökade klyftor mellan människor och
folkgrupper. Ytterst med resultatet att våra barn får
ta smällen.

1 WEF Global Risk Report 2019
2 PWC, CEO Survey 2018
3 UN, Sustainable Development
Goal 16
4 UN, FAO, Food Security and
Nutrition in The World 2018
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Barnfondens absolut viktigaste uppdrag är att vara
relevanta för alla de barn vi arbetar för. Från vårt
kontor i Malmö letar sig passionen för barns rättigheter ut i världen. Tillsammans med våra systerorganisationer i ChildFund Alliance når vi 13 miljoner
barn och familjer. Vi driver aktivt på arbetet för att
förverkliga och kunna mäta hur olika länder lever
upp till det globala målet3: Att stoppa förtryck, våld
och exploatering av barn.

År 2018 har vi i samverkan fått fler barn att gå
i skola, förändrat attityden till jämställdhet och
könsstympning. Vi har också arbetat för att
ge fler barn tillgång till rent vatten och för att
göra utsatta samhällen och dess invånare bättre
rustade för klimatförändringar. Med glädje har
vi lyckats attrahera nya kollegor och styrelsemedlemmar med kompetenser och erfarenheter
inom datadriven marketing, ekonomistyrning,
internationell barnrätt och socialt entreprenörskap.
Men, vi är inte nöjda. Varje dag dör 15 000 barn
och 50 miljoner barn är akut undernärda4. Så,
det finns mycket mer vi kan göra tillsammans
för barns rättigheter – med privatpersoner,
institutioner, civilsamhälle, företag och stater.
Vi vill mer och har skapat förutsättningar för att
också göra det.
För oss som organisation är utmaningen att
lyhört vara steget före och göra skillnad utan att
tappa fokus på det långsiktiga arbetet. Vi har en
spännande och utmanande roll och jag är otroligt
inspirerad över att arbeta med så många passionerade, hoppfulla och kompetenta människor
för ett av världens viktigaste uppdrag; Barnens
rättigheter.
Att satsa på barn är den bästa investering i framtiden vi alla kan göra. Inget kan vara viktigare!

Thomas Rebermark
Ordförande
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Talande siffror för 2018

Kenya: 8 890
ungdomar har fått
utbildning i sexuell
och reproduktiv
hälsa.

Bolivia: 2 459
studenter har utbildats
i våldsförebyggande
metoder på skolor där
våld är ett stort problem.

Indonesien:
1 841 flickor och
pojkar har börjat
i barnvänliga
förskolor.

Kenya: 3 574 flickor
har fått bindor och
information om
menshygien och
reproduktiv hälsa.

Barnfonden ingår i ChildFund Alliance som finns i 11 medlemsländer.
Tillsammans stödjer vi cirka 13 miljoner barn och familjer i 63 länder.

NYCKELTAL
Intäkter från institutionella givare och stiftelser
till Barnfonden har tredubblats från 2017 till
2018: 4,8–14,4 miljoner.

HÄRIFRÅN KOMMER
PENGARNA

Företag
1,1 miljoner

Institutioner och stiftelser
14,4 miljoner

15%

Barnfonden ger 20 000 faddrar i Sverige
möjligheten att kommunicera med ett barn och
en familj i en helt annan del av världen.

96, 4 miljoner kronor – Barnfondens
insamlade medel 2018.
Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i
24 länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Privatpersoner/Allmänhet
80,7 miljoner

84%

1%

Om Barnfonden

Barnfonden stödjer utvecklingsarbete i 24 länder
i Afrika, Asien och Latinamerika genom samarbete
med amerikanska ChildFund International, danska
BØRNEfonden och australiska ChildFund Australia.

Vi har alltid samma utgångspunkt och det är att
barnet är i fokus. För alla barn har rätt till ett
tryggt liv. Ett liv utan våld och hunger. Ett liv där
det finns möjlighet att gå klart skolan.
Vi ser till hela barnet och de faktorer, personer och
strukturer som påverkar dem. Genom att arbeta
i samma område en längre tid får vi möjlighet
att följa utvecklingen genom hela barndomen.
Våra samarbetspartners arbetar intensivt med att
förbättra barns och familjers villkor genom att
fokusera på utbildning, hälsa, försörjning och
barns rätt till trygghet och skydd.
Vi är en barnfokuserad utvecklingsorganisation
som arbetar med barns rättigheter ur ett helhetsperspektiv. Långsiktig och hållbar utveckling är
grunden i all vår verksamhet och vi utgår alltid
från barnens behov. Vetskapen om att vi arbetar
med barns liv och framtid präglar varje del av vårt
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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.

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.

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 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.

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, de svenska insamlingsorganisationernas branschorgan som 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.
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Konkreta exempel från år 2018

Tillsammans
ger vi barn
en bättre framtid
Långsiktighet är ett av Barnfondens främsta signum. Genom att arbeta
i samma område en längre tid får vi möjlighet att följa utvecklingen
genom hela barndomen.
Arbetet vi genomför finansieras av insamlade pengar från privatpersoner,
företag och stiftelser. Under 2018 har ändamålet främjats genom att
vi samlat in 96 418 860 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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Födelsebevis är en nyckel in i samhället
Synen på könsstympning förändras
Födelsebevis står alltid högt på Barnfondens
Barnfondens arbete mot könsstympning i Siraro
agenda. Alla barn har rätt att finnas och rätt till
i Etiopien fortsätter och vi ser förändring i attityder
ett bevis på sin existens. Under 2018 avslutade
och beteenden. År 2017 startade vi ett treårigt
vi ett 20 månader långt projekt där vi har säkerprojekt och efter halva projekttiden har 52 skolor utställt att 3 200 personer, varav 2 200 barn och
vecklat policyer för att motverka våld och övergrepp.
unga, fått födelsebevis och därmed en identitet
Vi arbetar även aktivt med att nå de personer som
i juridisk mening. Det här är en förutsättning
utför själva könsstympningen. Genom utbildning
för att överhuvudtaget få
och information har 40 personer
som tidigare utfört traditionell
”Parallellt med att sprida rösta, ha ett pass och ta
sin examen. Födelsebeviset
kvinnlig könsstympning förinformation om könsgör det också möjligt att
ändrat sina attityder och blivit
stympning
och
vilka
faror
anmäla brott och få det
ambassadörer för att stoppa den
skadliga sedvänjan.
den medför, arbetar vi med registrerat korrekt. Med
ökat antal födelsebevis får
att öka kunskapen och
fler barn och unga chans
kapaciteten
för
en
bättre
att utnyttja sina rättigheter
Fler barn går i trygg skola
i samhället.
I konfliktdrabbade Mopti i Mali
rustad vårdpersonal. ”
är det många barn som inte har
Som del i Barnfondens arbete med födelsebevis,
tillgång en trygg skola. I juli 2017 startade vi ett etti bland annat Burkina Faso och Kambodja, har vi
årigt projekt med fokus på att öka tillgången till bra
bidragit till ny utrustning på registreringskontor
och trygg utbildning för barnen i Mopti. Lärare har
för att göra det enklare att registrera födelsebevis.
vidareutbildats och börjat använda nya metoder i sin
Vi har också utbildat anställda vid olika myndigheundervisning. Vi ser en förändring i samhället där
ter för att de i sin tur ska bli ambassadörer i frågan
inställningen till utbildning har förbättrats, särskilt
och sprida information om vikten för föräldrar att
när det gäller flickors rätt att gå i skolan. Föräldrar
registrera sina barn vid födseln.
prioriterar idag sina barns utbildning högre, jämfört
med innan projektet startade.
I sex av kommunerna i Mopti har antalet barn som
går i skolan ökat från 8 078 till 11 782. Nya toaletterna
har installerats och det bidrar till att fler flickor stannar
i skolan, även när de har mens.

Förväntad utveckling
Barnfonden satsar på att öka intäkterna från institutioner och stiftelser. Vi började 2018 med ett
stort EU-samarbete och vi ser stor potential för fler
liknande möjligheter. Till följd av minskad insamling
från privatpersoner har vi under 2018 gjort en kraftsamling för att stoppa nedgången i syfte att nå ut till
fler barn och familjer i utsatthet.
Under 2019 fortsätter vi vårt arbete för att nå ut
till fler privatpersoner och stabilisera intäkterna.
Parallellt fokuserar vi på att öka kännedomen kring
Barnfondens varumärke och möjligheten att starta
egna insamlingar.

Väsentliga händelser
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Barnfondens EU-projekt igång
Under året har insamlingen från stiftelser och
institutionella givare tredubblats från år 2017 till
2018. Totalt beviljades Barnfonden 14 591 094
kronor i bidrag. Radiohjälpen, EU och Sida är
några av våra samarbetspartners. Vårt största
aktuella projekt startade i mars 2018 och finansieras
av EU. Projektet är treårigt med det övergripande
målet att fler barn på indonesiska Sumba och
Västtimor ska få tillgång till barnvänliga förskolor
genom att stärka kapaciteten på plats.

Barnet i fokus i ny grafisk profil
I Barnfondens arbete är barnet alltid i fokus.
Vi ville att detta skulle avspeglas ännu tydligare
i allt vi kommunicerar. I mars 2018 lanserade vi
Barnfondens nya grafiska profil. Design- och
varumärkesbyrån, Neumeister, har utan kostnad
utvecklat profilen och en verktygslåda med nya
grafiska element. Logotypen är en del av den nya
profilen och i den är fokus på barn, snarare än
fonden. Det är en metafor för att vi alltid utgår från
barnet.

Internationellt fokus på barns utsatthet
vid migration
I samarbete med UNICEF arrangerade vårt
globala nätverk, ChildFund Alliance, ett temaseminarium i New York City med fokus på barns
skydd och rättigheter vid otrygg migration. Med
på seminariet fanns representanter från civilsamhället, regeringar och FN-organ. Seminariet
anordnades den 4 december 2018 och en av
huvudtalarna under dagen var Marta Santos Pais,
FN:s särskilda sändebud för våld mot barn. Det
här arrangemanget är ett exempel på Barnfondens
internationella påverkansarbete som vi gemensamt bedriver inom ChildFund Alliance.

Nytt verksamhetssystem för minskad
administration
Barnfonden påbörjade under året arbetet med ett
nytt verksamhetssystem som kommer att implementeras under år 2019. Det nya systemet kommer
att effektivisera Barnfondens administrativa arbete
och digitalisera flertalet processer. Många av de
utskick som idag sker postalt kommer under 2019 att
bli digitala, något vi ser har en positiv effekt både
på ekonomi och miljö. Det nya systemet kommer att
göra det lättare att kommunicera med givare. Alla
faddrar som stödjer oss kommer att få tillgång till
Mina sidor via Barnfondens hemsida där de samlat
kan ta del av information om sitt fadderskap.

Marta Santos Pais, FN:s
särskilda sändebud för
våld mot barn.

Behovet av vårt långsiktiga arbete är större än
någonsin tidigare och vi ser positivt på Barnfondens
möjligheter att vända och växa. Under årets
som gått har vi tillsatt en ny marknads- och insamlingschef, Mikael Sallander Hellman, och
Barnfondens programchef, Martina Hibell, har
utsetts till vice generalsekreterare. I april 2019
tillträder ny ekonomichef med kompetens som
höjer Barnfonden.

Organisation och ledning
Barnfonden leds av en oavlönad styrelse. Under 2018
hölls 3 protokollförda möten.
Följande personer har deltagit i styrelsearbetet
med antal närvarotillfällen inom parantes: Lennart
Wiklund (ordförande) (3), Lennart Bernard (vice
ordförande) (4), Karin Grauers (vice ordförande) (4),
Sofia Svahn (4), Yasemin Arhan Modéer (2), Maria
Thomelius (4), och Thomas Rebermark (4).
Valberedningen bestod enligt styrelsebeslut 2015 av
Lennart Bernard från Barnfonden och två externa
medlemmar. Annikki Schaeferdiek (Syster P) och
Sten Alfredsson (Lagercrantz Group). Ny valberedning kommer att väljas 2019.
Vid årsskiftet slutade Lennart Bernard, vice
ordförande, sitt uppdrag och ordförandeskapet har
lämnats över från Lennart Wiklund till Thomas
Rebermark. Två nya suppleanter och en ny vice
ordförande har valts in; Johanna von Bahr, doktorand
och expert inom internationella barnrättsfrågor och
Edvard Hall, ekonom och jurist. Sofia Svahn övergår från ledamot till suppleant och Yasemin Arhan
Modéer intar rollen som ny vice ordförande.

Barnfondens kontor ligger i Malmö. Generalsekreteraren leder arbetet med stöd av programchef, ekonomichef och insamlings- och marknadschef. Under 2018 arbetade i genomsnitt
16 anställda inom givarservice, insamling och
kommunikation, ekonomi, program och företagssamarbeten. På Barnfondens kontor arbetar
också volontärer som hjälper till med enklare
administrativa uppgifter såsom packning av
material och översättning av brev till fadderbarnen.
Under 2018 har vi lagt stor vikt vid att hitta rätt
kompetenser för att stärka Barnfondens personal
som grupp. Vi arbetar vidare med vårt arbetsmiljöarbete och stärkt teamanda. Ett stort
systematiskt och strukturellt arbete har gjorts på
programenheten – vilket förenklar den interna
kommunikationen och skapar ökad närhet till
våra projekt.
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING
Not

Not
2018
2017			
			

Verksamhetsintäkter
Insamlade medel

2017-12-31

Tillgångar		
1

96 418 860

90 714 052

Summa verksamhetsintäkter		

96 418 860

90 714 052

Verksamhetskostnader		
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrativa kostnader
Avskrivningar

2018-12-31

2,4
3,4
3,4
5

-78 306 717
-12 717 338
-2 839 544
-1 066 081

-75 205 280
-14 681 785
-2 966 562
-513 734

Summa verksamhetskostnader 		

94 929 680

93 367 361

Verksamhetsresultat		

1 489 180

-2 653 309

Resultat från finansiella poster			

Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar
5
2 031 175
Materiella anläggningstillgångar
5
33 333
83 827
Summa anläggningstillgångar		

2 064 508

83 827

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader		

84 165
372 431

14 230
301 013

Summa kortfristiga fordringar		

456 596

315 243

		
Kortfristiga placeringar
6
8 166 891
8 043 808
Kassa och bank		
16 664 752
12 723 582			
Summa omsättningstillgångar		

27 352 747

21 082 633			

Summa tillgångar		

27 352 747

21 166 460

			

Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Utdelningar		
Räntekostnader 		

15 487
5 526
-511

23 360
5 320
-1 159

Summa finansiella poster		

20 502

27 521

Resultat efter finansiella poster		
1 509 682
-2 625 788
			
Årets resultat		
1 509 682
-2 625 788

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 		
5 271 861
7 897 649
Årets resultat		
1 509 682
-2 625 788
Summa fritt eget kapital		

6 781 543

5 271 861

			
Summa eget kapital		
6 817 543
5 307 861
			

Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		
Övriga kortfrista skulder
8
Förutbetalda månadsavgifter 		
Upplupna kostnader
9

954 248
10 013 802
5 425 347
4 141 807

417 155
6 410 528
6 194 520
2 836 396

Summa kortfristiga skulder		
20 535 204
15 858 599
			
Summa eget kapital och skulder		
27 352 747
21 166 460
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NOTER
		
2018
2017			
			

Not 1 Mottagna bidrag och gåvor
		
		

Fadderbidrag 		
Extra penninggåvor till fadderbarn		
Projektfadderbidrag		
Gåvokatalogen		
Katastrofinsamling		
Skräddarsydda projekt		

68 770 768
7 843 577
895 500
1 451 107
71 202
14 638 880

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

Övrig insamling		
Övriga ersättningar och bidrag 		

2 491 869
255 957

2 683 955
617 399

Totalt 		

96 418 860

90 714 052

I skräddarsydda projekt ingår insamling från EU med 2,6 Mkr (0), Radiohjälpen med 8,7 Mkr (3,1) och
från Forum Syd med 2,2 Mkr (0,7).
Insamling från företag uppgick till 1,1 Mkr (1,6) och från Institutioner & Stiftelser till 14,4 (4,8).
Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond uppgick till 123 083 (108 226) kronor och från
G. Sjöberg & M. Selkmans Minnesfond till 76 000 (76 000) kronor.

Not 2 Ändamålskostnader

		
		
Samarbetspartners kostnader för utvecklingsarbete
74 475 408
72 621 134
Kontorets kostnader för utvecklingsarbete		
3 831 309
2 584 146
Totalt		

78 306 717

75 205 280

81,2%

82,9%

Ändamålskostnader i % av mottagna bidrag och gåvor

Not 3 Insamlings- och administrationskostnader

		
		
Insamlingskostnader		
12 717 338
14 681 785
Administrationskostnader 		
2 839 544
2 966 562
Totalt 		

15 556 882

17 648 347

Totalt mottagna gåvor (inkl. finansiella poster)		

96 439 873

90 742 732

Insamlings- och administrationskostnader i % av
mottagna bidrag och gåvor 		

16,1 %

19,4 %
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NOTER

NOTER

		 2018
2017
		

			2018

Not 4 Personal

		
Medelantal anställda		
Kvinnor		 12
11
Män		 4
3
Totalt 		

16

14

Löner och ersättningar
Styrelse		 Generalsekreterare		
718 696
Övriga anställda 		
5 191 042

800 494
4 642 981

Totalt 		

5 909 738

5 443 475

1 822 419
110 603
563 555
222 919

1 710 339
138 613
462 972
447 571

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

Totalt		
8 629 234
8 202 970			
				 		

Not 5 Anläggningstillgångar
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Immateriella anläggningstillgångar		
Ingående anskaffningsvärde 		
Årets investeringar		

1 345 625
3 046 762

1 345 625
-

Utgående anskaffningsvärde enligt plan 		

4 392 387

1 345 625

Ingående avskrivningar enligt plan		
Årets avskrivningar enligt plan 		

1 345 625
1 015 587

897 078
448 547

Utgående avskrivningar enligt plan 		

2 361 212

1 345 625

Utgående restvärde enligt plan 		

2 031 175

-

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 avskrivningar enligt plan 		

1 285 077
50 494

1 219 890
65 187

Utgående avskrivningar enligt plan 		

1 335 571

1 285 077

Utgående avskrivningar enligt plan 		

33 333

83 827

2017

Not 6 Kortfristiga placeringar

				
Marknadsvärde Anskaffningsvärde
Bokfört värde
Bokfört värde
Swedbank 7 808 142 – 9
7 016 977
7 492 621
7 120 197
6 997 115
Swedbank 9 073 859 – 2
1 039 695
1 029 063
1 046 693
1 046 693
Övriga aktieplaceringar
86 403
Totalt

8 143 075

8 521 684

8 166 890

8 043 808

Not 7 Eget kapital

		
		
Bundet kapital Fritt eget kapital
Ingående balans 2018-01-01		
36 000
5 271 861
Årets resultat		
1 509 682

Summa
5 307 861
1 509 682

Utgående balans 2018-12-31		

6 817 543

36 000

6 781 543

			

Not 8 Övriga kortfristiga skulder
Mottagna bidrag, ej överförda 			
Personalens skatter och sociala avgifter			
Skatter 			

9 726 319
272 227
15 256

6 131 278
259 257
19 993

Totalt 			

10 013 802

6 410 528

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

		
Upplupna semesterlöner 			
677 982
Upplupna sociala avgifter			
213 022
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
3 250 803

582 814
183 120
2 070 462

Totalt 			

2 836 396

4 141 807
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