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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Våra Barn, med säte i Solna, rar härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2017.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Information om verksamheten
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Våra Barn får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2017-01-01 -2017- 12-31
Insamlingsstiftelsen Våra Barn är en parti politisk och religiöst obunden organisation med syfte att hjälpa
föräldralösa barn som bor på barnhem, hjälpa ungdomar som lämnar barnhem, unga tjejer som står
utanför samhällssysternet och barnlunga med funktionsnedsättning i Bosnien och Hercegovina. Stiftelsen
ser till att samla in medel för projekt som utförs i Bosnien och Hercegovina.
Sedan starten 2011 har vår ambition varit att inspirera, motivera och lära ungdomar i utsatta områden att
bli självständiga, starka individer med en trygg och hållbar framtid. Därför ser stiftelsen till att
föräldralösa barn får möjlighet att studera, ha egen inkomst och egen bostad för att på så sätt ra tillgång
till sina fulla potential.
Våra Barns långsiktiga vision är att barnhemsbarn och barn med funktionsnedsättning ska leva på
samma villkor som alla andra i samhället. Vi ser till att skapa förutsättningarna så att alla, oavsett hinder,
kan leva ett liv fritt från diskriminering. Genom att höja kunskapen och rösten om individer som växt
upp på barnhem och institutioner förmedlar vi större förståelse för denna samhällsgrupp. Vi jobbar aktivt
med detta i form utav närvaro på plats där det finns behov för stöd och hjälp.
Vi utgår ifrån FNs Barnkonvention och jobbar aktivt utifrån att:
Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.
Inget barn får diskrimineras.
Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.
Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
Vaije barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter.
Ett barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv och hjälp att delta i
samhället på lika villkor.
Vaije barn har rätt till lek, vila och fritid.
Med kunskaper från Sverige och övriga länder, där barn och ungdomars rättigheter tas på största
allvar, vill vi öppna för dialog mellan Bosnien för att möjliggöra liknande förutsättningar för barn och
unga i Balkan-regionen. Med rätt resurser, projekt och program kan civilsanihället utvecklas och
inkludera alla barn oavsett bakgrund.
Vår grundregel är att hjälpa barnhem med etnisk jämställdhet och att all ekonomisk hjälp kommer direkt
till barnen utan några mellanhänder.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Insamlingsstiftelsen Våra barn har redan skapat god förutsättningar för en positiv utveckling både för
barnen, de ungdomar som tvingats lämna bamhemmen och personalen med de projekt vi driver.
Tillsammans med vår systerorganisation Our kids i England och Nasa Djeca i Bosnien och Hercegovina
lyckats med att utföra alla våra projekt. Helt finansierade av donationer från privatpersoner och företag.

Vi har fortsatt att skapa nya rutiner för arbetet här hemma i Sverige och fortsatt tydliggöra processer.
Nya policyn har upprättats och en arbetsordning för Insamlingsstiftelsen Våra Barn. Det har vi även
fortsatt med under 2017 under ledningen av ny styrelseordförande Alma Sirbic. Nytt för 2017 är också
att Insarnlingsstiftelsen Våra barn anslutit sig till Forum Syd och blivit nya medlemmar där.
Insamlingsstiftelsen Våra barn har för övrigt, för året 2017, satt upp mål och krav som den lokala
organisationen UG Nasa djeca 1 Mostar, BiH ska följa och återrapportera. Detta för att Våra
Barn skall ha koll på läget
i BiH, följa utvecklingen som sker och tillsammans lyckas hjälpa allt fler barn.
Det har varit ett händelserikt 2017 för Våra Barn. Tillsammans med alla volontärer och givare där ute har
vi kunnat genomföra våra projekt samt nya projekt på plats i Bosnien och Hercegovina. Det har lett till
att barn och unga som lever i utsatthet har kunnat få stöd och hjälp till ett självständigt liv. Våra Barn
hjälper över 150 barn och unga med skolgång, boende, mat, rättigheter och integration samt
livscoaclming och skapar arbetsmöjligheter. Svenska projekt och idéer har implementerats i Bosnien och
tagits väl emot av dom som vill ha en förändring och ett bättre liv.
Projektet eget gruppboende fortskrider. Vi har under 2017 haft fem ungdomar som genomgår vårt
program om självständighet. Vi har i samband med gruppboendet, på övervåningen startat ett nytt
projekt som inneburit en arbetsplats för en av flickorna som bor på gruppboendet.
Programmet om att bli självständiga går bra och vi visar att det är möjligt för unga att klara sig själva. Vi
bevisar gång på gång att det går att komma in i samhället om man får rätt hjälp och stöd.
Second hand butiken är ett viktigt led i självständighetsprocessen då vi ger våra ungdomar
arbetscoaching i butiken, anpassat efter deras behov. Det har även varit vår dörr ut till samhället för våra
ungdomar. Det är en unik mötesplats för lokalbefolkningen att komma i kontakt med före detta
barnhemsbarn. All vinst återinvesteras i organisationens arbete och barnen. Vi fortsätter att utveckla
detta projekt och planerar en ny butik i 2018, med nya och fler arbetsplatser för utsatta ungdomar. Detta
projekt fortsätter att vara en framgångssaga, då den erbjuder bra kläder till ett förmånligt pris där kläder
återvinns och miljön tas till vara samtidigt som utsatta barn får den arbetsträning de behöver och slussas
vidare ut i samhället, och öppnar många dörrar.
Våra personliga assistenter har åtagit sig nya arbetsbeskrivningar. De barnen vi hjälper har visat stor
utveckling och vi har tillsammans med en koordinator här i Sverige och en på plats, påbörjat ett nytt
projekt som innebär att alla barn på institutionen Pazaric, där vi hjälper till, har en månadsgivare som ser
till att alla barn får det extra stöd som behövs i form av utrustning, bättre mat och andra förnödenheter.
Detta projekt är under en utvecklingsfas, då vi ser mer potential att hjälpa fler barn.
DETTA HAR VI UPPNÅTT 2017 förutom våra fortlöpande projekt, eller som följd av våra projket..
-

Sommarkollo för barn med funktionsnedsättning: fem barn med funktionsnedsättning har fått uppleva
havet för första gången i sitt liv.
Utflykter: Våra Barn vill lyfta fl-am och integrera barn med funktionsnedsättning i samhället. Det gör vi
genom olika utflykter och upplevelser som bidrar till att öka barnens utveckling.
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Matpaket: Tack vare samarbetsorganisationen “Hjlp sarajevos børn” i Danmark, har över 980
matpaket delats ut i utsatta områden i Bosnien, till familjer som lever i utsatthet.
Vår lokala organisation i Bosnien (Nasa Djeca) har blivit mer sj älvständiga jämfört med

förra året.

Besök i Bryssel: 1 november besökte Europaparlamentet i Bryssel för att prata om barnens rättigheter.
Projekt “fadder”: Flera privatpersoner har under året gett finansiellt stöd till barn med
funktionsnedsättning.
Sverige skickar paket: En lastbil med förnödenheter har skickats till BIH.
Gruppboendet i Mostar: tre nya ungdomar som behöver hjälp med boende, mat och arbete har flyttat in
och ansluts till vårt projekt som ska leda till ett självständigt liv.
Utbildning till personal: Våra Barn har fortsatt att utbilda sin personal, det vill säga alla anställda inom
Nasa Djeca.
Nya vänner: Våra Barn har under året skapat nya samarbeten med företag och ambassadörer runt om i
Sverige.

Framtida utveckling
Gruppboende Syftet är att de ungdomar som lämnar barnhemmen och inte har någonstans att ta vägen,
ska kunna söka sig till oss och genom ett självständighets program bli självständiga individer med
arbetslivserfarenhet, vilket ökar chanserna att hitta jobb och egna boenden inför framtiden.
Detta är ett gruppboende efter svensk modell och första gruppboendet av dess slag i Bosnien och
Hercegovina. Med de framgångar vi haft, och efter de undersökningar vi gjort har vi insett att detta är ett
projekt vi måste fortsätta fokusera på och expandera.
Vår ambition är därför för 2018 att fortsätta utveckla detta projekt och skapa fler platser för att kunna ta
emot flera ungdomar och hjälpa allt fler. Redan i böijan på 2018 ska 10 nya före detta barnhemsbarn
ansluta sig.
Vi letar efter ett större boende för fler ungdomar. Vår framtida ambition är att vi ska skaffa eller bygga
ett eget boende som permanent lösning med kapacitet där flera ungdomar ska kunna få samma möjlighet.
Till det vill vi skapa flera arbetstillfällen för barnen, där de ska kunna vara med och skapa och utveckla
flera nya företagsidéer. Vi värnar entreprenörskap och ungdomarnas kreativitet.
Samtidigt jobbar vi aktivt att hitta praktikplatser och utbildningar till barnen.
Under 2018 kommer vi att fokusera på att värva flera företag och månadsgivare, för att öka insamlingen
av medel. Vi ska även söka medel och hjälp från olika bidragsgivare, som bland annat forumsyd.
-

Resultat och ställning
Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsättning
Rörelseresultat

2017
504401
-22 234

2016
598485
439 304

2015
373916
-5 434

2014
627903
4 073

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
ti lläggsupplysningar.
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2017-01-01
-2017-12-31

2016-01-01
-2016-12-31

504 401
0
504 401

598 485
0
485
598

-376 211
-150 424
-526 635

-51 149
-108 033
-159 182

Förvaltningsresultat

-22 234

439 303

Resultat efter finansiella poster

-22 234

439 303

Resultat före skatt

-22 234

439 303

Årets resultat

-22 233

439 303

Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter
Nettoornsättning
Gåvor

2
3

Stiftelsens kostnader
Kostnader Rr varor, material och vissa köpta tjänster
Övriga externa kostnader
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2017-12-31

2016-12-31

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

760 240
760 240

782 288
782 288

SUMMA TILLGÅNGAR

760 240

782 288

745 054
745 054
745 054

767 288
767 288
767 288

186
15 000
15 186

0
15 000
15 000

760 240

782 288

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsattningstillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 20 12:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt. Intäkten värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det
som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning
sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde, utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte, är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför
att stiftelsen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en
gåva. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka
vissa kostnasder redovisas samma räkenskapsår som kostnaden redovisas. Gåvor redovisas som
huvudregel som intäkt när de erhålls. Om gåvan är avsett för ett specifikt ändamål, redovisas den del av
gåvan som inte använts som ändamålsbestämda medel under eget kapital.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

Gåvor som redovisas i resultaträkningen.
Insamlade medel allmänheten
Insamlade medel företag
Insamlade medel organisationer
Insamlingsbevis

2017

2016

327 451
165 082
0
11 868
504 401

382 120
176 275
26 253
13837
598 485
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Not 3 Erhållna gåvor

Gåvor som inte redovisas i resultaträkning
Kiäder som har skänkts vidare till OurKids, Bosnien. Vikt 3
000 kg
Kläder som har värderats i lagret per bokslutsdaturn
Summa

2017

2016

0
0
0

75 000
75 000
150 000

Kläder som har insamlats har värderats till 25 kronor/kg.

Not 4 Ändamålsbestämda medel
Stiftelsekap
ital
Belopp vid årets ingång
Ändamålshcst.från
givaren
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

1 400

Balanserat
resultat
326 584
439 303

1 400

765 887

Årets
resultat
439 304

Totalt
eget
kapital
767 288

-439 303
-22 233
-22 232

0
-22 233
745 055

Stockholm 201805

Alma Suibic
Ordförande

Indira Alikalfic

Emira Ramic

(p
Min revisionsb rättelse har lämnats 2018-

Joha ndal
Auktori erad revisor

29

RESU LTATRÄKN ING
Organisationens namn
lnsamlingsstiftelsen Våra Barn

Svensk Insamlingskontroll

Organisationsnr:
802477-3650
(Belopp anges 1 Tkr)

Organisationens intäkter och kostnader
Verksamhetsintäkter från allmänheten
ROlO Gåvor från privatpersoner
R040 Försäljning av varor och tjänster
R050 Insamling med gåvobevis
R070 Summa medel från allmänheten

—

Tkr

Tkr

2017

2016

—

—

—

339

532

—

—

339

Verksamhetsintäkter från övriga
R080 Bidrag från myndigheter
R090 Gåvor och bidrag från organisationer
R091 (Upplysning: varav erhållet från annan 90-konto org.)
R092 (Upplysning: varav erhållet från närstående org.)
R095 Gåvor och bidrag från övriga företag

R100 Summa medel från myndigheter, org. och företag

14
546

—

—

—

87

—

26

—

—

78

176

165

202

376

126

—

—

R130 Övriga verksamhetsintäkter
R200 Andamålskostnader
R202 (Upplysning: varav lämnat till närstående org.)
Insamlingskostnader (allmänheten)
R210 Direkta kostnader vid försäljning av varor/tjänster
R220 Direkta kostnader vid “insamling med gåvobevis”
R230 Övriga insamlingskostnader
R240 Summa insamlingskostnader
R250 Kostnader vid ansökande om bidraa etc
R260 Övriga administrationskostnader
R270 Summa administrationskostnader (inki insaml.)
Resultat från finansiella investeringar
R280 Netto av ränteintäkter. utdelninci och räntekostnader
R285 Kapital- reavinster, återtörinqar av tidigare nedskrivn.
R292 Kapital- reaförluster, nedskrivning av värdepapper
R295 Summa resultat från finansiella investeringar
R300 Resultat efter finansiella poster

—

—

47
47

37
37

103
150

71

108

0

0

-22

514

R310 Skattekostnad

—

—

(Belopp anges i 1

Balansräkning

Tkr

2017

2016

T100 Summa tillgångar

760

857

E100 Summa eget kapital
SlOOSummaskulder

745
15

842
15
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—

—

—

—

Svensk Insamlingskontroll

BALANSRÄKNING
Organisationsnr:
802477-3650
2017
2016

Organisationens namn
lnsamlingsstiftelsen Våra Barn
Nyckeltal %
1 Adm kostnader (inki insamlingskostnader)/Totala intakter

30%

2. lnsamlingskostnader/Medel från allmänheten

14%

3. Ändamålskostnader/Totala intäkter

75%

14%NOT
7%
17% NOT

4. Kostnad för ansökan om bidrag/erh bidrag

0%

0%

5. Övriga intäkter/Totala verksamhetsintäkter

0%

0%

Förklaring till ev avvikande nyckeltal (begärs om “NOT” uppkommit t.h. om resp nyckeltal)
Förklaring till relativt höga administrationskostnader (Nyckeltal 1) kostnad ska lämnas!
1
Styrelsen har besökt EU parlamentet, hela kostnaden har täckts med bidrag från EU redovisad under R08
Ingen förklaring till detta nyckeltal behövs
2

3

Förklaring till relativt låg ändamålskostnad (Nyckeltal 3) ska lämnas!

4

Ingen förklaring till detta nyckeltal behövs

>

Ingen förklaring till detta nyckeltal behövs

5

Ev övriga notupplysningar/förklaringar
EK

Ingen förklaring till eget kapital behövs

RiO

Om insamlinci/försälinincj sker i samarbete med extern part ska info om detta uoaes
Övricia uolvsninaar (frivilliat)

Kontaktperson:

flrdjmnd e

Namnlbefattning:

Ä/nic’

Telefon nr:
E-post:

ln-’a

.

En bestyrkanderapport över denna
Härmed intygas att ovanstående uppgifter samt resultat- och
balansräkning överensstämmer med organisationens räkenskaper resultat- och balansräkning har avgivits
Ort/datum

Ort/datum
J/7Q/fl)

Hw

Styrelsens ordförpnde

Organisatiyner4”re/visor

Namnförtydligande

Namnförty,J/gande

(f

,4/z49 iB/C

0h
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