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Härmed avger styrelsen och generalsekreteraren för Clowner utan Gränser, 802402-6521, med säte i
Stockholm, årsredovisning för räkenskapsåret 2018-01-01 - 2018-12-31.

Resultat och ställning

Förvaltningsberättelse

Flerårsöversikt
2018
2015
2016
2015
2014
______________________________________________________________________________

Allmänt om verksamheten
Clowner utan gränser är en ideell förening som driver verksamhet genom projektbidrag och egen
insamling. Föreningen förvaltas av en ideell styrelse tillsammans med anställd generalsekreterare och kansli.
Clowner utan Gränser Sverige är kopplad till det internationella nätverket Clowns Without Borders
International som har 15 medlemsorganisationer i Spanien, Frankrike, Kanada, USA, Belgien, Irland,
Australien, England, Finland, Tyskland, Schweiz, Sydafrika, Österrike, Brasilien och Sverige. Clowner utan
Gränser Sverige grundades 1996 och har sitt säte i Stockholm.
Clowner utan Gränsers arbete har sin grund i FN:s konvention om barns rättigheter och verkar för att ge
psykosocialt stöd till barn och unga som lever i utsatta situationer. Att möta barn i lust, lek och glädje är
uppdraget. När det fungerar som bäst skapas hopp, framtidstro och livsvilja.
All verksamhet som Clowner utan Gränser bedriver genomförs i samarbete med en lokal eller internationell
partner och tillför ett värde i samarbetspartnerns program för målgruppen. Några viktiga samarbetspartners
under 2018 var Plan International, Oxfam, Rädda Barnen, Brac och Terre des Hommes.
Styrdokument och föreningens policys och inriktningsdokument, interna och externa, utvärderas och
revideras årligen av kansli och styrelse. Generalsekreteraren utvärderas av styrelsen en gång om året.
Clowner utan Gränser innehar 90-konto och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Under 2018 gick
71% av organisationens insamling till ändamålsenlig verksamhet, medan 14% gick till administrativa
kostnader och 4% till insamlingskostnader. Clowner utan Gränser mottog i slutet av 2018 en oplanerad
gåva på 921 tkr. Eftersom dessa medel inte hunnit utnyttjas får detta stor påverkan på årets nyckeltal. I linje
med Clowner utan Gränsers fastställda femårsstategi har styrelsen beslutat att konsolidera verksamhetsårets positiva resultat för framtida bruk. Clowner utan Gränser arbetar för att använda alla resurser på ett
kostnadseffektivt sätt för att uppnå så stor effekt som möjligt för barn och unga i utsatthet. Clowner utan
Gränser finansierar verksamheten genom institutionella bidrag, projektbidrag, företagsgåvor, företagssamarbeten samt gåvor och bidrag från allmänheten.
Clowner utan Gränser arbetar aktivt för att identifiera och förebygga externa och interna faktorer som kan
riskera verksamheten och dess genomförande. Förutom att analysera faktorer som kan skada verksamheten i
allmänhet arbetar Clowner utan Gränser med riskhantering inför och under verksamhet i högrisk-/
krigsområden.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
I syfte att uppnå föreningens ändamål 2018 mötte och skrattade Clowner utan Gränser med 66 887
personer genom 654 aktiviteter (föreställningar, workshops och lekaktiviteter samt utbildningar av lokal
personal) under 20 turnéer. Det internationella arbetet genomfördes av 65 artister som donerat sin tid i
volontära insatser. Deras volontära arbetsinsats motsvarar ett värde om drygt 2 miljoner kronor.
Verksamheten bedrevs i 11 länder: Sverige, Bangladesh, Nigeria, Brasilien, Tanzania, Filippinerna, Indien,
Kina, Libanon, Rwanda och Sydsudan.

Verksamhetsintäkter, kkr
Verksamhetsresultat, kkr
Andel medlemsavgifter, %
Andel gåvor, %
Andel bidrag, %
Andel ändamålskostnader, %
Andel insamlingskostnader, %
Andel administrationskostnader, %

9 084
993
4
34
62
71
4
14

9 762
709
11
19
68
75
10
8

10 614
-427
9
21
67
86
12
6

8 523
-271
6
18
68
82
14
7

6 618
364
3
21
65
80
9
5

De uppgifter som avser tidigare räkenskapsår har framtagits i enlighet med tidigare tillämpade redovisningsprinciper, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och de föregående
räkenskapsåren.

Definitioner av nyckeltal
Andel medlemsavgifter
Medlemsavgifter i procent av årets verksamhetsintäkter.
Andel gåvor
Gåvor i procent av årets verksamhetsintäkter.
Andel bidrag
Bidrag i procent av årets verksamhetsintäkter.
Andel ändamålskostnader
Ändamålskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.
Andel insamlingskostnader
Insamlingskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.
Andel administrationskostnader
Administrationskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.

Placeringspolicy
Clowner utan Gränser har styrande riktlinjer när det gäller placering av kapital, dessa ses över och fastställs
årligen. Clowner utan Gränser strävar efter en långsiktigt god avkastning på insamlade medel och kapital
för att stärka organisationens strategiska planering. Men god avkastning, låga kostnader och välfungerande
administration och kontrollsystem är inte tillräckligt, Clowner utan Gränser strävar efter att våra
grundläggande värderingar ska genomsyra allt vårt arbete. Det innebär att insamlade medel skall placeras
ansvarsfullt så att värdet hos kapitalet inte riskerar att sjunka samt hos förvaltare som tar hänsyn till miljö,
mänskliga rättigheter och god etik. Insamlade medel ska utöver detta placeras på konto i svensk bank och i
svenska kronor. Möjlighet till ränta ska eftersträvas.
Clowner utan Gränser tar avstånd från att göra placeringar i företag som har sin huvudverksamhet i vapen,
tobak, alkohol, pornografi och fossila bränslen.
I de fall Clowner utan Gränser skulle erhålla en gåva i form av fast egendom eller värdepapper (t ex. fonder,
aktier, obligationer) ska dessa värderas och säljas snarast på ett ansvarsfullt och professionellt sätt.
Clowner utan Gränser mottog i december 2018 en fondgåva på 921 tkr. Fondinnehavet har i enlighet med
föreningens kapitalplaceringspolicy avyttrats.
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Sydsudan, juli 2018.
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Medlemmar
Clowner utan Gränsers verksamhet bygger på att cirkusartister, clowner och musiker donerar sin tid och
kunskap till det arbete vi gör för barn som lever i utsatthet i världen. Under 2018 reviderades föreningens
stadgar avseende medlemskap från att tidigare inkludera månadsgivare till att nu vara förbehållet artister.
Enligt de nya stadgarna är medlemskapet i Clowner utan Gränser främst avsett för artister och aspirerande
artister som deltar aktivt i föreningens verksamhet. Registrerade artistmedlemmar äger rösträtt på
årsstämman.
I Sverige erhåller artisterna ett fast arvode för uppdrag på evenemang eller i stödverksamhet. Vid vissa
evenemang utgår inget arvode för artisternas medverkan, dessa kan vara stora insamlingsevent eller egna
ändamålsevent som exempelvis spelningar för barn på flykt i Sverige.
Clowner utan Gränser strävar efter att ge fortbildning som är relevant för artister i deras arbete, ger
möjlighet till debriefing/hemkomstsamtal efter en expedition samt anordnar sociala aktiviteter för interna
utbyten. Under 2018 fortsatte arbetet med att aktivt rekrytera nya artister till nätverket i linje med
femårsstrategin.

Hållbarhetsupplysningar
Clowner utan Gränser arbetar aktivt för att vara en hållbar organisation och att löpande analysera vårt hållbarhetsarbete. Organisationen har en miljö- och hållbarhetspolicy som uppdaterats under 2018. I denna
ingår handlingsplan och riktlinjer kring bland annat resor, förtäring samt inköp av produkter och tjänster.
Clowner utan Gränser strävar efter att skapa en verksamhet som tar ansvar för människor och miljö och
arbetar aktivt för att minska vår negativa påverkan på dessa. Miljö- och hållbarhetspolicyn finns att läsa i sin
helhet på föreningens hemsida.

Förvaltning
På årsmötet i maj 2018 valdes en ny styrelse där könsfördelningen är 60/40 (sex personer definierar sig
som kvinnor och fyra personer som män). Styrelsens sammansättning bereds av valberedningen och
ledamöterna väljs på ett eller två år på årsstämman, ordförande väljs alltid ett år i taget. Styrelsens arbete
leds av ordförande med bistånd av arbetsutskottet.
Här listas de båda styrelser som var aktiva under året, den senare är den sittande. Under räkenskapsåret har
styrelsen haft fem ordinarie styrelsemöten samt ett konstituerande styrelsemöte.
Styrelse 20/4 2017 - 7/5 2018:
Ordförande: Karin Lekberg
Vice ordförande: Lilja Fredriksson
Kassör: Christina Strandberg
Sekreterare: Kajsa Englund
Ledamot: Sofia Wärngård Lang
Ledamot: Patrik Elgh
Ledamot: Gabriel Liljenström
Ledamot. Johan Genneby
Ledamot: Joacim Gustafsson
Suppleant: Anneli de Wahl

Clowner utan Gränser som arbetsgivare
Clowner utan Gränser arbetar aktivt i rekryteringar för att det ska vara en jämn könsfördelning bland
artisterna på våra turnéer och beaktar mottagandekultur i sceniskt uttryck och arbetar för att visa kvinnliga
artister som en naturlig del av föreställningen även i kulturer där detta är ovanligt eller motarbetas.
Vidare arbetar organisationen aktivt för att bli en mer jämlik och representativ förening som speglar hur det
samhället och världen faktiskt ser ut. Förutom att se till könsidentitet vid rekrytering arbetar Clowner utan
Gränser också för att anställa och engagera personer med olika bakgrund, etnicitet, ålder, funktion mm.

Styrelse 7/5 2018 - sittande:
Ordförande: Karin Lekberg
Vice ordförande: Lilja Fredriksson
Kassör: Christina Strandberg
Sekreterare: Gabriel Liljenström
Ledamot: Sofia Wärngård Lang
Ledamot: Hala Mohammed
Ledamot. Ulf Wahlström
Ledamot: Joacim Gustafsson
Ledamot: Anneli de Wahl
Suppleant: Baha Swidan

Clowner utan Gränser är anslutna till kollektivavtal med SACO/Unionen via IDEA, Arbetsgivarförbundet för
ideella organisationer.

Valberedning
Alex Hinchcliffe och Joel Lindh

Under 2018 har åtta personer som definierar sig som kvinna varit anställda på Clowner utan Gränsers
kansli.

Revisorer
Extern revisor: Josefine Fors (auktoriserad revisor), Grant Thornton Sweden AB
Suppleant: Pernilla Varverud (auktoriserad revisor), Grant Thornton Sweden AB

Under året har samtliga medarbetare haft medarbetarsamtal. Personalen på kansliet har för respektive
tjänst haft individuell kompetensutveckling.

Framtida utveckling
Clowner utan Gränser femårsstrategi ligger till grund för den årliga verksamhetsplan som tas fram och
arbetas efter, för de satsningar som görs internt och externt och för den verksamhet som bedrivs.
Clowner utan Gränser ska fortsatt fokusera på de barn som lever under de mest utsatta omständigheterna
i världen och i Sverige. Vi har en tydlig målsättning att under femårsperioden 2015-2020 etablera Clowner
utan Gränser som en självklar aktör för barns rättigheter och psykosociala hälsa i Sverige och
internationellt.
För att genomföra verksamhet krävs säker finansiering, Clowner utan Gränser har som mål att ha minst 50
procent av sin verksamhet finansierad genom långsiktig, obunden finansiering, främst genom privata gåvor
och företagssamarbeten.
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Intern revisor
Nalle Laanela
Generalsekreterare
Louise Frisk (föräldraledig 1/1-20/11). Interimschef Karin Lekberg.
Övrig information
Clowner utan Gränser är medlemmar i FRII och följer FRII:s kvalitetskod, kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och innehar 90-konto. Clowner utan Gränser granskas av Charity Rating och finns med på Gröna
Listan 2018 samt granskas årligen av en extern auktoriserad revisor.
Pg 90 00 20 - 9
Bg 900-0209
Hemsida: www.skratt.nu
E-post: info @ skratt.nu
Telefon: 08-28 65 50
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Funktionsindelad resultaträkning
______________________________________________________________________________

Balansräkning
______________________________________________________________________________

Belopp i kr

Belopp i kr

2018-01-012017-01-012018-12-31
2017-12-31
______________________________________________________________________________

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande kostnader
Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

Not

3
4
4

1 096 986
1 881 584
6 667 192
116 362
___________
9 762 124

-6 436 420
-396 924
-1
235 318
___________
-8 068 662

-7 342 936
-941 078
-769
405
___________
9 053 419

Omsättningstillgångar

___________

___________

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

-21 648
___________

-2 239
___________

___________

___________

Kortfristiga placeringar

___________

___________

Kassa och bank

1 014 864

- 21 648
993 216
993 216

708 705

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Summa anläggningstillgångar
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9 139
___________

22 840
___________

31 915
___________

19 829
___________

9 832
16 063
534 225
___________
560 120

11 922
434
1 131 429
___________
1 143 785

-

252 785

8
9 139

9

28 709

19 829

706 466

706 466

SUMMA TILLGÅNGAR

|

5 869

2 239

Förändring av ändamålsbestämda medel

9

-

31 915

Summa omsättningstillgångar

993 216
___________993 216

2017-12-31

7

Varulager mm
Handelsvaror

______________________________________________________________________________

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

348 432
3 073 858
5 635 735
25 501
___________
9 083 526

5,6

Not

______________________________________________________________________________

2 746 033

___________
3 338 068

___________
3 347 207

1 287 574

___________
2 703 973

___________
2 732 682

706 466
___________
706 466
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Balansräkning
______________________________________________________________________________
Belopp i kr

Not

2018-12-31

Förändring av eget kapital

2017-12-31

______________________________________________________________________________

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1
780
646
___________
1 780 646

10
11

178 045
49 166
158 503
774 458
406
389
___________
1 566 561

292 396
213 871
147 090
936 323
355 573
___________
1 945 253

|
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787 429

Totalt eget
kapital
787 429

993 217
___________

993 217
___________

1 780 646

1 780 646

3 347 207

2 732 682

___________

2018-01-012017-01-01Belopp
i
kr
Not
2018-12-31
2017-12-31
______________________________________________________________________________
Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Avskrivningar och nedskrivningar

1 014 864

708 705

19 570
___________

45 555
___________

Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av verksamhetskapital

-21 648
___________

-2 239
___________

1 012 786

752 021

Ökning(-)/Minskning (+) av varulager
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-12 086
583 665
-378 692
___________
1 205 673

395
-812 441
16 793
___________
-43 232

___________-

-10 999
___________

1 205 673
1
540 359
___________
2 746 032

-54 231
1
594
590
___________
1 540 359

1 034 434

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

11

Balanserat
resultat

Kassaflödesanalys

___________
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

787
429
___________
787 429

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

Ändamålsbestämda
medel
___________-

5
8

14

754 260
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Grekland, juli 2017.
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Noter

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. Principerna är oförändrade jämfört
med tidigare räkenskapsår.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. För Clowner utan Gränsers del utgörs
övriga intäkter av valutakursdifferenser.

Resultaträkningen

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Clowner utan Gränser erhållit eller kommer att erhålla för
egen räkning redovisas som intäkt.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av kostnader för aktiviteter och verksamhet riktade till Clowner utan Gränsers
målgrupp och inom ramen för organisationens projekt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för föreningens insamlingsaktiviteter, främst kostnader för
insamlingskampanjer, CRM-system och korrespondens.

Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar från månadsgivare och medlemmar och intäktsredovisas vid
inbetalning.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Clowner utan Gränser 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 Clowner utan Gränser uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa
villkor och om Clowner utan Gränser har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Gåvor av exempelvis aktier, fastigheter och konst intäktsredovisas vid gåvotillfället.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader relaterade till organisationens förvaltning inkl del av
kostnader för den internationella federationen.
Leasing
Alla Clowner utan Gränsers leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att
de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som Clowner utan Gränser avser att stadigvarande bruka i verksamheten
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar
enligt plan.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall Clowner utan Gränser lämnat en ersättning för
att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Aktivering av en anläggningstillgång sker vid anskaffning till högre belopp än 5 000 kr.

Bidrag
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.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter för programvara
Maskiner och övriga tekniska anläggningar

3 år
3-5 år

Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (tex för administration) redovisas samma räkenskapsår som
den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som Clowner utan Gränser fått eller kommer
att få.
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Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde med tillägg för direkta
transaktionsutgifter.
Efter det första redovisningstillfället värderas kortfristiga placeringar enligt lägsta värdets princip, dvs till det
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Fordran på medlemsavgifter tas
inte upp som fordran om det inte finns en legal fordran på medlemmen.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Lager av handelsvaror
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-rapporten.
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
Eventualförpliktelser
Clowner utan Gränser lämnar upplysning om en eventualförpliktelse när Clowner utan Gränser har en
möjlig förpliktelse som till följd av inträffade händelser och vars förekomst endast kommer att bekräftas av
en eller flera osäkra framtida händelser, som inte helt ligger inom Clowner utan Gränsers kontroll,
inträffar eller uteblir, eller om Clowner utan Gränser har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade
händelser, men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde
av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med
tillräcklig tillförlitlighet.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Några väsentliga uppskattningar och bedömningar som påverkat redovisningen har inte skett.

Noter till resultaträkningen
Not 3 Medlemsavgifter
Under 2018 reviderades föreningens stadgar från att tidigare inkludera månadsgivare till att nu vara
förbehållet artister. Fr.o.m. årsstämman i maj 2018 revideras därför erhållna medel från månadsgivare som
gåvor från allmänheten istället för som medlemsavgifter.

Not 4 Insamlade medel
Gåvor
som redovisats i resultaträkningen
2018
2017
______________________________________________________________________________
Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa (a)
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1 629 293
213 675
33 616
5 000
___________
1 881 584

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen (b)
Utöver de gåvor som redovisats i resultaträkningen har Clowner utan Gränser genom samarbeten med
andra organisationer och företag erhållit pro bono-gåvor från bl a:
People and Technology (sponsring av Office 365 samt subvention på support)
Visma Spcs (sponsring av bokförings- och redovisningssystem)
Competenscompagniet (sponsring med hemkomstsamtal för artister)
MoMuMat (sponsring av mat)
Alltheway José (sponsring av kommunikationsarbete)
Dessa gåvor har alla varit en stor tillgång för vår verksamhet och bidragit till att minska våra kostnader.
Bidrag
som redovisats som intäkt
2018
2017
______________________________________________________________________________
Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa insamlade medel (c)
Offentliga bidrag
EU
Staten
Sida
Kommuner
Allmänna Arvsfonden
Summa offentliga bidrag
Summa (d)
Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen (a)
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen (b)
Bidrag som redovisats som intäkt (c)
Summa insamlade medel
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2 904 941
152 500
16 417
___________3 073 858

1 334 858
193 807
284 475
___________
1 813 140

585 698
415 874
871 077
___________
1 872 649

1 524 037
1 335 966
87 239
875 353
___________
3
822 595
___________
5 635 735

267 673
1 861 961
426 541
389 669
1 848 699
___________
4
794 543
___________
6 667 192

3 073 858
1
813
140
___________
4 886 998

1 881 584
1
872
649
___________
3 754 233
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Not 5 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Not 6 Leasing

Medelantalet anställda

Clowner utan Gränser leasar sina kontorslokaler. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 194 531 kr
(193 807 kr).

2018
2017
______________________________________________________________________________
Kanslipersonal
Övriga anställda
Totalt

Antal anställda
5
________1
6

Varav män
________-

Antal anställda
5
________1
6

Varav män
________-

Under året har sammanlagt 25 personer (varav 9 män) arvoderats för ändamålsbestämda uppdrag och
insamlingsevent.

2018
2017
______________________________________________________________________________
Inom 1 år
2-5 år
Senare än 5 år
Summa

Noter till balansräkningen
Not 7 Immateriella anläggningstillgångar

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

153 794
2
293
076
___________
2 446 870
912 121
118 031

538 202
2
450 915
___________
2 989 117
1 209 100
221 518

Av pensionskostnaderna avser 12 tkr (74 tkr) organisationens styrelse och generalsekreterare. Föreningens
generalsekreterare har varit föräldrarledig en större del av året. Styrelsens ordförande har tjänstgjort som
interimschef och för detta fakturerat ett arvode om 388 tkr.

Ideellt arbete
Under året har 77 (75) personer arbetat ideellt för Clowner utan Gränser, framför allt med
ändamålsbestämda uppdrag, styrelsearbete, valberedning och event. Värdet av dessa ideella insatser har inte
redovisats i resultaträkningen.
Transaktioner med närstående
Föreningen har enligt styrelsebeslut mot faktura arvoderat föreningens kassör för löpande redovisning,
ekonomisk uppföljning till styrelsen samt bokslut med 174 tkr under året. Detta sker enligt föreningens
styrande riktlinjer om ekonomisk uppföljning. Efter beslut i styrelsen har styrelsens ordförande under
generalsekreterarens frånvaro tjänstgjort som samordnare för kansliet och för detta fakturerat ett arvode om
388 tkr. Inom ramen för Clowner utan Gränsers projekt har styrelseledamöter erhållit lön och om
sammanlagt 151 tkr. Clowner utan Gränser tillämpar marknadsmässig ersättning och lön i de fall då
ledamöter eller närstående får uppdrag som inte är av volontär karaktär. Inga övriga transaktioner till
närstående finns att redovisa.
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94 398
___________94 398

Avtalet om hyra sträckte sig till 2017-09-30 med en uppsägningstid om nio månader. Avtalet förlängs
därefter med tre månader i taget.

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2018
2017
______________________________________________________________________________
Antal på
Varav män
Antal på
Varav män
balansdagen
balansdagen
Styrelseledamöter (inkl suppleanter)
10
4
10
4
Generalsekreterare och andra
ledande befattningshavare
1
1
2018
2017
_____________________________________________________________________________

94 398
___________94 398

Balanserade utgifter för programvara
2018
2017
______________________________________________________________________________

Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

105 625
105 625

105 625
105 625

-99 756
-5 869
___________
-105 625

-64 548
-35 208
___________
-99 756

___________
-

___________
5 869

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Maskiner
och andra tekniska anläggningar
2018-12-31
2017-12-31
______________________________________________________________________________
- Ingående anskaffningsvärde
-Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

41 123
___________41 123

30 124
10
999
___________
41 123

-Ingående avskrivningar
-Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-18 283
-13 701
___________
-31 984

-7 936
-10
347
___________
-18 283

9 139

22 840

Redovisat värde vid årets slut

___________

___________
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Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018
2017
______________________________________________________________________________
Förutbetalda hyror
Upplupna projektbidrag
Övriga poster
Summa

47 199
441 764
45 262
___________
534 225

47 199
228 173
856 057
___________
1 131 429

Lilja Fredriksson
Vice ordförande

Not 10 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2018
2017
______________________________________________________________________________
Projektbidrag, Asyl-, migrations- och integrationsfonden
Projektbidrag, Allmänna Arvsfonden
Projektbidrag, Svenska Institutet
Projektbidrag, Folke Bernadotteakademien
Projektbidrag, Stockholms stad
Projektbidrag, Radiohjälpen
Projektbidrag, Stichting af Jochnick Foundation
Projektbidrag, ICCO
Projektbidrag, övriga

83 281
184 589
15 723
5 633
460 637
24 595
___________774 458

132 326
201 106
297 312
284 476
21
103
___________
936 323

Hala Mohammed
Ledamot

Joacim Gustafson
Ledamot

Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
2018
2017
______________________________________________________________________________
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

84 798
35 725
285
866
___________
406 389

144 381
47 982
163
210
___________
355 573

2018

2017

49 720
2 696 313
___________2 746 033

88 729
1 198 845
252 785
___________
1 540 359

Louise Frisk
Generalsekreterare

Not 12 Ställda säkerheter
Inga ställda säkerheter finns.

Not 13
Inga eventualförpliktelser eller eventualtillgångar finns.

Noter till kassaflödesanalysen
Not 14 Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Kassa
Tillgodohavande på bankkonton
Kortfristiga placeringar

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut.
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”Det är som att världen är på min sida nu.”
En mamma efter att ha mött Clowner utan Gränser i Bangladesh 2018.

Clowner utan Gränser
Erstagatan 3F, 116 28 Stockholm
Plusgiro 90 00 209
www.skratt.nu

