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Kort om Svalorna Indien Bangladesh

Det lokala civilsamhället är nyckeln till
en hållbar förändring
Svalorna Indien Bangladesh är en solidaritetsorganisation som arbetar med internationellt utvecklingssamarbete i Indien och Bangladesh. Vi stödjer och samarbetar
med lokala organisationer i Indien och Bangladesh
eftersom vi tror att det leder till en långsiktig och hållbar förändring. Vi tror på att stödja det redan befintliga
arbetet och röster inom det civila samhället för att stärka
fattiga och marginaliserade människors rättigheter.
Inom de insatser som utförs har vi tillsammans med
våra partnerorganisationer ett rättighetsperspektiv som
syftar till att uppnå hållbara resultat genom att fokusera
på grundläggande orsaker till fattigdom och diskriminering. Tillsammans med lokala organisationer gör vi det
möjligt för människor att stå upp för sina rättigheter, att
ta sig ur fattigdom och skapa ett bättre liv. Svalorna har
arbetat med fattigdomsbekämpning, miljöfrågor, social
mobilisering och demokratifrågor i 60 år.

Foto: Anna Vikström
Foto: Troy Enekvist

En del av en global
solidaritetsrörelse
Svalorna är en del av Emmausrörelsen som startade i Frankrike
efter andra världskriget, och som nu
består av 350 grupper i 37 länder.
Emmaus är en politiskt och religiöst
obunden rörelse vars målsättning
är att hjälpa nödlidande och därigenom främja rättvisa och fred. Det
grupperna har gemensamt är att de
arbetar med och för de mest utsatta
och fattiga i samhället, mot orsaker
till exkludering och diskriminering.
Det innebär att Emmausgrupper

arbetar med en bredd av frågor från
flyktingar och hemlösa i Europa till
landlösa och småskaliga bönder
i Asien, Afrika och Latinamerika.
Många grupper ägnar sig åt praktiskt
arbete, till exempel i form av återbruk av saker, möbler och kläder.
Svalorna är medlem i Emmaus
Sverige, Emmaus Europa och
Emmaus International där respektive organisation samordnar de olika
regionernas samarbeten.
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Inledning

Hållbarhet på agendan
Inför riksdagsvalet i september 2018 började Greta Thunberg
att skolstrejka för klimatet. Genom att sitta framför Sveriges
riksdag demonstrerade hon för att klimatfrågan måste prioriteras högre av politiker och beslutsfattande organ. En handling
som på bara några månader ledde till att hon i slutet av året
var en av talarna vid FN:s stora klimatmöte (COP24) i polska
Katowice. Gretas outtröttliga arbete har inspirerat många och
mobiliserat unga över hela världen för att stå upp för klimatet.
Att skapa förutsättningar för en hållbar värld både för miljö
och människor är grundläggande i Svalornas arbete och går
som en röd tråd genom vår verksamhet både i Sverige och
i Indien och Bangladesh. Med civilsamhällets gemensamma
krafter så kan vi uppnå denna förändring.
Hållbarhet och miljö stod också högt på agendan när vi i
november samlade våra elva partnerorganisationer till ett
gemensamt möte i Indien, för att samordna vårt arbete. För så
gott som samtliga partners är hållbarhet och miljöfrågor en del
av redan befintlig verksamhet, med ett flertal partners aktiva
inom områden som bevarande av naturresurser, matsuveränitet, ekologisk odling och rättigheter för småbönder, landlösa
och urfolk. Mötet ägde rum en dryg månad före parlamentsvalet i Bangladesh i december och drygt ett halvår före
parlamentsvalet i Indien. Inför de båda valen var det minskade
demokratiska utrymmet och hur det påverkar vår verksamhet
något som samtliga våra partners förde fram en oro kring.
En av slutsatserna av mötet var att vi på Svalorna kommer att
göra allt vi kan för att stötta våra partners och underlätta för
deras samverkan och utbyten av erfarenheter sinsemellan,
inte minst så att vi kan fortsätta vårt rättighetsbaserade arbete
för att stärka kvinnors och marginaliserade gruppers rättigheter – en viktig och grundläggande del av vår verksamhet.
Som medlem och givare i Svalorna Indien Bangladesh är du
med och bär vår verksamhet framåt. Ett förtroende och stöd
som vi är tacksamma för och som vi gör allt vad vi kan för att
leva upp till.
Birgitta Göranson Iliste
Styrelseordförande
		
Carolina Ehrnrooth
Verksamhetsledare
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Kort om Svalornas arbete
Svalorna har tre program som finansieras av Forum Syd: vårt
femåriga Syd-program (2017-2021) med grund i utvecklingssamarbete med våra partnerorganisationer i Indien och Bangladesh;
vårt Praktikantprogram där unga vuxna får möjligheten att under närmare fem månader arbeta med våra partnerorganisationer i fält för att lära sig om internationellt utvecklingssamarbete; och vårt Informationsprogram, som handlar om att nå ut till
allmänheten i Sverige för att informera och påverka kring frågor
som rör vårt arbete för mänskliga rättigheter och hållbarhet.
Utöver det är vi en förening med en styrelse som högsta beslutsorgan, och med en stark ideell kraft av frivilliga som driver
en Second Hand-butik i Lund, där också annan verksamhet äger
rum i föreningens regi.

Foto: Troy Enekvist

Mer om vår verksamhet, de tre programmen och vår butik finns
att läsa i Förvaltningsberättelsen i detta dokument.
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Svalornas arbete i Indien
Våra insatser i Indien har kvinnors rättigheter samt miljö och hållbarhet som
övergripande tema. Genom våra partners
arbetar vi med att stärka marginaliserade småbönder som ofta bor i avlägsna
samhällen och byar att få bättre möjlighet
att organisera sig och kräva sina rättigheter. Samma arbete pågår även för att
stärka urfolk och utsatta grupper som är
beroende av skog för sin livnäring. När
de organiserar sig och får tillgång till sina
rättigheter innebär det i sin tur en ökad
möjlighet till försörjning och att kunna
påverka sitt eget liv.

Foto: Julia Örtegren

Några av de resultat som vårt
arbete har lett till under 2018
Vår partnerorganisation Keystone har:
- tillsammans med urfolken i området Pillur
i Nilgiribergen sett till att 550 familjer har
fått laglig rätt till sin mark i enlighet med
den indiska skogsrättighetslagen.
- utbildat 7 olika byråd i Nilambur inom
skogsrättigheter för urfolk, så att de själva
kan fortsätta arbetet med att kräva rätten
till sin mark
Vår partnerorganisation Evidence har:
- utbildat över 1 000 personer, däribland
aktivister, jurister och politiker, inom
mänskliga rättigheter och lagar kring rättigheter för daliter och andra utsatta grupper
- i sitt arbete med kvinnogrupper för daliter
gett mod till medlemmar att i 120 fall ta
initiativ till att polisanmäla överfall och
stötta offer för kastrelaterat våld
Vår partnerorganisation Okkuta har:
- tillsammans med medlemmar i 20 byar
bildat kommittéer som arbetar för att
minska våld mot kvinnor och upplysa
om kvinnors rättigheter
- sett till att 250 familjer fått en inkomstökning efter att ha fått information om
och arbete inom ramen för MGNREGA, ett
lagstiftat program som till viss del säkrar
arbete för arbetslösa på landsbygden
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Byn som tvingades att flytta
Urfolk i Indien har länge varit bland de mest marginaliserade
grupperna i landet. Många folkgrupper har genom tiderna
blivit tvångsförflyttade för att ge plats åt infrastrukturprojekt och olika typer av naturskyddsområden. Det var också
något som drabbade byn Mathankunnu i sydvästra Indien
under 1980-talet. När ett naturskyddsområde skulle skapas
i området fanns det inte längre plats för människorna som
bodde i skogen. De 26 familjer som bott på platsen i generationer tvångsförflyttades av den indiska skogsstyrelsen till
en bosättning utanför skogen.
Invånarna i byn har länge kämpat för att få flytta tillbaka till
skogen där de levt i generationer men har mötts av stort
motstånd från myndigheter. Den stora förändringen kom
när de fick kontakt med en annan by i sin region som hade
tagit upp kampen för att kräva de skogsrättigheter som
finns - att bo kvar på sina förfäders mark.
Tack vare invånare i grannbyn fick de kontakt med Svalornas partnerorganisation Keystone Foundation som erbjöd
människorna i Mathankunnu utbildning om deras lagliga
rättigheter, och hur de kan gå vidare med att kräva att få
flytta tillbaka till skogen igen.
Byborna har nu tillsammans med Keystone bildat en skogskommitté som leder arbetet framåt. De har bland annat tagit fram de kartor och dokument som krävs för att krav ska
kunna lämnas in under den indiska skogsrättighetslagen.
Genom detta arbete har de tagit ett stort steg framåt för
att kräva tillbaka det som folket i Mathankannu och många
andra urfolksgrupper har förlorat, rätten till sin skog.

Svalornas arbete i Bangladesh
Sedan vi inledde vår nuvarande programperiod (2017–2021) så har arbetet i stort
gått ut på att genom våra partners utbilda
och bygga upp lokala gruppers (t ex
kvinnogrupper och bondeorganisationer
i byarna) kapacitet att delta i demokratiska processer på lokal nivå där de kan
utkräva sina rättigheter. Vi har ett särskilt
fokus på att öka fattiga och marginaliserade kvinnors egenmakt och möjlighet till
försörjning samt att stärka samhällen och
grupper som är särskilt utsatta för klimatförändringar.

Foto: Troy Enekvist

Några av de resultat som vårt
arbete har lett till under 2018

De landlösas kamp gav över
3 000 personer rätt till stöd
I Bangladesh finns flera socialförsäkringsprogram som
ska skydda de allra fattigaste och marginaliserade grupperna i landet. Tyvärr är korruption inom dessa program
ett utbrett problem och det är inte ovanligt att de kommittémedlemmar som har ansvar för dela ut de socialförsäkringkort till behövande istället ger dem till familj och
vänner eller säljer dem till den som kan betala.
Landlösa och daglönearbetare är några av de mest utsatta grupperna i Bangladesh. De drabbas extra hårt när de
på grund av korruption inte får tillgång till mat och andra
subventionerade tjänster som staten ska tillgodose.
Tack vare Svalornas partnerorganisation Nijera Kori har
många landlösa människor organiserat sig och bland
annat tagit upp kampen mot den utbredda korruptionen
inom socialförsäkringssystemet. Genom ihållande protester och genom att kräva ut listor på de som tilldelas kort
från de lokala kommittéerna har de nu lyckats se till att
över 3 000 landlösa och andra utsatta människor har fått
tillgång till de tjänster och subventioner som de har laglig
rätt till.

Vår partnerorganisation Barcik har:
- utbildat 7 400 skolungdomar inom
genus- och hållbarhetsfrågor
- i samarbete med den lokala småbrukarorganisationen sett till att 101 familjer i byn
Noyabari Adarshadgram nu har tillgång till el
- fortsatt arbetet med att främja kvinnliga ledare. Ett arbete som bidragit till att
hälften av de 12 småbrukarorganisationer
som Barcik arbetar med idag har kvinnliga
ledare. 49 av samtliga 98 ledare inom organisationerna är idag kvinnor.
Vår partnerorganisation Nijera Kori har:
- engagerat 490 barn och ungdomar i aktiviteter för att motarbeta religiös extremism
- tillsammans med organisationer för
landlösa påverkat myndigheter att dela ut
drygt 8 hektar mark (en ökning med 48 % i
jämförelse med 2017) till marginaliserade
landlösa människor. 109 familjer har nu
fått egen mark att bo och odla på.
- tillsamman med kvinnliga jordbruksarbetare sett till att kvinnor i distriktet Comilla nu
får samma löner som sina manliga arbetskamrater
- tillsammans med organisationer för landlösa sett till att 3 708 personer har deltagit
som domare, deltagare eller observatörer i
lokala domstolar
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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Svalorna Indien Bangladesh, 845000-4240 avger härmed årsredovisning för 2018.

Allmänt om verksamheten
Verksamhetens art och inriktning
Svalorna Indien Bangladesh är en medlemsbaserad ideell organisation, partipolitiskt och religiöst obunden, med syfte att:’
• Arbeta för en värld utan fattigdom för både kvinnor och män
• Medverka till social och ekonomisk rättvisa i världen
• Arbeta för en hållbar miljö
Föreningen har under många år arbetat med bistånd till Indien
och Bangladesh. De medel som förmedlas kommer framför allt
från paraplyorganisationen Forum Syd, som i sin tur finansieras
via SIDA. Föreningen bidrar med en egeninsats på 10% av de
medel som förmedlas. Föreningen bedriver en Second Hand
butik där intäkterna bidrar till insamlandet av egeninsatsen.
Även gåvor från andra organisationer, enskilda medlemmar och
insamlingsaktiviteter i form av kampanjer, samt medlemsavgifter har bidragit. Föreningen har ett 90-konto och är medlem i
Svensk Insamlingskontroll.
Verksamhet i Syd
Svalorna arbetar med och stödjer utvecklingssamarbete genom
programverksamhet i Indien och Bangladesh. Det sker dels
genom direkt ekonomiskt stöd till olika samarbetspartners inom
programverksamheten, samt genom uppföljningsresor från Syd
till Nord och från Nord till Syd. Lokalkontoren och personalen
där har en viktig uppgift i nätverkandet mellan olika partners,
både inom och mellan länderna. Svalorna samarbetar med
lokala, företrädesvis små, organisationer och nätverk vars syfte
är att minska fattigdom genom att utveckla civilsamhället via
deltagande och arbete utifrån ett rättighets- och miljöperspektiv. Förutsättningen för vårt samarbete är att organisationerna
uppfyller ett eller flera av följande kriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•

Verkar på landsbygden
Ger stöd åt marginaliserade grupper, såsom småbönder, daliter, ursprungsfolk eller kvinnor
Arbetar för att minska kvinnors och etniska minoriteters utsatta situation
Utvecklar ekologiska alternativ för förbättrade försörjningsmöjligheter
Arbetar med matsuveränitet för fattiga
Verkar för jämställdhet mellan män och kvinnor
Stödjer människors strävan att få bestämma över sina egna liv och sin framtid
Stödjer kvinnor att ta plats i det offentliga rummet

För närvarande genomför Svalorna tillsammans med partnerorganisationer två övergripande program; Asserting Rights
through Recognition, Representation and Redistribution i Indien
och Asserting Rights, Sustainability and Social Justice i Bangladesh. Programmen är planerade inom ett 5-årigt avtal för
utvecklingssamarbete i programform (PCO-avtal) mellan åren
2017-2021. Allt arbete genomsyras av ett rättighetsperspektiv
där maktrelationer, hållbarhet samt solidaritet står i fokus.
2018 var andra året in i programperioden med arbete som
byggde på grunden som lades 2017. I november månad samla-
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de vi efter flera års uppehåll våra sex partners i Bangladesh och
fem i Indien till ett gemensamt möte för att utbyta erfarenhet
och kunskap. Frågor kring hållbarhet och miljö och det minskade demokratiska utrymmet var viktiga punkter på agendan. Våra
fokusområden är; Kvinnors rättigheter; Matsuveränitet; Miljö
och klimat; och Daliter och urfolk.
Följande organisationer har fått stöd av Svalorna Indien
Bangladesh under 2018:
Indien

2018

2017

Deccan Development Society

803 680

674 565

Keystone Foundation

444 561

206 643

Media Institute for National Development

379 499

459 359

Women's Collective

563 125

417 397

Grameena Mahila Okkuta

192 614

192 929

Nijera Kori

825 734

701 961

Unnayan Dhara

396 329

360 714

Bangladesh Resource for Indigenous
Knowledge

379 346

409 726

Development Wheel

296 115

273 568

Sabalamby Unnayan Samity

451 488

360 994

Unnayan Shahojogy Team

308 567

247 265

Bangladesh

Praktikantverksamhet
Svalornas praktikantprogram syftar till att ge unga vuxna
erfarenhet av hur Svalornas partnerorganisationer arbetar
med internationella utvecklingsfrågor i Indien och Bangladesh.
Att kunna vara en del i ett erfarenhetsutbyte som visar hur
verksamheten och beslut på samhällsnivå fungerar är viktigt för
Svalorna och blir på så vis ett utbildningsled i folkrörelseperspektiv. Under hösten 2018 reste 8 stycken praktikanter till våra
partners i Indien.
Under hösten har de lärt känna de olika organisationerna och
deras arbete och genomfört en mängd uppgifter inom de program som Svalorna stödjer. De har bland annat dokumenterat
och utvärderat projekt, tillverkat tryckmaterial och strukturerat
och uppdaterat innehåll på hemsidor, ansvarat för sociala medier, genomfört olika typer av genusanalyser både småskaligt och
på hela organisationer samt dokumenterat förändring i enskilda
personers liv som partners arbete bidrar till.
En stor del av praktikanternas uppgifter har även varit att
skriva artiklar och case studies för Svalornas hemsida och
medlemsblad, ansvara för en Instagram-vecka var per grupp,
tillsammans producera tematidningen Perspektiv samt annan
utåtriktad kommunikation som att blogga. Efter hemkomst
genomför praktikanterna även ett efterarbete för att kommunicera deras insikter och lärdomar om Svalornas samarbete
med partnerorganisationerna till allmänheten i Sverige. Detta
efterarbete inkluderade flera fotoutställningar på olika platser

i södra Sverige, föreläsningar och föredrag, artiklar publicerade
i externa media så som magasinet Sydasien samt en podcast.
Praktikantprogrammet bidrar till Svalornas arbete på många
sätt, inte minst med nya idéer och entusiasm. Vi hoppas i
gengäld att vi inspirerar till fortsatt engagemang och en framtida
generation av Svalor.

Verksamhet i Sverige
Second Hand
Svalorna hyr lokaler i en fastighet på Spolegatan 5 i Lund. Förutom kontor och administration bedrivs där en Second Hand- och
återbruksverksamhet. Under första halvan av 2018 fortsatte
Second hand och återbruksverksamheten att byggas upp av en
anställd i samarbete med föreningens volontärer. Efter sommaren var butiken klar med fungerande rutiner för volontärer och
övergick till att drivas helt av ideella krafter, något som också
minskade kostnaderna för verksamheten. I samband med det
reducerades öppettiderna från tre till två dagar i veckan. I slutet
av året inleddes ett samarbete med Food Saving Lund, en grupp
som arbetar mot matsvinn genom upphämtning av råvaror från
butiker och restauranger. Food Saving Lund förser Svalorna
med bland annat grönsaker och bröd som har blivit över och/
eller närmar sig utgångsdatum. Varorna delas ut i Second Hand
butiken på torsdagar, något som har fått nya målgrupper att
upptäcka vår verksamhet. Nedan är försäljningsintäkten för
2018 och de fem tidigare åren.

deklaration för en feministisk utrikespolitik - med uppmaningar
till alla politiker att driva på den feministiska utvecklingen. Som
en del av nätverket Makten över maten deltog Svalorna på Klimatriksdagen i Stockholm. Tillsammans med samarbetspartners
var Svalorna med och tog fram den vinnande motionen inom temaområdet Mat och jordbruk som presenterades för riksdagen.
Föreningens engagemang i nätverket Makten över maten
har ökat ytterligare under året och Svalorna arrangerade och
deltog i ett flertal evenemang i Sverige under den årliga Veckan
för matsuveränitet. Till veckan bjöd vi in två representanter från
det indiska MINI-nätverket, som drivs av vår partnerorganisation
Deccan Development Society. Gästerna representerade våra gemensamma frågor i paneldebatter för allmänheten i Stockholm
och Malmö, och deltog även i diskussion med opinionsbildare
och politiker.
Medlemskap i andra organisationer
Svalorna är medlem i Forum Syd, Globalportalen, Emmaus International, Svensk Insamlingskontroll och Skånes Arkivförbund.

Utveckling av organisationens verksamhet,
resultat och ställning
Nedan följer en översikt av de senaste årens balans- och resultaträkning. Balans- och resultaträkningen nedan bygger på
redovisningsprinciper och noter från tidigare år.
Belopp i kr

År 2013

936 350 kr

År 2014

1 014 407 kr

År 2015

52 493 kr

Verksamhetsintäkter

År 2016

48 207 kr

Ändamålskostnader

2018

2017

2016

2015

9 486

8 986

9 749

9 082

Resultaträkning i sammandrag (tkr)

År 2017

228 134 kr

Administrationskostnader

År 2018

344 048 kr

Insamlingskostnader

-9 053

-8 556

-9 165

-8 959

-613

-389

-427

-79

-282

-237

-166

-230

-

360

7

4

-462

164

-2

-182

Finansiella poster

Informationsarbete
Svalorna har under 2 018 påbörjat det treåriga informationsprojekt som Svalorna erhållit från Forum Syd för att informera om
föreningens arbete i Indien och Bangladesh, och för att skapa
opinion i Sverige kring de frågor vi arbetar med. I arbetet ingår
informationsspridning till studenter och allmänheten samt
nätverkande med andra organisationer för att driva påverkansarbete. I det sistnämnda ingår att påverka politiker och skapa
opinion kring marginaliserade gruppers situation och kamp för
rättigheter och kopplingen mellan fattigdom och avsaknad av
mänskliga rättigheter.
En återkommande del i informationsarbetet sker i form av
löpande utbildning av informatörer som genomför workshops i
skolor om ekologiska fotavtryck och klimaträttvisa. Detta är ett
flerårigt arbete som drivits av Svalorna och som har lett till en
mycket god kontakt med skolor och ett väl inarbetat samarbete.
Under året var föreningen åter med på Bokmässan i Göteborg
efter ett uppehåll under föregående år då rasistiska organisationer tilläts att delta på mässan. Svalorna har under året också
deltagit på Kulturnatten i Lund och två hälsningsgillen på Lunds
universitet.
Svalorna var engagerade på ett flertal sätt i samband med det
svenska riksdagsvalet. Bland annat var föreningen, som medlem
i Concords jämställdhetsgrupp, med och tog fram Civilsamhällets

Rörelseresultat

Balansräkningar i sammandrag (tkr)
Anläggningstillgångar

155

155

238

238

Omsättningstillgångar

1 802

2 072

1 291

979

Summa tillgångar

1 957

2 227

1 529

1 217

Eget kapital

120

582

418

420

Kortfristiga skulder

1 836

1 645

1 111

797

Summa skulder och
eget kapital

1 956

2 227

1 529

1 217

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2018 fortsatte vårt samarbete med Emmaus Fredriksdal
och Emmaus Åkvarn-Björkå, som har gett oss stöd både praktiskt och ekonomiskt, något vi är mycket tacksamma för. Vi har
på kontinuerlig bas fått ta del av Emmaus Fredriksdals insamling
till vår second hand-butik i Lund och har i vår tur överlämnat
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främst kläder men även saker och möbler som vi inte har lyckats
sälja till dem.
2018 slutade med ett väsentligt underskott för Svalorna. Underskottet bestod till stor del av ökade kostnader i programmen,
och i sin tur ökade kostnader för egeninsats. Därtill har vi under
året haft personalförändringar samt investeringar som genererat ökade kostnader.
Under året har Svalorna haft 8 praktikanter, som finansierats
av Forum Syd/Sida. Praktikanterna har arbetat tillsammans med
våra samarbetspartners i Indien i närmare fem månader.
I slutet av året lanserade vi vår nya hemsida, med ett flertal
nya funktioner för kommunikation, insamling och medlemsvård.
Den nya hemsidan är byggd för att ge bättre möjligheter att nå
ut i digitala kanaler och för att fungera tillsammans med våra
sociala medier och nyhetsbrev. Vi har redan kunnat se resultat
där vår besöksstatistik har ökat och då ett flertal företag, utan
någon tidigare anknytning till föreningen, kontaktat oss om
att bli företagsvän för att kunna stödja vårt arbete. I den nya
hemsidan har vi byggt in betallösningar som gör det möjligt för
Svalorna att ta betalt med kreditkort, internetbank och Swish. Vi
har sett att både nuvarande och nya medlemmar har använt sig
av funktionen att betala sitt medlemskap direkt på hemsidan.
Den nya hemsidan har flera funktioner som innebär större möjligheter för föreningen att samla in medel, t ex finns nu tjänster
där besökare kan ge en gåva till föreningen och köpa olika typer
av gåvobevis som levereras via post eller e-post. Med den nya
hemsidan har vi den teknik som krävs för att starta olika typer
av insamlingskampanjer, något som vi kommer att arbeta med
framledes.
Under hösten genomförde vi för första gången en insamling
via sociala medier till förmån för människor som drabbats av
svåra översvämningar i Bangladesh och södra Indien. Vi gjorde
det som ett test och för att visa vår solidaritet med partners som
verkar i områdena som utsattes för den här naturkatastrofen.
Som ett led i vårt femåriga PCO-program, finansierat av
Forum Syd/Sida genomförde vi i november ett möte för samtliga
11 lokala partnerorganisationer i Indien och Bangladesh. Mötet,
som ägde rum i Indien, syftade till att stärka samarbetet mellan
partners, samtidigt som det för oss var ett tillfälle till uppföljning,
uppdatering och diskussioner om det återstående arbetet inom
programperioden som löper ut 2021.
Mål och uppföljning
För verksamheten i Indien och Bangladesh har organisationen två
lokalkontor (se nedan) med två anställda på respektive kontor.
Vår lokalt anställda personal ansvarar bland annat för den löpande kontakten och uppföljningen på plats hos våra partnerorganisationer. All uppföljning vidarebefordras sedan till huvudkontoret
där aggregering sker.
Uppföljning görs med fokus på partnerorganisationernas kapacitet, programverksamheten och vår budget. Budgeten följs upp
varje kvartal genom finansiella rapporter. Under fältresor besöker
Svalornas lokalt anställda personal våra partners för att bland
annat följa gräsrotsarbetet i projekten och de målmatriser samt
planer som verksamheten bygger på. En av de viktigaste delarna
av fältbesöken är att möta de människor som arbetet berör och
se hur förändring sker genom vårt gemensamma arbete för
stärkta rättigheter och en hållbar utveckling. Varje projekt har en
riskanalys som uppdateras utifrån de förändringar som sker.
Svalornas arbete i Syd innebär ett kontinuerligt lärande och
en konstant utveckling av våra projekt. Varje år genomförs två
gemensamma arbetsveckor för all personal inklusive lokalkonto-

3

Årsredovisning 2018

ren. Under 2018 genomfördes en arbetsvecka i Bangladesh och
en i Indien. Förutom vår egen uppföljning under arbetsveckorna
utför vi löpande utvärderingar av vårt eget arbete samtidigt som
vi följs upp av vår bidragsgivare Forum Syd. Utifrån uppföljningar och utvärdering ar gör vi detaljerade planer för kommande
år. All samlad uppföljning bidrar sedan till mer övergripande
diskussioner om organisationens mål, resultat, utmaningar samt
uppdaterade kontextanalys i Syd såväl som i Sverige.
Under 2018 har vi bearbetat slututvärderingarna från vårt
programavtal för Indien och Bangladesh 2014-2016, för att
framåt kunna arbeta med utvärderingarnas rekommendationer
i pågående program. Vi har även påbörjat ett arbete med att
skapa ett nytt uppföljningssystem för vår organisation. Arbetet
kommer att fortsätta under 2019.
Informationsprogrammet och Svalornas arbete med information och kommunikation, följs upp dels vid den årliga rapporteringen till Forum Syd, dels vid organisationens planering inför
årets verksamhetsplan. Även praktikantprogrammet följs upp
vid årlig rapportering, samt vid planering för organisationens
verksamhetsplan. Alla delar av Svalornas verksamhet är integrerade och Verksamhetsplanen följs upp och revideras varje
kvartal medan Strategin 2015-2020 fungerar som ett stöd.
Personalförändringar
Under 2018 har Svalorna haft följande personalförändringar: I
mars återkom föreningens controller från sin tjänstledighet och
den dåvarande vikarien slutade. I juni anställdes en projektanställd för att ersätta den tidigare ansvariga för praktikantprogrammet och medlemsarbetet. I slutet av september avslutades
anställningen för den anställda i second hand butiken. I Bangladesh valde vår programkoordinator, som varit föräldraledig
sedan i maj, att avsluta sin anställning i december. Under föräldraledigheten ersattes hon av en vikarie, maj-december.

Finansiella instrument
Under året har inga förändringar skett i föreningens innehav av
värdepapper.

Medlemmar
Svalorna hade vid 2018 års utgång 213 medlemmar. Antalet
medlemmar var under 2017 på 142 stycken. Medlemmarna är
spridda över Sverige, men finns framförallt i Skåneregionen. Ett
litet antal medlemmar finns också i de skandinaviska länderna.
Medlemmar har möjligheten att påverka föreningen och val av
styrelse genom årsmötet, som är föreningens högst beslutande
organ. Dessutom får de regelbundet ett medlemsblad hem i
brevlådan, där de får mer information om verksamheten i Sverige, Indien och Bangladesh.
Under 2018 har medlemmarna fått tre medlemsblad via
post-utskick, ett brev med tematidningen Perspektiv samt
information om hur Svalorna förhåller sig till den nya lagen som
reglerar användning av personuppgifter; GDPR.
Frivilliga insatser
Svalorna har frivilliga som engagerar sig genom informatörsverksamhet, representerar föreningen vid olika evenemang och
som driver en loppisgrupp i Lund. Dessutom finns det minst en
till två praktikanter på kontoret i Lund varje termin.

Anställda
Svalorna har sitt huvudkontor i Lund. Under året har huvudkontoret bemannats av en controller på100%, en redovisningsassistent på 25%, en person som delar sin tjänst mellan att vara
praktikantsamordnare på 30% och medlemsansvarig på 30%,
en verksamhetsledare på 100%, en kommunikatör på 100% och
fram till september en projektledare för second-hand butiken på
75%. Anställda och anställningar har varierat under året, vilket
beskrivs närmare under kapitlet Personalförändringar . Alla
anställda, förutom den butiksanställda, har inom sina respektive
funktioner ansvarat för det Sida-finansierade arbetet såväl som
för arbete inom organisationen. Utöver de anställda hade vi
två kontorspraktikanter under våren och ytterligare två under
hösten. Praktikanterna bistod inom Infokom-programmet och
Syd-programmet. De gjorde också insatser inom ramen för medlemsarbetet och arbetade med marknadsföring av second-hand
butiken.
För att på plats organisera verksamheten i respektive
land finns dessutom kontor i Bangalore i Indienoch i Dhaka i
Bangladesh. Utlandskontoren är bemannade med två personal vardera; verksamhetsledare samt programsamordnare/
ekonom. Svalorna är medlemmar i arbetsgivarföreningen
KFO. Genom KFO finns kollektivavtal för detaljhandel (Handelsanställdas förbund) och ideella organisationer (Unionen och
Akademikerförbunden). Personalen har under året fått kompetensutveckling dels genom Svalornas ombesörjning men även
inom Syd-programmet med delfinansiering av Sida. Exempel på
kompetensutveckling som personal har genomgått är en kurs i
kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Förväntad framtida utveckling samt
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Föreningen visar under året ett stort negativt resultat och
bokfört Eget Kapital är oroväckande litet. Vi har dock under året
genomfört ett antal åtgärder som innebär att vi för år 2019 budgeterar för en radikal vändning av resultatet. Vi har bland annat
gjort en satsning på att rekrytera nya medlemmar och månadsgivare samt investerat i en ny hemsida. En tredje satsning som
genomförts under året är rekrytering och inskolning av kompetent personal. Vi arbetar också med nyrekrytering till styrelsen.
Under 2017-2018 satsade vi även medel på en återuppbyggnad av vår second hand butik som nu rullar helt med ideella
krafter. Därtill avslutades en anställning i second-hand butiken
under året vilket har gett minskade utgifter. Vi har ett nära samarbete med vår partner Emmaus Fredriksdal som stöttar oss
både ekonomiskt och praktiskt, och är vår systerorganisation
inom nätverket Emmaus Sverige.
Den fortsatta återbruks/loppisförsäljningen med hjälp av frivilliga är en insats som föreningen kommer att arbeta med och
vidareutveckla under året. Det finns ett stort intresse för Second
Hand och hållbar konsumtion hos allmänheten i Lund. Det innebär att vi i fortsättningen också kommer att ta emot saker till
försäljning. Inlämning sker antingen i våra lokaler på Spolegatan
5 eller genom att frivilliga och personal hjälper till med hämtning
enligt överenskommelse med Emmaus Fredriksdal. Arbetsgrupp
inom återbruk och Second Hand har fortsatt sitt arbete under
2018.
Föreningen arbetar för att skapa en arena för olika förening-

ar och organisationer som Svalorna kan samverka med kring
aktiviteter i huset. Likaså vill vi öppna upp för nätverkande
och samverkan med andra föreningar och organisationer som
arbetar med återbruk/återvinning/miljö- och utvecklingsfrågor.
Svalorna är medlemmar av Emmaus-rörelsen. Vi vill att samarbetet mellan Emmaus-föreningarna ska stärkas. Vårt samarbete
med Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn har under flera
år varit starkt.
Föreningen har också ett betydande stöd från andra organisationer och medlemmar som kontinuerligt lämnar frivilliga
ekonomiska bidrag. De föreningar som under året bidragit till
egeninsatsen för flera av Svalornas samarbetspartners och program är vänföreningen Eksjö- Bangladesh, Emmaus Fredriksdal
samt Emmaus Åkvarn.
Sammantaget är vi är övertygade om att våra satsningar kommer att bidra till ett positivt resultat framgent.

Utländska filialer
Vi har två lokala kontor. Ett i kontor Indien som är lokaliserat i
Bangalore och ett i Bangladesh lokaliserat i Dhaka. På respektive
kontor arbetar två lokalt anställda. En landschef/programansvarig och en ekonom i Indien, och i Bangladesh en landschef/
ekonom och en programansvarig. Kontoren är ansvariga för att
följa upp programmen, budget och intern styrning och kontroll,
samt för kapacitetsbyggande av våra partnerorganisationer.
Personalen genomför även regelbundna fältbesök och nationella samt regionala partnersmöten. Svalorna har ett starkt
partnerskap med våra organisationer som bygger på många års
samarbete, där lokalkontoren är en viktig länk mellan oss och
våra samarbetspartners. Lokalkontoren finansieras i sin helhet
inom PCO-programmet, vilket innebär medel som består av 90%
Sida-bidrag och 10% egeninsats.

Hållbarhetsupplysningar
Hållbarhet är en av Svalornas grundstenar och något som
präglar verksamheten i Sverige genom vår Second Hand butik
och aktiviteter runt den, som att ge vidare matvaror som annars
skulle ha kastats. Vid resor inom Sverige används närmast undantagslöst tåg (andra klass), sopsortering och återanvändning
är regel och inte undantag. Vi träffar våra kollegor i Indien och
Bangladesh (som ingår i vår arbetsgrupp) under två separata arbetsveckor om året. 2018 valde vi att förlägga den arbetsveckan
i anslutning till ett regionalt möte med samtliga lokala partners,
bland annat för att minska antalet flygresor och de utsläpp de
resorna orsakar. Vi arbetar med hållbarhetstänkandet även på
våra lokalkontor i Indien och Bangladesh. Vidare ingår hållbarhet som en del av så gott som hela vårt program i Syd där ett
flertal partners arbetar med och för marginaliserade jordlösa
småbönder (ofta kvinnor) och ekologisk odling.
Svalorna är med i KFO, en arbetsgivarorganisation för kooperativ, organisationer inom civilsamhället och samhällsnyttiga
verksamheter. Genom medlemskapet i KFO är vi del av Unionens och Akademikerförbundens och Handelsanställdas avtal.
Vi har en personalpolicy i form av en HR-manual som inkluderar
anställda i Sverige och utomlands och som uppdateras årligen.
I den regleras bland annat vårt friskvårdsbidrag till anställda. Vi
har också en miljöpolicy som innehåller föreskrifter om hur vi
arbetar med miljö/hållbarhet i Indien och Bangladesh och hur vi
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arbetar med det i Sverige.
Vad det gäller arbetsmiljöfrågor är den frågan ett stående
inslag på personalens veckomöten och det finns en stor medvetenhet bland personal och styrelse om risken att som liten
organisation vilja för mycket utan att ha resurser därtill. Vad
gäller personalen i Bangladesh och Indien har vi regelbundna
möten där frågan om arbetsbelastning diskuteras och arbetar med att förbättra uppföljningen av tidrapporteringen vid
kontoren i Bangalore (2 anställda) och Dhaka (2 anställda). Vi
kommunicerar med våra medlemmar och givare genom fyra digitala nyhetsbrev och fyra pappersutskick om året och planerar
att höra oss för om fler av dem än nu vill övergå till helt digital
kommunikation.

Förvaltning
Vid det ordinarie årsmötet i april 2018 valdes följande ordinarie
ledamöter att verka i föreningens styrelse: Birgitta Göranson-Iliste (ordförande), Peter Sjöblom (1:e vice ordförande), Bosse
Nilsson (2:e vice ordförande, kassör), Denise Lundell-Berg, Elin
Gidlöf, Josefine Mattsson och Cornelia Johansson. Som suppleanter valdes Ulf Wilmenius, Janne Sällberg och Louis Eberstål.
Två vakanta platser noterades. Dessa blev tre i juni då Eberstål
anställdes som praktikantsamordnare och därmed avgick
ur styrelsen.
Ett extra årsmöte i december fyllnadsvalde som ordinarie
ledamöter Jenny Anderberg och Emelie Aho-Fältskog. Som suppleant ska Isabella Nietschke verka.
Inga ersättningar har utgått till förtroendevalda.
Valberedningen har under året bestått av Marjo Lampinen
Kvist (sammankallande), Malin Grundström och Cecilia Ward.
För revision har revisionsbyrån PwC valts att tillhandahålla
auktoriserad revisor (Maria Danckler) och vid behov revisorssuppleant.
Under verksamhetsåret har det hållits 8 ordinarie styrelsemöten och 2 per capsulam-möten. Styrelsen har dessutom kallats
till 4 arbetsdagar i anslutning till beslutsmötena.
För styrelsen arbetar dessutom ett AU/Arbetsutskott valt stadgeenligt av det konstituerande mötet. AU har hållit 6 protokollförda möten under verksamhetsåret.
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Eget kapital
Reserverade medel

Fond nya
projekt

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

100 000

200 000

117 820

164 546

582 366

164 546

-164 546

-

-462 102

-462 102

-462 102

120 264

Ingående balans
Disposition föreg. års resultat
Årets resultat

Eget kapital

100 000

200 000

282 366

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.

Resultaträkning
Not

2018

2017

Medlemsavgifter, gåvor och bidrag

3

9 461 192

8 964 487

Övriga intäkter

4

25 218

22 126

9 486 410

8 986 613

Belopp i kr

Summa verksamhetsintäkter

Ändamålskostnader

5,6

-9 030 076

-8 556 186

Administrationskostnader

5,6

-601 239

-389 317

5

-317 046

-236 780

-461 951

-195 670

Insamlingskostnader
Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Resultat från andelar

8

-

352 960

Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

9

-

7 396

-151

-140

Resultat efter finansiella poster

-462 102

164 546

Resultat före skatt

-462 102

164 546

Årets resultat

-462 102

164 546

Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning
Not

31 dec 2018

31 dec 2017

10

141 011

141 011

13 632

13 632

Summa anläggningstillgångar

154 643

154 643

Summa finasiella anläggningstillgångar

154 643

154 643

4 548

1 717

Lager Second Hand

122 060

138 305

Summa varulager mm

126 608

140 022

21 425

45 122

7

453 616

605 386

11

115 824

89 268

590 865

739 776

1 060 581

1 192 744

Summa omsättningstillgångar

1 778 054

2 072 542

SUMMA TILLGÅNGAR

1 932 697

2 227 185

Belopp i kr
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

Omsättningstillgångar
Varulager mm
Lager av böcker

Kortfristiga fordringar
Aktuell skattefordran
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa Kortfristiga fordringar

Kassa och bank
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Balansräkning
31 dec 2018

31 dec 2017

Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser

582 366

417 820

Summa bundet eget kapital

582 366

417 820

Årets resultat

-462 102

164 546

Summa fritt eget kapital

-462 102

164 546

120 264

582 366

1 282 684

1 027 139

104 016

90 057

-

13 668

346

36 774

425 387

477 181

Summa kortfristiga skulder

1 812 433

1 644 819

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 932 697

2 227 185

Belopp i kr

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital

Fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

12

Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i kr om inget annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR
2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), samt enligt
FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Verksamhetsintäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer
att erhållas, med avdrag för rabatter.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Svalorna. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Svalorna tar emot en tillgång eller 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 organisationen uppfyllt eller kommer
att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoret inte uppfylls, är det
ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor reovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande
som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid
försäljning. De insamlade kläder och liknande som finns kvar på
balansdagen redovisas som intäkt och varulager. Gåvor i form
av insamlade kläder och liknande som organisationen avser att
skänka vidare redovisas inte som intäkt, se not 3.
En gåva som som intäktsförs redovisas antingen som en
tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt
eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande
bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla
gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
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 uppfyllts.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad
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bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång
som organisationen fått eller kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för Svalornas
verksamhet. Övriga intäkter är t. ex. uthyrning av del av lokal.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-,
insamlings- och administrationskostnader.
Organisationen har samkostnader som är gemensamma för
ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till
organisationens uppdrag enligt stadgarna.
Ändamålskostnader består av kostnader för administration
som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt inom
ändamålet. Exempel på kostnader är organisationens utlandskontor, projekthantering, projektstyrning samt administrativ
hantering av ansökningshandlingar för anslag, samt uppföljning,
rapportering och revision av projekt.
Till ändamålskostnader räknas även kostnader för opinionsbildande verksamhet, t. ex. tematiska
kampanjer i det fall opinionsbildning och upplysande verksamhet ingår ändamålet.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader som behövs för
att administrera organisationen. Exempel på sådana kostnader
är styrelsemöten, revision av själva organisationen och administrativa system.
I administrationskostnader ingår även samkostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är kostnader som uppstår i organisationens arbete med att samla in medel.
Insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete
som riktar sig mot organisationens samtliga givare, d. v. s. såväl
privatpersoner som företag och organisationer.
Insamlingskostnader består av informations- och insamlingsmaterial, kostnader för personal, annonser och reklam, kampanjer, utskick och underhåll av givarregister.
I insamlingskostnader ingår även samkostnader.
Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersätttningar för 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.

Följande schabloner har använts vid beräkning:
Kläder som skänkts vidare; 25 kr/kg
Kartonger med småsaker; 30 kr
Bidrag som redovisats i resultatredovisningen

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till
anskaffningsvärdet med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Efter första redovisningstillfälet värderas långfristiga placeringar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde (med
avdrag för nedskrivning).
Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingår i värdepappersportfölj och betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivning.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I
anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter
för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu
inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.
Avsättningar
En avsättning redovisas när organisationen har ett legalt eller
informellt åtagande som en följd av inträffade händelser och
där organisationen förväntar sig att en utbetalning kommer att
krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas till den bästa
uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

2018

2017

8 049 253

7 660 782

42 408

44 756

8 091 661

7 705 538

Externa bidrag, andra organisationer

85 785

70 196

Summa

85 785

70 196

Offentliga bidrag
Sida-bidrag
Statligt lönestöd
Summa

Insamlade bidrag

Statligt lönestöd tas upp som en minskning av kostnader i resultaträkningen, men visas i not som emottaget bidrag.

Not 4 Övriga rörelseintäkter

Hyresintäkter

2018

2017

14 400

13 200

Försäljning

7 508

Övriga intäkter inom administration

3 312

8 934

-2

-8

25 218

22 126

Avrundningspost
Summa

Not 5 Anställda och personalkostnader

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Inga uppskattningar och bedömningar har gjorts under 2018.

Medelantalet anställda
2018

Varav män

2017

Varav män

Not 3 Insamlade medel

Sverige

5

1

5

1

Indien

2

1

2

1

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Bangladesh

2

2

-

Totalt

9

9

2

Insamlade medel

2018

2017

Medlemsavgifter

45 980

33 590

Gåvor från allmänheten

101 021

106 738

Gåvor från stödföreningar

805 854

800 000

Gåvor via insamling och kampanjer
Försäljning Second Hand
Summa

29 250

20 292

344 049

228 133

1 326 154

1 188 753

Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen
Insamlade medel (uppskattat, ej bokfört)
Gåvor som skänkts vidare

2018

2017

65 813

17 935

I posten gåvor som skänkts vidare ingår främst kläder och husgeråd
till annan Second Hand-verksamhet, men även kläder som skänkts
vidare till organisationerna Flyktingar i Lund och Lunds Diakoni.

2

Medeltalet anställda är avrundat till heltal.
Ideellt arbete
Ideellt arbete har varit närvarande i all verksamhet inom organisationen.
Svalornas Second Hand-verksamheten har engagerat organisationens praktikanter, personer som arbetstränar och flertalet
volontärer. Gemensamt har de bidragit med att hämta och lämna gåvor från allmänheten, sortering, uppackning, prismärkning
och försäljning. Antalet volontärer har förändrats under året,
men har förekommit alla veckor under året. I snitt har verksamheten engagerat runt 20 volontärer. Under året har Second
hand-verksamhet förändrats till att enbart drivas av ideella krafter. Nuvarande volontärer har ett gemensamt planeringsmöte
per vecka, samt håller butiken öppen två dagar per vecka.
Informationsverksamheten- och kontoret har haft 1 heltidspraktikant januari till juni 2018, samt två heltidspraktikanter
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september till december 2018. Praktikantprogrammets 10
utlandspraktikanter återvände till Sverige i början på 2018,
och bidrog efter sin hemskomst till Svalornas infromation- och
kommunikationsarbete. Informatörsverksamhet, evenemang,
volontärgrupper och utlandspraktikanters efterarbete har
engagerat ca 45 volontärer/frivilliga/återvändande utlandspraktikanter under 2018.

Not 8 Intäkter från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
2018

2017

Utdelning aktier

-

7 396

Summa

-

7 396

Könsfördelning i organisationsledningen
Antal på
balansdagen

31 dec
2018

Varav män

31 dec
2017

Varav män

Styrelseledamöter

9

3

8

3

Övriga ledande
befattningshavare

1

-

1

-

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2018
Löner och andra ersättningar:

2017

1 719 426

1 663 589

Sociala kostnader

673 762

556 987

(varav pensionskostnader)

134 492

72 330

2 393 188

2 220 576

Summa

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader som specificeras ovan gäller organisationens anställda personal i Sverige.
Organinsationens styrelse är inte arvoderad.
Löner och andra ersättningar fördelade per land

Not 9 Räntekostnader och liknande
resultatposter
2018

2017

Ränteintäkter

329

-

Räntekostnader

-480

Summa

Indien

321 966

299 926

-Försäljningar

Bangladesh

395 061

275 361

Redovisat värde vid årets slut

Totalt

717 027

575 287

Löner till lokalt anställd personal har betalats ut i lokal valuta. Löner
och ersättningar per land har konverterats till SEK per 2018-12-31.

-Vid årets början

Not 6 Arvode och kostnadsersättning till
revisorer
2017

Revisionsuppdrag

115 000

93 136

Totalt

115 000

93 136

Summa
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31 dec 2018

141 011

224 502

31 dec 2017

442 034

598 881

762

762

10 820

5 743

453 616

605 386

-83 491

Marknadsvärde

Marknadsvärde

50 000

50 000

4 000

4 000

Swedbank Robur Humanfond

49 046

53 802

SEB Oblg. fond Flex SEK

79 454

80 450

SEB Sverigefond

30 792

32 516

Fonder
Vindkraft kooperativ

HQ

6

-

213 298

220 768

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Not 7 Kortfristiga fordringar

Övriga kortfristiga fodringar

31 dec 2018

141 011

Summa

PwC Sverige

Avräkning för skatter och avgifter

-141

141 011

Rättvis Handel

Förskottsutbetalningar organisationer i Indien och Bangladesh

-151

Ackumulerade anskaffningsvärden:
2017

31 dec 2018

-127

Not 10 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2018

2018

-14

Valutakursdifferenser

31 dec 2018

31 dec 2017

Förutbetalda hyror

45 257

44 206

Interrimsfodringar

70 568

5 787

-

39 275

115 825

89 268

Övriga poster
Summa

Not 12 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Not 16 Operationell leasing

31 dec 2018

31 dec 2017

1 040 276

827 853

57 244

35 959

Reserverade bidrag Praktikantprogrammet 17/18

-

155 381

Reserverade bidrag Praktikantprogrammet 18/19

165 982

-

17 000

5 854

2 092

2 092

1 282 594

1 027 139

Reserverade bidrag PCO-programmet
Reserverade bidrag Infokomprogrammet

Beslutade, ej utbetalda bidrag
Reserverade valutavinster
Summa

31 dec 2018

31 dec 2017

184 941

224 262

Upplupna sociala avgifter

92 626

115 365

Förutbetalda medlemsavgifter

16 320

6 390

Revision

50 000

40 000

Övriga poster
Summa

2017

242 964

235 968

82 197

555 369

Summa:

325 161

791 337

Räkenskapsårets kostnadsförda
leasingavgifter

242 212

210 704

Summa leasingavgifter

567 373

1 002 041

Inom ett år

14 400

14 400

Summa leasingavgifter

14 400

14 400

Inom ett år
Mellan ett och fem år

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

Semesterlöner

2018
Framtida leasingavgifter som förfaller enligt följande: (leasingtagare)

81 499

91 164

425 386

477 181

Framtida leasingavgifter som förfaller
enligt följande (leasinggivare):

Organisationen leasar kontorslokaler samt kontorsutrustning.
Framtida leasingavgifter är beräknade på räkenskapets
leasingavgift. Avgiften omräknas med hänvisning till konsumentprisindex.
Organisationen hyr även ut delar av lokal till annan organisation (leasinggivare).

Not 14 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Inga väsentliga händelser har ägt rum efter räkenskapets slut.

Not 15 Likvida medel
31 dec 2018

31 dec 2017

Kassa och bank

1 060 581

1 145 717

Summa

1 060 581

1 145 717

Följande delkomponenter
ingår i likvida medel:

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel med
utgångspunkten att:
-- De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
-- De kan lätt omvandlas till kassamedel.
-- De har en löptid om högst 3 månader från anskaffningstidpunkten.
Likvida medel är sammansatt av dels föreningens egna intäkter, dels av ändamålsbestämda beslutade bidrag som ej ännu
betalats ut. Likvida medel som inte är tillgängliga för föreningens egen räkning uppgår till 456 902,15 kr. Villkor som inte är
uppfyllda gäller framförallt bidragsfinansierade projekt som
sträcker sig över årsskiftet.
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