Årsberättelse 2013
Emmaus Björkå

Emmaus Björkås ändamål
är att arbeta mot förtryck, fattigdom och
imperialism och att alla ska omfattas av
mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling och människans lika värde.
Vi stödjer organisationer, vars värdegrund
liknar vår, och som själva har tagit upp
kampen mot förtryck och fattigdom.
Stödet består av bistånd, opinionsarbete
och utvecklingssamarbeten. Resurser till
detta skapar vi genom insamling och
återanvändning.

Å

ret som gått har till stor del präglats av kriget i Syrien och palestiniernas
utsatthet. Än en gång har de tvingats på flykt, denna gång från Syrien.
Majoriteten som har tagit sig ut från Syrien har flytt till de redan överfulla
flyktinglägren i Libanon och våra samarbetsorganisationer där har gjort
sitt yttersta för att lindra den direkta nöd som flyktingarna befinner sig i.
Under våren startade vi Solidaritetskampanjen för att samla in pengar och
öka medvetenheten om situationen. Kampanjen fick stort gensvar bland
annat inom den internationella Emmausrörelsen och tillsammans har vi
samlat in 300 000 kr i stöd till våra palestinska samarbetsorganisationer i
Libanon. En betydande summa till deras arbete men ändå liten i förhållande
till hur behovet ser ut.
Det är tack vare våra samarbetsorganisationer, medlemmar, aktivister,
givare och kunder som vi har möjlighet att agera när en situation blir akut.
Det är också tillsammans vi kan nå våra långsiktiga mål om rättvisa och
respekt för de mänskliga rättigheterna.
Tillsammans gör vi skillnad!
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Samarbeten i världen

arrangerar läxhjälp och sport- och musikaktiviteter som inslag av trygghet i en orolig vardag.
PCYI ingår i ett nationellt nätverk, Child Protection Network, som stärker och synliggör
barnens rättigheter. Under året var projektet
samfinansierat av Radiohjälpen.

Vårt internationella stöd förmedlas till våra
samarbetsorganisationers arbete mot förtryck och fattigdom. De flesta av våra insatser går till det civila samhället för att stärka
människors möjlighet att organisera och
mobilisera sig, för att själva kunna kräva
sina rättigheter. Vi samarbetar med likasinnade organisationer i Palestina, Västsahara,
Nicaragua, Moçambique och Angola. En del
av stödet har gått till att lindra akut nöd.

Vi ger också stöd till en förskola som drivs
av organisationen Chouhah El Nour Educational and Professional Association (Cenep) i
flyktinglägret Shatila. I förskolan går 80 barn
i åldern tre till sex år. I lägret finns inga andra
utbildningsinsatser för barn under sex år vilket
gör skolan än viktigare. Under året var projektet samfinansierat av Emmaus Fredriksdal och
Emmaus Åkvarn.

Palestina
Emmaus Björkå stödjer kampen för ett
fritt Palestina som en del i vårt arbete mot
förtryck och imperialism. Våra insatser och
samarbeten med palestinska organisationer
syftar till att verka för självbestämmande, mot
ockupationen och för ett värnande om de
mänskliga rättigheterna. Mer än en halv miljon
palestinier lever i flyktingläger i Libanon, där
särskilt barnen präglas av en omgivning utan
hopp och med få framtidsutsikter. Vi ger stöd
till palestinska organisationer som bidrar till att
bryta isoleringen och skapa en stimulerande
miljö för barn och unga.

Vidare har stöd getts till ett kulturhus som
drivs av organisationen Cenep. Kulturhuset har
aktiviteter för alla åldrar och är en viktig sam-

Palestina idag
Israels ockupation av Palestina bryter mot
internationell rätt, FN-resolutioner och mänskliga rättigheter. Situationen för palestinier är
väldigt svår, både för de palestinier som lever
under israelisk ockupation och de som lever
i flyktingläger i bl.a. Libanon. Tillvaron för
människor i de överbefolkade flyktinglägren
i Libanon har under året förvärrats ytterligare
av flyktingströmmen av palestinier från krigets
Syrien.

Med stöd från Emmaus Björkå driver Palestinian
Child and Youth Institute (PCYI) två barn- och
ungdomscenter i flyktinglägren Nahr el-Bared
och el-Beddawi. Centren är samlingspunkter
för mer än 500 barn och deras familjer. PCYI
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lingspunkt i flyktinglägret Bourj el-Barajneh.
Mer än 300 personer använder regelbundet
kulturhuset.

Västsahara idag
Marockos ockupation av Västsahara som
pågått sedan 1975 strider mot internationell
rätt. Hälften av befolkningen bor i ockuperade
Västsahara och hälften bor i västsahariska
flyktingläger i Algeriet. Utbudet av ”stulna
varor” från Västsahara är stort och västvärlden
bidrar till ockupationen genom handel med
fisk, fosfat och frukt.

Libanons största flyktingläger Ein el-Helweh
har mer än 80 000 invånare men endast ett
sjukhus. Vi ger stöd till Human Call Association (HCA) som driver sjukhuset. HCA är även
paraplyorganisation för ett flertal palestinska
organisationer som bedriver socialt arbete och
fungerar som en positiv kraft mot de extrema
förhållandena i lägret. Under året var projektet
samfinansierat av Emmaus Fredriksdal och Emmaus Åkvarn.
Våren 2013 startade Emmaus Björkå ”Solidaritetskampanjen – för palestinier som flyr
krigets Syrien”. På grund av den våldsamma
konflikten i Syrien har tusentals palestinska
flyktingar tvingats fly bl.a. till de palestinska
flyktinglägren i Libanon. Kampanjen syftar till
att ge ekonomiskt stöd till våra samarbetsorganisationer så att de kan ge humanitär hjälp
till de nyanlända flyktingarna. Insamlingen har
under året gett kläddistributioner till 500 barn,
matpaket till 270 familjer, 70 barn deltog på
sommaraktiviteter och 50 patienter fick gratis
vård på sjukhuset. Kampanjen bidrog också till
att synliggöra bristen på mänskliga rättigheter
för rättslösa palestinska flyktingar.

att bekämpa ockupationen och att stärka kvinnors roll i samhället. Stödet till förskolan gör
det möjligt för 120 barn i åldern tre till sex år,
vars föräldrar har svårt att betala skolavgiften
själva, att gå i förskolan. Projektet samfinansieras av Radiohjälpens Världens barn.

På Västbanken ger vi stöd till en förskola som
drivs av kvinnoorganisationen Peace Home for
Children and Motherhood (PHCM). Organisationen styrs enbart av kvinnor. Deras syfte är

Vi skickar skor till de västsahariska flyktinglägren som ett materiellt stöd. Skosändningarna lindrar nöd för människor som är
beroende av omvärlden i sin kamp för självstän-

Västsahara
Emmaus Björkå stödjer kampen för ett fritt
Västsahara som en del i vårt arbete mot förtryck och imperialism. Vår samarbetsorganisation är landets befrielserörelse Polisario, som
tar hand om och organiserar flyktinglägren där
160 000 västsaharier bor.

6
Årsredovisning 2013 för Föreningen Emmaus Björkå org. nr 829500-1112

dighet. I år skickade vi totalt 32 ton vilket gav
50 000 människor skor. Sändningarna samordnas av organisationen Praktisk Solidaritet.

Angola
Emmaus Björkås stöd till Angola syftar till
att främja landets arbete för välfungerande
demokrati och folkstyre. Vi samarbetar med
organisationen Acção para o Desenvolvimento Rural e Ambiente (Adra) som arbetar
för ökat deltagande i utvecklingsprocesser och
beslutsfattande för människor på landsbygden.
Vi gav stöd till ett projekt som ökar bönders,
i synnerhet kvinnors, tillgång till mark och
ledde till stärkta rättigheter för 550 personer i
Huílaprovinsen. Projektet samfinansierades av
Forum Syd.

PCYI:s barn- och ungdomscenter i flyktinglägret Nahr el Bared i Libanon.

Vi skickar också babypaket till Angola genom
samarbetsorganisationen Adra i Benguelaprovinsen. Babypaketen innehåller barnkläder,
tygblöjor och en filt, och har delats ut till
blivande mödrar när de har genomfört sin
tredje graviditetskontroll. Projektet har minskat
mödradödligheten och gett kvinnorna en tryggare graviditet och förlossning. Tillverkningen
av babypaketen är en solidarisk handling av ett
50-tal frivilliga genom kyrkor, stickklubbar och
olika dagliga verksamheter i västra Sverige.
Under 2013 skickades 307 paket, vilket hjälpte
lika många blivande mödrar.

Angola idag
Angola har idag, tack vare tillgången på olja,
en av Afrikas snabbast växande ekonomier.
Endast en liten del av befolkningen får ta del
av denna utveckling och de sociala och ekonomiska klyftorna i landet ökar. För att få en
jämlik fördelning av Angolas resurser är ett
starkt civilsamhälle avgörande.

Emmaus Björkå gav stöd till ett av Afrikagruppernas projekt i Angola. Projektet handlar om
att skapa demokrati och att starta föreningar
på landsbygden. Genom utbildning och kreditgivning till föreningar ska byborna bli pådrivande i lokala utvecklingsprocesser.
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Moçambique

Moçambique idag

Emmaus Björkås stöd till Moçambique syftar
till att främja landets arbete med delaktighet och ökade rättigheter för personer med
funktionsnedsättning. Som en del i vårt arbete för människors lika värde samarbetar vi
med organisationen Associação dos Deficientes Moçambicanos (Ademo). Vi ger stöd till
Ademos verkstad för tillverkning av rullstolar,
kryckor och specialtillverkade hjälpmedel.
Ademo bidrar också till informationsspridning
om rättigheter och möjligheter för personer
med funktionsnedsättning. Projektet får även
stöd av flera av Emmaus Björkås kommunala
samarbetspartners.

Moçambique förväntas ha en av de fem snabbast växande ekonomierna i världen inom de
kommande åren. I centrum för denna tillväxt
finns Moçambiques naturtillgångar i form av
mineraler och naturgas. Trots det ökar inkomstklyftorna och stora utmaningar kvarstår
när det gäller att omsätta den höga tillväxten
i fattigdomsminskning och jobbskapande.

viktig kraft för positiv förändring av det nicaraguanska samhället. Genom att arbeta med
unga kvinnors och mäns inflytande vill vi också
främja en föryngring av organisationen.

I samarbete med Föreningen för Rehabilitering
och Utveckling (FRU) gav vi också kapacitetsstöd
till Ademo. Representanter från Ademo och
Emmaus Björkå gjorde en undersökning av
närbaserad rehabilitering för personer med
kognitiv funktionsnedsättning, såkallad CBR.
Studien ledde till en bättre bild av situationen
för personer med kognitiva funktionshinder i
Monapodistriktet samt förslag till förbättringar
av stöd till individer och deras familjer.

Projektet ”Unga bygger demokrati” är ett
flerårigt utvecklingssamarbete vars mål 2013
var att stärka unga kvinnor och män så att de
kan inta ledande roller i folkrörelsen MCN och
engagera andra ungdomar. En universitetskurs
i ledarskap, medborgarskap och lokal utveckling gav 30 ungdomar kunskaper för att främja
mänskliga rättigheter, demokrati, hållbar utveckling och jämställdhet. Ungdomarna spred
sedan dessa frågor i sina samhällen genom
folkbildningsmetoder såsom studiecirklar.

Nicaragua
Emmaus Björkås stöd till Nicaragua syftar till
att stärka landets demokrati och folkstyre. Vi
samarbetar med folkrörelsen Movimiento Comunal Nicaragüense (MCN) som vi ser som en

Unga kvinnor och män var tidigare dåligt representerade i organisationens beslutsstruktur,
men har som ett resultat av projektet kunnat
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organisera sig, stärkt sitt politiska självförtroende och är nu en mer erkänd och stark röst
i rörelsen.

Emmausrörelsen
Emmaus Björkå är medlem av Emmaus International som består av 317 Emmausgrupper i
36 länder. Alla Emmausgruppers gemensamma devis är ”Kämpa först för de som har det
svårast, inte bara för att lindra nöd, utan också
avskaffa nödens orsaker”. Emmausrörelsen arbetar med och för de mest utsatta i samhället,
med allt från flyktingar och hemlösa i Europa
till landlösa och småskaliga bönder i Asien, Afrika och Latinamerika. Vi finns representerade
i den internationella Emmausrörelsen genom
vårt medlemskap i Emmaus International, Emmaus Europa och Emmaus Sverige.

Medlemmar i organisationen Ademo i Moçambique.

Till den årliga kampanjen Solidarity sale, som
alla Emmausgrupper bidrar till, sålde vi varor
på Emmaus Internationals stora försäljningsevent Parissalongen. Pengarna från gruppernas medlemsavgifter och från Solidarity Sale
går till att verka för våra gemensamma mål
genom olika solidaritetsprogram.

Nicaragua idag
Nicaragua är Latinamerikas näst fattigaste
land och har bland de största inkomstskillnaderna i världen. Enligt FN:s utvecklingsprogram
(2010) lever 48 % av Nicaraguas befolkning
under fattigdomsgränsen och ca 60 % av befolkningen är under 30 år. Minimilönerna är
bland de lägsta i världen.
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Samarbeten i Sverige

vidare till studier och/eller fått någon form av
anställning.

Kommunala samarbeten

Projektet i Göteborg utvecklade en ny enhet
”Lappa & laga”, som ökar återanvändningen
av kläder och minskar sopkostnaderna. Under
det kommande året ska ”Lappa & laga” även
arbeta med att göra om gamla kläder till nya,
s.k. remake. I projektet i Malmö drev deltagarna ett antal free shops där de delade ut gratis kläder som en miljöaktion för att motverka
nykonsumtion och överflöd i konsumtionssamhället. Det är ett bra sätt att ta vara på kläder
som inte kan säljas i våra butiker.

Ett av Emmaus Björkås viktigaste samarbeten i
Sverige är våra kommunala samarbeten, som
sysselsätter ca 250 arbetstagare inom daglig verksamhet och arbetsmarknadsprojekt.
Genom våra samarbeten får människor som
själva behöver hjälp i sin vardag möjlighet att
hjälpa andra enligt devisen ”Alla kan arbeta
för solidaritet”. Arbetstagarna samlar in, sorterar och säljer kläder i några av de butiker som
de driver.
Under året utökades samarbetet med nya second handbutiker i Bengtsfors och Kungshamn.
Vi samarbetar idag med arton kommuner från
Ystad i syd till Säffle i norr, som totalt driver
tretton butiker.

Asylrättsrörelsen
Vi ger stöd till asylrättsrörelsens politiska och
humanitära arbete för asylsökandes och papperslösas rättigheter. Stödet består av ekonomiskt bidrag till organisationen Ingen människa
är illegal, som ger praktiskt stöd till papperslösa
samt arbetar politiskt för en rättvis migrationspolitik. Vi ger även kläder, möbler och husgeråd
till papperslösa genom organisationerna Ingen
människa är illegal, Asylgruppen i Malmö och
Rosengrenska i Göteborg. Materialstödet har
ökat med 15 % sedan föregående år.

Aktivism - En väg till jobb inom
social ekonomi
Emmaus Björkå driver projekten ”Aktivism - en
väg till jobb inom social ekonomi” i Göteborg
och Malmö. Syftet är att stödja arbetssökande som står långt ifrån arbetsmarknaden att
närma sig arbetsmarknaden, alternativt få ett
arbete. Projektdeltagarna får arbetslivserfarenhet och är en del av en arbetsgemenskap, i
linje med vår vision om människors lika värde.
Under året deltog sammanlagt ett 90-tal personer i projekten. Sedan start har 42 % gått

Under året ställde vi oss bakom kampanjen
Asylrätt 2014 – för en human flyktingpolitik.
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Opinionsarbete
Emmaus Björkå bedriver opinionsarbete för att
skapa stöd för våra samarbetsorganisationers
mål, samt för vårt arbete och våra värderingar.
I januari startade våra medlemmar Solidaritetskampanjen - för palestinier som flyr krigets
Syrien. Kampanjen bestod av påverkansarbete
och insamling av pengar till palestinska
flyktingar från Syrien genom våra samarbetspartners i Libanon. Ett 50-tal medlemmar och
sympatisörer var aktiva i kampanjen genom
stödmiddagar, smyckes- och klädförsäljningar
samt pengainsamlingar. Genom Emmaus
International bidrog flera Emmausgrupper
runt om i världen ekonomiskt till kampanjen.
Vi informerade om situationen för palestinska
flyktingar från Syrien för allmänheten och även
för Sida.

Deltagare i projektet Aktivism anordnade free shop i Malmö.

Svenska FN-förbundet, VästsaharaAktionen
och Palmecentret m.fl. om att förverkliga riksdagens beslut att erkänna Västsahara. I våra
butiker och på vår hemsida hade vi namninsamlingar för Västsaharas rätt till sina fiskevatten. I samarbete med Emmaus Sverige bidrog
Emmaus Björkå till produktionen av boken
”Tyst territorium - sju reportage om Västsahara” av författarna Lars Schmidt och Fredrik
Laurin. Boken fick stort genomslag i media
efter avslöjanden om att Sverige importerar
produkter från ockuperade Västsahara.

I december 2012 röstade Sveriges riksdag ja till
att erkänna Västsahara. Emmaus Björkå undertecknade bl.a. brev till UD tillsammans med

Vi anordnade flera seminarier om vårt solidaritetsarbete under året. Tillsammans med dokumentärfilmsklubben Doc Lounge Gbg visade
vi den nya västsahariska filmen ”The Runner”
och en panel med författare och aktivister diskuterade Västsaharafrågan. Emmaus Björkås
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lokalgrupp ”Mot ockupation” och Svenska
Palestinakommittén anordnade ett seminarium om ickevåldsmotstånd i Palestina, där
människorättsaktivister engagerade i Palestinafrågan och representanter från media möttes i
en paneldebatt. Tillsammans med Göteborgs
Afrikagrupp och Forum Syd anordnade vi två
seminarier om landgrabbing med Kenneth
Hermele, en av författarna till rapporten ”The
race for land”. Frågan om landgrabbing kopplades till vårt arbete för kvinnors markrätt i
Angola och till världens textilinsamling i syfte
att komma åt fibrer.

Den västsahariska journalisten Asria Mohamed bjöd på te på bokmässan.

På årets upplaga av bok- och biblioteksmässan
medverkade vi med temat praktisk aktivism. I
vår monter bjöd vi besökarna på bland annat
palestinsk olivolja, västsahariskt te, återbruk av
gamla böcker, gatuteater av Ingen människa
är illegal och information om vårt solidaritetsarbete m.m. Vi delade också en monter med
Riksföreningen Emmaus Sverige som hade
temat Västsahara.

Vi har lånat ut vår lastbil till organisationer
som på olika sätt arbetar mot förtyck och för
demokrati. För att öka återanvändning och
motverka nyproduktion skänkte vi kläder till
flera organisationer som anordnade klädbyten, bl.a. Naturskyddsföreningen. Vi skänkte
även T-shirts till asylrättsrörelsen för tryck till
försäljning. Då vi fick ett överskott av vinterkläder som vi inte kunde ta vara på genom
försäljning, startade några medlemmar istället
en utdelning till gömda flyktingar och hemlösa
via bland annat ett soppkök, Svenska kyrkan i
Bergsjön och ett transitboende.

I samarbete med Tikitut - Community based
tourism, inredde våra medlemmar en miljölägenhet i Bergsjön med enbart återanvända
möbler. Genom uthyrning av lägenheten
finansieras Bed and breakfastverksamheter hos
familjer i Bergsjön. Projektet handlar om hållbar
tillväxt, miljö och integration och syftar till att
skapa arbetstillfällen genom stadsdelsspecifika
upplevelser för besöksnäringen. Projektet
kommer att fortsätta under 2014.
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Ekonomi

Förvaltning

Resultat och ställning

Föreningen Emmaus Björkå är en ideell
förening med organisationsnummer 8295001112. Emmaus Björkås huvudkontor ligger i
Göteborg.

Överskottet till föreningens ändamålsarbete
kommer från försäljningen i second handverksamheten, institutionella medel från Forum
Syd, bidrag från Radiohjälpen, gåvor från andra
närstående organisationer och enskilda givare.
Emmaus Björkås totala intäkter för 2013 blev
77,7 miljoner kronor, vilket var en ökning med
7 % mot föregående år.

Föreningens styrelse bestod under året av
två ordföranden som arbetat gemensamt,
Emmy Karnerud och Sara Björnson. Ordinarie ledamöter var Ann-Charlotte Collin Comé,
Lasse Björkdahl, Manne Granqvist, Valentina
Bäckerstam och Nanna Nilsson. Suppleant var
Olof Gradin.

Under 2012 investerade föreningen i en ny
sorteringsanläggning och i en ny butik i Malmö.
Dessa investeringar bidrog till att försämra likviditeten för föreningen. Året präglades av
omfattande åtgärder för att minska kostnaderna i second hand-verksamheten, detta för
att klara den ansträngda likviditeten under
första halvåret. Under året tog föreningen två
nya lån. Det betydde en total upplåning på 4,8
miljoner kronor samt en checkkredit på 1 miljon kronor på balansdagen.

Styrelsen hade tio sammanträden, varav ett
konstituerande, och samtliga protokollfördes.
Utöver dessa skedde möten i arbetsutskott.
Styrelsen erhåller inga arvoden för sitt arbete.
Valberedning: Ulla-Britt Swensson (avgick juni
2013), Ulf Halldin och Joakim Hagberg.
Revisor: Anders Linusson, auktoriserad revisor
från Ernst & Young i Göteborg.

För att klara föreningens likviditet blev det
också nödvändigt att dra ner på utbetalningar
till ändamålsarbetet/kontantstödet, vilket i sin
tur ledde till att målsättningarna för årets utbetalningar inte kunde hållas.

Internrevisorer: Sixten Andersson och Misty
Lee ordinarie, Eva Sarria och Johan Almqvist.
Organisation: Generalsekreteraren Krister
Holm ledde fram till och med augusti månad
verksamheten tillsammans med ledningsgruppen som under året har bestått av Karin Nylén,
försäljningschef (tjänstledig januari -november,
då Tove Karnerud vikarierade), Elisabeth Ahlström, logistikchef, Adina Forsström, personalchef och Rosmarie Strasky, ekonomichef.
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Väsentliga händelser

och acceptansen för att handla second hand
ökar, både utifrån hållbarhetsperspektiv och
modemässigt. Vi arbetar aktivt med att öka
försäljningen. Under 2013 var försäljningen i
våra butiker högre än någonsin.

I augusti valde föreningens generalsekreterare,
Krister Holm, att avsluta sin anställning. Därefter gjordes en översyn av föreningens behov
av ledarskap/styrning och en rekryteringsprocess inleddes i augusti. Under denna period
skötte ledningsgruppen, direkt underställd
styrelsen, den löpande verksamheten.
Föreningen beslutade sig för att söka två nya
chefer, en för second hand-verksamheten och
en för föreningens internationella arbete och
opinionsarbete. Rekryteringarna beräknas vara
klara i slutet på mars 2014.

Skänkt & sorterat
Vi är väldigt tacksamma för att allmänhetens
generositet att skänka kläder och prylar stadigt
ökar. I år samlade vi in 2600 ton kläder/textil/skor och 1000 ton prylar, tillsammans med
våra kommunala samarbetspartners. Gåvorna
sorteras och säljs i våra butiker och till grossist.
Vi utökade vår insamling med 26 nya platser i
Göteborgsregionen. Totalt har vi över 300 insamlingsplatser i sydvästra Sverige.

Information
Föreningens hemsida förnyades under året
och finns på www.emmausbjorka.se. Det går
också att följa föreningen på Facebook och
Instagram.

Medlemmar
Under året bestod föreningen av 135 medlemmar; en ökning med 68 % sedan 2012. Medlemmarna deltog i kampanjarbete, i lokalgrupper och i utskott. Under året fanns en aktiv
lokalgrupp i Göteborg, en vilande i Malmö och
en ny startades i Stockholm. I lokalgrupperna
drev medlemmar frågor, opinionsarbete och
anordnade seminarium. Två utskott var aktiva
under året, antiimperialistiska utskottet och
miljöutskottet.

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar vår
verksamhet och vi har två 90-konton, pg 90
01 71-0 och bg 900-1710.

Försäljning
Vi har sju butiker varav tre i Malmö, två i
Göteborg, en i Halmstad och en i Borås. Vår
butik på Södra Förstadsgatan i Malmö fick
sitt första hela försäljningsår. Även vår butik
på Linnégatan i Göteborg fick ett första helt
försäljningsår med nya utökade ytor. Intresset
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Framtida utveckling
Under 2014 ska vi arbeta fram en strategi för
2015-2020. Omvärlden, förutsättningarna och
behoven förändras. Second hand-verksamheten står inför en hårdnande konkurrens om
insamlade kläder/textilier, inte bara från andra
biståndsorganisationer utan även aktörer från
detaljhandeln. Vårt ändamålsarbete består
idag av en bred portfölj av opinionsbildning,
internationella samarbetsprojekt, aktivism och
sociala insatser på hemmaplan. Vi vill effektivt
utnyttja vårt överskott och uppfylla våra ambitioner och därför behöver ändamålsarbetet
vara fokuserat, tydligt och väl kommunicerat.
Även i detta arbete behöver vi förhålla oss till
en skiftande omvärld och andra aktörer.

Babypaket innehållande babykläder, blöjor och en filt delades ut till mödrar
i Benguelaprovinsen i Angola.
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Flerårsöversikt 2009-2013
i tkr

Balansrapport
Kassa och bank
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar

2009
3 923
5 109
9 690

2010
4 468
6 758
9 918

2011
3 247
4 952
13 005

2012
2 595
8 965
14 399

2013
9 314
6 888
13 150

Summa tillgångar
18 722
21 144
21 204
25 959
29 352		
Kortfristiga skulder
1 526
2 589
2 054
3 632
3 759		
Semesterlöneskuld
3 875
3 815
4 155
4 258
4 523		
Leverantörsskuld
853
1 967
1 650
2 965
2 278
Långfristiga skulder
0
0
0
1 531
3 200
Eget kapital
12 468
12 773
13 345
13 574
15 592
Summa skulder & eget kapital
18 722
21 144
21 204
25 959
29 352		
							
Resultatrapport
2009
2010
2011
2012
2013
Verksamhetsintäkter
52 655
58 679
60 690
72 365
77 752
Personalkostnader
-31 075 -33 933 -35 820 -44 311 -47 196
Övriga kostnader
-15 603 -19 473 -17 674 -21 981 -22 453		
Avskrivningar
-1 037
-1 380
-2 750
-1 820
-2 245		
Finansiella intäkter/kostnader
13
20
39
-57
-165
Resultat före kontantstöd
4 953
3 912
4 485
4 196
5 694		
Kontantstöd
-1 377
-3 607
-3 909
-3 968
-3 676
Resultat
3 576
305
576
229
2 018		
					
Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

2009
122%
67%

2010
120%
60%

2011
101%
63%

2012
62%
52%

Nyckeltalsdefinition
Kassalikviditeten inkluderar outnyttjad checkkredit på 1 000 tkr till och med år 2010,
från och med år 2011 är den exkluderad.
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2013
115%
53%

Resultaträkning
i tkr

				

Not
Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter		
Insamlade medel		
Försäljning
1
Projektbidrag
2
Övriga verksamhetsintäkter		
Summa föreningens intäkter		

2013

2012

27
676
72 923
3 203
923
77 752

17
27
67 100
3 840
1 381
72 365

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader (inkl kontantstöd)
3
Insamlingskostnader		
Administrationskostnader		
Summa föreningens kostnader		

-7 198
-67 658
-713
-75 569

-7 300
-63 537
-1 243
-72 079

Verksamhetsresultat		

2 183

286

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Summa resultat från finansiella investeringar		
Resultat efter finansiella poster		

5
-170
-165
2 018

12
-69
-57
229

Årets resultat		

2 018

229
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Balansräkning
tkr

Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
4
Inventarier
5
Summa		

2013-12-31

2012-12-31

456
6 432
6 888

482
8 483
8 965

Summa anläggningstillgångar		

6 888

8 965

Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror		

10 315

10 280

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
6
Övriga fordringar		
Förutbetalda kostnader
7
Upplupna intäkter
8
Summa		

114
19
2 127
574
2 835

702
7
2 300
1 110
4 119

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank		
Summa omsättningstillgångar		
Summa tillgångar		

9 314
22 464
29 352

2 595
16 994
25 959

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
9
Balanserat kapital		
Årets resultat		
Summa		

13 574
2 018
15 592

13 345
229
13 574

Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
10
Summa		

3 200
3 200

1 531
1 531

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
11
Leverantörsskulder		
Övriga skulder
11
Upplupna kostnader
12
Förutbetalda intäkter
13
Summa		

960
2 278
995
6 327
0
10 560

448
2 965
958
6 368
116
10 854

Summa eget kapital och skulder		

29 352

25 959

Ställda panter
Företagsinteckning		
Ansvarsförbindelser		

7 300
Inga

3 240
Inga
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Kassaflödesanalys
tkr

2013

2012

2 183

286

2 245
5
-170

1 820
12
-69

4 263
-35
1 284
-806
4 706

2 049
-1 935
541
2 547
3 202

-167
0
-167

-5 867
34
-5 833

Finansieringsverksamheten
Upptagna lån
Amortering av skuld
Ökning/minskning av kortfristiga finansiella placeringar
Kassaflöde för finansieringsverksamheten

3 021
-840
0
2 181

2 240
-261
0
1 979

Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Kursdifferens i likvida medel
Likvida medel vid årets slut

6 719
2 595
0
9 314

-652
3 247
0
2 595		

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar
Erhållen ränta
Erlagd ränta
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital
Ökning/Minskning av varulager
Ökning/Minskning av kortfristiga fodringar
Ökning/Minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten.
Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
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Tilläggsupplysningar

Noter

Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningen Emmaus Björkås redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
för ideella föreningar. Även FRII´s Styrande riktlinjer för årsredovisning ligger
till grund för redovisningsprinciperna. Föreningen Emmaus Björkå använder
sig av en funktionsindelad resultaträkning.

NOTER TILL RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer
att erhållas. Bidrag från andra organisationer redovisas till de belopp som de
förbrukats, ej utnyttjad del skuldförs.
Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med Emmaus Björkås vision och uppdrag enligt stadgarna.
Hit räknas bland annat kostnader för våra biståndsprojekt, information,
opinionsbildning och materialbistånd. I posten ändamålskostnader ingår
lönekostnader och administrativa kostnader för den personal som arbetar
med dessa verksamheter samt gemensamma kostnader som födelas på
samtliga verksamhetsgrenar.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader omfattar alla led i vår secondhandverksamhet som börjar vid insamlingen av kläder och prylar och slutar vid försäljning av dessa
i våra butiker. Däremellan finns alla kostnader som är förknippade med
hantering av materialet genom transport, sortering, prismärkning, exportförsäljning, butiksförsäljning och marknadsföring. Kostnader för personal
och anläggningar i anslutning till detta är också del av våra insamlingskostnader.
Administrationskostnader
Till administrationskostnader räknas sådana kostnader som är nödvändiga
för att administrera föreningen Emmaus Björkå. I administrationskostnaderna ingår del av lönekostnaden för generalsekreteraren och den administrativa personalen (ekonomi, personal IT mm) samt fördelade gemensamma
kostnader.
Fodringar
Fodringar upptas till det belopp som efter individuell provning beräknas bli
betalt.
Lagervärdering
Skänkta varor har värderats till försäljningsvärdet minskat med försäljningsomkostnader och inkurans.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden.

Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader
Lön, ledande befattningshavare *
Löner och andra ersättningar,
övriga anställda
Sociala kostnader
inklusive arbetsmarknadsförsäkringar
Övriga personalkostnader
Summa

2013
825

2012
480

32 550

29 691

13 264
557
47 196

12 872
1 268
44 311

* Föreningens generalsekreterare slutade sista augusti. Resterande fyra
månader var ledningsgruppen (4 pers) direkt underställd styrelsen och ledde
föreningen.
**Under året har styrelsearbetet såväl som annant arbete gjorts ideellt för
organisationen. Värdet av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Medelantal anställda
Medelantal anställda
Varav män

2013
119
42

2012
98
40

Styrelseledamöter och
ledande befattningshavare
Styrelseledamöter antal på balansdag
Varav män

2013
8
3

2012
7
4

4
0

1
1

Not 1 Försäljning		
2013
Butiksförsäljning
57 234
Försäljning via kommunala samarbeten 2 506
Grossistförsäljning
13 183
Summa
72 923

2012
51 858
2 481
12 761
67 100

Not 2 Projektbidrag		
2013
Forum Syd
1 446
ESF projekt
777
Radiohjälpen
979
Svenska Institutet
0
Summa
3 203

2012
1 732
1 486
547
75
3 840

Andra ledande befattningshavare
Varav män

Externa bidrag har intäktsförts till samma belopp som ändamålskostnader
under året. Resterande erhållna bidrag har skuldförts.
I ovanstående belopp ingår administrationsbidrag.

Följande avskrivningstider har tillämpats:
Byggnader 30 år
Anläggning i annans fastighet 10-20 år
Inventarier och fordon 5-10 år
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Not 3 Ändamålskostnader
2013
Flyktingstöd i Sverige
-108
Organisationer i Sverige
0
Organisationer i Mellanöstern
-1 724
Organisationer i Latinamerika
-1 020
Organisationer i Afrika
-545
Internationella Emmausrörelsen
-279
Information och opinionsarbete Sverige -3 298
Övrigt
224
Summa
-7 198

2012
-180
-109
-1 371
-692
-1 118
-497
-3 043
-289
-7 300

Not 4 Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar och utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan
Utgående restvärde enligt plan

2013

2012

607

607

607
-124
0
-26
-150
456

607
-98
0
-26
-124
482

2013

2012

18 712
167
0

12 878
5 867
-33

18 879

18 712

-10 229
-2 218

-8 435
-1 794

-12 448
6 432

-10 229
8 483

Not 5 Inventarier och fordon
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Omklassificering
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
/återtagande av utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

Not 9 Eget kapital				
Balanserat
Årets
kapital
resultat
Totalt
Ingående Balans
13 345
229
13 574
Överföring föregående års resultat		
229
-229
Årets resultat		
2 018
2 018
Utgående balans
13 574
2 018
15 592
Not 10 Långfristiga skulder
		
Skulder till kreditinstitut
med förfallotid om 2-5 år		
Summa		

2013

2012

3 200
3 200

1 531
1 531

Not 11 Kortfristiga skulder		
Skulder till kreditinstitut		
Skatteskulder		
Presentkort och tillgodokvitton		
Summa		

2013
960
621
374
1 955

2012
448
658
300
1 406

Not 12 Upplupna kostnader
		
Sociala avgifter och löneskatt		
Semesterlöner		
Erhållna ej utnyttjade bidrag		
Övriga poster		
Summa		

2013
1 331
4 523
387
86
6 327

2012
1 576
4 258
0
533
6 368

Not 13 Förutbetalda intäker
		
Förskott grossistförsäljning		
Summa		

2013
0
0

2012
116
116

Styrelsen för Föreningen Emmaus Björkå avger årsredovisning för 2013
Göteborg 2014-03-23

Not 6 Kundfordringar				
2013
2012
Kundfordringar
375
888
Osäkra kundfordringar
-261
-186
Nedskrivning av osäkra kundfordringar
0
0
Summa
114
702

Emmy Karnerud

Sara Björnsson

Ordförande		

Ordförande

Valentina Bäckerstam

Manne Granqvist

Not 7 Förutbetalda kostnader

Sekreterare		
Ledamot		
Ledamot				

Förutbetalda hyror
Förutbetalda försäkringspremier
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2013
1 939
0
188
2 127

2012
2 153
0
147
2 300

2013
0
295
247
29
3
574

2012
63
210
293
543
0
1 110

Not 8 Upplupna intäkter
Intäkter Daglig Verksamhet
Upplupna lönebidrag
Upplupet projektbidrag ESF
Upplupen försäkr.ers
Övriga upplupna intäkter
Summa

Vår revisionsberättelse har avgivits 2014-03-23
Ernst & Young AB
Anders Linusson
Auktoriserad revisor
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Nanna Nilsson
Kassör
Ledamot

Genom Solidaritetskampanjen fick 70 palestinska barn som flytt
kriget i Syrien möjlighet att leka och pyssla på sommarläger.

Du hittar Emmaus Björkå här
Göteborg

Malmö

Ångpannegatan 5
417 05 Göteborg
tel. 031- 51 81 16

N Bulltoftavägen 65 D
212 43 Malmö
tel. 040-28 64 70

Linnégatan 9
413 04 Göteborg
tel. 031- 775 35 40

Lantmannagatan 59 B
214 48 Malmö
tel. 040-92 35 40

Halmstad

S Förstadsgatan 69
214 20 Malmö
tel. 040-97 10 15

Flygaregatan 10
302 38 Halmstad
tel. 035-13 35 68

Borås
Ålgårdsvägen 5-9
506 30 Borås
tel. 033-12 48 60

Stöd vår verksamhet genom en
pengagåva på pg 90 01 71-0
Bli medlem genom att betala in
200:- på pg 33 36 29-4
www.emmausbjorka.se

