Årsberättelse 2014
Emmaus Björkå

Emmaus Björkås vision och ändamål
Emmaus Björkås såväl som den internationella Emmausrörelsens vision
är att avskaffa nödens orsaker.
Emmaus Björkå arbetar med internationell solidaritet, hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. Genom internationellt utvecklingssamarbete och opinionsarbete stödjer vi organisationer som arbetar
mot fattigdom och förtryck runt om i världen. Genom vår second
hand-verksamhet möjliggör vi återanvändning av insamlande gåvor
och bidrar på så sätt till att hushålla med jordens resurser. Vi erbjuder
meningsfull sysselsättning och arbetsgemenskap åt människor som
står utanför arbetsmarknaden och/eller har funktionsnedsättningar.

2014

har på hemmaplan präglats av växande högerextrema krafter men
också en allt starkare antirasistisk organisering. Detta blev tydligt inte
minst efter höstens riksdagsval. Emmaus Björkå är en del av den antirasistiska rörelsen och har under året fortsatt vårt stöd till asylrättsrörelsens arbete för papperslösa
flyktingar. Våra samarbetsorganisationer gör ett fantastiskt arbete för de människor
som är mest utsatta i vårt samhälle.
Runt om i världen har krig och konflikter fortsatt tvinga människor på flykt. Emmaus
Björkå fortsätter att arbeta för flyktingars rättigheter; på kort sikt genom att stödja
flyktingar med sjukvård, utbildning och psykosocial hälsa och på lång sikt genom att
utmana de strukturer som gör att människor tvingas på flykt. Vårt arbete för ett fritt
Palestina och Västsahara är viktiga exempel på det.
I år har Emmaus Björkå samlat in och sorterat 3103 ton textilier och 1065 ton prylar, och sett till att det kunnat återanvändas genom försäljning i våra butiker. Utan
detta arbete skulle allt det blivit sopor. Återanvändning minskar nytillverkning och
sparar på jordens tillgångar och vi är stolta över den konkreta miljöinsats vi gör i vår
verksamhet varje dag.
Det är många som bidrar till att möjliggöra vår verksamhet: samarbetsorganisationer, medlemmar, aktivister, givare, kunder och anställda. En annan viktig grupp är
våra praktikanter. De är personer som står långt ifrån arbetsmarknaden och som
under en tid arbetar i vår verksamhet. Under året anordnade de bland annat två så
kallade freeshops där de delade ut gratis kläder till EU-migranter och andra utsatta
grupper. Det värmde på många sätt i vinterkylan och våra fantastiska praktikanter
visade verkligen att vår devis ”alla kan arbeta för solidaritet” stämmer.
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Denna årsberättelse bygger på föreningens årsredovisning, inklusive förvaltningsberättelse och
ekonomisk redovisning. Den fullständiga årsredovisningen finns på www.emmausbjorka.se. Du kan
också höra av dig till info@emmausbjorka.se eller 031-23 30 80 om du vill ha den skickad till dig.

Emmaus Björkås avtryck
Solidaritetsprojekt
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 har under
året samarbetat med likasinnade organisationer i Palestina, Libanon, Västsahara, Nicaragua,
Moçambique och Angola.
Palestinska flyktingar från Syrien på PCYI:s barn- och ungdomscenter i flyktinglägret Nahr el-Bared i norra Libanon.

Emmaus Björkå är en av den internationella Emmausrörelsens över 300 medlemsorganisationer. Emmaus Björkå är också medlem i Forum
Syd som medfinansierar flera av våra projekt.

deras föräldrar och lärare i två flyktingläger i
norra Libanon. Barnen har fått läxhjälp och fritidssysselsättningar och föräldrarna kunskap om
barns rättigheter. Projektet genomfördes med
stöd av Radiohjälpen, samt Emmaus Åkvarn
Björkå och Emmaus Fredriksdal.

Palestina
Emmaus Björkå har under året gett ekonomiskt
stöd till palestinska organisationer i flyktingläger i Libanon, kvinnoorganisationer på Västbanken och organisationer som arbetar humanitärt i Gaza. Våra insatser och samarbeten med
palestinska organisationer syftar till att verka för
självbestämmande, mot ockupationen och för
ett värnande om de mänskliga rättigheterna.
Följande projekt har under året fått stöd av Emmaus Björkå:

Den lokala organisationen Nuwat - Social Solidarity Center i södra Libanon har under året
gett ut en elektronisk tidning som riktar sig till
ungdomar i flyktinglägret Ein el-Helweh.
Organisationen Chouhah el-Nour Educational
and Professional Organization (Cenep) driver
en förskola och ett kulturhus i två flyktingläger i
Libanon. Emmaus Åland har bidragit finansiellt
till förskolan genom Emmaus Björkå.

Organisationen Palestinian Child and Youth Institute (PCYI) arbetar med barn och unga samt

På Västbanken har kvinnoorganisationen Peace
Home for Children and Motherhood (PHCM)
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fortsatt med sin förskoleverksamhet som riktar
sig till ca 120 barn. Förskolan har erkänts lokalt
för sina pedagogiska metoder och ger mödrarna möjlighet att träffas och komma utanför
hemmen. Projektet genomfördes med stöd av
Radiohjälpen.

nen PHCM genomförde projektet ”Stärka kvinnors roll och skapa ökad delaktighet” som också
har fått stöd från Sida genom Forum Syd. Projektet har resulterat i att mer än 400 personer
har fått ökad kunskap om jämställdhet och sina
rättigheter. I slutet av året påbörjades ett nytt
samarbete med kvinnoorganisationen Union of
Palestinian Women’s Committees (UPWC) med
syftet att stödja deras jämställdhetsarbete.
Emmaus Björkå har under året genomfört en
solidaritetskampanj för palestinier som flyr krigets Syrien till Libanon. Många Emmausgrupper i världen har gett stöd till kampanjen och
den har resulterat i mindre projekt genom våra
etablerade lokala samarbetsorganisationer i Libanon. Genom kampanjen har utsatta familjer
med särskilda behov fått akut materiell hjälp i
form av livsmedel, hygienartiklar, kläder, skolmaterial, sjukvård och mediciner.

En palestinsk flykting från Syrien får gratis vård på Human
Call Associations sjukhus i flyktinglägret Ein el-Helweh i
södra Libanon.

Efter flera krig de senaste åren är de psykosociala behoven i Gaza stora. Organisationen
Hanan for Culture & Social Development Association har gett psykosocialt stöd till cirka 60
barn och unga. Emmaus Björkå har under året
gett ekonomiskt stöd till två sjukhus, ett i norra
Gaza och ett i flyktinglägret Ein el-Helweh i Libanon. Stödet till sjukhusen har motverkat en
akut brist på resurser och har hjälpt till att rädda
liv – i Gaza efter sommarens krig och i Libanon,
där detta är det enda sjukhuset i landets största
flyktingläger.

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

Under året har två kvinnoorganisationer på
Västbanken fått ekonomiskt stöd. Organisatio-
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Organisationen Cries against the wall demonstrerar för ett
fritt Västsahara.

Mohammed Salem blickar ut över den minerade sandmur
Marocko byggt. På andra sidan finns hans hemland Västsahara.

Västsahara

Försändelserna av babypaket var ett prov för att
undersöka möjligheterna att under kommande
år skicka regelbundna försändelser.

Emmaus Björkå stödjer kampen för ett fritt
Västsahara som en del av vårt arbete mot förtryck och imperialism.
Emmaus Björkå gav under året finansiellt stöd
till den västsahariska befrielserörelsen Polisarios
kontor i Sverige så att de kan arbeta politiskt
och diplomatiskt för självbestämmande – till
exempel för ett svenskt erkännande av Västsahara.

Västsahara idag
Marockos ockupation av Västsahara har
pågått sedan 1975 och strider mot internationell rätt. Hälften av befolkningen bor i
det ockuperade Västsahara och hälften bor
i västsahariska flyktingläger i Algeriet. 2012
beslutade riksdagen att Sverige ska erkänna
Västsahara, vilket skulle vara en tydlig markering att Sverige stödjer västsahariernas
rätt till självbestämmande. Den förra regeringen verkställde inte beslutet och pressen
ökar nu på den nya regeringen.

De västsahariska flyktingarna är ekonomiskt
och materiellt beroende av omvärlden. Emmaus
Björkå skickade materiellt stöd i form av skor
och babypaket till flyktinglägren. Sändningarna
samordnades av den svenska organisationen
Praktisk Solidaritet och finansierades av Sida.
Under 2014 skickade Emmaus Björkå 20 ton
skor samt 350 babypaket. Detta gav 30 000
människor skor och 350 blivande mödrar varsitt paket med barnkläder, tygblöjor och en filt.
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Ungdomar i MCN firar att de nu startar ett projekt som handlar om solidaritet med Västsahara.

Nicaragua

Unga människor var tidigare dåligt representerade i organisationens beslutsstruktur, men har
som ett resultat av projektet kunnat organisera
sig, stärka sitt politiska självförtroende och blivit
en mer erkänd och stark röst i rörelsen.

Emmaus Björkås stöd till Nicaragua syftar till att
stärka demokrati och folkstyre i landet. Vi samarbetar med folkrörelsen Movimiento Comunal
Nicaragüense (MCN) som vi ser som en viktig
kraft för positiv förändring av det nicaraguanska samhället.

Nicaragua idag

Under 2014 stödde vi projektet ”Unga bygger
demokrati” som är ett flerårigt projekt för öka
ungdomars och kvinnors inflytande i organisationen. Tack vare projektet har 340 unga kvinnor och män utvecklat sina ledaregenskaper
samt arbetat med aktiviteter och utbildning
inom områden de själva anser vara viktiga. De
har under året valt att arbeta med sexuella och
reproduktiva rättigheter, jobb för unga, tillgång
till högre utbildning samt solidaritet i vardagen,
som bland annat resulterade i en kampanj för
bloddonation.

Nicaragua är Latinamerikas näst fattigaste
land med en mycket sned fördelning av
ekonomiska tillgångar. Arbetslösheten är
hög och många försörjer sig genom den
informella sektorn och genom bidrag från
släktingar som emigrerat. Befolkningen är
ung och hälften är under arton år. Det är
ofta unga som drabbas hårdast av fattigdom och olika typer av våld.
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Moçambique
Emmaus Björkå ger stöd till den lokala organisationen Ademo-Monapos arbete för personer
med funktionsnedsättningars rättigheter. Trots
den ekonomiska utvecklingen i landet lever
merparten av befolkningen i fattigdom och personer med funktionsnedsättningar är en av de
mest utsatta grupperna.
Under året har Emmaus Björkås stöd använts
för att tillverka hjälpmedel såsom rullstolar och
kryckor, men även till informationsarbete kring
personer med funktionsnedsättningars rättigheter, sexuellt överförbara sjukdomar och jämställdhet. Under året har över 100 personer fått
hjälp med rådgivning eller fysiska hjälpmedel
och Ademo-Monapo har stärkts som organisation och företrädare för personer med funktionsnedsättningar. Ett av de två projekten har
fått stöd från Sida genom Forum Syd.

Ademo Monapos medlemmar kan få stöd för att söka vård
eller utbildning.

Moçambique idag
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 samt att skapa ett
inkluderande samhälle där allas rättigheter
respekteras.

Amade ansvarar för Ademos metallverkstad i Monapo,
som bland annat tillverkar kryckor och rullstolar.
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Angola
Emmaus Björkå gav under året stöd till Angola
i syfte att stärka kvinnors och barns hälsa på en
landsbygd som trots landets ekonomiska framgångar fortfarande bär spår av fattigdom och
krig.
Stödet gick till ett mödravårdsprojekt i Benguela-provinsen genom organisationen Acção para
o Desenvolvimento Rural e Ambiente Benguela
(Adra Benguela). Drygt tusen babypaket som
har tillverkats i Sverige av bland annat personer
med funktionsnedsättningar, förmedlades och
delades ut till gravida kvinnor när de var på graviditetskontroll på den lokala kliniken. Genom
projektet har sjukdomar och komplikationer
upptäckts i tid vilket har lett till bättre hälsa för
både barn och mödrar.

Vid en Freeshop på Järntorget i Göteborg delades varma
kläder och skor ut till personer som lever i utsatthet.

Sverige
Emmaus Björkås arbete i Sverige syftar både till
att stödja utsatta i vårt eget samhälle och att
bilda opinion för att utrota orsakerna till fattigdom och förtryck.
Emmausrörelsen har en lång tradition av att välkomna alla människor. Emmaus Björkå vill att
Sverige istället för att motarbeta, ska välkomna
de migranter och flyktingar som kommer till
vårt land. Vi ger ekonomiska bidrag till asylrättsorganisationerna Asylgruppen i Malmö, nätverket Ingen människa är illegal och Rosengrenska
kliniken i Göteborg. Dessa organisationer ger
praktiskt stöd till papperslösa i form av boende,
mat och sjukvård, och arbetar politiskt för en
human flyktingpolitik. Vi ger även kläder, möbler och husgeråd till papperslösa genom dessa
organisationer samt till andra utsatta grupper
såsom EU-migranter, hemlösa och asylsökande.

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.
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Ekonomisk översikt av solidaritetsprojekt
under 2014

Sverige idag
Sverige är ett av världens rikaste länder
(13:e räknat till BNP/capita enligt 2012 års
siffror). Efter åtta år av borgerligt styre har
klyftorna ökat och miljöfrågorna nedprioriterats. Rasistiska och fascistiska partier och
rörelser har flyttat fram sina positioner och
flyktingar stoppas vid EU:s gränser och förvägras rätten att söka asyl i Europa och Sverige.

Organisationer i Sverige
Organisationer i Mellanöstern
Organisationer i Latinamerika
Organisationer i Afrika*

350 tkr
2 917 tkr
981 tkr
114 tkr

*Under 2014 återbetalades vissa outnyttjade
projektmedel, vilket gör att summan som uppges i årsredovisningen uppgår till 34 tkr.

Miljö

Hur vi jobbar med projekt
Emmaus Björkås solidaritetsprojekt sker genom
stöd till samarbetsorganisationer. Vi skriver
alltid avtal med våra samarbetsorganisationer
som bland annat reglerar hur medlen får användas, vilka resultat projekten förväntas nå
och hur antikorruptionsarbete ska integreras i
projekten. Under samarbetsperioden har Emmaus Björkås anställda kontinuerlig kontakt
med samarbetsorganisationerna. Tillsammans
följer vi upp måluppfyllelsen och effekterna av
insatserna. Detta för att försäkra att kvaliteten
på projekten blir så bra som möjligt och att de
gemensamma målen nås.

Under 2014 samlade föreningen in 4168 ton
från givare, varav 3103 var textil. I ljuset av att
nyproduktion av 1 kg bomullstextil förbrukar
i genomsnitt 11000 liter vatten och en stor
mängd miljöfarliga kemikalier (källa: Naturvårdsverket), spelar Emmaus Björkås verksamhet en viktig roll för miljön.
Föreningen samarbetar med ett antal kommuner angående uppställningsplatser för insamlingsboxar i stadsmiljön, samt containrar för
insamling på återvinningscentraler. Detta ser vi
som en värdefull symbios, inte bara för att det
ligger till grund för vårt insamlingsarbete utan
för att det även underlättar för kommunernas
arbete med miljö och avfall.
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Socialt ansvar på arbetsmarknaden
Förutom att främja ändamålen genom att ge
ekonomiskt stöd till solidaritetsprojekt, arbetar Emmaus Björkå för att stödja personer som
står långt ifrån arbetsmarknaden och/eller har
funktionsnedsättningar till en utvecklande och
hållbar arbetsvardag. Under 2014 hade ca 415
personer någon form av sysselsättning organiserad av eller i samarbete med föreningen.
Emmaus Björkå har i 25 år samarbetat med ett
tjugotal kommuner i västra och södra Sverige.
Samarbetena sysselsätter ca 200 personer dagligen, i första hand inom Daglig Verksamhet
(för personer med kognitiva funktionsnedsättningar) men även inom andra arbetsmarknadsprojekt.

Deltagare från Daglig Verksamhet i Lysekil firar målgången
i SpecialVarvet i Göteborg.

Genom våra samarbeten får människor som
själva behöver hjälp i sin vardag möjlighet att
hjälpa andra genom att bidra till våra solidaritetsprojekt. Den huvudsakliga aktiviteten inom
ramen för de kommunala samarbetena är Emmaus Björkås så kallade ”kompisbutiker” som
under året ökade från 13 till 15 stycken. Deltagarna sköter själva insamling, sortering och
försäljning i sina egna second hand-butiker.
Emmaus Björkå stödjer med organisatorisk rådgivning, grafiskt material samt marknadsföring.
Överskottet går sedan till föreningens solidaritetsprojekt.

stöd från Europeiska Socialfonden i Sverige
(ESF), och hade pågått sedan september 2011
respektive februari 2012. De riktade sig till personer som stod långt från arbetsmarknaden.
Praktik varvades med handledning och utbildning, och båda projekten utvärderades både externt och internt med mycket positiva resultat
sett till både deltagare och samhällsnytta. Sammanlagt sysselsatte de två projekten 267 personer under hela projekttiden, varav totalt ca 60
personer under 2014. Efter projektets slut har
Emmaus Björkå fortsatt arbetet och under andra halva av 2014 tog föreningen emot ca 155
personer, varav ca 115 på praktik i samarbete
med Arbetsförmedlingen samt ca 40 personer
från Frivården.

Den 30 juni avslutades projekten ”Aktivism – en
väg till jobb inom social ekonomi” i Göteborg
respektive Malmö. Projekten genomfördes med
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Opinionsarbete
Emmaus Björkås bedriver opinionsarbete för att
uppnå ett rättvisare samhälle. Mycket av opinionsarbetet utgår från de solidaritetsprojekt vi
stödjer och därför har kampen för ett fritt Palestina och Västsahara varit i fokus men även antirasism, feminism och kampen mot fattigdom i
Sverige är ständigt aktuella ämnen.

har även använt Facebook för att nå ut med
våra budskap och hade vid 2014 års slut nästan 2500 följare. Uttalanden om EU-migranters
situation, riksdagsvalet samt Skatteverkets nya
momsregel är exempel på ämnen där Emmaus
Björkå nått ut till mellan 10 000 och 15 000
personer.
Emmaus Björkå har under 2014 anordnat eller
deltagit i en lång rad utåtriktade events. Bland
annat medverkade föreningen på Bok & Biblioteksmässan där vi höll i två fullsatta seminarier
om ”feminism under ockupation”. Emmaus
Björkås medlemmar har också bedrivit opinionsarbete på gator och torg med flera olika
kampanjer.

Emmaus Björkå stod för den mest välbesökta montern på
Internationella torget på bokmässan i Göteborg.

Emmaus Björkå har under 2014 använt skyltfönstren i de centralt belägna butikerna på Linnégatan i Göteborg och Södra Förstadsgatan
i Malmö, för att skapa politisk påverkan. Emmaus Björkå har under 2014 intresserat massmedier i högre utsträckning än tidigare. Vi har
publicerat flera opinionsartiklar, bland annat
en om Västsahara som signerades tillsammans
med EU-parlamentarikern Malin Björk (v). Vi

Debattartikel om Västsahara i Dagens ETC, signerad av Emmaus Björkås föreningschef och EU-parlamentarikern Malin
Björk (v).
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Förening och förvaltning
Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Resultat och ställning

Efter en översyn av föreningens behov av ledarskap/styrning anställdes i april 2014 två föreningschefer, en med ansvar för våra projekt och
opinionsarbete och en med ansvar för second
hand-verksamheten. Kristin Ivarsson och Linda
Hamberg, med stor erfarenhet från var sitt
kompetensområde, började sina anställningar
den 15 april 2014.

Överskottet till föreningens ändamålsarbete
kommer från intäkterna i second hand-verksamheten, institutionella medel från Forum Syd, bidrag från Radiohjälpen samt penninggåvor från
enskilda givare och närstående organisationer.
Emmaus Björkås totala intäkter blev 82 363 tkr
(77 751 tkr) vilket var en ökning med ca 6 %
mot föregående år. Försäljningen av våra second
hand-varor i butik stod för en stor del av ökningen, men också ett ökat antal penninggåvor
bland annat till följd av riktade insamlingskampanjer och ett testamente som Emmaus Björkå
erhöll under hösten. Vidare beslutade AFA Försäkring att sänka och återbetala tidigare inbetalda premier för åren 2005 och 2006 vilket
ökade föreningens övriga intäkter.

Skatteverket kom i september 2014 med nya
ställningstaganden där man anser att en allmännyttig ideell förening som säljer second handvaror i sådan omfattning att de är skattskyldiga
till inkomstskatt också är skattskyldiga till mervärdesskatt (moms) för sin försäljning. Bara de
ideella allmännyttiga föreningar vars second
hand-försäljning kan anses vara en verksamhet
som av hävd utnyttjats som finansieringskälla
för det ideella arbetet och som inte bedrivs i direkt konkurrens med den kommersiella second
hand-branschen kan undantas.

Under 2014 stabiliserades föreningens ekonomiska ställning. Dels för att intäkterna var högre än förväntat men också för att föreningen
medvetet arbetat med att sänka kostnader.
Efter två år med periodvis dålig likviditet, var
det under 2014 nödvändigt att tänka långsiktigt och förbereda föreningen att stå rustad för
oförutsedda nedgångar i second hand-försäljningen, nödvändiga större investeringar eller
andra händelser i omvärlden.

Detta innebar att Emmaus Björkå tillsammans
med övriga medlemmar i nätverket Ideell Second Hand (ISH), under hösten arbetade intensivt mot berörda departement för att hitta en
hållbar lösning på en, för den ideella second
hand-branschen, ödesdiger fråga. Att momsbeskatta second hand-verksamheter innebär att
många ideella föreningar drastiskt måste minska, alternativt helt lägga ner sin verksamhet.

Vår föreningsenhet som arbetar direkt med
våra solidaritetsprojekt, har under 2014 arbetat mycket med att införa nya rutiner och
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strukturer för att förbättra flödet i administrationen av projekten. I vissa fall har det medfört
en fördröjning av utbetalningar till våra samarbetspartners men leder till ökad effektivitet,
kapacitetsutveckling och i längden en bättre
resultatuppfyllelse.
Medlemmar
Vid årets slut hade föreningen 140 medlemmar, en ökning med fem gentemot föregående år. Medlemmar har rösträtt på Emmaus
Björkås årsmöte och är därmed med och styr
föreningens inriktning och verksamhet. Under
året har ca 50 medlemmar arbetat ideellt med
framförallt utåtriktade aktiviteter såsom monter
på Bok & Biblioteksmässan, konsertkväll samt
informationskampanjer på stan i Göteborg och
Malmö.

Diskussion bland medlemmar under det tredje mötet på temat Strategi 2015-2020.

Anställda
Emmaus Björkå hade under 2014 i genomsnitt
123 anställda, varav 74 var kvinnor och 49 män.
Arbetsuppgifter som hanteras av anställda rör
merparten av den dagliga verksamheten, med
alltifrån insamling, sortering och försäljning till
projekthandläggning och administration.

Emmaus Björkå har lokalgrupper, där medlemmar kan engagera sig i frågor som intresserar
dem. Lokalgrupperna har framför allt arbetat
med Palestina och Västsahara. Ett exempel är
att en grupp arrangerade ”En kväll för Palestina” med musikuppträdanden. Alla intäkter gick
till Emmaus Bjökås solidaritetskampanj för palestinier som flyr krigets Syrien. Sammanlagt 50
207 kr inbringades. Vi har också haft en grupp
som arbetat med projekten för personer med
funktionsnedsättningar i Moçambique.
I butiks- och sorteringsverksamheten har sammanlagt ett tiotal volontärer återkommande
hjälpt till med det löpande arbetet.
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Förvaltning
Föreningens styrelse bestod från årsmötet i april
2014 av en ordförande, sex ordinarie ledamöter
och två suppleanter. Ordförande var Monzer ElSabini. Ordinarie ledamöter var Ingela Friman,
Solveig Sotevik, Lasse Björkdahl, Susanna Lindqvist, Christer Johansson och Robert Larsson.
Suppleanter var Louise Thorn och Gabor Tiroler. Under 2014 har styrelsen haft sammanlagt
nio sammanträden, samtliga har protokollförts.
Styrelseledamöter erhåller inga arvoden, men
blir ersatta för resekostnader.

Kvinnorna som ansvarar för utdelning av de skor Emmaus
Björkå skickat till de västsahariska flyktinglägren.

Valberedningen bestod av Ulf Halldin, Joakim
Hagberg och Nanna Nilsson. Revisor var Inger Sjöberg, auktoriserad revisor från Ernst &
Young i Göteborg. Internrevisorer var Misty Lee
och Eva Sarria, ordinarie och Nanna Nilsson och
Sixten Andersson, suppleanter.

Framtida utveckling
Under 2014 har föreningen arbetat med att ta
fram en femårsstrategi för åren 2015-20. Omvärlden förändras och föreningen står inför nya
utmaningar. Medlemmarna har varit involverade och tre strategimöten har hållits under året.
På årsmötet 2015 kommer den nya strategin att
behandlas.

Ledningsgruppen bestod under året av Linda
Hamberg, föreningschef second hand, Kristin
Ivarsson, föreningschef internationellt arbete
och opinion, Karin Nylén, försäljningschef fram
till 1/6 2014, då Tove Karnerud tog över, Elisabeth Ahlström, logistikchef, Adina Forsström,
personalchef fram till den 15/11 och Rosmarie
Strasky, ekonomichef. Ny personalchef, EvaLena Åkesson, rekryterades innan årsskiftet
men påbörjar tjänsten den 16/2 2015.
Svensk Insamlingskontroll kontrollerar vår verksamhet och vi har två 90-konton, pg 90 01 71-0
och bg 900-1710.
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Ekonomisk redovisning
Flerårsöversikt
tkr

Balansrapport
Kassa och bank
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Kortfristiga skulder
Semesterlöneskuld
Leverantörsskuld
Långfristiga skulder
Eget kapital
Summa skulder & eget kapital
Resultatrapport
Verksamhetsintäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Finansiella intäkter/kostnader
Resultat före kontantstöd
Kontantstöd
Resultat
Nyckeltal
Kassalikviditet
Soliditet

2010
4 468
6 758
9 918
21 144
2 589
3 815
1 967
0
12 773
21 144

2011
3 247
4 952
13 005
21 204
2 054
4 155
1 650
0
13 345
21 204

2012
2 595
8 965
14 399
25 959
3 632
4 258
2 965
1 531
13 574
25 959

2013
9 314
6 888
13 150
29 352
3 759
4 523
2 278
3 200
15 592
29 352

2014
13 551
5 454
13 897
32 902
3 998
5 444
2 313
2 240
18 908
32 902

2010
58 679
-33 933
-19 473
-1 380
20
3 912
-3 607
305

2011
60 690
-35 820
-17 674
-2 750
39
4 485
-3 909
576

2012
72 365
-44 311
-21 981
-1 820
-57
4 196
-3 968
229

2013
77 752
-47 196
-22 453
-2 245
-165
5 694
-3 676
2 018

2014
82 363
-49 933
-22 305
-2 017
-114
7 995
-4 679
3 316

2010
120%
60%

2011
101%
63%

2012
62%
52%

2013
115%
53%

2014
147%
57%

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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Resultaträkning
tkr

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Insamlade medel
Försäljning
Projektbidrag
Övriga verksamhetsintäkter
Summa föreningens intäkter

Not

2014
27
1 590
77 078
2 453
1 216
82 363

2013
27
676
72 923
3 203
923
77 752

-8 816
-69 401
-717
-78 933

-7 198
-67 658
-713
-75 569

3 430

2 183

37
-151
-114

5
-170
-165

Resultat efter finansiella poster

3 316

2 018

Årets resultat

3 316

2 018

3 316
0

2 018
0

-973
2 343

0
2 018

1
2

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa föreningens kostnader

3

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medle från tidigar år
Reservering av ändamålsbestämda medel som
erhållits men inte utnyttjats under året
Kvarstående belopp för året
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Balansräkning
tkr

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier

Not

2014

2013

4
5

437
5 018
5 454
5 454

456
6 432
6 888
6 888

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Årets resultat
Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

10 180

10 315

553
67
489
2 308
300
3 717

114
19
126
2 127
574
2 961

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

13 551
27 448

9 314
22 590

Summa tillgångar

32 902

29 478

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Skattefordringar
Förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

6
7
8

Not 31 dec
2014
9
15 592
973
2 323
18 908

31 dec
2013
13 574
0
2 018
15 592

10

2 240
2 240

3 200
3 200

11

960
2 313
1 158
6 932
392
11 754

960
2 278
1 121
6 327
0
10 686

32 902

29 478

31 dec
2014

31 dec
2013

Ställda panter
Företagsinteckning

7 300

7 300

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

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

Kassaflödesanalys
tkr

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 fordringar
Ökning/Minskning av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
		
Investeringsverksamheten		
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten
		
Finansieringsverksamheten		
Upptagna lån
Amortering av skuld
Kassaflöde för finansieringsverksamheten
		
Ökning/Minskning av likvida medel
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

2014
3 430

2013
2 183

2 017
37
-151

2 245
5
-170

5 333

4 263

135
-756
1 068
5 780

-35
1 158
-680
4 706

-584
-584

-167
-167

0
-960
-960

3 021
-840
2 181

4 237
9 314
13 551

6 719
2 595
9 314
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Tilläggsupplysningar

Noter till resultat- och balansräkning

Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningen Emmaus Björkås redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). Detta är
första gången föreningen tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången till K3 har ej påverkat värdering av jämförelsesiffror.
Då byggnadsvärdet är ett mycket litet belopp har fördelning på komponenter ej
skett. Även FRII´s Styrande riktlinjer för årsredovisning ligger till grund för redovisningsprinciperna. Föreningen Emmaus Björkå använder sig av en funktionsindelad
resultaträkning.

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2014
2013
Lön, ledande befattningshavare *
969
825
Löner och andra ersättningar, övriga anställda
34 578
32 550
Sociala kostnader inklusive arbetsmarknadsförsäkringar
13 719
13 264
Övriga personalkostnader
667
557
Summa
49 933
47 196
			
*Under perioden januari-april 2014 leddes föreningen av ledningsgruppen (4 pers).
I mitten av april tillträdde två nya föreningschefer. Under året har styrelsearbetet
såväl som annat arbete gjorts ideellt för föreningen. Värdet av dessa insatser har inte
redovisats i resultaträkningen.

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 fördelas 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.

Medelantal anställda
Medelantal anställda
Varav män

2014
129
56

2013
119
42

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter på balansdagen
Varav män
Andra ledande befattningshavare
Varav män

2014
7
4
2
0

2013
8
3
4
0

Not 1 Försäljning					2014
Butiksförsäljning
61 323
Försäljning via kommunala samarbeten
2 928
Grossistförsäljning
12 827
Summa
77 078

2013
57 234
2 506
13 183
72 923

Not 2 Projektbidrag
2014
2013
Forum Syd
1 392
1 446
ESF projekt
515
777
Radiohjälpen
516
979
Handikappinstitutet fr 2013
30
0
Summa
2 453
3 203
			
Externa bidrag har intäktsförts till samma belopp som ändamålskostnader under
året. Resterande erhållna bidrag har skuldförts. I ovanstående belopp ingår administrationsbidrag.		

Administrationskostnader
Till administrationskostnader räknas sådana kostnader som är nödvändiga för att
administrera föreningen Emmaus Björkå. I administrationskostnaderna ingår del av
lönekostnaden för föreningscheferna och den administrativa personalen (ekonomi,
personal IT mm) samt fördelade gemensamma kostnader.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Not 3 Ändamålskostnader
Flyktingstöd i Sverige
Organisationer i Sverige
Organisationer i Mellanöstern
Organisationer i Latinamerika
Organisationer i Afrika
Internationella Emmausrörelsen
Information och opinionsarbete Sverige
Övrigt
Summa

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.
Följande avskrivningstider har tillämpats:
Byggnader			
30 år
Anläggning i annans fastighet
10-20 år
Inventarier och fordon		
5-10 år
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2014
-300
-50
-2 917
-981
-34
-303
-2 669
-1 563
-8 816

2013
-108
0
-1 724
-1 020
-545
-279
-3 298
-224
-7 198

Not 4 Byggnader och mark
2014
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde
607
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden		 607

2013

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

-150
-20
-170

-124
-26
-150

Utgående restvärde enligt plan

437

456

607
607

Not 5 Inventarier och fordon
Ackumulerade anskaffningsvärden		
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2014

2013

18 879
584
19 463

18 712
167
18 879

Ingående avskrivningar/återtagande av utrangering
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-12 448
-1 998
-14 446

-10 229
-2 218
-12 448

Utgående restvärde enligt plan

5 018

6 432

Not 6 Kundfordringar
Kundfordringar
Osäkra kundfordringar
Summa

2014
748
-195
553

2013
375
-261
114

Not 7 Förutbetalda kostnader
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Summa

2014
2 171
138
2 308

2013
1 939
188
2 127

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

2014
250
0
0
50
300

2013
295
247
29
3
574

Not 9
Ändamålsbestämda Balanserat
Årets
Eget kapital
				
medel
kapital resultat
Ingående Balans
13 574
2 018
Omföring föregående års resultat
2 018
-2 018
Årets resultat
3 316
Avsättning ändamål
973
-973
Utgående balans
973
15 592
2 343

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

2014
1 259
5 444
122
108
6 932

2013
1 331
4 523
387
86
6 327

Not 13 Förutbetalda intäkter
Förskott grossistförsäljning
Summa

2014
392
392

2013
0
0

Totalt
15 592
3 316
18 908

Not 10 Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut med förfallotid om 2-5 år
Summa

2014
2 240
2 240

2013
3 200
3 200

Not 11 Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Skuld, källskatt
Presentkort och tillgodokvitton
Summa

2014
960
703
455
2 118

2013
960
747
374
2 081
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Emmaus Björkås skyltfönster på Linnégatan i Göteborg och Södra
Förstadsgatan i Malmö har under året fått återkommande uppmärksamhet och uppskattning från både massmedia och privatpersoner.

Här hittar du Emmaus Björkå
Göteborg

Malmö

Ångpannegatan 5
417 05 Göteborg
Telefon: 031-51 81 16

Norra Bulltoftavägen 65D
212 43 Malmö
Telefon: 040-28 64 70

Linnégatan 9
413 04 Göteborg
Telefon: 031-775 35 40

Lantmannagatan 59B
214 48 Malmö
Telefon: 040-92 35 40

Borås
Ålgårdsvägen 5-9
506 30 Borås
Telefon: 033-12 48 60

Halmstad
Flygaregatan 10
302 38 Halmstad
Telefon: 035-13 35 68

Södra Förstadsgatan 69
214 20 Malmö
Telefon: 040-97 10 15
Stöd vår verksamhet med en penninggåva
till pg 90 01 71-0.
Bli medlem genom att betala in medlemsavgiften på 200 kr till pg 33 36 29-4.
www.emmausbjorka.se
facebook.com/emmausbjorka

