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1 Förvaltningsberättelse 

2016, som var andra året i Emmaus Björkås sexårsstrategi, var ett år då Emmaus Björkå 

utvecklades på många sätt. Både i organisationen, i ändamålsarbetet och rent ekonomiskt lades 

många pusselbitar på plats som bådar gott inför framtiden. I omvärlden kännetecknades året 

dock av mörka politiska krafter som vann mark på ett sätt som nog ingen hade kunnat föreställa 

sig ens för några få år sedan. 

Som läget i både Sverige och världen ser ut just nu, är Emmaus Björkå en tydlig motpol till 

förtryck, imperialism och miljöförstöring. Sådana motpoler behövs så att folk har något positivt 

att samlas kring, oavsett om en är en engagerad aktivist, precis har rensat ut ett källarförråd, 

behöver handla kläder till familjen eller företräder en annan organisation i jakt på 

samarbetspartner. 

Striden kring moms på second hand från föregående år fick konsekvenser även 2016, dock 

positiva sådana eftersom det handlade om pengar som betalades ut till föreningen istället för 

tvärtom. Tack vare dessa medel samt ett rekordstarkt år för våra second handbutiker, kunde vi 

under året återigen slå rekord i utbetalda medel till våra projekt. 

En föreningschef, Linda Hamberg, gick i pension under hösten. Vi tackar Linda för de år som 

hon lett föreningen till den starka ekonomi och höga kvalitet i verksamheten som nu råder. 

Emmaus Björkå som samarbetspartner i Sverige, har också ett bra år bakom sig. Verksamheten 

med våra kommunala samarbeten fortsatte som tidigare att ge sysselsättning till människor med 

kognitiva funktionsnedsättningar. Ett annat område där samarbeten med kommuner och 

offentliga aktörer börjat ta form på en ny nivå under året handlar om insamling och hållbarhet. 

Där är Emmaus Björkå en attraktiv kompis som har mycket att erbjuda i den omställningen till 

ett hållbart samhälle, där vi också alltid kommer att se till att rättviseperspektiv finns 

representerade. 

1.1 Allmänt om verksamheten 

Föreningen Emmaus Björkå är en ideell förening med organisationsnummer 829500-1112.  

Emmaus Björkå har sitt säte i Göteborg. 

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 
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hand-verksamhet möjliggör vi återanvändning av insamlade 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. 

Betydande samarbeten 

Föreningen är en av den internationella Emmausrörelsens över 300 medlemsorganisationer. 

Emmaus Björkå är också medlem i Forum Syd. Båda dessa samlar solidaritets- och/eller 

biståndsorganisationer. I Sverige samarbetar vi med över 20 kommuner, Arbetsförmedlingen och 

Kriminalvården, i syfte att sysselsätta människor med olika former av svårigheter och att ge dem 

möjlighet att arbeta för hållbarhet och solidaritet. 

1.2 Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Viktiga förändringar i organisationen 

Förutom det extra tillskottet av ekonomiska medel från Frivillorganisationernas insamlingsråd (se 

mer om det under ”1.4 Resultat och ställning”), skedde viktiga förändringar i och runt 

ledningsgruppen. Föreningschef för internationellt arbete och opinion, Kristin Ivarsson, gick på 

föräldraledighet i juni och ersattes en vikarie i form av Johanna Azar. I second 

handorganisationen lämnade insamlingsansvarig Jan Axhage Emmaus Björkå i augusti, 

logistikchef Elisabeth Ahlström i september, föreningschef second hand Linda Hamberg i 

oktober (pension) samt personalchef Eva-Lena Åkesson i november. Ny föreningschef second 

hand blev tidigare försäljningschef Sandro D’Errico. I samband med att de andra 

ledningstjänsterna skulle ersättas, gjordes en omorganisation som godkändes av styrelsen i 

december 2016. Omorganisationen innebar flera förändringar, bland annat att: 

 En ny driftschef ersatte de tidigare chefstjänsterna för försäljning och produktion/logistik.

Sara Lindgren tillträdde tjänsten i december.

 Personalchefstjänsten ersattes av en HR Generalist. Tillträddes av Pernilla Stafsén i januari

2017.

 Ny insamlingsansvarig, med utökat miljöansvar, blev Magnus Nilsson, tidigare lagerchef i

Göteborg.

Viktiga händelser i omvärlden 

I omvärlden kännetecknades 2016 av en fortsättning på den polarisering som ökat även åren 

innan. Just 2016 var ökningen dock om möjligt ännu mer markant, med hårdare retorik och mer 

öppet förakt bland makthavare världen över. USA:s presidentval i slutet av året är en talande 

symbol för läget både i världspolitiken och även i många europeiska länder. I Sverige vann 

främlingsfientlighet och rasism ytterligare mark, inte minst i asylpolitiken. Människor som flyr till 
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Sverige från krig, förtryck och katastrofer har aldrig haft så små chanser som nu att få en trygg 

tillvaro så som alla människor har rätt till. 

Följden av nationalismens och fascismens frammarsch är naturligtvis att också förtryck, 

förföljelser och miljöhot ökat. För Emmaus Björkå innebär det dels att pressen på våra befintliga 

samarbetspartners ökat, dels att nya kriser och hjälpbehov spås dyka upp i allt snabbare takt. 

I januari 2016 gick den svenska regeringen officiellt ut med att den inte hade för avsikt att följa 

det riksdagsbeslut som de regerande partierna själva drivit igenom, att erkänna Västsahara. 

Samma år kastade Marocko ut FN:s observatörsstyrka MINURSO från det ockuperade området. I 

augusti bröt Marocko den 25 år gamla vapenvilan genom att röra sig militärt in i självständigt 

västsahariskt område, utan att Sverige eller EU fördömde brottet. Istället fick Sverige Marockos 

stöd och valdes in i FN:s säkerhetsråd 2017-2018. 

I Palestina kännetecknades 2016 av fortsatt ökad landgrabbing från Israels sida, fortsatta 

systematiska kränkningar av mänskliga rättigheter och ytterligare ökad takt på nybyggnationer 

av illegala bosättningar på Västbanken. 

1.3 Främjandet av ändamål under året 

1.3.1 Solidaritetsprojekt 

Emmaus Björkås solidaritetsprojekt sker genom samarbetsorganisationer. Samarbete med 

mottagande organisationer inleds alltid med att avtal utformas och skrivs under av båda parter. 

Avtalet reglerar hur medlen får användas, antikorruption, krav på finansiell och narrativ 

rapportering etc samt innehåller projektplan, målmatris och budget som bilagor. 

Under samarbetsperioden har Emmaus Björkås anställda kontinuerlig kontakt med 

samarbetsorganisationerna genom uppföljningsbesök och skype-möten, epost- och 

telefonkontakt. På dessa sätt följs måluppfyllelsen och effekterna av insatserna upp liksom hur 

ekonomin hanterats, om budgeten följts samt om planerade aktiviteter genomförts. Alla projekt 

som stöds med ändamålspengar ska uppfylla resultatkrav. 

Enligt avtalen med mottagande organisationer tar Emmaus Björkå regelbundet emot rapporter. I 

dessa ligger fokus på effekter av insatserna, måluppfyllelsen och budgetuppföljning. Vi begär in 

revision från mottagarorganisationerna. Om rapporterna inte är tillfredsställande sker 

uppföljning med organisationerna och eventuell komplettering begärs in. Inför varje nytt år görs 

en bedömning av vilka organisationer Emmaus Björkå ska fortsätta samarbeta med. 
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Ekonomisk översikt av solidaritetsprojekt under 2016 

Stöd till Sverige 739 tkr 

Stöd till Palestina/Libanon 3 090 tkr 

Stöd till Nicaragua 1 337 tkr 

Stöd till Moçambique/Västsahara/Algeriet 1 050 tkr 

Programutveckling 

I december 2015 meddelande Forum Syd att Emmaus Björkå beviljats programstatus, vilket 

innebär att man får ökade möjligheter att söka större summor pengar, för fler år i taget och 

med mer flexibilitet samt ökade möjligheter för inflytande. Det innebär dock också att Forum 

Syd ställer högre krav på system för intern styrning och kontroll. Under 2016 har vi därför ägnat 

oss åt att utveckla vårt program med målet att lämna in en programansökan i juni 2017. 

Utvecklingsarbetet har bestått av kompetensstärkning, bland annat gällande genus, miljö, Rights 

Based Management (RBM) samt intern styrning och kontroll. Personal på föreningsenheten har 

också deltagit i de möten som Forum Syd anordnar för programorganisationer. Det interna 

arbetet med att kvalitetsstärka vårt arbete har fortsatt under året. En första skiss över 

programmets mål och inriktning har gjorts och en ansökan om en global förstudie skickades in 

till Forum Syd och beviljades. 

Förstudien kommer att genomföras under 2017 och förberedelserna påbörjades under 2016. 

Sex av våra partnerorganisationer (tre palestinska och tre västsahariska organisationer) har 

bjudits in att delta i förstudien vars mål är att formulera programmets mål, gemensamma 

aktiviteter etc. 

Världen
1
 

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, Algeriet, 

Nicaragua och Mocambique.  

1
 De effekter av projektstöd som redovisas utgår enbart från det stöd som skickats av Emmaus Björkå, antingen 

genom egenfinansiering eller genom öronmärka gåvor och stöd från andra organisationer. Övriga effekter som 

mottagare finansierat på andra sätt redovisas inte. 
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Palestina 

Emmaus Björkå stödjer kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina och mot kränkningar av 

mänskliga rättigheter. VI har under 2016 gett stöd till lokala gräsrotsorganisationer som verkar 

för att stärka demokrati och mänskliga rättigheter. Våra sju samarbetsorganisationer arbetar 

med rättighetsbaserade, sociala och humanitära insatser i fem palestinska flyktingläger i Libanon 

samt på Västbanken och i Gaza. 

Barn och unga 

Under 2016 har Emmaus Björkå gett stöd till olika projekt inriktade på att stärka barn och 

ungdomars situation – i Palestina och i flyktingläger i Libanon. Genom organisationen Palestinian 

Child and Youth Institute (PCYI), som arbetar i två flyktingläger i norra Libanon, har 300 barn 

och unga fått stöd genom att möjliggöra daglig aktivitet med sport, kultur och läxhjälp. I samma 

satsning har föräldrar och lärare fått förhöjd kunskap om barnens behov och rättigheter.  

Organisationen Chouhah el-Nour Educational and Professional Organization (Cenep) har fått 

stöd till sin förskola för 80 flyktingbarn i flyktinglägret Shatila i Beirut. Barn mellan 4 och 6 år har 

fått undervisning och möjlighet till lek och pedagogisk verksamhet. På sikt kommer det att ge 

barnen bättre chanser att klara sig bra i grundskolan. Barnens mödrar har fått avlastning i 

vardagen och kontakt med andra föräldrar. Projektet genomfördes med stöd från Emmaus 

Westervik. 

Cenep har även fått stöd till sitt kulturhus som de driver i det tätt bebodda flyktinglägret Bourj 

el-Barajneh. Dagligen används kulturcentret av många olika grupper i olika åldrar och är en 

viktig samlingspunkt i flyktinglägret, som finns i ett konfliktfyllt område som annars 

kännetecknas av allmänt missnöje och uppgivenhet. Detta gör kulturhusets verksamhet särskild 

viktig. Många som använder kulturhuset ser det som den enda frizon att kunna träffas med sina 

kompisar och ha ro att göra läxor. Kulturhuset har dagligen mellan 40 och 55 besökande i alla 

åldrar. Vid festligheter och möten rymmer det ofta runt 300 personer. 20 personer med 

funktionsnedsättning använder också huset som dagcenter ett par gånger i veckan. 

Även på Västbanken har Emmaus Björkå gett stöd till en förskola. Här har organisationen Peace 

Home for Children and Motherhood (PHCM) fått stöd till sin verksamhet med 140 barn i ett 

område som påverkas starkt av ockupationen genom näraliggande israelska bosättningar som 

skapar instabilitet. Stödet har gett barnen en trygg vardag samt möjligheter till lärande och en 

bättre start i skolan. Även föräldrarna har kunnat få avlastning i vardagen och inkluderas i 

gemenskap med andra i föräldrar i liknande situation. Projektet genomfördes med stöd från 

Radiohjälpen. 

Organisationen Nuwat Social Solidarity Centre (Nuwat) i Libanons största flyktingläger Ein el-

Helweh har nått bra resultat med väldigt lite medel. Arbetet har skett inom områdena barn- och 

ungdomsarbete samt nödhjälpsinsatser. Emmaus Björkå beviljade under 2016 stöd till deras 

barn- och ungdomsarbete i lägret genom projektet ”Palestinian Children Club ’Farah; We grow 

and play for a better future’", som inkluderar socialt och identitetsstärkande arbete för 200 

barn, 100 ungdomar och 60 föräldrar. 
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Kvinnors rättigheter 

Emmaus Björkå har under året kunnat avsluta projektet ”Stärka kvinnors roll och skapa ökad 

delaktighet II” på Västbanken med organisationen Peace Home for Children and Motherhood 

(PHCM) med bra resultat. Genom studiecirklar och andra insatser för mer än 850 kvinnor, män, 

tjejer och killar har både individer och grupper stärkts till att bli mer jämställda och kunna 

påverka sin vardag och sin omgivning. Projektet har påverkat både familjemönster och 

samhällsutvecklingen genom ett ökat antal kvinnor i beslutsfattande positioner. Insatsen har 

delfinansierats med stöd från Forum Syd. 

Organisationen Union of Palestinian Women´s Committees (UPWC) på Västbanken har fått stöd 

till projektet ”Psychological and vocational support for women”, som ska stärka utsatta kvinnor 

som har fått sina rättigheter kränkta och/eller varit politiska fångar och därmed blivit socialt 

utstötta. 

Projekten med PHCM och UPWC har påverkat både familjemönster och samhällsutvecklingen 

genom ett ökat antal kvinnor i beslutsfattande positioner.  

På grund av föreningens goda ekonomi i slutet av 2016 kunde Emmaus Björkå besluta om stöd 

till ett projekt som Human Call Association (HCA) i Libanon planerat sedan 2013 men som vi 

fram till nu inte har lyckas finansiera. Projektet går ut på att med kapacitetsstärkande insatser 

stödja palestinska ideella organisationer i Libanon. Projektet utbildar volontärer som ska 

informera om hälsa, miljö och mänskliga rättigheter för kvinnor, barn och ungdomar i 

flyktinglägren Ein el-Helweh, Nahr el-Bared och el-Beddawi. Syftet är att skapa medvetenhet 

kring rättigheter i kampen för ett bättre liv. 

Sjukvård 

Under 2016 har Emmaus Björkå gett ekonomiskt stöd till Human Call Hospital i flyktinglägret Ein 

el–Helweh i södra Libanon. Sjukhuset drivs av Human Call Association (HCA) och är det enda 

sjukhuset som har öppet dygnet runt i det 100 000 människor stora flyktinglägret. Stödet har 

gjort det möjligt för flyktingar att få gratis vård och har därmed räddat liv.  

Organisationen Union of Health Work Committee (UHWC) i norra Gaza har fått stöd till Needy 

Patient Support Fund för sin medicinska verksamhet i al-Awdasjukhuset som de driver. Stödet 

har gett behandling för minst 40 patienter. 

Moçambique 

Emmaus Björkå samarbetar med organisationen Ademo-Monapo i Nampula-provinsen i norra 

Moçambique. De arbetar med att stärka civilsamhället och särskilt gruppen personer med 

funktionsnedsättningar. Moçambique är ett land som, efter ett långt befrielsekrig följt av många 

år av ytterligare väpnade konflikter, nu har en snabb ekonomisk utveckling. Trots det lever 

merparten av befolkningen fortfarande i fattigdom. De människor som drabbas hårdast är 

personer med funktionsnedsättning. 

Under 2016 har Emmaus Björkå gett stöd till projektet ”Ökade rättigheter för personer med 

funktionsnedsättningar i norra Moçambique”. Projektet arbetar utifrån metodiken Community 

Based Rehabilitation (CBR), en samhällsbaserad rehabilitering som strävar efter ett bättre liv för 
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alla i samhället, inklusive personer med funktionsnedsättning. Det är en rättighetsbaserad 

strategi som syftar till att stärka funktionshinder och samhället tillsammans på lika villkor. Det är 

ett 3-årsprojekt med stöd från Forum Syd, och inkluderar informationsarbete kring självhjälp, 

rättigheter, sexuellt överförbara sjukdomar samt genus och jämställdhet. Ademo-Monapo har 

stärkts som organisation genom detta stöd och blivit ett bra exempel för andra organisationer, 

lokala och nationella, samt lokala myndigheter att det går att förändra och påverka. 

Även ett kunskapsutbyte mellan dagliga verksamheter i ett par kommuner i Sverige och 

representanter från Ademo-Monapo är pågående sedan 2010 och har fortgått under 2016. 

Utbytet har varit lyckat och har gett deltagare inspiration och ökad förståelse för sin egen och 

andras situation. 

Västsahara 

Emmaus Björkå stödjer kampen för ett fritt Västsahara som en del i vårt arbete mot förtryck och 

imperialism. Våra samarbetsorganisationer är landets befrielserörelse Polisario, 

ungdomsorganisationen UJSARIO och två mediegrupper: Equipe media (baserade i det 

ockuperade Västsahara) och Saharawi Voice (baserade i flyktinglägren i Algeriet).  

Stöd till Polisario 

Emmaus Björkå ger finansiellt stöd till Polisarios kontor i Sverige så att de kan arbeta politiskt 

och diplomatiskt för självbestämmande. Stödet används till lokalkostnader, resor och möten 

mellan Polisarios representant i Sverige och politiker. 

Materiellt stöd 

Förutom att arbeta för självständighet organiserar Polisario även flyktinglägren i sydvästra 

Algeriet där ca 160 000 västsaharier lever. Emmaus Björkå skickar materiellt stöd i form av skor 

och babypaket till de västsahariska flyktinglägren. Sändningarna samordnades tidigare av den 

svenska organisationen Praktisk Solidaritet och finansierades av Sida. Från och med 2015 ingår 

Emmaus Björkå inte längre i de Sida-finansierade sändningarna och vi finansierar och 

administrerar numera våra egna sändningar. 

Stödet består av skor och baby-paket och lindrar nöd för människor som är ekonomisk och 

materiellt beroende av omvärlden både i sin vardag och i sin kamp för självbestämmande. Under 

2016 skickade Emmaus Björkå 10 ton skor och 2 ton babypaket. Detta gav 15 000 människor 

skor och 2 000 blivande mödrar varsitt paket med barnkläder, tygblöjor och en filt. 

UJSARIO 

Ett projekt i samarbete med den västsahariska ungdomsorganisationen UJSARIO (baserade i 

flyktinglägren i Algeriet) formulerades och beviljades under 2016 finansiering av Forum Syd. 

Projektet inleddes redan under hösten 2016 och kommer att pågå under hela 2017. Målet är att 

stärka UJSARIO:s kapacitet inom projektadministration. Förutom bland annat kurser i finansiell 

kapacitet och projekthantering samt en ny hemsida och etablerade rutiner för bokföring så 

innehåller också projektet ett besök av unga från vår nicaraguanska partnerorganisation MCN 

(se nedan under rubriken ”Nicaragua”) till flyktinglägren. Tanken är att representanter från 
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MCN ska dela med sig av sina erfarenheter av att ha drivit projektet ”Unga Bygger demokrati” i 

sju år.   

Equipe media och Saharawi Voice 

Ett projekt i samarbete med de båda västsahariska mediegrupperna Saharawi Voice (baserade i 

flyktinglägren) och Equipe Media (baserade i det ockuperade Västsahara) samt det svenska 

filmkollektiver RåFILM beviljades stöd av Svenska Institutet. Projektets kärnaktiviteter var ett 

nätverksmöte i Göteborg och Malmö i augusti 2016. De båda västsahariska organisationerna 

skickade två representanter var till nätverksmötet som varade i två veckor och bestod av både 

planeringsmöten inför framtida samarbeten, workshops i dokumentärfilm och påverkansarbete. 

Målet är att detta bara är starten på ett långsiktigt samarbete mellan oss för att stärka de 

västsahariska gruppernas kapacitet och nätverk. 

Nicaragua 

Emmaus Björkås stöd till Nicaragua syftar till att stärka landets demokrati och folkstyre. Vi 

samarbetade under 2016 med den breda folkrörelsen Movimiento Comunal Nicaragüense 

(MCN) som vi ser som en viktig kraft för positiv förändring av det nicaraguanska samhället. 

Genom att arbeta med unga människors inflytande vill vi också främja en föryngring av 

organisationen. 

Unga bygger demokrati 

Projektet ”Unga bygger demokrati” är ett flerårigt utvecklingssamarbete vars mål 2016 var att 

stärka MCN:s kapacitet att arbeta demokratiskt för fattiga människors rättigheter genom att öka 

ungdomars och kvinnors inflytande i organisationen. 

Unga kvinnor och män har inom ramen för projektet utövat direkt inflytande över dess innehåll, 

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 (bland annat 

en kampanj för bloddonation). 

”Unga bygger demokrati” möjliggjorde under 2016 att de unga nått en högre representation 

inom MCN:s olika forum för beslut. Till exempel är numera 11 av 40 ledamöter i MCN:s 

nationella råd personer under 30 år. MCN:s nationella ungdomskommission samlades inom 

ramen för projektet för att utvärdera föregående år (2015) och planera ungdomsarbetet under 

2016. Ungdomskommissionen träffades också regelbundet för att följa upp årsplanen. Detta är 

viktigt inte bara för arbetet som ska utföras utan också för att det innebär en praktisk bildning 

av unga ledare i målstyrt arbete och planering. 

De ungas organisering och planeringsarbete möjliggjorde att bland annat följande aktiviteter 

genomfördes under året: 

 Ett nationellt ungdomsforum hölls i september 2016 där 80 ungdomar från 8 olika

kommuner deltog och arbetade fram ett lagförslag kring rätten till utbildning och jobb.
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 Det nätverk av unga juridiska rådgivare som skapats under projektåren höll studiecirklar

där unga kunde lära sig mer om de lagar och regler de kan luta sig mot i sitt politiska

deltagande.

 De unga i MCN genomförde informationskampanjer angående sexuell och reproduktiv

hälsa (med fokus på våld i nära relationer) samt bloddonationskampanjer.

Under året arbetade även Emmaus Björkå och MCN i enighet med den utfasningsplan som togs 

fram i samarbete med MCN under 2015. Under 2016 innebar detta att ett kärnstöd betalades ut 

till MCN. Dessa extra medel kommer bland annat att användas till att anställa tre personer som 

har till uppgift att arbeta med slutrapporten som ska lämnas till Forum Syd i september 2017. 

Projektet ”Unga Bygger demokrati” avslutades planenligt den 31 december 2016. Samtidigt 

avslutades också Emmaus Björkås ekonomiska stöd till MCN. 

Praktikantprogrammet 

Under 2015 deltog Emmaus Björkå i det Sida-finansierade praktikantprogrammet. Programmet 

slutrapporterades under 2016 och Emmaus Björkå valde att inte fortsätta sitt deltagande då vi 

under 2016 och några år framöver ägnar kraft åt att bygga upp vårt Forum Syd-finansierade 

program. 

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. Vårt fokus är asylrätt och 

antirasism. 

Asylrättsrörelsen 

Emmausrörelsen har en lång tradition av att välkomna alla människor. Emmaus Björkå vill att 

Sverige istället för att motarbeta, ska välkomna de migranter 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 hjälp till hälso- och sjukvård, och arbetar politiskt för en 

human flyktingpolitik. Vi ger även kläder och annat materialstöd till papperslösa genom dessa 

organisationer. 

Materialstöd till andra utsatta grupper 

Vi har under året fortsatt vårt samarbete med Dagcentret Famnen i Göteborg som drivs av 

Frälsningsarmén och vänder sig till EU-migranter. Under 2016 gav vi 5 ton kläder till Famnen. Vi 

gav också mindre volymer till organisationer med liknande verksamhet. 

Övrigt stöd i Sverige 

Övriga stöd från Emmaus Björkå till organisationer och initiativ i Sverige värda att notera under 

2016 är Asylstafetten, Ship to Gaza och Women’s Boat to Gaza. 
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1.3.2 Miljö 

Miljö som rättvisefråga 

Emmaus Björkå ser en tydlig koppling mellan globala rättvisefrågor och miljö. Vår miljögärning 

är därför viktig både i sig själv och för att minska de problem inom miljö och mänskliga 

rättigheter som svensk konsumtion leder till i andra länder. I en tid då allt fler svenska 

myndigheter och kommuner får upp ögonen för cirkulär ekonomi och återanvändning som 

lösningen på en del av konsumtionsproblematiken, har Emmaus Björkå redan en färdig modell 

som tycks intressera allt fler. 

Under 2016 samlade föreningen in 4 319 492 kg prylar, kläder, textilier och skor. Utav dessa 

utgörs 1 305 ton av prylar (inklusive möbler). Det betyder att vi motverkar miljöbelastning och 

energiförbrukning motsvarande över 3 000 ton för kläder, textilier och skor – i huvudsak i 

tillverkningsländer där vattenbrist, kemikalie- och luftföroreningar vållar stora problem. 

Hormonstörande ftalater 

Under året har vi som första stora second hand-kedja i Sverige tagit bort alla produkter med 

mjukgörande och hormonstörande ftalater ur vårt butikssortiment gällande leksaker, 

barnaccessoarer och regnkläder för barn. 

Forskning och utveckling 

Föreningen har också inlett sin första medverkan i forsknings- och utvecklingsprojekt i 

samarbete med myndigheter och offentliga organisationer, näringsliv och idébaserade 

organisationer. Vi ingår sedan september 2016 i Swereas testbädd vars treåriga projekttid vi 

bidrar till med arbete och testmaterial till ett värde av 460 000 kr. Testbädden ska påvisa nya 

möjligheter till textilbaserad återvinning – där textil kan omvandlas till andra material och/eller 

användas som bas till andra industriprodukter (filter, plastprodukter, möbler etc). 

Samarbeten kring hållbarhet 

Emmaus Björkå har under 2016 haft flitig kontakt med ett antal andra svenska aktörer kring 

frågor om hållbar textilhantering och återbruk. Samtal och/eller avtal har etablerats mellan 

Emmaus Björkå och bland andra Ellos AB, Göteborgs Stad Miljökontor, Göteborgs Stads 

Kretslopp och Vatten, Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Wargön Innovations, 

SWEREA samt Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen. 

Tillsammans med Göteborgs Stads Kretslopp och Vatten har avtal slutits gällande insamling av 

hårda varor på återvinningscentraler (ÅVC) i Göteborgs Stad. Under hösten 2016 togs nya 

containermodeller fram för att ytterligare underlätta för allmänheten att själv sortera hårda varor 

(det vill säga sådant som inte räknas som textil eller liknande) inne på återvinningscentraler. 

Emmaus Björkå har under 2016, tillsammans med Myrorna och Human Bridge, inlett ett 

samarbete gällande ackrediterad närvaro inne på FTI:s återvinningsstationer (ÅVS) i Göteborgs 

Stad. Projektet har haft mycket goda resultat och förväntas expandera under 2017. 
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Fastighetsnära insamling 

Emmaus Björkå samarbetar även med Myrorna och Human Bridge inom det nydanande fältet 

fastighetsnära insamling (FNI), som går ut på att göra textilinsamling tillgänglig i flerbostadshus. 

Syftet är att ytterligare minska andelen textil som slängs i hushållssopor genom att istället välja 

att slänga dem i en behållare för återbruk och återvinning. I januari 2017 slöts avtal mellan 

Emmaus Björkå och Göteborgs Stads Kretslopp och Vatten, där vi rekommenderas för 

samarbete med ett antal fastighetsägare. I skrivande stund är Göteborgs Bostads AB, 

Familjebostäder samt fristående bostadsrättsföreningar aktörer som visat intresse och/eller inlett 

samarbete med Emmaus Björkå kring fastighetsnära insamling. 

1.3.3 Socialt ansvar på arbetsmarknaden 

Emmaus Björkå arbetar för att hjälpa personer med olika typer av svårigheter till en utvecklande 

och hållbar arbetsvardag. På så vis blir även hur vi tillsammans tjänar in de ekonomiska medel 

som sedan betalas ut som bistånd i sig en viktig del av ändamålsarbetet. Under 2016 hade ca 

350 personer någon form av sysselsättning organiserad av eller i samarbete med föreningen. 

Kommunala samarbeten 

Emmaus Björkå har i 27 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. 

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”. Deltagarna sköter 

själva insamling, sortering och försäljning i sina egna second hand-butiker. Många av våra 

kommunala samarbetspartners tillverkar också baby- och barnpaket som skickas som 

materialstöd till Västsahara. Även andra varor av återbrukad textil tillverkas genom dagliga 

verksamheter som Emmaus Björkå samarbetar med. Vi stödjer verksamheterna med 

organisatorisk rådgivning, grafiskt material samt marknadsföring. Överskottet går sedan till 

föreningens solidaritetsprojekt. 

Arbetsträning och praktik 

Emmaus Björkå erbjuder arbetsträning och praktik till tre grupper: 

 personer som står långt utanför arbetsmarknaden

 personer som har funktionsnedsättningar

 personer som får sin praktik genom Frivården
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Genom att erbjuda individuellt planerad arbetsträning och praktikplats tar Emmaus Björkå ett 

socialt ansvar samtidigt som deltagarna efter förmåga bidrar till solidaritetsarbete på ett 

värdefullt sätt. Vi räknar antal deltagare och inte heltidsplatser för att kunna ta socialt ansvar för 

att varje individs tid på Emmaus Björkå ska hålla god kvalité och innebära både utmaning och 

utveckling. De tilldelade arbetsuppgifterna planeras efter personens individuella behov och 

handledning, kontinuerlig uppföljning och målbild ligger i fokus. 

Enligt Emmaus Björkås strategi 2015-2020 skall föreningen erbjuda arbetsträning och social 

gemenskap för ca 40-50 personer löpande. Under 2016 tog föreningen emot sammanlagt 142 

personer för arbetsträning och praktik på våra enheter i Göteborg, Malmö, Halmstad och Borås. 

1.3.4 Opinionsarbete och synlighet 

Ett av Emmaus Björkås ändamål är att påverka opinionen i Sverige i en rad frågor som vi ser som 

nödvändiga för att uppnå ett rättvisare samhälle. Opinionsarbetet har fokus på de projekt och 

geografiska områden som vi skickar ekonomiskt stöd till samt de frågor som utöver det blir 

nödvändiga utifrån vår värdegrund. 

Skyltfönster 

Emmaus Björkå har under 2016 fortsatt att använda skyltfönstren i de centralt belägna 

butikerna på Linnégatan i Göteborg och Södra Förstadsgatan i Malmö för att skapa politisk 

påverkan. Skyltningarna under 2016 har bland annat handlat om normkritik och 

likaberättigande, kampen för ett fritt och demokratiskt Palestina, konsumtionskritik, socialism 

samt HBTQ-personers rättigheter. 

Massmedia 

Emmaus Björkås genomslag i media prioriterades inte under första halvåret 2016 på grund av 

personalbrist, men tog fart efter sommaren då detta problem löstes. 

Totalt under året hade Emmaus Björkå större medial exponering än någonsin tidigare. Flera 

opinionstexter publicerades i de största tidningarna såsom Aftonbladet och Svenska Dagbladet, 

och vårt pressarbete resulterade i ett antal intervjuer med både stora och små nyhetskanaler 

över året. 

Störst uppmärksamhet fick provokationen som vi och våra gäster utsattes för av organiserade 

högerextremister inne på Bokmässan i Göteborg, något som ledde till att Emmaus Björkå-

personal mejl- och telefontrakasserades, mordhotades, hängdes ut nätet samt att 

nazisttidningen Nya Tider till slut polisanmäldes under början av 2017. 

Andra områden som fått mycket uppmärksamhet i media var kring våra västsahariska gäster, 

vilka förutom projektaktiviteterna intervjuades i flera olika tidningar och som också träffade ett 

antal politiker under vistelsen i Sverige, samt utrensningen av ftalater i barnsortimentet. Samtliga 

av dessa nämnda exempel hade genomslag i flera av landets största tidningar samt radio och tv. 
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Digitala medier 

Facebook har fortsatt att vara en viktig kanal för vårt opinionsarbete, och Emmaus Björkå hade 

vid årets slut knappt 4000 följare på Facebook. Enskilda inlägg når ofta långt fler människor, 

som mest under 2016 nådde ett enskilt inlägg över 60 000 personer. 

Emmaus Björkås aktivitet på Instagram har ökat något, och fungerar som ett bra komplement till 

Facebook med mer fokus på mode och på vår försäljning. Skyltfönstren, med sin naturliga 

grafiska beskaffenhet, har spridits mycket genom Instagram. 

Hemsidan, som renoverades under 2015, fungerade bra hela året. Tack vare en donation av 

sökmotorreklam kunder vi under andra halvåret ungefär dubbla antalet dagliga besökare på 

sidan. 

Events 

Emmaus Björkå har under 2016 anordnat och/eller deltagit i många event. På Bok & 

Biblioteksmässan arrangerade vi två seminarier. Ett gjordes tillsammans med våra egna aktivister 

kring deras projekt ”Spring för frihet”, som handlar om att aktivera svenskar att springa Sahara 

Marathon och uppmärksamma ockupationen av Västsahara. Det andra leddes av Alexandra 

Pascalidou, som intervjuade redaktionsgruppen och en av författarna till boken 

Flyktingfängelser, vars utgivning Emmaus Björkå tidigare varit med att bekosta. Det var också 

det sistnämnda seminariet som utsattes för en högerextrem provokation, som fick ett betydande 

medialt efterspel. 

Demonstrationer och publika möten 

Emmaus Björkå tillhandahöll traditionsenligt scenlastbil för demonstrationer och torgmöten där 

vi står som medarrangör eller vars syfte ligger i linje med föreningens värdegrund och 

prioriteringar vid sammanlagt ett tiotal tillfällen under 2016. 

1.4 Resultat och ställning 

Överskottet till föreningens ändamålsarbete kommer från intäkterna i second hand-

verksamheten, institutionella medel från Forum Syd, bidrag från Radiohjälpen och Svenska 

Institutet samt övriga gåvor. 

Av vår inbetalade moms för 2015 betalades 80 % tillbaka via Frivilligorganisationernas 

Insamlingsråd (FRII) samma år. De resterande 20 % kom under 2016. Utöver det betalade FRII 

även ut drygt 6 miljoner kronor mer än våra kostnader, detta efter att de upptäckt att de fått 

pengar över i FRII då alla utbetalningar var gjorda. 

Under 2016 ökade intäkterna i butik med hela 6 % och nästan 4 miljoner kronor. Detta 

tillsammans med utbetalningarna från FRII gjorde att vi kunde betala ut 1,2 miljoner kronor (21 

%) mer än budgeterat. 
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Under året har Emmaus Björkå gjort en del större investeringar – en ny lastbil, fler 

insamlingsboxar samt uppdateringar av butiksinredning för butikerna. Investeringar fortsätter 

under 2017. 

1.5 Framtida utveckling 

Rent ekonomiskt ligger föreningen ungefär ett år före jämfört med den femårsstrategi som 

antogs på årsmötet 2015. Den goda ekonomiska situationen ger möjlighet att investera i 

verksamheten, och på sikt expandera. Större volymer tillsammans det nya programbaserade 

biståndet skapar förutsättningar för en ökning i både kvalitet och kvantitet för föreningens hela 

ändamålsarbete. 

Cirkulär ekonomi och miljö 

På miljösidan accelererar svenska makthavare och myndigheter sitt intresse för att minska 

resursslöseri och ser hela tiden i ökande grad återanvändning, återbruk och återvinning som 

viktiga nycklar att uppnå sina hållbarhetsmål. Vi räknar med mer uppmärksamhet från offentligt 

håll, men också att konkurrensen om skänkta kläder och prylar kommer öka. Emmaus Björkå är 

idag ledande när det gäller kvalitet inom både insamling, sortering, prismärkning och 

butiksförsäljning. För att behålla den position behöver utvecklingsarbetet vara medvetet, 

metodiskt och lärande. 

Framtida hjälpbehov 

2016 bar tyvärr med sig ytterst få tecken på att hjälpbehoven i de regioner som Emmaus Björkå 

arbetar med kommer annat än öka. Världspolitiken har under 2016 tagit en vändning som 

snarast tyder på att geopolitiska konflikter kommer att bli ett större problem, inte minst i de 

områden där de redan definierar läget. 

För Palestinas del är det ytterst oroväckande att USA inte längre ser ut att ställa sig bakom kravet 

på en tvåstatslösning, och att presidentadministrationen har så täta både ekonomiska och 

personliga kopplingar till de olagliga bosättningarna. 

Vad gäller Västsahara, så har Marocko under 2016 agerat mycket aggressivt. Dess inträde i 

Afrikanska Unionen bär dock en del hopp med sig. Sverige minskar nu sitt totala bistånd till de 

västsahariska flyktinglägren, där en stor del av befolkningen redan lider av undernäring. Emmaus 

Björkås stöd till Västsahara, samt vårt opinionsarbete i Sverige, kommer därför att fortsätta vara 

oerhört viktiga. 

I Sverige har asyllagarna skärpts, och därför kommer fler människor att behöva gömma sig i 

Sverige för att undgå att skickas till länder där de kan vänta sig våld och förtryck. Vi spår att 

Sverige därför kanske är den plats där hjälpbehovet kommer öka som mest, av de områden som 

vi arbetar med. 
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1.6 Övrig icke-finansiell information 

1.6.1 Jämlikhet 

Styrelsen antog i september 2016 en ny jämlikhetspolicy, som ska genomsyra både 

organisationens interna arbete samt vårt ändamålsarbete. Policyn implementeras vidare under 

2017. 

1.6.2 Medlemmar 

Vid årets slut hade föreningen 194 medlemmar, en ökning med 33 gentemot föregående år. 

Årsmötet beslutade att införa en solidarisk medlemsavgift. Ordinarie medlemsavgift är 200 kr/år 

men den som behöver kan välja att betala från 50 kr för sitt medlemskap. Det går också att lösa 

solidaritetsmedlemskap för 500 kr/år. 

Medlemskapet ger rösträtt på föreningens årsmöte, samt månatliga utskick med nyheter om 

kommande och genomförda aktiviteter och inte minst rapportering om det fortskridande 

arbetet med föreningens ändamål och projekt. 

Lokala grupper 

Emmaus Björkå har inga distrikts- eller lokalföreningar. Däremot finns det arbetsgrupper där 

medlemmar kan engagera sig i frågor som intresserar dem. Aktiviteterna i dessa grupper rör ofta 

planering och genomförande av olika sorters arrangemang, till exempel konserter, resor, 

seminarier etc. Arbetsgrupperna som varit aktiva under 2016 har haft fokus på Västsahara, 

Palestina, asylrätt, Moçambique och antiimperialism. 

Volontärer och frivilliginsatser 

Under året har medlemmar arbetat ideellt i exempelvis montern på Bok & Biblioteksmässan, 

utåtriktade seminarier och panelsamtal samt engagerat sig i en antikolonial studiecirkel. 

I butiks- och sorteringsverksamheten har sammanlagt ett tiotal volontärer återkommande men i 

begränsad grad hjälpt till med det löpande arbetet. 

Värdet av ovanstående ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 
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1.6.3 Anställda 

Emmaus Björkå hade under perioden 2016 i genomsnitt 144 anställda, varav 82 kvinnor och 62 

män. Arbetsuppgifter som hanteras av anställda rör merparten av den dagliga verksamheten, 

med alltifrån insamling, sortering, försäljning till projekthandläggning och övrig administration. 

Föreningen är ansluten till arbetsgivarorganisationen KFO och har kollektivavtal med 

Handelsanställdas förbund samt Unionen. 

Föreningens samtliga enheter har regelbundna arbetsplatsträffar minst tio gånger om året, där 

anställda bland annat diskuterar arbetsmiljö och hur system och rutiner kan förbättras avseende 

bland annat effektivitet och måluppfyllelse. 

1.6.4 Förvaltning 

Styrelse 

Föreningens styrelse bestod från årsmötet i april 2016 av en ordförande, sju ordinarie ledamöter 

och tre suppleanter. Ordförande var Hans Hahn. Ordinarie ledamöter var Viktoria Olausson, 

Mickey Berndtsson, Christer Johansson, Maya Zaidan, Krister Holm, Zahra Bayati och Pelle Hällje. 

Suppleanter var Laila Einarsson, Ingela Friman och Mikael Belin. 

Under 2016 har styrelsen haft sammanlagt nio sammanträden, samtliga har protokollförts. 

Styrelseledamöter erhåller inga arvoden, men blir ersatta för resekostnader. Ersättning till 

personer i ledande befattning finns under rubriken Noter. 

Ledningsgrupp 

Föreningen leds av två föreningschefer, Sandro D’Errico med ansvar för second hand och Kristin 

Ivarsson med ansvar för internationellt arbete och opinion. Under perioden augusti 2016 till och 

med april 2017 vikarierar Johanna Azar som föreningschef med ansvar för internationellt arbete 

och opinion. Ledningsgruppen bestod vid årets slut av även Sara Lindgren, driftschef, samt 

Elisabeth Svedberg, ekonomichef. För ledningsgruppens tidigare sammansättning och 

förändringar, se ”1.2 Viktiga händelser under räkenskapsåret”. 

Valberedning 

Louise Thorn (sammankallande), Lasse Björkdahl och Olof Gradin. 
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Revisorer 

Revisor: Inger Sjöberg, auktoriserad revisor från Ernst & Young i Göteborg. 

Internrevisorer: Gabor Tiroler och Johanna Engelbrecht, ordinarie, samt Nanna Nilsson och 

Monzer el-Sabini, suppleanter. 

1.6.5 Övrig information 

90-konto

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar Emmaus Björkås verksamhet och vi har två 90-konton, pg 

90 01 71-0 och bg 900-1710. 

Representation i andra styrelser 

Emmaus Björkå fanns efter årsmötet 2016 representerade i Riksföreningen Emmaus Sveriges 

styrelse med tre representanter: Christer Johansson (ordförande), Lasse Björkdahl samt Joudi 

Sabayn (som dock pausade sitt engagemang). Viktoria Olausson valdes till Emmaus Europas 

styrelse, och är därmed också hon adjungerat till Riksföreningens möten.  

Intressepolitiska engagemang 

Emmaus Björkå är medlem i nätverket Ideell Second Hand, som representerar 90-

kontoinnehavande ideella second hand-organisationers intressen gentemot makthavare och 

myndigheter. Utöver detta bedriver föreningen ingen lobbyverksamhet, men däremot ett aktivt 

publikt påverkansarbete genom alltifrån butiksskyltningar och medlemsaktiviteter till mässor och 

debattartiklar i dagspress. 

Kontaktuppgifter 

Telefon: 031-23 30 80 

E-post: info@emmausbjorka.se

Adress: Ångpannegatan 6, 417 05 Göteborg 

Internet 

På internet finns Emmaus Björkå tillgängligt via www.emmausbjorka.se, 

facebook.com/emmausbjorka samt www.instagram.com/emmaus_bjorka 
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Butiker 

Emmaus Björkå driver sju butiker i egen regi. Utöver dessa drivs 15 butiker genom kommunala 

samarbeten, adresser till dessa återfinns på www.emmausbjorka.se/kompisbutiker. 

Flygaregatan 10 302 38 Halmstad 035-13 35 68

Lantmannagatan 59B 214 48 Malmö 040-92 35 40

Linnégatan 9 413 04 Göteborg 031-775 35 40

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

Södra Förstadsgatan 69 214 20 Malmö 040-97 10 15

Ålgårdsgatan 5-9 506 30 Borås 033-12 48 60

Ångpannegatan 5 417 05 Göteborg 031-51 81 16
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2 Flerårsöversikt 

tkr 

Balansrapport 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kassa och bank 3 247 2 595 9 314 13 551 6 331 21 415 

Anläggningstillgångar 4 952 8 965 6 888 5 454 6 720 6 482 

Omsättningstillgångar 13 005 14 399 13 150 13 897 21 589 16 165 

Summa tillgångar 21 204 25 959 29 352 32 902 34 640 44 062 

Kortfristiga skulder 2 054 3 632 3 759 3 998 4 130 5 250 

Semesterlöneskuld 4 155 4 258 4 523 5 444 5 149 4 979 

Leverantörsskuld 1 650 2 965 2 278 2 313 2 280 1 772 

Långfristiga skulder 0 1 531 3 200 2 240 1 280 320 

Eget kapital 13 345 13 574 15 592 18 908 21 801 31 741 
Summa skulder & eget 
kapital 21 204 25 959 29 352 32 902 34 640 44 062 

Resultatrapport 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Verksamhetsintäkter 60 690 72 365 77 752 82 363 81 211 97 895 

Personalkostnader 
-35
820

-44
311

-47
196 -49 933

-49
121 -53 772

Övriga kostnader 
-17
674

-21
981

-22
453 -22 305

-20
719 -25 797

Avskrivningar -2 750 -1 820 -2 245 -2 017 -1 501 -1 815

Finansiella intäkter/kostnader 39 -57 -165 -114 -634 190

Resultat före kontantstöd 4 485 4 196 5 694 7 995 9 236 16 701 

Kontantstöd -3 909 -3 968 -3 676 -4 679 -6 343 -6 761

Resultat 576 229 2 018 3 316 2 893 9 940

Nyckeltal 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Kassalikviditet 101% 62% 115% 147% 132% 215% 

Soliditet 63% 52% 53% 57% 63% 72% 

Nyckeltalsdefinition 

Kassalikviditet - Kassa & Bank + Omsättningstillgångar minus varulager i procent av kortfristiga skulder 

Soliditet - Beräknat eget kapital i procent av totalt kapital  
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3 Resultaträkning 

tkr Not 2016 2015 

Verksamhetsintäkter 

Medlemsavgifter 28 27

Insamlade medel 86 124 

Försäljning 2 85 416 80 376 

Projektbidrag 3 2 616 2 772 

Övriga verksamhetsintäkter 9 749 -2 088

Summa föreningens intäkter 97 895 81 211 

Verksamhetskostnader 1, 4 

Ändamålskostnader 5 -11 880 -11 251

Insamlingskostnader -75 358 -65 482

Administrationskostnader -907 -951

Summa föreningens kostnader -88 145 -77 684

Verksamhetsresultat 9 750 3 527 

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter och liknande resultatposter 259 15 

Räntekostnader och liknande resultatposter -69 -649

Summa resultat från finansiella investeringar 190 -634

Resultat efter finansiella poster 9 940 2 893 

Årets resultat 9 940 2 893 

Fördelning av årets resultat 

Årets resultat enligt resultaträkningen 9 940 2 893 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigar år 319 

Reservering av ändamålsbestämda medel som  

erhållits men inte utnyttjats under året 

Kvarstående belopp för året 9 940 3 212 
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4 Balansräkning 

tkr Not 2016-12-31 2015-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar  

Byggnader och mark 6 400 418 

Inventarier  7 
6 082 

6 302 

6 482 6 720 

Summa anläggningstillgångar 6 482 6 720 

Omsättningstillgångar  

Varulager 

Handelsvaror 11 773 12 687

Kortfristiga fordringar 

Kundfordringar  8 1 374 35 

Övriga fordringar  288 10 

Skattefordringar 689 513

Momsredovisning 0 5 779

Förutbetalda kostnader 9 1 800 2 315 

Upplupna intäkter 10 241 250 

4 392 8 902 

Kortfristiga placeringar 

Kassa och bank  21 415 6 331 

Summa omsättningstillgångar 37 580 27 920 

Summa tillgångar 44 062 34 640 
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Fortsättning Balansräkning 

2016-12-31 2015-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital  

Balanserat kapital 21 147 17 935 

Ändamålsbestämda medel 654 654 

Årets resultat 9 940 3 212 

31 741 21 801 

Långfristiga skulder  

Skulder till kreditinstitut 11 320 1 280

320 1 280 

Kortfristiga skulder  

Skulder till kreditinstitut 12 960 960

Leverantörsskulder 1 772 2 280

Övriga skulder 12 1 468 1 452 

Upplupna kostnader 13 7 647 6 701 

Förutbetalda intäkter 14 154 166 

12 001 11 559 

Summa eget kapital och skulder 44 062 34 640 

Förändring i eget kapital 

Ändamålsbestämda 
medel 

Balanserat 
kapital Årets resultat Totalt 

Ingående Balans 654 18 908 2 239 21 801 

Omföring föregående års resultat 2 239 -2 239

Årets resultat 9 940 9 940 

Utnyttjade ändamålsbestämda medel 

Avsättning ändamål 

Utgående balans 654 21 147 9 940 31 741 
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5 Kassaflödesanalys 

2016-01-01 2015-01-01 

Den löpande verksamheten - 2016-12-31 -2015-12-31

Verksamhetsresultat 9 750 3 527

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 

Avskrivningar 1 815 1 501

Förlust vid utrangering 32 0 

Erhållen ränta 260 15 

Erlagd ränta -69 -649

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital 11 788 4 394 

Förändring av varulager 914 -2 507

Förändring av kortfristiga fordringar 4 510 -5 185

Förändring av kortfristiga skulder 442 -195

Kassaflöde från den löpande verksamheten. 17 654 -3 493

Investeringsverksamheten 

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 610 -2 767

Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 610 -2 767

Finansieringsverksamheten 

Amortering av skuld -960 -960

Kassaflöde för finansieringsverksamheten -960 -960

Årets kassaflöde Ökning/Minskning av likvida 
medel 15 084 -7 220

Likvida medel vid årets början 6 331 13 551

Likvida medel vid årets slut 21 415 6 331 
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6 Tilläggsupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Föreningen Emmaus Björkås redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 

med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (K3). 

Detta är tredje gången föreningen tillämpar BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 

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. 

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 

Föreningen 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. 

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. 

Lagervärdering 

Skänkta varor har värderats till försäljningsvärdet minskat med försäljningsomkostnader och inkurans. 

Anläggningstillgångar 

Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet 
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minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt 

över den bedömda ekonomiska livslängden. 

Följande avskrivningstider har tillämpats: 

Byggnader       30 år 

Anläggning i annans fastighet      5-20 år

Inventarier och fordon        5-10 år

Datorer       3 år
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7 Noter till resultat- och balansräkning 

Not 1    Personal 

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

2016 2015 

Lön, ledande befattningshavare * 932 774

Löner och andra ersättningar, övriga anställda 36 809 33 997 

Sociala kostnader inklusive arbetsmarknadsförsäkringar 15 045 13 438 

Övriga personalkostnader 986 912

Summa  53 772 49 121 

* Under 2016 leddes föreningen av föreningscheferna för Second Hand samt 

Internationellt arbete och opinionsarbete (2 pers). 

Under året har styrelsearbetet såväl som annat arbete gjorts ideellt för föreningen. 

Värdet av dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

Medelantal anställda 

2016 2015

Varav män Varav män 

Medelantal anställda 144 62 131 43

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

2016 2015

Antal på Varav Antal på Varav 

balansdagen män balansdagen män

Styrelseledamöter 8 4 7 3

Andra ledande befattningshavare 2 1 2 0

Not 2    Försäljning 

2016 2015 

Butiksförsäljning 69 653 65 757 

Försäljning via kommunala samarbeten 3 602 2 956 

Grossistförsäljning 12 161 11 663 

Summa  85 416 80 376 
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Not 3    Projektbidrag 

2016 2015 

Forum Syd 1 736 1 829 

Radiohjälpen 880 943

Summa  2 616 2 772 

Externa bidrag har intäktsförts till samma belopp som ändamålskostnader under året. 

Resterande erhållna bidrag har skuldförts. 

I ovanstående belopp ingår administrationsbidrag. 

Not 4    Leasing 

Föreningen Emmaus Björkå leasar framför allt kontors-, butiks- och lagerlokaler samt truckar.  

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 9 920 tkr 

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande: 

2016 2015 

Inom 1 år 9 744 10 026 

Inom 1-5 år 7 096 15 143 

Senare än 5 år 0 0

Summa  16 840 25 169 

Föreningen Emmaus Björkå äger och hyr ut en fastighet. Intäktsförd hyra uppgår till 18 tkr. 

Hyreskontraktet löper på tillsvidare. 

Not 5    Ändamålskostnader 

2016 2015 

Stöd till Sverige (tidigare, flyktingstöd i Sverige) -739 -682

Stöd till Palestina/Libanon (tidigare, Organisationer i 
Mellanöstern) 

-3 090 -3 434

Stöd till Nicaragua (tidigare, Organisationer i Latinamerika) -1 337 -1 365

Stöd till Mocambique/Västsahara/Algeriet (tidigare, Org. i Afrika) -1 050 -464

Internationella Emmausrörelsen -371 -324

Information och opinionsarbete -2 410 -2 146

Övrigt -2 883 -2 836

Summa  -11 880 -11 251
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Not 6     Byggnader och mark 

2016 2015 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 607 607

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 607 607 

Ingående avskrivningar -188 -170

Årets avskrivningar -18 -18

Utgående restvärde enligt plan -206 -188

Utgående restvärde enligt plan 400 419 

Not 7    Inventarier och fordon 

2016 2015 

Ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående anskaffningsvärde 22 230 19 463 

Årets inköp 1 377 2 767 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 23 607 22 230 

Ingående avskrivningar/återtagande av utrangering -15 929 -14 446

Årets avskrivningar -1 597 -1 483

Utgående ackumulerade avskrivningar -17 526 -15 929

Utgående restvärde enligt plan 6 082 6 301 

Not 8   Kundfordringar 

2016 2015 

Kundfordringar 1 374 35 

Summa 1 374 35 

Not 9     Förutbetalda kostnader 

2016 2015 

Förutbetalda hyror 1 634 2 066 

Övriga förutbetalda kostnader 166 249

Summa 1 800 2 315 
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Not 10    Upplupna intäkter 

2016 2015 

Upplupna lönebidrag 250 250

Övriga upplupna intäkter -9 0

Summa  241 250 

Not 11    Långfristiga skulder 2016 2015 

Skulder till kreditinstitut med förfallotid om 2-5 år 320 1 280

Summa  320 1 280 

Not 12    Kortfristiga skulder 

2016 2015 

Skulder till kreditinstitut 960 960

Skuld, källskatt 836 914

Presentkort och tillgodokvitton 632 538

Summa  2 428 2 412 

Not 13    Upplupna kostnader 

2016 2015 

Sociala avgifter och löneskatt 1 481 1 342 

Semesterlöner  4 979 5 149 

Erhållna ej utnyttjade bidrag 713 0

Övriga poster 474 210

Summa  7 647 6 701 
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Not 14  Förutbetalda intäkter 

2016 2015 

Förskott grossistförsäljning 154 166

Summa  154 166 

2016-12-31 2015-12-31 

Ställda panter 

Företagsinteckning 7 300 7 300 

Eventualförpliktelser Inga Inga 
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