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INLEDNING

Historia
SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN (SBM) är en allkristen biståndsorganisation instiftad 1984 av 
den forne folkparksartisten och sedermera evangelisten Sigvard Wallenberg. Under en resa till 
Filippinerna i början av åttiotalet mötte Sigvard ett folk i stor fattigdom och nöd. Det blev hans 
livskall att försöka hjälpa dessa människor till ett värdigare liv.
Väl hemma i Norden reste han land och rike runt för att förmedla budskapet och behovet av 
hjälpinsatser. Sigvards omtalade förmåga att tala till människors hjärtan ledde till att många ville 
stödja hans nödhjälpsarbete på lång sikt.
Behovet av en strukturerad organisation som kunde samordna insamlingen och vidareförmedla de 
inkomna gåvorna blev allt tydligare,  därför grundades Skandinaviska Barnmissionen.

SBM idag
Skandinaviska Barnmissionen finns idag, via systerorganisationer, representerad i hela Norden. 
Huvudkontoret ligger i Malmö.
Våra verksamhetsländer är Filippinerna, Moldavien, Ukraina och Zambia.
Verksamheten finansieras till största delen av frivilliga gåvor från allmänheten. 

VÄRDEGRUND

Vårt uppdrag
Skandinaviska Barnmissionen är en allkristen organisation som genomför humanitära insatser 
med inriktning på barn, ungdom och familjer. Hjälpen ges oavsett kön, etnisk, religiös eller politisk 
tillhörighet.
Vårt uppdrag utgår från Bibeln, där vi utmanas att hjälpa de mest behövande. Vi vill därför erbjuda 
hjälp till hela människan, ande, själ och kropp.

Öppenhet
• Skandinaviska Barnmissionen vill att alla berörda ska känna trygghet genom ett gott  
 förvaltarskap, nationellt och internationellt.

Delaktighet
• Skandinaviska Barnmissionen vill att både givare och mottagare skall känna sig delaktiga  
 i arbetet. 
• Skandinaviska Barnmissionen vill utveckla människors kapacitet att förändra sin och  
 andras situation.

Värdighet
• Skandinaviska Barnmissionens arbete skall genomsyras av respekt för alla de människor  
 som berörs, både givare och mottagare.

FÖRHÅLLNINGSSÄTT
Skandinaviska Barnmissionens alla insatser och arbete ska genomsyras av värdegrunden.
SBM söker också ett resursanpassat förhållningssätt till FN:s barnkonvention, EU:s millenniemål 
samt Politiken för global utveckling (PGU) framtagen av Sveriges riksdag.
Det övergripande gemensamma målet är att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga 
människor att förbättra sina levnadsvillkor.
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LEDNING
Under 2007 har Skandinaviska Barnmissionen letts av en  
styrelse som har bestått av följande personer:
Från vänster:
Lennart Pedersen, Loftahammar – ledamot  
Bo Wallenberg, Löddeköpinge – ledamot
Anders Ljung, Skurup – ledamot
Mogens Larsen, Köpenhamn – ordförande 
Nils Erik Claesson, Malmö – ledamot   

Staffan Persson, SET Revisionsbyrå AB, Malmö har  
varit Skandinaviska Barnmissionens auktoriserade revisor.

SBM I VÄRLDEN
Biståndsinsatser och samarbetspartners

FILIPPINERNA
Missionsledare på Filippinerna är Thord Dahl. Thord och hans fru Birgitta har stor erfarenhet 
av mission efter sin tid som missionärer i Bangladesh genom PMU. Thord och Birgittas 
anställningskontrakt med Barnmissionen är förlängt till 2010.

Leto Christian Center
Leto Christian Center är hjärtat i organisationen på Filippinerna. Här finns huvudkontoret med 
missionsledarens kontor, Social Service Department 
och Community Based Programs.  
På dessa avdelningar arbetar våra socialarbetare 
som har en uppsökande verksamhet. De finner de 
barn som behöver hjälp. De har kontakt med barn 
och föräldrar och hjälper barnen med läkarvård. 
Socialarbetarna bedriver även undervisning för 
mammorna, sköter myndighetskontakter, tar hand 
om sponsorsbarnen som får hjälp med skoluniform 
och böcker och sköter självhjälpsprojekten. 
Vår granne har byggt en skyskrapa vägg i vägg med 
oss och den stod färdig 2007. Vi har haft många 
problem med detta bygge eftersom vår byggnad fick 
sättningar och vattenavrinningen från skyskrapan 
hamnade på vår tomt. Dessa problem avhjälptes 
under året och byggfirman stod för alla kostnader. Vårt bageri har kommit i full sving 2007 och nu 
gör vi alla brödprodukter själva till våra hjälpprogram.  

Operation Love
Operation Love är namnet på den personalenhet som arbetar med fattiga barn i Manilas 
slumområden. De ger barnen mat, sjunger och berättar bibelberättelser för dem. Operation Love 
har stärkt samarbetet med de lokala kyrkorna i slumområdena och vår hjälp sker numera i nära 
samarbete med dem. Vi hjälper kyrkorna och deras medlemmar genom att utbilda både ledare, 
föräldrar och barn. 

Sigvard Wallenberg Center
På bottenvåningen ligger undernäringskliniken där man tar mot svårt undernärda barn. Barnen, 
som stannar i cirka tre månader, får näringsriktig mat samt den vård och omsorg som krävs. Under 
tiden får mödrarna undervisning i näringslära. 
På tredje våningen finns det som tidigare var Rose of Sharon 2, ett boende för sexuellt utnyttjade 
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Skolbarn på Leto Christian Center.

Skandinaviska Barnmissionens styrelse.



flickor, men som idag fungerar som volontärbostäder. 
Under 2007 har vi märkt en stor ökning av antalet 
volontärer som vill besöka vårt arbete och våra 
volontärplatser har varit tillsatta större delen av året. 
Att resa ut som volontär medför en del utmaningar 
för såväl arbetsgivare som den utresande. Det 
är svårt att anpassa sig till ett nytt land med 
annorlunda kultur och klimat. Thord och Birgitta får 
lägga ner mycket tid på själavård för volontärerna 
och samtalen blir ofta många och långa. Trots detta 
ser vi volontärerna som en stor tillgång både för 
arbetet på Filippinerna och för att sprida budskapet 
om Barnmissionen då de kommer hem.

Shining Light Center. 
I dag används centret av Operation Love och deras 
uppsökande verksamhet till att bland annat att ge 
mat till fattiga barn fem dagar i veckan. Skolgång är 
gratis på Filippinerna men klasserna är stora, cirka 
90 barn, och det finns bara en lärare. Behoven av 
läxläsningshjälp och stödundervisning är därför stor. Under 2007 har vi tagit in cirka 90 elever. 
Shining Light Center erbjuder idag skolgång för de barn som finns i vårt närområde. Fem dagar i 
veckan driver vi utbildningsprogram i mödravård och näringslära till fattiga mödrar. Kvinnorna 
deltar också i ett självutvecklingsprogram där de får lära sig sina rättigheter och skyldigheter samt 
att hitta nya vägar att kunna försörja sig på. Centret används även som lägergård för de barn som 
Skandinaviska Barnmissionen tar hand om i vårt dagliga arbete. Vår kyrka har också retreater på 
Shining Light. 
 
Molfrid Center 
Molfrid Center är medelpunkten i Payatas ”Smokey Valley”, den stora soptippen i Manila. Här 
finns förskola, syskola, tandläkarklinik, körskola, datorskola och matprogram för behövande barn. 

Flera hundra barn runt centret ingår också i vårt 
sponsorprogram i vilket vi betalar deras utbildning. 
Under 2007 har de omfattande byråkratiska 
processerna inför byggnationen av en yrkesskola 
äntligen löst sig och vi har kunnat starta arbetet. 
Vår förhoppning är att yrkesskolan och den nya 
förskolan skall stå färdiga i slutet av maj 2008.
   
Kyrkan på Leto Christian Center 
Församlingen har fått en nytändning, speciellt i 
sitt ungdomsarbete. Vi ser hur en självständig 
församling växer fram med ungdomlig inspiration. 
Thord har varit ett bra stöd för pastorer och ledare. 
Vi för också ett nära samarbete med församlingen 
då de hjälper oss med evangelisation i vårt 
missionsarbete.

UKRAINA
Arbetet leds av Lyudmyla Loniuk. I staden Lutsk finns kontor och lager där 9 personer arbetar. Vi 
har cirka 100 samarbetspartners, däribland social- och hälsovårdsmyndigheterna, landsting och 
statliga myndigheter tillika kyrkor, församlingar och olika NGOs (non-governmental organisations). 
Tillsammans med dessa samarbetspartners nådde vår humanitära hjälp under 2007 ut till 301 360 
nödlidande människor, vilket är ett nytt rekord för missionen. 
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Sigvard Wallenberg Building.

En pojke som letar bland soporna efter något att sälja.



Julprogram
Vi kunde hjälpa 51 423 människor i vår 
stora julsatsning. Vi hade under julmånaden 
256 olika möten där vi delade ut julklappar, 
matpaket och berättade om Jesu födelse för 
människor. Responsen blev enorm. I detta 
program är Osbygemenskapen en mycket viktig 
del eftersom de bär den ekonomiska kostnaden. 

Försvarsmakten
Vi fick ett fortsatt stort stöd av Svenska 
Försvarsmakten. Vi har också varit 
försvarsmakten i Sverige behjälpliga i ett 
stort projekt som syftar till att hjälpa den 
ukrainska försvarsmakten att desarmera gamla 
vapenförråd. I slutet av året fick vi en stor donation lakan, 30 000 meter, som kommer att bli till 
stor hjälp för sjukhusen. 

Humanitärhjälp 
Sammanlagt mottog Skandinaviska Barnmissionen i Ukraina 319 ton med humanitär hjälp under 
året. Hjälpen kom i första hand från Skandinaviska Barnmissionen i Sverige, Barn Fra Ukraina i 
Norge, Skandinaviska Barnmissionen i Danmark, OTB Bornholm, Humedica Tyskland, Filippos 
secondhand i Osby, Öppna Hjärtat secondhand i Malmö och Svenska Försvarsmakten. 

Tjernobylbarn
I år bjöd vi in två grupper Tjernobylbarn till Norden. Den ena gruppen var i Malmö och den 
andra på Bornholm. Barnen fick en oförglömlig resa som de kommer att bära med sig resten av 

livet. Vi tackar sponsorer och frivilligarbetare 
som gjort denna resa möjlig för barnen. På 
Barnmissionens rehabiliteringscenter i 
Dubetchno Ukraina tog vi emot över 1300 
fattiga och sjuka barn som fick en underbar 
sommar. Vi riktar ett extra tack till folket i 
Osbygemenskapen, Barn Fra Ukraina i Norge 
och Skandinaviska Barnmissionen på Färöarna 
samt Jan och Kirsten Grejsen som bidragit med 
extra pengar till detta. Även i år tog vi emot 
200 fysiskt och psykiskt funktionshindrade 
barn från barnhemmet i Golovno. Det är en 
oerhörd glädje att kunna ge just dessa barn 
några oförglömliga veckor, men det innebär 
också en stor påfrestning för vårt center. Barnen 
fördärvar mycket av inredningen och många 
barn har inkontinensbesvär. 
De 200 barnen från Golovno får komma som 

sista grupp eftersom rehabiliteringshemmet behöver ses över efter deras vistelse.   
Vi stödde också flera olika barnläger i Ukraina som drevs av kyrkor och församlingar. 

Datschny
Vi har fortsatt vårt ekonomiska och materiella stöd till rehabiliteringshemmet i Datschny.
Även här har vi stor hjälp av Osbygemenskapen. Detta hem är inriktat mot funktionshindrade 
barn som behöver stimulans och träning. Det är underbart att se hur professionellt och med vilken 
inlevelse och kärlek personalen arbetar med barnen. Det som fattas är pengar till näringsriktig mat 
och rehabiliteringsutrustning. Här kan Barnmissionen göra en stor skillnad.  
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Glada tjernobylbarn med minnen från sommarlägret i Malmö.

Genom vårt julprogram har hon fått sin första julklapp .



Evangeliskt arbete
Barnmissionen jobbar mer och mer genom de lokala församlingarna. När vi för 15 år sedan 
etablerade vårt arbete i Ukraina var församlingarna mycket svaga och i stort behov av vår hjälp. 
Idag har församlingarna upplevt en stor tillväxt och de kan hjälpa oss att nå ut med vår hjälp, 
inte minst till jul då vi genomför våra stora julprogram. Våra största samarbetspartners är 
Pingstunionen och Frikyrkounionen. Pingstunionen har ett stort nätverk bland äldre människor 
och frikyrkounionen är duktig på att nå en yngre generation. Barnmissionen
har en anställd evangelist, Leonid Borsch, som håller ihop vårt evangeliska arbete.  

Fängelsearbetet
Vi arbetar i fängelset Sokal som hyser landets 
tyngst kriminellt belastade interner, pojkfängelser 
i Kovel och i Dubno samt flickfängelset i Melitopol. 
Tillsammans med de lokala församlingarna bedriver 
vi kontinuerlig bibelundervisning och vi har tre 
anställda evangelister som sköter detta arbete. Vi 
har även ett rehabiliteringscenter för före detta 
fångar i Sokal. Under 2007 köpte vi in en ny tomt i 
Sokal där vi skall bygga ett nytt rehabiliteringscenter 
för utsläppta fångar och gatubarn. Detta center 
bygger vi tillsammans med pingstkyrkan i Sokal. Vi 
hjälper också fängelserna med humanitär hjälp som 
i huvudsak kommer från Svenska Försvarsmakten. 

15-års jubileum 
2007 firade Skandinaviska Barnmissionen 15-års 
jubileum i Ukraina. Vi anordnade en jubileumsresa 
och hade räknat med att cirka 60 personer skulle anmäla sig. Responsen blev över all förväntan 
och vi blev 140 personer som reste ner till Ukraina. Logistiskt var detta en stor utmaning för 
Skandinaviska Barnmissionen, både i Sverige och i Ukraina. Resan blev en fantastisk succé 
och resenärerna var oerhört imponerade över hela vårt arbete. Allt avslutades med en enorm 
tillställning på stadsteatern i Lutsk där 680 olika artister och dansare ställde upp gratis i en sex 
timmar lång hyllning till Skandinaviska Barnmissionen. Myndighetspersoner, församlingsledare, 
politiker, NGO:s och människor som fått hjälp kom för att ge sitt tack till missionen. Vi minns 
alla varma långa tal, en iskall teater och oerhört professionella artister. Hela jubileet hette ”Gud 
är trofast” och det var något som genomsyrade allt som sades och upplevdes under vår vecka i 
Ukraina. Vår personal i både Sverige och Ukraina skall ha stor heder av att ha genomfört ett så 
stort arrangemang.

MOLDAVIEN
År 2007 tog styrelsen ett beslut på att starta arbete 
i Moldavien. Efter kontakt med Pingstunionen 
i Moldavien genomfördes två förstudieresor av 
ordförande Mogens Larsen och missionsledare Bo 
Wallenberg. Styrelsen beslöt att inleda ett samarbete 
med en liten församling på 20 medlemmar i staden 
Cornesti. Församlingen är mycket ung och fattig 
med den har ett stort hjärta för humanitärt arbete. 
Varje dag får tjugo gatubarn tre mål mat vardera. Tio 
av barnen bor också på härbärget som församlingen 
driver. Det finns ett enormt engagemang i denna 
församling, men de behöver hjälp att utvecklas 
samt ekonomiskt stöd. Pastorn är bara 24 år. 
För att kunna bedriva ett professionellt arbete 

6

I Moldavien finns det många barn som behöver vår hjälp.

Barnmissionen har ett stort arbete på barn och ungdomsfängelser.



behöver han ta del av den kunskap och erfarenhet 
Barnmissionen besitter. 
Samarbetet under 2007 präglades av att 
gemensamt utveckla rutiner för redovisning och 
förståelse för varandra. Vi kunde också köpa in och 
starta renoveringen av ett nytt barnhem i Cornesti. 
Antalet barn som bor på hemmet har ökat från 
nio till tretton och när vi är färdiga kan hemmet 
härbärgera cirka tjugo barn. 
Till jul gjorde vi en stor satsning där vi kopierade 
konceptet att dela ut matpaket till fattiga 
människor från det ukrainska arbetet. Vi delade 
ut 200 matpaket på 15 kg vardera och det var en 
stor uppgift för en liten församling men de skötte 
uppgiften galant. Den ekonomiska redovisningen 
var detaljerad och uppfyllde våra krav.

ZAMBIA
År 2007 inleddes ett mycket intressant samarbete mellan PMU, Europaporten i Malmö och 
Skandinaviska Barnmissionen. Europaporten i Malmö bedriver genom PMU och SIDA finansiering 

ett utbildningsprojekt i Zambia. Projektet går ut på 
att öka kunskapen kring hur HIV/Aids smittar. Den 
lokala samarbetspartnern heter ”Inter Faith Board” 
och består av ledarna från fyra olika samfund i ett 
område som heter Monpongwe. De fyra samfunden 
ställer tillsammans upp med 27 volontärer som skall 
lära sig om HIV/AIDS och föra ut denna kunskap i 
sina olika närområden. Europaporten har skickat 
ett missionärspar som heter Mikael och Catharina 
Wiberg till Zambia för att vara samordnare i 
projektet. När Mikael och Catharina kom till Zambia 
slog de larm om att projektet behövde utökas med 
mat, kläder, medicin, upprustning av skolor m m. 
Eftersom detta inte ryms inom ramen för SIDA:s 
kriterier som fokuserar på mjuka värden, fick 
Skandinaviska Barnmissionen frågan om vi kunde 
komplettera projektet med så kallade hårda värden. 
Vår styrelse intog en positiv hållning och skickade 

Bo Wallenberg på en förstudieresa till Zambia. Efter Bo Wallenbergs hemkomst har Skandinaviska 
Barnmissionen startat ett getprojekt. Geten kallas fattigmanskon 
och den ger cirka sex liter mjölk om dagen. Vi har under 2007 
samlat in pengar till 300 getter och dessa kommer att skänkas till 
fattiga familjer som tar hand om föräldralösa barn. Vi har också 
skänkt finansiellt stöd till en byskola så att de har kunnat bygga 
bänkar och stolar till skolbarnen. Skandinaviska Barnmissionens 
lokala samarbetspartner är ACOP som är Monpongwes största 
församling och initiativtagare till ”Inter Faith Board”. 
Skandinaviska Barnmissionen kommer inte att bygga något 
eget arbete i Zambia. Insatser kommer att ske  genom den 
lokala församlingen. Mikael Wiberg fungerar som vår garant 
för att pengarna brukas rätt och att redovisningen sköts på ett 
tillfredställande sätt. Vi har fått en enorm respons på vårt arbete i 
Zambia och under 2008 kommer nya projekt att utvecklas.        
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Trots svåra levnadsförhållanden finns det utrymme för glädje och lek.

Många moldaviska föräldrar arbetar utomlands och barnen 
lämnas ensamma hemma.

Utvecklad afrikansk lyftteknik.
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AVSLUTNING
2007 har varit ett år då vi har kunnat dubbla våra missionsfält med två nya länder, detta tack vare 
generösa och plikttrogna givare i Norden. I styrelsen ser vi hur arbetet växer. Vi är ödmjuka inför 
denna tillväxt och stolta över det förtroende som människor visar Skandinaviska Barnmissionen.  
Styrelsen har jobbat mycket med strategifrågor under 2007, detta för att vårt arbete skall utvecklas 
på bästa, sunda vis. Vi ser med tillförsikt fram emot kommande år och vi tror att detta bara är 
början på Skandinaviska Barnmissionens utveckling.

Tillgängliga medel att fördela:

• Årets resultat före fördelning enligt resultaträkningen 487 069
• Balanserat kapital, ingående balans  3 522 513
• Kvarstående belopp att fördela  4 009 582

Styrelsen föreslår följande:  
Årets resultat överföres till balanserat kapital. 

• Årets resultat  487 069
• Balanserat kapital, ingående balans  3 522 513
• Balansering i ny räkning  4 009 582

Många barn behöver en trygg hand.



ÅRSREDOVISNING
För räkenskapsåret 2007

Skandinaviska Barnmissionen 
Org nr 846002-8734

Resultaträkning 
 Not 2007 2006

Organisationens verksamhetsintäkter 1

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor  9 547 794 8 426 350
Gåvor in natura  13 035 571 10 638 770
Summa medel från allmänheten  22 583 365 19 065 120
Bidrag från SIDA / SMR och Radiohjälpen  0 0
Bidrag från övriga organisationer  0 0
Summa medel från organisationer  0 0
Övriga intäkter  2 89 218 788 133
Summa verksamhetsintäkter  22 672 583 19 853 253

Organisationens verksamhetskostnader 3, 4   
Kostnader insamling  775 807 762 455
Utbetalningar/kostnader avseende den 
ideella verksamheten 5 19 048 521 15 329 234
Kostnader information  693 039 744 970
Kostnader administration 6 1 437 404 1 470 280
Övriga kostnader (evangelisation)  73 104 73 045
Avskrivningar  118 741 114 294
Övriga externa kostnader  2 89 218 733 133
Summa verksamhetskostnader  22 235 834 19 227 411

Verksamhetsresultat  436 749 625 842

Resultat från finansiella investeringar    
Ränta, aktieutdelning, kursvinster etc  45 556 38 241
Ränta, kursförluster och övriga kapitalkostnader  -661 -7 588
Resultat vid försäljning aktier  5 425 333 531
Summa resultat från finansiella investeringar  50 320 364 184

Resultat efter finansiella poster  487 069 990 026

Årets resultat före fördelning  487 069 990 026
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Skandinaviska Barnmissionen 
Org nr 846002-8734

Balansräkning 
 Not 2007 2006

Tillgångar
Anläggningstillgångar    
Matriella anläggningstillgångar    
Inventarier 7 272 106 332 143
Summa anläggningstillgångar  272 106 332 143

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Övriga korta fordringar  288 674 101 934
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  24 734 22 019
Summa kortfristiga fordringar  313 408 123 953

Kortfristiga placeringar 8 4 963 694 3 596 368
Kassa och Bank  1 269 111 2 328 776
Summa omsättningstillgångar  6 546 213 6 049 097

Summa tillgångar  6 818 319 6 381 240

Eget kapital och skulder   
Eget kapital  9  
Donationskapital  1 136 386 1 290 136
Reserverade medel  311 000 311 000
Balanserat kapital  3 522 513 2 532 487
Årets resultat före fördelning  487 069 990 026
Summa eget kapital  5 456 968 5 123 649

Kortfristiga skulder     
Leverantörskulder  948 978 948 978
Övriga skulder 10 240 072 112 482
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  172 301 196 131
Summa kortfristiga skulder  1 361 351 1 257 591

Summa eget kapital och skulder  6 818 319 6 381 240

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Skandinaviska Barnmissionen 
Org nr 846002-8734

Tilläggsupplysningar

Redovisnings och värderingsprinciper

Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokfö-
ringsnämndens allmänna råd.

Resultaträkningens uppställningsform avviker från uppställningenformer i Årsredovisninglagen.
Motivet till avvikelser utgörs av stiftelsens särskild inriktning och mottagarens informationsbehov.

Principer för intäktsredovisning
Gåvor och bidrag från privatpersoner, organisationer och företag intäktsförs normalt i den period gåvan 
eller bidraget erhålls.

Denna princip gäller ej gåvor där givarens avsikt och krav innebär att gåvan skall användas för visst ända-
mål. I dessa fall skuldförs gåvan vid mottagandet och först när utgifter uppkommer som gåvan skall täcka 
intäktsförs denna. Denna typ av gåvor redovisas i balansräkningen under rubriken donationskapital. På 
motsvarande sätt behandlas bidrag från SIDA (SMR), Radiohjälpen där bidraget avser ett visst ändamål 
intäktsförs bidraget först i samband med att projektet är avslutat och slutredovisning skett. I balansräk-
ningen redovisas dessa bidrag under rubriken övriga skulder.

Principer för värdering av gåvor
Gåvor in natura värderas till 30 kr per kilo i de fall givaren inte åsatt något värde. 
Aktier och värdepapper som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett beräknat marknads-
värde, börskursen, vid gåvotillfället.I samband med bokslutet värderas aktier till det lägsta av värdet vid 
gåvotillfället och värdet på balansdagen. Härvid sker en kollektiv värdering av aktieinnehavet.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda ekonomiska livslängden. För 
inventarier tillämpas en avskrivningstid på 5 år.

Arvoden   2007 2006
SET Revisionsbyrå AB     
Revision   60 000 60 000
Övriga uppdrag   34 679 68 277
   94 679 128 277
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Upplysningar till enskilda poster

Not 1 Verksamhetsintäkter
 Av verksamhetsintäkterna har 4 001 606  kr (4 360 tkr) insamlats via 90-konton.
 
Not 2 Övriga intäkter/ Övriga externa kostnader
 Posterna i resultaträkningen avser intäkter respektive kostnader i samband med  
 EU-projekt med 89 218kr (733 tkr därutöver utgör 55 tkr avseende reavinst 2006  
 vid försäljning av anläggningstillgångar).

Not 3 Medelantalet anställda
  2007 2006
 Män/Kvinnor 3/3 3/3

Not 4 Löner och sociala kostnar
  2007 2006 
 Löner har utgått med
 till styrelsen 0 0
 till missionschef 319 792 304 790
 till övriga anställda 951 677 1 006 663 
 till missionschef på Filippinerna 283 533 276 912
  1 555 002 1 588 365

 Sociala kostnader 599 707 562 866
 varav pensionskostnader inkl löneskatt -193 644 -161 708

 Av pensionskostnaderna exkl löneskatt avser 31 208 kr (29 262kr) missionschefen,  
 Sverige. (Stiftelsens styrelse 0 kr)

Not 5 Utbetalningar/kostnader avseende den ideella verksamheten
 Posten omfattar sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens  
 syfte och omfattar följande delposter:
  2007 2006 
 Direkta kostnader/utbetalningar  4 739 859 3 539 688
 Överlämnade gåvor in natura 13 035 571 10 638 770
 Intäkter i samband med slutförande av projekt  
 med bistånd från SMR /(Radiohjälpen) 0 0
 Indirekta personalkostnader och sociala avgifter 630 231 595 767
 Indirekta kostnader i form av  
 transport- och resekostnader  
 och övriga indirekta kostnader 642 860 555 009
 Summa 19 048 521 15 329 234

Not 6 Kostnader administration
 Kostnader för administration omfattar följande delposter:
  2007 2006
 Personalkostnader och sociala avgifter 719 604 810 319
 Övriga kostnader i form av hyror, 
 revisionsarvoden, kostnader för 
 styrelsemöten, kommunikation resekostnader m m 717 800 659 961
 Summa 1 437 404 1 470 280
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Not 7 Matriella anläggningstillgångar
  2007 2 006
 Inventarier
 Ingående anskaffningsvärde 857 934 890 542
 Inköp 58 704 369 234
 Försäljningar och utrangeringar 0 -401 842
 Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärde 916 638 857 934

 Ingående ackumulerade avskrivningar -525 791 -813 339
 Försäljning och utrangering 0 401 842
 Årets avskrivning -118 741 -114 294
 Utgående ackumulerade avskrivningar -644 532 -525 791

 Planenligt restvärde 272 106 332 143

Not 8 Kortfristiga placeringar

 Företag Antal/Andelar Bokfört värde
 Ansvar AF Sverige 680 92 875
 Ansvar AF Europa 1 59
 SEB Världenfond 5 095 56 878
 SEB Penningsmarknadsfond 4 782 96 927
 SEB Penningsmarknadsfond 3 595 73 175
 SEB Penningsmarknadsfond 29 661 601 167
 SEB Penningsmarknadsfond 26 957 547 792
 SEB Penningsmarknadsfond 47 106 954 728
 SEB Penningsmarknadsfond 98 312 2 000 000
 SEB Penningsmarknadsfond 26 481 540 093
 Totalt  4 963 694

 Marknadsvärde  5 227 765
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Not 9 Eget kapital
  Donations- Reserverade  Balanserat Årets Totalt
  kapital medel kapital resultat eget kapital
 Ingående balans 1 290 136  311 000  2 532 487  990 026  5 123 649 
 
 Förändring -153 750     -153 750 
 Dispostion   990 026  -990 026  0 

 Årets resultat    487 069  487 069 

 Utgående balans 1 136 386  311 000  3 522 513  487 069  5 456 968 

 Donationskapital avser kapital som enligt givarens avsikt och krav skall användas  
 för visst ändamål.      

Not 10 Övriga skulder
 I posten övriga skulder ingår 212 000 kr avseende bidrag från radiohjälpen.  
 Projektet kommer att slutredovisas under år 2008.     
 

 Malmö den 2008-05-21      

 Mogens Larsen    
 Ordförande    

 Bo Wallenberg   Lennart Pedersen

 Anders Ljung   Nils-Eric Claesson

 Peter Thomsen

 Min revisionsberättelse har lämnats 2008

 Staffan Persson
 Auktoriserad revisor
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