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INLEDNING

Skandinaviska Barnmissionen

Uppdraget är att på kristen grund bedriva hjälpverksamhet bland nödlidande människor, speciellt 
barn och ungdom och familjer i fattiga länder. Hjälpverksamheten skall präglas av kontinuitet. 
Även katastrofinsatser och punktinsatser kan förekomma. 

Verksamheten finansieras huvudsakligen av frivilliga gåvor från allmänheten, som medlem i 
SMR (Svenska Missionsrådet) har vi även möjligheten att söka SIDA bidrag till olika projekt. 
Radiohjälpen är också en extern organisation som vi söker bidrag hos.

Skandinaviska Barnmissionen är tilldelade ett 90-konto av SFI (Svensk insamlingskontroll).  
Vi är även medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas insamlingsråd).

LEDNING

Under 2009 har Skandinaviska Barnmissionen letts av en styrelse som har bestått av följande 
personer:

Nils Erik Claesson, Malmö – Ordförande 
Pastor Malmö Pingstförsamling, mångårig erfarenhet från verksamhetsledande 
befattningar samt som ledamot av Pingstförsamlingarnas utvecklingssamarbete. 

Lennart Pedersen, Loftahammar – Vice ordförande 
Bred erfarenhet från en rad poster i det privata näringslivet, främst inom läkemedel/
medicinteknik/bioteknik. Innehar flera styrelseuppdrag. 

Bo Wallenberg, Löddeköpinge – ledamot
Missionschef sedan 1996 Involverad i SBM sedan stiftelsen grundades, från volontär till 
anställd. Mångårig erfarenhet inom fundraising, evangelisation och biståndsarbete.

Anders Ljung, Skurup – ledamot
Bitr arbetschef på Banverket. Arbetar bland annat med marknadsfrågor, ledningsfrågor, 
verksamhetsplanering och entrepenadjuridik. Erfarenhet från projektledaruppdrag. 

Peter Thomsen, Köpenhamn – ledamot 
Kontors-/områdeschef Nordea Liv & Pension, Danmark. Omfattande erfarenhet inom 
pensions- och försäkringsbranchen med tonvikt på administration och projektledning.

Maud Andersson, Stockholm – ledamot från 2009-05-27
handläggare på PMU. Mångårig erfarenhet från ledande befattningar på PMU 
Interlife, bland annat åtta år som Director. 25 år som missionär i Kenya med tonvikt på 
administration och projektledning.

Peter Johnsson, Malmö – ledamot tills 2009-05-06
Vice VD på Pågens bageri, Sveriges största bageri. Stor erfarenhet av styrning, ledning, 
kontroll. 

Auktoriserade revisor Staffan Persson, SET Revisionsbyrå AB. 
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VERKSAMHET

Filippinerna
Missionsledare på Filippinerna är Thord Dahl. Thord och hans fru Birgitta har stor 
missionserfarenhet. De har varit missionärer i Bangladesh i 11 år och 5 år på Filippinerna.

leto Christian Center / sigvard WallenBerg Building

Detta Center är hjärtat i organisationen på Filippinerna. Här finns huvudkontoret med 
missionsledarens kontor, Social Service Department och Community Based Program. På dessa 
båda avdelningar arbetar våra socialarbetare som har en uppsökande verksamhet. Det finns 
volontärbostäder för de volontärer som kommer från norden. Vi har ett eget bageri som gör alla de 
brödprodukter som behövs till vårt arbete, samt ett kök som tillagar mat till undernäringskliniken 
och Operation Love samt vår personal.  På bottenvåningen ligger undernäringskliniken där man 
tar emot svårt undernärda barn. Barnen stannar i cirka tre månader och får näringsriktig mat, 
vård och omsorg. Under tiden får mödrarna undervisning i näringslära.

operation love

Operation Love är namnet på den verksamhet som är ute i slummen och hjälper fattiga barn. 
Teamet ger barnen mat, sjunger och berättar bibelberättelser. 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 kyrkoledare, föräldrar och barn. 
Vi har intensifierat vårt program SAVE inom Operation love. SAVE är en dockteater där vi tar upp 
känsliga ämnen som våld inom familjen, incest och sexuellt utnyttjande av barn. Dockteatern är 
utformad på ett sådant vis att det inte är stötande, 
men barnen lär sig sina rättigheter och att säga 
Nej. SAVE har blivit en mycket stor framgång och 
utvecklas ständigt.

shining light Center

Är en förskola för 90 fattiga barn. Byggnaden 
fungerar också på helgerna som lägerskola för de 
olika barn som är under vår omsorg. Under året har 
det treåriga SIDA-projektet ”Unite Learn And Earn” 
(ULE) startats. 
ULE syftar till att stärka det civila samhället genom 
att identifiera, organisera och på folkbildningsnivå, 
utbilda primärt hemmavarande kvinnor i Manilas 
slum- och ytterområden.
Målgruppen, 400 kvinnor, förväntas genom 
utbildningen lära sig nya metoder så att de aktivt 
kan bidra till familjens försörjning. I programmet ingår bland annat eget sparande, entrepenörskap 
och microlån.  Projektet drivs nu även vid våra andra centers.
 
molFrid Center 
Molfrid Center är centret i Payatas ”Smokey Valley”, den stora soptippen i Manila. Vi har förskola 
för flera hundra barn som sponsras av ABC på Island. Yrkesskolan har följande utbildningar: 
sömnad, körkort, dator, frisör, manikyr och pedikyr, svetsning, elektriker, reparation av datorer 
och mobiltelefoner. 
På Molfrid finns även en tandläkarklinik för de fattiga människor som bor i vårt närområde.  Flera 
hundra barn runt vårt center ingår också i vårt sponsorprogram där vi betalar deras utbildning. Vi 
har även matprogram för de elever som går i vår förskola.
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Några av våra barn på sommarläger i Manila.
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kyrkan på leto Christian Center 
Kyrkan fortsätter att utvecklas och expandera. Vi har 
också stor hjälp av kyrkan i de olika program som 
Barnmissionen bedriver på Filippinerna speciellt 
Operation Love. Genom samarbetat med kyrkan kan 
vi lättare nå ut till andra kyrkor i slumområdena 
och utbilda dem i hur man tar hand om barn och 
ungdomar. Många av kyrkans medlemmar har en 
historia i att själv ha fått hjälp av barnmissionen 
tidigare.   

ÖversvämningskatastroFen i manila

I slutet av september månad drabbades Manila av 
enorma skyfall som fick vattendragen att svämma 
över. Myndigheterna var tvungna att öppna 
dammarna utanför Manila för att de inte skulle 
brista. Detta innebar en fruktansvärd katastrof 
för de områden i Manila som ligger nära floder 
och vattendrag. På bara några timmar svämmade 
denna mångmiljonstad över och katastrofen var 
ett faktum. Hundratusentals människor förlorade 
sina hem och många miste sina liv. Skandinaviska 
Barnmissionen startade sitt katastrofarbete samma kväll som översvämningen drabbade staden. 
Människor flydde från sina översvämmade hem till våra räddningscenter. På morgonen försökte 
vi samla vår egen personal. Det visade sig att av 69 anställda hade över hälften fått sina hem 
översvämmade. Lyckligtvis hade ingen av vår personal fått sätta livet till, även om många fått 
kämpa för sina liv. Eftersom den drabbade personalen måste försöka rädda det som gick i deras 

hem, var vi kraftigt underbemannade. Trots detta 
beslöt vi oss för att starta vårt katastrofarbete. 
Humedica från Tyskland skickade läkarteam till 
vår hjälp. Vi kunde göra stora hjälpinsatser på 
de flyktingförläggningar som öppnats på olika 
ställen i Manila. Vi fick ekonomsikt stöd från våra 
givare samt Sida, Danida och Tyska staten. Först 
genomfördes akuta insatser och därefter avsattes 
pengar till återuppbyggnad av hus. Trots reducerat 
manskap kunde Barnmissionen göra fantastiska 
insatser, inte minst blad de traumatiserade barnen 
på evakueringsanläggningarna. 

ukraina
Arbetet leds av Lyudmyla Loniuk. I staden Lutsk finns kontor och lager där 9 personer arbetar. 
Vi har cirka 200 samarbetspartners, däribland social- och hälsovårdsmyndigheterna, landsting 
och statliga myndigheter tillika med kyrkor, församlingar och olika NGOs (non-governmental 
organization). Tillsammans med dessa samarbetspartners nådde vår humanitära hjälp under 2008 
ut till 302 257 nödlidande människor, vilket är ett nytt rekord för Barnmissionen.

Julprogram

Skandinaviska Barnmissionen kunde hjälpa över 55 000 människor i vår stora julsatsning. Vi 
delade ut julklappar, matpaket och berättade om Jesu födelse. Till vår hjälp hade vi över 200 
volontärer. Återigen kunde vi nå ut till östra Ukraina genom vår nya samarbetspartner Öystein  
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Förödelsen efter översvämningskatastrofen var total.

Barnmissionen hjälpte tusentals nödlidande människor.
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Husvik från Norge. Öystein driver en mission 
som heter NIC Mission. Öystein är en mycket 
respekterad missionär som tidigare startat 
Vitrysslands största pingstförsamling. Han 
har också haft ett stort arbete i Rumänien. 
Nu arbetar NIC Mission i Berdjansk, i Östra 
Ukraina.  NIC Mission fick 50 000 kronor att 
handla matpaket för och dela ut genom sitt 
arbete. NIC Mission har gjort ett fantastiskt 
arbete och rapporteringen har varit klanderfri. 
Eftersom Skandinaviska Barnmissionen vill 
expandera arbetet till östra Ukraina, kommer 
NIC Mission vara en mycket bra och strategisk 
samarbetspartner. 

FÖrsvarsmakten

Eftersom vi under 2008 fick stora donationer av Försvarsmakten fortsatte vi att vidareförmedla 
materielen under hela 2009. Försvarsmakten är en väldigt stor hjälp för Skandinaviska 
Barnmissionen och materielen uppskattas mycket i Ukraina. 

sommarBarn

På Barnmissionens rehabiliteringscenter i Dubetchno tog vi emot över 1 000 fattiga och sjuka barn 
och gav dem en underbar sommar. Vi riktar ett extra tack till folket i Osbygemenskapen, BFU i 

Norge och Skandinaviska Barnmissionen på 
Färöarna som bidragit med extra pengar till vårt 
sommarläger. 

datsChny

Vi har fortsatt vårt ekonomiska och materiella 
stöd till rehabiliteringshemmet i Datschny.
Även här har vi stor hjälp av Osbygemenskapen. 
Detta hem drivs för handikappade barn som 
behöver stimulans och träning. Det är underbart 
att se hur professionellt man arbetar med barnen 
och med vilken inlevelse och kärlek man gör 
det. Det som fattas är pengar till näringsriktig 
mat och rehabiliteringsutrustning. Här kan 
Skandinaviska Barnmissionen göra en stor 
skillnad.
 

evangeliskt arBete

Skandinaviska Barnmissionen jobbar med de lokala församlingarna.  Våra största 
samarbetspartners är Pingstunionen och Frikyrkounionen. Pingstunionen når i första hand äldre 
människor och frikyrkounionen når en yngre generation. Skandinaviska Barnmissionen har en 
anställd evangelist, Leonid Borsch, Vi underhåller flera evangelister, pengarna till detta får vi från 
pingstkyrkan i Osby och pingstkyrkan i Bjärnum.  

FängelsearBetet

Vi arbetar i fängelset i Sokal (fängelse för hårt kriminella och långtidsdömda fångar), pojkfängelset 
i Kovel, pojkfängelset i Dubno och 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. År 2007  
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Flickor på vårt sommarläger i Dubetchno.

Barnmissionen delade ut över 55 000 julklappar i Ukraina.
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köptes en ny tomt i Sokal. 2008 började vi bygget av ett nytt Rehabiliteringscenter. 2009 blev 
byggnaden klar utvändigt och under 2010 räknar vi med att kunna börja använda centret.

svininFluensan

I slutet av året bröt en stor epidemi med svininfluensa ut i Ukraina. Utrikesministern i Ukraina 
vädjade personligen till Barnmissionen om hjälp. Vi kunde ganska omedelbart skicka 5 pallar med 
medicin som vi fått av Humedica och en hel lastbil med släp full av sjukvårdsutrustning som vi 
fått av Svenska Försvarsmakten. Eftersom Barnmissionens kontor ligger på barnsjukhuset i Lutsk 
var vi tvungna att flytta under epidemins värsta period. Trots detta gjorde vår personal fantastiska 
insatser. Utrikesminister har skickat ett personligt tackbrev till Barnmissionen för våra insatser 
och vår snabba respons.

moldavien
Under året har samarbetet med den unga församlingen i Cornesti fördjupats. I april införskaffades 
jordbruksmark som ett led i att utöka självförsörjningen. Under året har det skördats både 
grönsaker och frukt och en del konserverades 
inför vintern. Femton hönor bidrar också med 
ägg. I september uppmärksammade vi den svåra 
situationen för gatubarnen i staden. Våra faddrar gav 
fin respons vilket gjorde att vi kunde hjälpa 50 barn 
med ett varmt mål näringsrik mat om dagen. Barnen 
får också läxhjälp, möjlighet att prata med någon 
vuxen, men också tid för spel och lekar. Under året 
inkom vi med en projektansökan till Radiohjälpen. 
Ansökan godkändes och ett mer omfattande 
projektarbete inleds i januari 2010. 
Styrelsen fattar beslut att bygga en ny, 
multifunktionell byggnad i Cornesti. Bygget 
förväntas påbörjas i mars 2010.

ZamBia
Vår samarbetspartner ACOP gör ett mycket bra arbete. 2009 fick vi återigen stor respons på vårt 
getprojekt. Bara i december månad sålde vi över 2000 getter i Norden. Getterna ges till fattiga 

familjer. Vi har utökat vår distribution av getter 
till två nya regioner. Vi samarbetar med lokala 
församlingar inom ACOP. De köper getterna i sitt 
närområde, varje församling får pengar till inköp 
av 20 getter, 10 av getterna får man ge till fattiga 
människor inom församlingen och tio getter skall 
ges till fattiga människor i sitt närområde. I juni 
månad invigdes vår nya multifuntionella skola i 
bushen nära Mpongwe. Det är en skola för flera 
hundra elever. Föräldrarna till eleverna och byborna 
har själva byggt skolan och Barnmissionen har 
stått för kostnaderna för en byggmästare och 
byggmaterial. Skolan har blivit en stor succé och 

myndigheterna har tagit ansvar för två lärarlöner. Det blev pengar över som kommer att användas 
till att bygga två lärarbostäder och bättre sanitärutrymmen. Vi har även kunnat köpa in Biblar 
till ACOPs verksamhet, dessa skall användas till att bekämpa analfabetism och få en fördjupad 
kunskap i Guds ord.  
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Inköp av åkermark bidrar till självförsörjningen.

Getprojektet i Zambia har blivit en stor succé!
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ACOP:s moderkyrka i Mpongwe totalförstördes under regnsäsongen. Taket blåste av och 
väggarna rämnade. Barnmissionen bestämde sig för att hjälpa ACOP med att bygga en ny 
kyrka. Eftersom ledarna inom ACOP frågat om hjälp tidigare med förskola, bestämde vi oss för 
att bygga en multifunktionell kyrka som kan fungera som förskola på vardagar och kyrka på 
helgen. Församlingsmedlemmarna gör själva allt arbete och vi har betalat materialkostnaderna. 
Byggnaden beräknas vara färdig våren 2010.

FRIIs KVALITETSKOD
Enligt riktlinjerna i kvalitetskoden framtagen av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII, 
har Skandinaviska Barnmissionen upprättat en kodrapport för verksamhetsåret 2009. 
Kodrapporten utgör en särskild rapport och finns offentligt tillgänglig på Skandinaviska 
Barnmissionens hemsida. 

AVSLUTNING
2009 har varit ett fantastiskt år för Skandinaviska Barnmissionen. Vårt arbete utvecklas både här 
hemma och på missionsfälten. Det har också varit ett mycket gynnsamt år ekonomiskt. I december 
månad fick Barnmissionen den största enskilda gåva vi någonsin fått, det var en öronmärkt gåva 
till vårt arbete på Filippinerna på 4 miljoner kronor. I styrelsen är vi tacksamma för det förtroende 
som alla våra givare visar oss. Vi är också tacksamma för all den hängivna professionella personal 
som finns i Barnmissionen, både här hemma i norden och hos våra samarbetspartners. Vi vill 
tacka er alla för vad ni betyder för vårt gemensamma arbete. Som styrelse tror vi på en fortsatt 
expansion och att detta bara är början!

Tillgängliga medel att fördela:

• Årets resultat före fördelning enligt resultaträkningen 584 304
• Balanserat kapital, ingående balans  3 859 440
• Kvarstående belopp att fördela  4 443 744

Styrelsen föreslår följande:  
Årets resultat överföres till balanserat kapital. 

• Årets resultat  584 304
• Balanserat kapital, ingående balans  3 859 440
• Balansering i ny räkning  4 443 744
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Organisationens verksamhetsintäkter

Gåvor in natura

Penninginsamlingar 
och enskilda större 
gåvor

Organisationens verksamhetskostnader

Utbetalningar/kostnader avseende 
den ideella verksamheten

Kostnader administration

Kostnader insamling

Kostnader information

Övriga kostnader (evangelisation)

Övriga externa kostnader

Avskrivningar

ÅRSREDOVISNING
För räkenskapsåret 2009
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Resultaträkning 
 Not 2009 2008

Organisationens verksamhetsintäkter 1

Penninginsamlingar och enskilda större gåvor  11 125 925 10 145 875
Gåvor in natura  15 248 008 13 877 340
Summa medel från allmänheten  26 373 933 24 023 215
Bidrag från Sida / SMR och Radiohjälpen 2 0 189 503
Bidrag från övriga organisationer  0 0
Summa medel från organisationer  0 189 503
Övriga intäkter   0 0
Summa verksamhetsintäkter  26 373 933 24 212 718

Organisationens verksamhetskostnader 3, 4   
Kostnader insamling  635 517 869 630
Utbetalningar/kostnader avseende den 
ideella verksamheten 5 22 450 156 21 048 208
Kostnader information  920 535 832 304
Kostnader administration 6 1 611 473 1 549 513
Övriga kostnader (evangelisation)  110 202 70 997
Avskrivningar  118 513 101 394
Övriga externa kostnader   0 0
Summa verksamhetskostnader  25 846 396 24 472 046

Verksamhetsresultat  527 537 -259 328

Resultat från finansiella investeringar    
Ränta, aktieutdelning, kursvinster etc  23 770 51 077
Ränta, kursförluster och övriga kapitalkostnader  -1 623 -377
Resultat vid försäljning värdepapper  34 620 58 486
Summa resultat från finansiella investeringar  56 767 109 186

Årets resultat före fördelning  584 304 -150 142
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Balansräkning 
 Not 2009 2008

Tillgångar
Anläggningstillgångar    
Materiella anläggningstillgångar    
Inventarier 7 269 137 240 733
Summa anläggningstillgångar  269 137 240 733

Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar   
Övriga korta fordringar  76 556 65 016
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  59 824 35 167
Summa kortfristiga fordringar  136 380 100 183

Kortfristiga placeringar 8 7 294 821 4 962 657
Kassa och Bank  4 868 993 1 151 447
Summa omsättningstillgångar  12 300 194 6 214 287

Summa tillgångar  12 569 331 6 455 020

Eget kapital och skulder   
Eget kapital  9  
Donationskapital  1 136 322 1 136 322
Reserverade medel  311 000 311 000
Balanserat kapital  3 859 440 4 009 582
Årets resultat före fördelning  584 304 -150 142
Summa eget kapital  5 891 066 5 306 762

Kortfristiga skulder     
Leverantörskulder  948 978 964 528
Övriga skulder  30 119 26 424
Reserverade medel för hjälpinsatser  5 501 488 0
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  197 680 157 306
Summa kortfristiga skulder  6 678 265 1 148 258

Summa eget kapital och skulder  12 569 331 6 455 020

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings och värderingsprinciper

Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt  
uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade jämfört med  
föregående år.

Stiftelsens särskilda inriktning och mottagarnas behov av information motiverar att resultaträkningens 
uppställningsform avviker från uppställningsformen i Årsredovisningslagen.

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

Denna princip gäller ej gåvor där givarens avsikt och krav innebär att gåvan skall användas för visst  
ändamål. 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 balansräkningen redovisas dessa bidrag under rubriken reserverade medel för 
hjälpinsatser.

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  
marknadsvärde, 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   2009 2008
SET Revisionsbyrå AB     
Revision   75 000 75 000
Övriga uppdrag   12 317 30 756
   87 317 105 756



11

Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen 11/13
Org nr 846002-8734

Upplysningar till enskilda poster

Not 1 Verksamhetsintäkter
 Av verksamhetsintäkterna har 5 008 000kr (4 351 tkr) insamlats via 90-konton.
 
Not 2 Bidrag från Sida / SMR och Radiohjälpen
 Posten avser bidrag från Radiohjälpen. Projektet har slutredovisas under år 2008.

Not 3 Medelantalet anställda
  2009 2008
 Män/Kvinnor 2/3 2/3

Not 4 Löner och sociala kostnader
  2009 2008 
 Löner har utgått med
 till styrelsen 0 0
 till missionschef 343 319 326 499
 till övriga anställda 1 202 401 978 514
 till missionschef på Filippinerna 271 114 293 175
  1 816 834 1 598 188

 Sociala kostnader 522 559 465 692
 Pensionskostnader exkl löneskatt 297 718 134 494

 Av pensionskostnaderna exkl löneskatt avser 31 437 kr (30 231kr) missionschefen, 
 Sverige. (Stiftelsens styrelse i övrigt 0 kr i pensionskostnader)

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:
  2009 2008 
 Direkta kostnader/utbetalningar  5 683 428 5 256 443
 Överlämnade gåvor in natura 15 248 008 13 877 340
 Kostnader i samband med slutförande av projekt    
 med bistånd från SMR /(Radiohjälpen) 0 212 000
 Indirekta personalkostnader och     
 sociala avgifter 773 540 646 051
 Indirekta kostnader i form av    
 transport- och resekostnader och övriga indirekta kostnader 745 180 1 056 374
 Summa 22 450 156 21 048 208

Not 6 Kostnader administration
 Kostnader för administration omfattar följande delposter:
  2009 2008
 Personalkostnader och sociala avgifter 718 487 751 986
 Övriga kostnader i form av hyror, 
 revisionsarvoden, kostnader för 
 styrelsemöten, kommunikation resekostnader m m 892 986 797 528
 Summa 1 611 473 1 549 514
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Not 7 Matriella anläggningstillgångar
  2009 2 008
 Inventarier
 Ingående anskaffningsvärde 986 659 916 638
 Inköp 187 800 70 021
 Försäljningar och utrangeringar -378 189 0
 Utgående ackumulerade 
 anskaffningsvärde 796 270 986 659

 Ingående ackumulerade avskrivningar -745 926 -644 532
 Försäljning och utrangering 337 306 0
 Årets avskrivning -118 513 -101 394
 Utgående ackumulerade avskrivningar -527 133 -745 926

 Planenligt restvärde 269 137 240 733

Not 8 Kortfristiga placeringar

 Företag Antal/Andelar Bokfört värde
 Aktieansvar Sverige 864 124 132
 Aktieansvar Europa 1 63
 Swedbank Robur 812 193 427
 SEB Världenfond 5 492 60 069
 SEB Penningsmarknadsfond 20 518 433 787
 SEB Penningsmarknadsfond 28 854 584 799
 SEB Penningsmarknadsfond 25 426 516 669
 SEB Penningsmarknadsfond 44 308 898 007
 SEB Penningsmarknadsfond 146 138 3 120 206
 SEB Penningsmarknadsfond 25 066 511 223
 SEB Penningsmarknadsfond 13 810 301 139
 SEB Penningsmarknadsfond 25 116 551 300
 Totalt  7 294 821

 Marknadsvärde  7 680 463




