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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige är en ideell sammanslutning med uppgift att främja 

utforskandet och skyddet av landets fågelfauna och dess miljö samt att hos allmänheten väcka och underhålla 

intresset för fågellivet, naturen och ett aktivt friluftsliv. Detta vill föreningen söka förverkliga bland annat genom att 

stimulera till och genomföra ornitologiska undersökningar, uppmärksamma och lösa fågelskyddsproblem, bistå 

myndigheter, organisationer och enskilda i ornitologiska frågor samt att utge ornitologiska publikationer.

     I föreningen bedrivs den ideella verksamheten medan stödjande kommersiell verksamhet sker i bolagsform i 

en helägd underkoncern till föreningen. Den stödjande kommersiella delen utgörs av Naturbokhandeln 

(Naturbutiken på Öland AB), researrangörsverksamhet (AviFauna i Sverige AB), förlagsverksamhet (Avium 

Förlag AB), informations- och servicetjänster (SOF Bioinformation AB) och fastighetsförvaltning (Stenhusa Gård 

AB). Alla bolagen har under hela året varit helägda av BirdLife Sverige Holding AB, som i sin tur är helägt av 

moderföreningen. Från och med 2019 drivs Ottenby naturum i föreningens regi, tidigare ingick denna verksamhet 

i Naturbokhandeln.
     Inom forskning och fågelskydd har många aktiviteter bedrivits. Större sådan har varit: Östersjöns fåglar med 

skräntärna och silltrut som huvudobjet där forskning och fågelskyddsaktiviteter kombineras. Projektet Afrika tur 

och retur, som stöds av Postkodstiftelsen, har samma arter i fokus men här tillkommer publika aktiviteter för att 

synliggöra forskning och fågelskydd men också för att skapa intresse kring fåglar och natur mer generellt. 

Skogsfrågor har fortsatt varit centrala i verksamheten. Engagemanget i skogscertifieringsarbetet inom FSC 

fortsätter. Fågelstationen på Ottenby är engagerad i olika forskningsprojekt som tillsammans med flera universitet 

i landet bl a kartlägger spridning av fågelinfluensan. Med medel från Naturvårdsverket pågår ett arbete med att 

uppdatera information om IBA-områden (Viktiga områden för fåglar och Biodiversitet). Vidare kan nämnas projekt 

jaktfalk, Berguvsinventeringen och projekt lom som exempel på artinriktade program och inventeringen av 

Stekenjokksområdet som exempel på de många inventeringinsatser som gör runt om i landet.

    Även arbetet med att sprida fågelintresset har varit omfattande. Större aktiviteter inom detta område har varit: 

Vinterfåglar Inpå Knuten, en räkning vid fågelborden som årligen genomförs i januari. Tranfestivalen som pågick i 

nio dagar i april vid Horrnborgarsjön drog mellan 50 och 75 tusen besökare. Fågelskådningens dag och 

Fågeltornskampen i början av maj. Falsterbo Bird Show i augusti som i år arrangerades för tionde gången. Euro 

Bird Watch i oktober. Inom konceptet Fåglar är Fantastiska visade våra volontärer såväl sälar som storskarvar 

och havsörnar vid Ölands södra udde. Detta genomfördes i juli-augusti då det är som mest turister på Öland, 

cirka 40 000 personer beräknas ha passerat visningsplatsen. 

     Efter föregående års turbulenta personalsituation har det under året varit mycket lugnare. Efter en tid som 

tillfördnad anställdes Stina Rigbäck som ny föreningschef vilket bidragit till en stabilare situation på föreningens 

kansli. 

     Föreningens medlemstal uppgick vid årets slut till 16 818 (föregående år 16 787). En regionalförening, 

Västmanlands OF, har under året anslutit sig till Kedjan vilket inneburit ett tillskott på 292 medlemmar. Exklusive 

detta tillskott innebär årets medlemsantal en minskning med 261 medlemmar. 

     Mer information om föreningens verksamhet finns i en särskild verksamhetsberättelse som finns tillgänglig på 

föreningens hemsida www.BirdLife.se.

Resultatutveckling

Moderföreningens intäkter uppgick för verksamhetsåret till 13 595 tkr (föregående år 11 949 tkr). 

Medlemsintäkterna har under året minskat med 200 tkr. Posten anslag och bidrag ökade med 1 193 tkr. Denna 

post varierar ofta mellan åren beroende på vilka projekt som drivs i föreningen då dessa medel så gott som 

uteslutande är projektrelaterade. Insamlade medel minskade med 1 108 tkr, vilket beror på att inga arv erhållits 

under året medan tre sådana utföll föregående år. Övriga intäkter i föreningen ökade med 1 761 tkr varav 1 237 

tkr är hänförliga till verksamheten i Ottenby naturum.

     Föreningens rörelsekostnader ökade med 13 % till 15 032 tkr (föregående år 13 301 tkr). Det är främst 

kostnader knutna till projekt och aktiviteter som ökade. Rörelseresultatet blev därmed -1 437 tkr (föregående år -1 

352 tkr).

     Föreningens finansiella poster uppgick till 798 tkr (föregående år 837 tkr). Årets resultat för föreningen blev 

därmed -639 tkr (föreg. år -515 tkr).

     Det samlade resultatet för hela koncernen uppgick till -167 tkr (föregående år -873 tkr). Föreningens 

underskott balanseras här till stor del av bolagens resultat där Naturbokhandeln genererar ett överskott om 737 

tkr medan underskott redovisas av Avium Förlag, -54 tkr och AviFauna, -194 tkr. Dotterbolagens samlade 

försäljning blev 34 068 tkr (föregående år 34 188 tkr). Naturbokhandeln minskade sin omsättning med 2% men 

om överföringen av Ottenby naturum till föreningen beaktas är det en ökning med 4%. I Avium fyrdubblades 

omsättningen (+403%) som en effekt av flera nya titlar medan omsättningen i AviFauna låg på oförändrad nivå (-

1%). Naturbokhandelns rörelseresultat förbättrades kraftigt från ett underskott på 407 tkr till ett överskott på 877 

tkr. Även Aviums rörelseresultat förbättrades men är fortsatt negativt (från -197 till -39 tkr). AviFaunas 

rörelseresultat försämrades mycket och gick från plus 420 tkr till minus 194 tkr. Koncerninterna poster uppgick 

netto till 47 tkr (föregående år 47 tkr).
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Eget kapital

Donations

kapital

Övritgt 

ändamål

sbestämt 

kapital

Övrigt 

förenings-

kapital

Summa eget 

kapital

Föreningen

Vid årets början 6 806 10 587 948 18 341

Förändring av donationskapital 13 13

Förändring av ändamålsbestämt kapital -289 -289

Årets resultat -362 -362

6 819 10 298 586 17 703

Koncernen

Vid årets början 6 806 10 587 -3 097 14 296

Förändring av donationskapital 13 13

Förändring av ändamålsbestämt kapital -289 -289

Årets resultat 110 110

6 819 10 298 -2 987 14 130

Likviditet

Föreningens kassa och banktillgodohavanden uppgick till 463 tkr (föregående år 6 645 tkr). De uppgår därmed till 

13% av föreningens skulder på bokslutsdagen (föregående år 93%). Den lägre likviditeten vid årsskiftet förklaras 

främst av försenad medlemsavisering vilket gjort att bara en mindre del av 2020 års medlemsavgifter kommit in 

före årsskiftet. Föreningen har därutöver kapitalplaceringar i börsaktier till ett bokfört värde av 5 078 tkr 

(föregående år 4 504 tkr). Marknadsvärdena överstiger bokförda värdena med 8 869 tkr (5 641 tkr). Den främsta 

anledningen till dessa placeringar i värdepapper är att föreningen erhållit donationsmedel, som placerats i 

värdepapper och vars avkastning skall finansiera framtida utgifter för fågelforskning och fågelskydd.

     Koncernens kassa- och banktillgodohavanden uppgick till 3 250 tkr (föregående år 10 010 tkr) vilket är 45 % 

av koncernens skulder, (föregående år 87 %). Koncernen har liksom moderföreningen därutöver kortfristiga 

kapitalplaceringar med ett bokfört värde på 5 078 tkr (4 504 tkr).

Ekonomisk ställning

Föreningens egna kapital uppgick vid årets utgång till 17 703 tkr (föregående år 18 341 tkr). Soliditeten, d v s eget 

kapital i förhållande till balansomslutningen, ökade till 83% (72%).

     Koncernens Eena kapital uppgick till 14 130 tkr (föregående år 14 296 tkr) och soliditeten till 66% (55%). Att 

koncernens egna kapital är lägre än moderföreningens är en följd av att moderföreningen, i samband med 

omorganisation, har samlat sina dotterbolag under BirdLife Sverige Holding AB och överlåtit fastigheten i Stenåsa 

till dotterbolaget Stenhusa Gård AB. Därvid uppkom betydande internvinster i moderföreningen vilka har 

eliminerats i koncernredovisningen. Se vidare not om redovisningsprinciper.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 

tillhörande noter och kommentarer.

Framtida utveckling och osäkerhetsfaktorer

För kommande år ser vi såväl positiva som negativa faktorer som kommer att påverka verksamheten. På den 

positiva sidan är det främst postkodlotteriets beslut att göra föreningen till förmånstagare. Det innebär att vi 

kommer at få ett bidrag om cirka 5 000 tkr per år under de kommande fem åren. Detta kommer att ge oss stora 

möjligheter att utveckla vår verksamhet. Men på den negativa sidan har vi det lilla vackra viruset SARS-CoV-2 

som för närvarande lamslår större delen av världen och har en dramatisk inverkan på stora delar av 

världsekonomin. För föreningen är det främst vårt dotterbolag AviFauna som drabbas när i stort sett all 

reseverksamhet lamslås. Hur långvarig den nuvarande situationen blir kommer att vara helt avgörande för 

verksamhetens framtid. Men den försämrade konjunkturen som följer i virusets spår kommer att påverka även vår 

övriga kommersiella verksamhet när konsumenternas köplust minskar.
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Resultaträkning för koncernen

2019-01-01 2018-01-01

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Intäkter

Medlemsintäkter 2 4 616 4 816

Anslag och bidrag 3 4 392 3 199

Insamlade medel 4 542 1 650

Försäljning i dotterbolag 5 34 068 34 188

Övriga intäkter 6 3 563 1 783

47 181 45 636

Rörelsens kostnader

Kostnad sålda tjänster och varor -23 725 -22 858

Övriga externa kostnader 7 -12 418 -11 984

Personalkostnader 8 -11 581 -12 041

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

anläggningstillgångar 13, 14 -148 -188

-47 872 -47 071

Rörelseresultat -691 -1 435

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 528 565

Räntekostnader -3 -2

525 563

Resultat efter finansiella poster -166 -872

Skatter -1

Årets resultat -166 -873

Fördelning av årets resultat

Förändring av 

Donationskapital 10 13 -86

Övrigt ändamålsbestämt kapital 11 -289 86

Övrigt fritt kapital 12 110 -873

-166 -873
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Balansräkning för koncernen

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 1 397 511

Inventarier, verktyg och installationer 14 678 500

Summa anläggningstillgångar 2 075 1 011

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Varulager 4 977 5 249

Förskott till leverantörer – –

Kundfordringar 2 038 1 253

Aktuella skattefordringar 809 635

Övriga fordringar 1 647 662

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 454 2 533

10 925 10 332

Kortfristiga placeringar 16 5 078 4 504

Kassa och bank 3 250 10 010

Summa omsättningstillgångar 19 253 24 846

SUMMA TILLGÅNGAR 21 328 25 857

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Donationskapital 10 6 819 6 806

Övrigt ändamålsbestämt kapital 11 10 298 10 587

Övrigt fritt kapital 12 -2 987 -3 097

14 130 14 296

Kortfristiga skulder

Förskott från kunder 1 160 1 903

Leverantörsskulder 1 638 1 873

Övriga skulder 917 706

Förutbetalda medlemsavgifter 142 3 236

Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 17 3 341 3 843

7 198 11 561

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 328 25 857
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Resultaträkning för föreningen

2019-01-01 2018-01-01

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

Intäkter

Medlemsintäkter 2 4 616 4 816

Anslag och bidrag 3 4 392 3 199

Insamlade medel 4 542 1 650

Övriga intäkter 6 4 045 2 284

13 595 11 949

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 7 -8 510 -7 862

Personalkostnader 8 -6 521 -5 439

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella

anläggningstillgångar – –

-15 031 -13 301

Rörelseresultat -1 436 -1 352

Resultat från finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 800 837

Räntekostnader -2
798 837

Resultat efter finansiella poster -638 -515

Årets resultat -638 -515

Fördelning av årets resultat

Förändring av 

Donationskapital 10 13 -86

Övrigt ändamålsbestämt kapital 11 -289 86

Övrigt föreningskapital 12 -362 -515

-638 -515
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Balansräkning för föreningen

Belopp i tkr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 13 – –

– –

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 15 1 050 1 050

Fordringar på koncernföretag 6 500 6 500

7 550 7 550

Summa anläggningstillgångar 7 550 7 550

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 272 463

Fordringar på koncernföretag 4 063 2 780

Övriga fordringar 1 746 752

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 083 2 763

8 164 6 758

Kortfristiga placeringar 16 5 078 4 504

Kassa och bank 463 6 645

Summa omsättningstillgångar 13 705 17 907

SUMMA TILLGÅNGAR 21 255 25 457

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Donationskapital 10 6 819 6 806

Övrigt ändamålsbestämt kapital 11 10 298 10 587

Övrigt föreningskapital 12 586 948

17 703 18 341

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 878 678

Övriga skulder 356 149

Förutbetalda medlemsavgifter 142 3 236

Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 17 2 176 3 053

3 552 7 116

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 21 255 25 457
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i tusentals kronor, tkr, om inte annat anges. Belopp inom parentes avser föregående års värden.

Not 1 Redovisningsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderföreningen tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen utom i de fall som anges nedan
under avsnittet "Redovisningsprinciper i moderföreningen".

Värderingsprinciper mm
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade
avskrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är
direkt hänförliga till förvärvet.

Anskaffningsvärdet för materiella anläggningstillgångar förvärvade genom testamente eller gåva
överensstämmer med det skattemässiga värdet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter
för löpande underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.
För vissa av de materiella anläggningstillgångarna (byggnader) har skillnaden i förbrukningen av
betydande komponenter bedömts vara väsentlig. Dessa tillgångar har därför delats upp i komponenter
vilka skrivs av separat.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som
kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Koncernen Moderföreningen

år år
Byggnader 33-50 33-50
Markanläggningar 10 10
Inventarier, verktyg och installationer 5 5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas i de
enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

För vissa av de materiella anläggningstillgångarna (Byggnader) har skillnaden i förbrukningen av
betydande komponenter bedömts vara väsentlig.

Byggnaderna består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Huvudindelningen är
byggnader och mark. Ingen avskrivning sker på komponenten mark vars nyttjandeperiod bedöms som
obegränsad. Byggnaderna består av flera komponenter vars nyttjandeperiod varierar.

Nedskrivningar - materiella och immateriella anläggningstillgångar samt andelar i koncernföretag
Vid varje balansdag bedöms om det finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess
redovisade värde. Om en sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde.

Återvinningsvärdet är det högsta av verkligt värde med avdrag för försäljningskostnader och
nyttjandevärde. Vid beräkning av nyttjandevärdet beräknas nuvärdet av de framtida kassaflöden som
tillgången väntas ge upphov till i den löpande verksamheten samt när den avyttras eller utrangeras.
Den diskonteringsränta som används är före skatt och återspeglar marknadsmässiga bedömningar av
pengars tidsvärde och de risker som avser tillgången. En tidigare nedskrivning återförs endast om de
skäl som låg till grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har
förändrats.

Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har
inkuransrisk beaktats. Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet
ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
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Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 (Finansiella instrument värderade
utifrån anskaffningsvärdet) i BFNAR 2012:1.

Redovisning i och borttagande från balansräkningen

En finansiell tillgång eller finansiell skuld tas upp i balansräkningen när företaget blir part i
instrumentets avtalsmässiga villkor. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen när den
avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma gäller när de
risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till annan part och
företaget inte längre har kontroll över den finansiella tillgången. En finansiell skuld tas bort från
balansräkningen när den avtalade förpliktelsen fullgjorts eller upphört.

Värdering av finansiella tillgångar

Finansiella tillgångar värderas vid första redovisningstillfället till anskaffningsvärde, inklusive
eventuella transaktionsutgifter som är direkt hänförliga till förvärvet av tillgången.

Finansiella omsättningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till det lägsta av
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Kundfordringar och övriga fordringar som utgör omsättningstillgångar värderas individuellt till det
belopp som beräknas inflyta.

Finansiella anläggningstillgångar värderas efter första redovisningstillfället till anskaffningsvärde
med avdrag för eventuella nedskrivningar och med tillägg för eventuella uppskrivningar.

Räntebärande finansiella tillgångar värderas till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av
effektivräntemetoden.

Vid värdering till lägsta värdets princip respektive vid bedömning av nedskrivningsbehov anses
företagets finansiella instrument som innehas för riskspridning ingå i en värdepappersportfölj och
värderas därför som en post.

Derivatinstrument som utgör finansiella tillgångar och för vilka säkringsredovisning inte har
tillämpats (se nedan) värderas efter det första redovisningstillfället till det lägsta av anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Värdering av finansiella skulder

Finansiella skulder värderas till upplupet anskaffningsvärde. Utgifter som är direkt hänförliga till
upptagande av lån korrigerar lånets anskaffningsvärde och periodiseras enligt effektivräntemetoden.

Derivatinstrument med negativt värde och för vilka säkringsredovisning inte tillämpats (se
nedan) redovisas som finansiella skulder och värderas till det belopp som för företaget är mest
förmånligt om förpliktelsen regleras eller överlåts på balansdagen.

Ersättningar till anställda
Beskrivningen nedan exemplifierar förhållanden som kan förekomma. Beskrivningen av
redovisningsprinciperna måste anpassas och förändras utifrån tillämpade planer och förhållanden.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning

Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som antingen avgiftsbestämda eller
förmånsbestämda.

Vid avgiftsbestämda planer betalas fastställda avgifter till ett annat företag, normalt ett
försäkringsföretag, och har inte längre någon förpliktelse till den anställde när avgiften är betald.
Storleken på den anställdes ersättningar efter avslutad anställning är beroende av de avgifter som har
betalat och den kapitalavkastning som avgifterna ger.

Vid förmånsbestämda planer har företaget en förpliktelse att lämna de överenskomna ersättningarna
till nuvarande och tidigare anställda. Företaget bär i allt väsentligt dels risken att ersättningarna
kommer att bli högre än förväntat (aktuariell risk), dels risken att avkastningen på tillgångarna avviker
från förväntningarna (investeringsrisk). Investeringsrisk föreligger även om tillgångarna är överförda till
ett annat företag.

Avgiftsbestämda planer
Avgifterna för avgiftsbestämda planer redovisas som kostnad. Obetalda avgifter redovisas som skuld.

Förmånsbestämda planer
Företag har valt att tillämpa de förenklingsregler som finns i BFNAR 2012:1.

Planer för vilka pensionspremier betalas redovisas som avgiftsbestämda vilket innebär att avgifterna
kostnadsförs i resultaträkningen.

Ersättningar vid uppsägning

Ersättningar vid uppsägningar, i den omfattning ersättningen inte ger företaget några framtida
ekonomiska fördelar, redovisas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller
informell förpliktelse att antingen
a) avsluta en anställds eller en grupp av anställdas anställning före den normala tidpunkten för
anställningens upphörande, eller
b) lämna ersättningar vid uppsägning genom erbjudande för att uppmuntra frivillig avgång.
Ersättningar vid uppsägningar redovisas endast när företaget har en detaljerad plan för uppsägningen
och inte har någon realistisk möjlighet att annullera planen.
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Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Intäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som företaget erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning
redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att
erhållas, med avdrag för rabatter.

Medlemsavgifter redovisas som intäkt under det räkenskapsår som avgifterna avser.

Ränta, royalty och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att mottagaren kommer
att få de ekonomiska fördelar som är förknippade med transaktionen samt att inkomsten kan
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränteintäkten redovisas med tillämpning av den räntesats
som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Royaltyintäkten periodiseras i enlighet med
den aktuella överenskommelsens ekonomiska innebörd. Utdelningsintäkt redovisas när
aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.

Gåvor och testamenterade medel redovisas som intäkt i den takt som medlen inflyter till föreningen.

Försäljning av varor

Vid försäljning av varor redovisas intäkten vid leverans.

Ränta, royalty och utdelning

Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt
kommer att tillfalla företaget samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Ränta redovisas som intäkt enligt effektivräntemetoden.

Royalty periodiseras i enlighet med överenskommelsens ekonomiska innebörd.

Utdelning redovisas när ägarens rätt att erhålla betalningen har säkerställts.

Eftersom moderföreningen innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar i dotterföretaget
redovisas utdelning när rätten att få utdelning bedöms som säker och kan beräknas på ett tillförlitligt
sätt.

Koncernredovisning

Dotterföretag

Dotterföretag är företag i vilka moderföreningen direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader,
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Redovisningsprinciper i moderföreningen
Redovisningsprinciperna i moderföreningen överensstämmer med de ovan angivna
redovisningsprinciperna i koncernredovisningen utom i nedanstående fall.

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andelar i dotterföretag, intresseföretag och gemensamt styrda företag redovisas till anskaffningsvärde
minskat med ackumulerade nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även
utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.



10 (14)
Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige

Org nr 802006-1126

Not 2 Medlemsintäkter

Föreningen och koncernen

I intäktsposten ingår förutom medlemsavgifter även tilläggsavgifter för vissa publikationer.

Medlemsavgifternas storlek är beroende av dels vilken/vilka tidskrifter medlemmen valt och

dels av särskild rabatt för yngre medlemmar.

Antalet medlemmar vid årets utgång uppgick till 16 818  (föregående år 16 787).

Not 3 Anslag och bidrag

Föreningen och koncernen 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Anslag 3 813 2 710

Uppdragsforskning 262 344

Bidrag 314 262

Periodiseringskonto 3 -117

4 392 3 199

Periodiseringskonto avser förändringen av ingående resp utgående

saldo för pågående projekt vid respektive årsskifte.

Not 4 Insamlade medel

Föreningen och koncernen 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Sponsring och royalty 12 –

Gåvor från enskilda 527 551

Testamenterade medel 3 1 099

Summa föreningen 542 1 650

Avgår koncerninterna poster

Summa koncernen 542 1 650

Not 5 Försäljning i dotterbolag

Koncernen 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Naturbutiken på Öland AB 21 634 22 137

AviFauna i Sverige AB 12 394 12 555

Stenhusa Gård AB 583 566

Avium Förlag AB 843 209

SOF Bioinformation AB 110 110

Summa 35 564 35 577

Avgår koncerninterna poster -1 496 -1 389

Summa koncernen 34 068 34 188

Not 6 Övriga intäkter

Föreningen och koncernen 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Guidningar mm 1 557 1 151

Prenumerationer och annonser 560 418

Övriga intäkter 1 928 715

Summa föreningen 4 045 2 284

Avgår koncerninterna poster och justeringar -482 -501

Summa koncernen 3 563 1 783
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Not 7 Övriga externa kostnader

Föreningen och koncernen 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Kommunikation. tidskrifter och webb 2 502 2 012

Projektkostnader 4 518 3 526

Övrigt 1 490 2 324

Summa föreningen 8 510 7 862

Övriga externa kostnader i dotterbolag 5 144 5 237

Agår koncerninterna poster -1 236 -1 115

Summa koncernen 12 418 11 984

Not 8 Personal

Medelantal anställda i föreningen 2 019 2 018

Män 6 3,5

Kvinnor 7 4,5

Summa 13 8

Personalkostnader Föreningen 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Löner 4 663 3 675

Arvoden – –

Sociala avgifter 1 520 1 250

Pensionskostnader 263 275

Traktamenten 15 152

Övriga personalkostnader 60 87

6 521 5 439

Styrelsens ledamöter erhåller inget arvode för styrelsearbetet. 

Om ledamot deltar i projektarbete kan arvode motsvarande förlorad arbetsinkomst erhållas.

Medelantal anställda i koncernen

Män 11 11

Kvinnor 13 9

Summa 24 20

Personalkostnader Koncernen

Löner 8 098 8 304

Sociala avgifter 2 820 2 843

Pensionskostnader 505 552

Traktamenten 30 170

Övriga personalkostnader 128 172

11 581 12 041

Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Föreningen och koncernen 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Ränteintäkter från dotterbolag 272 272

Övriga ränteintäkter 23 2

Aktieutdelning börsaktier 505 563

Resultat från fondplaceringar – –

Resultat aktieförsäljningar – –

Summa föreningen 800 837

Räntor i dotterbolag

Agår koncerninterna poster -272 -272

Summa koncernen 528 565
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Not 10 Förändring av donationskapital

Ingående Tillförda Tillförd Använda Utgående Varav fria

balans medel avkastning medel balans medel

Elis Wides fond 1 766 – 74 -98 1 742 44

Lily Maria Palms fond 75 – 3 – 78 37

Gustaf Danielssons fond 1 191 – 50 -35 1 206 6

Hans Westerlunds fond 96 – 4 -3 97 –

Elsa Lagerlöfs fond 291 – 12 -10 293 –

Erik Schönbecks fond 3 387 – 141 -125 3 403 3

6 806 – 284 -271 6 819 90

Not 11 Förändring av övrigt ändamålsbestämt kapital

Ingående Tillförda Tillförd Använda Utgående Varav fria

balans medel avkastning medel balans medel

Jubileumsfonden 5 202 – 218 – 5 420 5 420

Ständiga medlemmars fond 300 – 13 – 313 313

Fågelskyddsfonden 2 437 – 102 -312 2 227 2 227

Forskningsfonden 2 148 – 89 -369 1 868 1 868

Göte Jönssons fond 21 – 1 -22 – –

Framtidsfonden 300 – 13 – 313 313

Ottenby strandängsfond 179 – 8 -30 157 157

10 587 – 444 -733 10 298 10 298

Not 12 Förändring av övrigt föreningskapital

Föreningen 2019-01-01 2018-01-01

2019-12-31 2018-12-31

Ingående kapital 948 1 463

Tillfört av årets resultat -362 -515

Utgående kapital 586 948

Koncernen

Ingående kapital -3 097 -2 224

Tillfört av årets resultat 110 -873

Utgående kapital -2 987 -3 097

Not 13 Byggnader, markanläggningar och mark

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början avseende byggnad 2 175 2 300

Aktiverad ombyggnad 739 25

Vid årets början avseende mark 728 728

Vid årets början avseende markanläggning 103 103

Avyttringar och utrangeringar -150

Nyanskaffning mark 163 –

3 908 3 006

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -294 -231

Avyttringar och utrangeringar – –

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -63 -63

-357 -294

Avgår justering koncerninterna överlåtelser -2 154 -2 201

Redovisat värde vid periodens slut 1 397 511

Föreningen äger fågelstationsbyggnaden och fågelmuseet vid Ottenby men ej själva fastigheten. Anskaffningen 

av byggnaderna är i sin helhet redovisad som kostnad.

Fastigheten Lilla Brunneby 4:5 i Mörbylånga kommun ägs av dotterbolaget Stenhusa Gård AB.
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Not 14 Inventarier, verktyg och installationer

Koncernen 2019-12-31 2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 1 655 1 678

Avyttringar och utrangeringar – –

Omklassificering -25

Nyanskaffningar 297 2

1 952 1 655

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -1 155 -1 008

Avyttringar och utrangeringar –

Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -119 -147

-1 274 -1 155

Årets nedskrivningar – –

Redovisat värde vid periodens slut 678 500

Not 15 Andelar i koncernföretag

Nominellt

Andel värde 2019-12-31 2018-12-31

BirdLife Sverige Holding AB, org nr 556913-3084 100% 50 1 050 1 050

1 050 1 050

Av BirdLife Sverige Holding AB helägda dotterbolag:

Naturbutiken på Öland AB, org nr 556298-2420

AviFauna i Sverige AB, org nr 556508-2715 

Stenhusa Gård AB, org nr 556913-3076

Avium Förlag AB, org nr 556913-3092

SOF Bioinformation AB, org nr 556696-2543

Not 16 Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar avser aktieinnehav i börsbolag där marknadsvärdet överstiger bokfört värde med 8 869 (5 641). 

Det bokförda värdet har ökat med 574 genom att aktier har erhållits som utdelning och genom arv.

Not 17 Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader

Föreningen och koncernen

2019-12-31 2018-12-31

Förutbetalda projektintäkter 1 117 1 057

Upplupna löne- och sociala kostnader, föreningen 698 1 199

Övriga upplupna kostnader i föreningen 361 797

Summa föreningen 2 176 3 053

Upplupna kostnader i dotterbolag 1 165 790

Summa koncernen 3 341 3 843

Not 18 Ställda panter och eventualförpliktelser

Föreningen

2019-12-31 2018-12-31

Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser

Borgensförbindelse för dotterbolaget 

AviFaunas resegaranti 4 000 4 000

Koncernen

Ställda panter och säkerheter

Företagsinteckningar ställda för övriga skulder till kreditinstitut 2 950 2 950

Bokfört värde
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Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas riksstämman 2020 -    -    för fastställelse. 

Stenåsa den         26/3        2020

Lotta Berg Kjell Carlsson Karin Forsell
Ordförande

Linus Hedh Gunilla Hjorth Eva Hjärne

Kent-Ove Hvass Christer Johansson Dennis Kraft

Magnus Lundström Ulrik Lötberg Eva Mattsson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020 -    -    

Jesper Thomelius Mats Hjelte
Auktoriserad revisor Lekmannarevisor
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