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Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige
Org nr 802006-1126

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

BirdLife Sverige är medlem i Giva Sverige (branschorganisation för tryggt givande) och vi arbetar enligt Givas 
etiska kvalitetskod för insamlingsverksamhet. Det betyder att vi årligen rapporterar i en Effektredovisning hur vi 
mäter och följer upp resultatet av vår verksamhet både när det gäller fågelforskning, fågelskydd och fågelintresse.

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 Naturbutiken (Naturbutiken på 
Öland 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. 

Skogsfrågor har fortsatt varit centrala i verksamheten. Engagemanget i skogscertifieringsarbetet inom FSC 
fortsätter. Fågelstationen på Ottenby är fortsatt engagerad i olika forskningsprojekt som tillsammans med flera 
universitet i landet bland annat kartlägger spridning av fågelinfluensan. Ringmärkningen vid stationen har 
genomförts för 75:e året i rad. Med medel från Naturvårdsverket har Föreningen fortsatt sitt arbeta för att uppnå 
flera av de nationella miljömålen samt uppdatera information om IBA-områden (Viktiga områden för fåglar och 
Biodiversitet). Vidare kan nämnas projekt jaktfalk, arbetsgrupp pilgrimsfalk Sverige, berguvsinventeringen och 
projekt lom som exempel på artinriktade program. Under året har det fleråriga inventeringsprojektet i 
Stekenjokkområdet avslutats. Som exempel på Föreningens engagemang i att skydda viktiga biotoper kan 
nämnas de inledande inventeringar av arktiska vadare som startat upp under året i Tavvavuoma i Torne 
Lappmark. 
Tillsammans med Sportfiskarna har viktigt arbete genomförts genom LONA-projektet i syfte att restaurera 
våtmarker på Öland.

Även arbetet med att sprida fågelintresset har varit omfattande. En populär aktivitet inom detta område är 
Vinterfåglar Inpå Knuten, en räkning vid fågelborden som årligen genomförs i januari och som även i år rönte stort 
intresse. Tranfestivalen i april vid Hornborgasjön kunde på grund av pandemin inte genomföras. Även många 
andra aktiviteter påverkades av pandemin men kunde ändå genomföras i en förändrad form, till exempel 
Falsterbo Bird Show 
Inom konceptet Fåglar är fantastiska vägledde våra volontärer den fågel- och naturintresserade allmänheten vid 
Ölands södra udde och vid Falsterbo Bird Show.

Föreningen blev i början av 2020 utsedd till förmånstagare i Postkodlotteriet, vilket gav oss ett stabilt tillskott i 
basfinansieringen. Dessa medel har möjliggjort ytterligare rekrytering av en person i fågelskyddsarbetet. Dessa 
medel har viktig betydelse för föreningens fortsatta aktiva utveckling av såväl fågelintressefrågorna som 
fågelskydd- och fågelforskning.

Föreningens medlemstal uppgick vid årets slut till 16 982 (föregående år 16 582). 
Under 2021 fortsatte arbetet med regionalföreningar på väg in i Kedjan, dock bromsat av att flera föreningars  
årsmöten fick skjutas upp av pandemiskäl och beslut om nödvändiga stadgeförändringar
därmed inte kunde fattas. Antalet nytillkomna medlemmar under året uppgick till drygt 2000. 
     Mer information om föreningens verksamhet finns i en särskild verksamhetsberättelse som finns tillgänglig på 
föreningens hemsida www.birdlife.se.

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 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. 

Inom forskning och fågelskydd har många aktiviteter bedrivits. Större sådan har varit: Östersjöns fåglar med 
skräntärna och silltrut och alkor som huvudobjekt där forskning och fågelskyddsaktiviteter kombineras. 
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Eget kapital

Donations
kapital

Övrigt 
ändamål
sbestämt 
kapital

Övrigt 
förenings-
kapital

Summa eget 
kapital

Föreningen
Vid årets början 7 064 10 619 1 380 19 063

Förändring av donationskapital 3 327 3 327

Förändring av ändamålsbestämt kapital -218 -218

Årets resultat 375 375

10 391 10 401 1 755 22 546

Koncernen
Vid årets början 7 064 10 619 -428 17 255

Förändring av donationskapital 3 327 3 327

Förändring av ändamålsbestämt kapital -218 -218

Årets resultat 1 905 1 905

10 391 10 401 1 477 22 269

Resultatutveckling

Ekonomisk ställning

Moderföreningens intäkter uppgick för verksamhetsåret till 19 414 tkr (föregående år 17 072 tkr). 
Medlemsintäkterna har under året ökat med 33 tkr. Posten anslag och bidrag ökade med 3 328 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 89 tkr. Övriga intäkter i föreningen minskade 
med 930 tkr.
     Föreningens rörelsekostnader ökade med 21 % till 19 912 tkr (föregående år 16 471 tkr). Det är främst 
kostnader knutna till projekt och aktiviteter som ökade. Rörelseresultatet blev därmed -498 tkr (föregående år 601 
tkr).
     Föreningens finansiella poster uppgick till 895 tkr (föregående år 759 tkr). Årets resultat för föreningen blev 
därmed 397 tkr (föreg. år 1 360 tkr).
     Det samlade resultatet för hela koncernen uppgick till 1 905 tkr (föregående år 3 280 tkr). Naturbutiken 
genererar ett resultat före skatt om 2 314 tkr och Avium Förlag, -240 tkr. Dotterbolagens samlade försäljning blev 
36 441 tkr (föregående år 28 532 tkr). Naturbutiken ökade sin omsättning med 27%. Aviums omsättning 
minskade med 7%. Naturbutikens rörelseresultat förbättrades från ett överskott på 1 879 tkr till ett överskott på 2 
441 tkr. Aviums rörelseresultat minskade från ett överskott på 264 tkr till ett underskott på -213 tkr. 
Koncerninterna poster uppgick netto till 47 tkr (föregående år 47 tkr).

Föreningens egna kapital uppgick vid årets utgång till 22 546 tkr (föregående år 19 063 tkr). Soliditeten, d v s eget 
kapital i förhållande till balansomslutningen, ökade till 74% (68%).
     Koncernens egna kapital uppgick till 22 269 tkr (föregående år 17 255 tkr) och soliditeten till 66% (63%). 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.
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Likviditet

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 fortsätta stödja föreningen som förmånstagare. Det ger 
oss fina möjligheter att fortsätta utveckla vår verksamhet.  
Naturbutikens expansion under 2021 ser ut att fortsätta även det kommande året. Det kommer sannolikt också att 
innebära att vi behöver se över lagerhantering och packlinjen för att underlätta fortsatt hög näthandel. En 
osäkerhet för kommande år är prisökningar p.g.a. valuta och ökade fraktkostnader avseende Naturbutiken. 

Framtida utveckling och osäkerhetsfaktorer

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med 
tillhörande noter och kommentarer.

Föreningens kassa och banktillgodohavanden uppgick till 6 929 tkr (föregående år 7 499 tkr). De uppgår därmed 
till 88% av föreningens skulder på bokslutsdagen (föregående år 84%). Föreningen har därutöver 
kapitalplaceringar i börsaktier till ett bokfört värde av 8 165 tkr (föregående år 5 078 tkr). Marknadsvärdena 
överstiger bokförda värdena med ca 23 000 tkr (13 542 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 10 715 tkr (föregående år 11 366 tkr) vilket är 95 % av 
koncernens skulder, (föregående år 110 %). Koncernen har liksom moderföreningen därutöver kortfristiga 
kapitalplaceringar med ett bokfört värde på 8 165 tkr (5 078 tkr).



5 (16)Resultaträkning för koncernen
2021-01-01 2020-01-01

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31
Intäkter
Medlemsintäkter 2 5 175 5 142
Anslag och bidrag 3 11 190 9 082
Insamlade medel 4 605 694
Försäljning i dotterbolag 5 36 441 28 532
Övriga intäkter 6 1 710 1 573

55 121 45 023
Rörelsens kostnader
Kostnad sålda tjänster och varor -22 320 -18 079
Övriga externa kostnader 7 -17 216 -13 506
Personalkostnader 8 -13 591 -10 238
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 13, 14 -230 -179

-53 357 -42 002

Rörelseresultat 1 764 3 021

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 551 446
Räntekostnader

551 446

Resultat efter finansiella poster 2 315 3 467

Skatter -388 -187

Årets resultat 1 927 3 280

Fördelning av årets resultat

Förändring av 
Donationskapital 10 240 245
Övrigt ändamålsbestämt kapital 11 -218 321
Övrigt fritt kapital 12 1 905 2 714

1 927 3 280
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Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 3 333 2 015
Inventarier, verktyg och installationer 14 827 609

Summa anläggningstillgångar 4 160 2 624

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Varulager 7 186 4 340
Förskott till leverantörer – –
Kundfordringar 1 774 1 373
Aktuella skattefordringar 261 246
Övriga fordringar 774 2 156
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 640 384

10 635 8 499

Kortfristiga placeringar 16 8 165 5 078

Kassa och bank 10 715 11 366
Summa omsättningstillgångar 29 515 24 943

SUMMA TILLGÅNGAR 33 675 27 567

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Donationskapital 10 10 391 7 064
Övrigt ändamålsbestämt kapital 11 10 401 10 618
Övrigt fritt kapital 12 1 477 -428

22 269 17 254

Långfristiga skulder
Uppskjuten skatt 135 46

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder 100 48
Leverantörsskulder 2 468 355
Övriga skulder 1 336 1 663
Förutbetalda medlemsavgifter 4 354 4 341
Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 17 3 013 3 860

11 271 10 267
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 33 675 27 567
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2021-01-01 2020-01-01

Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31
Intäkter
Medlemsintäkter 2 5 175 5 142
Anslag och bidrag 3 11 190 9 082
Insamlade medel 4 605 694
Övriga intäkter 6 2 444 2 155

19 414 17 073
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader 7 -10 697 -9 445
Personalkostnader 8 -9 202 -7 020
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 14 -13 -7

-19 912 -16 472

Rörelseresultat -498 601

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter 9 895 759
Räntekostnader

895 759

Resultat efter finansiella poster 397 1 360

Årets resultat 397 1 360

Fördelning av årets resultat

Förändring av 
Donationskapital 10 240 245
Övrigt ändamålsbestämt kapital 11 -218 321
Övrigt föreningskapital 12 375 794

397 1 360
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Belopp i tkr Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 13 – –
Inventarier, verktyg och installationer 14 44 57

44 57
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 15 1 050 1 050
Fordringar på koncernföretag 9 165 7 565

10 215 8 615
Summa anläggningstillgångar 10 259 8 672

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 182 622
Fordringar på koncernföretag 3 828 3 719
Övriga fordringar 839 2 230
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 183 213

5 032 6 784

Kortfristiga placeringar 16 8 165 5 078

Kassa och bank 6 929 7 499
Summa omsättningstillgångar 20 126 19 361

SUMMA TILLGÅNGAR 30 385 28 033

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Donationskapital 10 10 391 7 064
Övrigt ändamålsbestämt kapital 11 10 401 10 618
Övrigt föreningskapital 12 1 754 1 380

22 546 19 062

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 655 519
Övriga skulder 779 1 117
Förutbetalda medlemsavgifter 4 354 4 341
Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader 17 2 051 2 994

7 839 8 971
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30 385 28 033
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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 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.

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.

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.
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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, som ej är ändamålsbestämda, redovisas som intäkt i den takt 
som medlen inflyter till föreningen. Finns en ändamålsbestämelse i gåvan eller testamentet redovisas 
medlen under eget kapital.

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.
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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 16 982  (föregående år 16 582).

Not 3 Anslag och bidrag
Föreningen och koncernen 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31
Anslag 10 688 5 761
Uppdragsforskning 290 185
Bidrag 650 1 100
Periodiseringskonto -438 816

11 190 7 862
Periodiseringskonto avser förändringen av ingående resp utgående
saldo för pågående projekt vid respektive årsskifte.

Not 4 Insamlade medel
Föreningen och koncernen 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31
Sponsring och royalty 17 12
Gåvor från enskilda 588 679
Testamenterade medel – 3
Summa föreningen 605 694
Avgår koncerninterna poster
Summa koncernen 605 694

Not 5 Försäljning i dotterbolag
Koncernen 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31
Naturbutiken på Öland AB 34 765 27 430
Stenhusa Gård AB 794 727
Avium Förlag AB 2 032 2 175
SOF Bioinformation AB 113 110
Summa 37 704 30 442
Avgår koncerninterna poster -1 263 -1 910
Summa koncernen 36 441 28 532

Not 6 Övriga intäkter
Föreningen och koncernen 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31
Guidningar mm 785 684
Prenumerationer och annonser 475 507
Övriga intäkter 1 185 964
Summa föreningen 2 445 2 155
Avgår koncerninterna poster och justeringar -735 -582
Summa koncernen 1 710 1 573
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Föreningen och koncernen 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31
Kommunikation. tidskrifter och webb 2 066 2 345
Projektkostnader 6 039 4 730
Övrigt 2 593 2 370
Summa föreningen 10 698 9 445
Övriga externa kostnader i dotterbolag 7 955 5 860
Avgår koncerninterna poster -1 437 -1 799
Summa koncernen 17 216 13 506

Not 8 Personal
Medelantal anställda i föreningen 2021 2020
Män 5 4
Kvinnor 11 8
Summa 16 13

Personalkostnader Föreningen 2021-01-01 2020-01-01
2021-12-31 2020-12-31

Löner 6 491 5 041
Arvoden – –
Sociala avgifter 2 089 1 392
Pensionskostnader 433 346
Traktamenten 7 1
Övriga personalkostnader 182 240

9 202 7 020
Styrelsens ledamöter erhåller inget arvode för styrelsearbetet. 
Om ledamot deltar i projektarbete kan arvode motsvarande förlorad arbetsinkomst erhållas.

Medelantal anställda i koncernen
Män 8 8
Kvinnor 16 11
Summa 24 19

Personalkostnader Koncernen
Löner 9 630 7 374
Sociala avgifter 3 087 2 022
Pensionskostnader 606 500
Traktamenten 7 5
Övriga personalkostnader 261 337

13 591 10 238

Not 9 Ränteintäkter och liknande resultatposter
Föreningen och koncernen 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31
Ränteintäkter från dotterbolag 344 312
Övriga ränteintäkter 36 30
Aktieutdelning börsaktier 516 417
Resultat från fondplaceringar – –
Resultat aktieförsäljningar – –
Summa föreningen 896 759
Räntor i dotterbolag -1 -1
Avgår koncerninterna poster -344 -312
Summa koncernen 551 446
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Ingående Tillförda Tillförd Använda Utgående Varav fria
balans medel avkastning medel balans medel

Elis Wides fond 1 805 – 61 1 866 144
Lily Maria Palms fond 80 – 3 83 41
Gustaf Danielssons fond 1 249 – 42 1 291 74
Hans Westerlunds fond 100 – 3 103 6
Elsa Lagerlöfs fond 304 – 10 314 17
Henry Holms fond – 2 520 2 520 –
Bergströms & Johanssons fond – 568 – 568 –
Erik Schönbecks fond 3 526 – 120 3 646 220

7 064 3 088 240 – 10 391 502

Not 11 Förändring av övrigt ändamålsbestämt kapital
Ingående Tillförda Tillförd Använda Utgående Varav fria
balans medel avkastning medel balans medel

Jubileumsfonden 5 615 – 190 5 805 5 805
Ständiga medlemmars fond 325 – 11 336 336
Fågelskyddsfonden 2 257 – 76 -383 1 950 1 950
Forskningsfonden 1 935 – 65 -194 1 807 1 807
Framtidsfonden 324 – 11 335 335
Ottenby strandängsfond 163 – 5 168 168

10 619 – 359 -577 10 401 10 401

Not 12 Förändring av övrigt föreningskapital
Föreningen 2021-01-01 2020-01-01

2021-12-31 2020-12-31
Ingående kapital 1 380 586
Tillfört av årets resultat 375 794
Utgående kapital 1 755 1 380

Förändring av övrigt fritt kapital
Koncernen
Ingående kapital -428 -2 987
Avyttring dotterföretag – -155
Tillfört av årets resultat 1 905 2 714
Utgående kapital 1 477 -428

Not 13 Byggnader, markanläggningar och mark

Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början avseende byggnad 3 505 2 914
Aktiverad ombyggnad 1 398 591
Vid årets början avseende mark 964 891
Vid årets början avseende markanläggning 103 103
Nyanskaffning mark – 73

5 970 4 572
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -450 -357
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -128 -93

-578 -450
Avgår justering koncerninterna överlåtelser -2 059 -2 107
Redovisat värde vid periodens slut 3 333 2 015

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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Koncernen 2021-12-31 2020-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 2 016 1 952
Avyttringar och utrangeringar – -132
Nyanskaffningar 367 196

2 383 2 016
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -1 407 -1 274
Avyttringar och utrangeringar – –
Årets avskrivning enligt plan på anskaffningsvärden -149 -133

-1 556 -1 407

Redovisat värde vid periodens slut 827 609

Not 15 Andelar i koncernföretag
Nominellt

Andel värde 2021-12-31 2020-12-31
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
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 ca 23 000 (13 542). 

Not 17 Övriga förutbetalda intäkter och upplupna kostnader
Föreningen och koncernen

2021-12-31 2020-12-31
Förutbetalda projektintäkter 733 300
Upplupna löne- och sociala kostnader, föreningen 1 113 902
Övriga upplupna kostnader i föreningen 204 1 792
Summa föreningen 2 050 2 994
Upplupna kostnader i dotterbolag 963 866
Summa koncernen 3 013 3 860

Not 18 Ställda panter och eventualförpliktelser
Föreningen

2021-12-31 2020-12-31
Ställda panter och säkerheter Inga Inga

Eventualförpliktelser
Borgensförbindelse för dotterbolaget 
AviFaunas resegaranti – 4 000

Koncernen
Ställda panter och säkerheter
Företagsinteckningar ställda för övriga skulder till kreditinstitut 2 550 2 550

Not 19 Väsentliga händelser efter räkenskapsåret

Föreningen har som medsökande tillsammans med Nordens Ark som är huvudsökande erhållit 13 200 tkr 
av Postkodlotteriet för att genomföra räddningsinsats för sydlig kärrsnäppa. Projektet löper över 4 år. 

Bokfört värde



16 (16)Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas riksstämman 2022 -    -    för fastställelse. 
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