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Förvaltningsberättelse 2017
Stiftelsens bildande och ändamål
Insamlingsstiftelsen Vaggan bildades i november 2002. Stiftelsens ändamål är att ge stöd till
verksamhet i Litauen, Lettland och Estland för barns och ungdomars vård och fostran utanför det
egna hemmet i syfte att ge skydd, stöd och vård till de barn och ungdomar i nämnda länder som
riskerar att utvecklas ogynnsamt.
Styrelse
Styrelsen består av Axel Östergren, ordf., samt ordinarie ledamöterna Lennart Köhler, Lena
Jansson, Anders Johansson, Hans-Jacob Bonnier och Helena Rönnberg. Inga styrelsearvoden
utgår och alla övriga inom stiftelsen arbetar ideellt.
Organisation, insamlingskontroll, revisor
Vaggan använder främst frivilliga krafter för all verksamhet inklusive insamlings- och
bidragsverksamhet. Det betyder att kostnaderna för verksamheten kan hållas låga.
Bokföring och ekonomisk administration har under året skötts av MarEng Redovisning AB.
Auktoriserad revisor är auktoriserade revisor Mats Myhrgren på Stromson Revisionsbyrå,
Sveavägen 52 i Stockholm.
Insamlingsverksamheten
Vaggans verksamhet finansieras helt av bidrag från företag och privatpersoner. Från allmänheten
har under verksamhetsåret bidrag och utrustning till ett totalt värde av 3.458.681 kr samlats in
medan bidrag från företag och organisationer varit 281.500 kr.
Under året har Insamlingsstiftelsen fortsatt att fördjupa sitt engagemang i Riga och Lettland. Den
hjälpmedelscentral som startades 2014 för att i första hand stödja funktionsnedsatta barns behov i
Rigaområdet har fortsatt att utvecklats och kan numera tillgodose en stor del avhjälpbehovet
även i andra delar av landet. Vaggans hjälpmedelscentral är nu så etablerad att den ingår som en
viktig del i statens planering för utvecklingen av hjälpmedelsdistributionen för hela Lettland.
Från och med halvårsskiftet 2016 bedrivs verksamheten utan finansiellt stöd från stiftelsen.
Samarbetet med Hjälpmedel Stockholm och Sodexo Hjälpmedel fortsätter att fördjupas och är
mycket viktigt för Vaggans verksamhet både när det gällt att utveckla hjälpmedelscentralen i
Riga och utbilda personalen som sköter denna. Hjälpmedelscentralen i Riga används även som
bas för hjälpmedelsdistributionen i Litauen. Även för den övriga verksamheten är dessa
samarbetspartners utomordentligt viktiga.
I Kaunas är sedan 2013 verksamheten organisatoriskt överförd till och ingår som en del av
Universitetssjukhuset. Barnhemmet Lopselis fungerar numera som ett nationellt center för
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habilitering och rehabilitering av barn. (rehabilitering = barn som föds friska men skadas i olika
olyckor )
Vaggan stöder officiellt de barnhem för barn med funktionsnedsättningar som finns i Riga och
lyder under Rigas socialområde. Alla barnhem har barn med funktionsnedsättningar i åldrarna 018 år samt även unga vuxna upp till 25 år. Vaggan kan genom sin verksamhet tillhandahålla
utrustning som sängar, kuvöser samt annan avancerad sjukvårdsutrustning liksom
handikapphjälpmedel av olika slag till barnhemmen och även till andra närliggande
vårdinrättningar. Utrustning som dessa barnhem inte skulle ha möjlighet att anskaffa på egen
hand. Förutom utrustning sänds regelbundet även kläder, leksaker, julklappar och
förbrukningsmateriel till barnhemmen.
Hem - och Facebook sidorna är viktiga för Vaggans verksamhet och utgör en knutpunkt för all
information. Mycket arbete har under året ägnats åt att förbättra och förnya hemsidan. Förutom
möjlighet till bidrag via autogiro finns även Swish-betalningar som alternativ.
Insamlingsstiftelsen Vaggan har under året haft fyra stycken huvudsponsorer. Dagens Medicin,
Microsoft AB, Gullringsbo Egendomar samt Koberg och Gåsvadsholms Godsförvaltning.
Bidragsverksamheten
Barnhemmet Lopselis (på svenska: Vaggan) i den litauiska staden Kaunas är en av mottagarna
av både monetära bidrag och utrustning.
Barnhemmen Baldone, Plevnieki och Riga i Lettland stöds med främst med utrustning. Det finns
endast ytterligare två barnhem för barn med funktionsnedsättningar i hela Lettland och Vaggan
har även i viss mån bidragit till deras verksamhet.
ICA- Kuriren har under året ordnat besöksresor och löpande bevakat verksamheten i form av
reportage samt insamlingsaktiviteter.
Annonsbyrån Lundberg & Co i Gävle har som vanligt bistått med nödvändigt
marknadsföringsmaterial. Vaggan annonserar gratis i ett flertal tidningar.
En allt viktigare del av Vaggans verksamhet utgörs av kunskapsöverföring och utbildning av
personalen på barnhemmen. Tack vare gott samarbete med läkare, terapeuter och vårdpersonal i
Sverige och främst Astrid Lindgrens barnsjukhus samt tekniker från Sodexo samt Hjälpmedel
Stockholm, kan utbildning regelbundet genomföras av Litauisk och Lettisk personal i ökad
omfattning både i Sverige och i Lettland och Litauen. Under hösten hölls en internationell
konferens där professor emeritus Lennart Köhler från Vaggans styrelse var en av de ledande
talarna. Vaggan ger även direkta bidrag till viss specialistutbildning av barnhemspersonal
utomlands.
Effektredovisning
Merparten av Vaggans bidrag ges i form av utrustning som varje månad transporteras till
mottagarna. Det har under året skickats 21 långtradare. Bilarna går alltid fullastade. Detta sker
genom ett mycket gott samarbete med Hjukström Cargo.
Ekonomiska bidrag ges med redovisningsskyldighet.
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Barnhemmet i Kaunas har genom Vaggans verksamhet helt kunnat förses med sängar, stolar,
barnvagnar, bord, ny utrustning till storköket, samt en mängd olika medicinsk-tekniska
hjälpmedel. Sedan starten har all gammal inredning och utrustning kunnat ersättas. Behov av
kläder, skor och annan förbruksutrustning har helt kunnat tillgodoses varför denna del, som till
en början utgjorde merparten av Vaggans verksamhet, successivt numera utgör en mindre del av
verksamheten. I stället har Vaggans verksamhet inriktats mot stödjande åtgärder syftande till mer
kunskapsöverföring och hjälp till självhjälp tillsammans med anskaffning av specialiserade och
mer avancerade hjälpmedel.
Genom det arbete som genomförts under Vaggans mer än 10-åriga verksamhet har succesivt allt
fler barn i Litauen getts möjligheter att kunna flytta hem till sina föräldrar. Vid årsskiftet hade
mer än 2.200 barn kunnat lämna sin barnhemstillvaro. Genom vårt bidrag till barnhemmen kan
dessa genomföra utbildnings- och stödaktiviteter för familjer med barn med olika former av
funktionsnedsättning. Detta i kombination med tillhandahållandet av hjälpmedel har gjort detta
möjligt.
Hjälpmedelscentralen i Riga har sedan starten kunnat förse 848 barn med hjälpmedel (rullstolar,
lyftanordningar, olika former av gåhjäpmedel etc.) vilka oftast kräver individanpassning. I takt
med att barnen växer och utvecklas byts hjälpmedlen ut mot nya och de gamla återlämnas för att
på nytt kunna användas. Detta sker med hjälp av anställda tekniker som vars utbildning sker
genom Vaggans försorg.
Resultaten av Insamlingsstiftelsen Vaggans verksamhet följs upp genom att styrelsen och andra
engagerade medarbetare, förutom praktiskt taget dagliga kontakter, gör löpande besök på
barnhemmen. Detta sker i genomsnitt varannan månad. Vaggan har också utvecklat goda
kontakter med berörda myndigheter i både Litauen och Lettland. Det råder ingen tvekan om att
Vaggans verksamhet i väsentlig grad förbättrat tillvaron för de drabbade barnen och den personal
som arbetar med dessa. Enligt svensk Insamlingskontroll används över 90% av insamlade medel
till s.k. ändamålskostnader.
Filialer i utlandet
Vaggan har inga filialer i utlandet.
Miljö
Genom att Vaggan samlar in och möjliggör återanvändning av utrustning som annars skulle
destrueras bidrar vi till en totalt sett bättre miljö. Både insamlings- och bidragsverksamheten sker
på ett sätt som minimerar miljöbelastningen.
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FLERÅRSÖVERSIKT (Tkr)
Insamlade medel (tkr)

2017
3 742

2016
4 352

2015
2 517

2014
2 443

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av vid efterföljande resultat- och balansräkning
med tilläggsupplysningar.

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
Överföring från föregående år
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
resultat

Årets
resultat

1 097 272
44 112

44 112
- 44 112
-146 604
-146 604

1 141 384
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Belopp i kronor om inget annat anges.
2017.01.01
- 2017.12.31

2016.01.01
- 2016.12.31

263 528
281 500
451 453
2 743 700
2 248
3 742 429

639 787
530 000
0
3 177 400
4 887
4 352 074

- 966 655
- 2 743 700
- 178 678
-0
- 3 889 033

- 916 987
- 3 177 400
- 212 800
- 775
- 4 307 962

Rörelseresultat

- 146 604

44 112

Resultat efter finansiella poster

- 146 604

44 112

Årets resultat

- 146 604

44 112

RESULTATRÄKNING
Stiftelsens intäkter
Gåvor från allmänheten
Gåvor från organisationer och företag
Intäkter lokalt Lettland
Gåvovärde av hjälpmedel
Övriga intäkter
Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Bidrag till barnhem
Gåvovärde av hjälpmedel
Administrationskostnader
Övriga kostnader
Summa stiftelsens kostnader

NOT

1
2
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Belopp i kronor om inget annat anges.

BALANSRÄKNING

NOT

2017.12.31

2016.12.31

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

295 000
3 633
298 633

100 000
70 000
170 000

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

932 506
932 506

1 016 233
1 016 233

Summa omsättningstillgångar

1 231 139

1 186 233

SUMMA TILLGÅNGAR

1 231 139

1 186 233

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
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Belopp i kronor om inget annat anges.

BALANSRÄKNING

NOT

2017.12.31

2016.12.31

1 141 384
-146 604
994 780

1 097 272
44 112
1 141 384

28 859
0
207 500
236 359

12 132
2 717
30 000
44 849

1 231 139

1 186 233

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper.
Årsredovisningen upprättad enligt BNFAR 2012:1 (K3) i årsredovisningslagen och god
redovisningssed. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och
kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.
Personal
Stiftelsen har inte haft några anställda under räkenskapsåret. Inga löner har utbetalats, ej heller
till styrelse.

Not 1 BIDRAG FRÅN MYNDIGHETER, ORGANISATIONER
OCH FÖRETAG
DID förvaltning
Microsoft AB
AB Gullringsbo Egendomar
Kobergs Godsförvaltning
Forma Publishing Group AB
Grandab
Nova Real
Wagneskog Hyrcenter AB
Frejs Revisoror AB
Bonnier Buissness Media Sweden AB
Folkhem Produktion
Wåhlin Fastigheter
Sodexo
Summa

Not 2 GÅVOVÄRDE HJÄLPMEDEL
Gåvor material och utrustning
Summa

2017

2016

0
70 000
95 000
70 000
- 70 000
0
0
0
0
100 000
0
0
16 500
281 500

15 000
70 000
70 000
70 000
70 000
25 000
25 000
10 000
5 000
100 000
35 000
35 000
0
530 000

2017

2016

2 846 700
2 846 700

3 177 400
3 177 400

Not 3 BOKSLUTSRAPPORT
För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av:
Mary-Ann Engman MarEng Redovisning AB som är en auktoriserad redovisningskonsult genom
medlemskap i SRF konsulterna.
8

Insamlingsstiftelsen Vaggan
802412-5638
2017.01.01-2017.12.31
Undertecknande försäkrar härmed att årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och god redovisningssed, att aktuella redovisningsnormer har tillämpats
och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.
Stockholm 2018.

____________________
Axel Östergren
Ledamot / Ordförande

____________________
Hans-Jacob Bonnier
Ledamot

____________________
Helna Rönnberg
Ledamot

____________________
Anders Johansson
Ledamot

____________________
Lena Jansson
Ledamot

____________________
Lennart Köhler
Ledamot

REVISORSPÅTECKNING
Min revisionsberättelse har lämnats den

____________________
Mats Myhrgren
Auktoriserad revisor
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