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Styrelsen för Project Playground får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Project Playground är en ideell organisation utan vinstintresse som grundades 2010. Organisationen
bedriver verksamhet i Sydafrika och i Sverige i syfte att förbättra barn och ungas möjligheter i livet med
fokus på individen. Organisationens intäkter ska gå till att på bästa möjliga sätt förbättra livssituationen
för barn och ungdomar i utsatta situationer.
Detta gör Project Playground genom att organisera aktiviteter inom sport, kultur, utbyte och social
verksamhet. Verksamheter som på olika sätt stärker barn och ungdomars personliga och sociala
utveckling samt ger dem en trygg samvaro som inspirerar och motiverar till en positiv syn på livet,
medmänniskor och framtiden.
Project Playground arbetar internationellt med utveckling av barn och ungdomar genom ett gott
ledarskap med lokala förutsättningar samt med information och budskapsspridning kring barnets
rättigheter. Project Playground verkar för att förbättra barn och ungas möjligheter i livet genom en
meningsfull fritid med fokus på individen. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och utgår från
FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen.
Vår vision är en trygg värld där alla barn och unga växer upp med framtidstro och möjlighet att påverka
sitt eget liv. Av alla de saker som påverkar ett barns liv och framtid är vår uppgift att erbjuda en fristad
där barn ges möjlighet att utveckla självkänsla, ambition och framtidstro. Varje individ är en del av ett
område och varje område en del av ett samhälle. Vad barn och unga gör på fritiden är viktigt för oss
själva, men också för samhället. En meningsfull fritid ger möjlighet att utvecklas som person i vardagen
och som individer i världen. Därför strävar vi efter att ge barn en plats där de kan få vara barn och
utvecklas till trygga, kompetenta och välfungerande individer utifrån sina egna villkor.
Vår mission är att ge barn och unga bättre förutsättningar i livet genom en meningsfull fritid. Genom
självkänsla, ambitioner, självförtroende, ansvar och gemenskap får en människa verktyg att påverka sitt
eget liv. Vi skapar möjligheter för utsatta barn och unga genom att stärka deras personliga och sociala
utveckling. Först när man bryr sig om sitt eget liv och ser ljust på framtiden kan man bryta negativa
mönster och utanförskap. Därför arbetar vi på individnivå med att inspirera, motivera och engagera barn
och unga till att ta tillvara sin inre kraft och potential.
Med goda förebilder utvecklar vi individer och fångar upp problem där samhällssystem brister. Det finns
många situationer i barnets liv där problem kan uppstå i mötet med vuxenvärlden: i hemmet, i skolan
eller i kontakten med myndigheter. Det finns också många platser utan vuxna, där barn tvingas vara sin
egen kompass. Hos oss får de möta respektfulla vuxna som tar dem på allvar och som visar att en annan
väg är möjlig. Vuxna som har en helhetssyn på barnets miljö och som står för en kontinuerlig trygg
kontakt. Vuxna som kan inspirera och fungera som värdebärare i närsamhället. Vi erbjuder en fristad
från den otrygghet som präglar många barn och ungas liv.
Föreningens verksamhet och ändamål i Sydafrika bedrivs genom Stiftelsen Project Playground South
Africa, belägen i Kapstaden. Reg South African 100-676-NPO.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamheten i Sydafrika fortsätter att utvecklas i kåkstäderna; Langa, Gugulethu och Philippi i
Kapstaden. Totalt tar vi emot ungefär 750 deltagare, vilket är en ökning med 30 deltagare jämfört med
året innan. I linje med vårt kontinuerliga utvecklingsarbete startade vi 2016 igång arbetet med att
vidareutveckla vår effektmätning, monitor and evaluation, med syfte att öka transparensen mellan vår
förändringsteori, indikatorer och utvärderingar.
Den operativa verksamheten i Sverige fortsätter att utvecklas och under året har vi haft ungefär 100
deltagande ensamkommande barn. Aktiviteterna taekwondo, simning och dans har bedrivits i nära
samarbete med olika idrottsföreningar med stöd av deras aktivitetsledare.
Vi arbetar löpande med kvalitets- och förbättringsarbete med hjälp av interna månads-, kvartals- och
årsrapporter från våra aktiviteter i Sydafrika och Sverige. Kvartalsrapporten är en s.k. performance
report där våra indikatorer för verksamheten i Sydafrika mäts. För verksamheten i Sverige började vi
under hösten med månadsrapportering.
Den systematiska rapporteringen bidrar till att vårt fortsatta arbete och lärande säkerställer en effektiv
och transparent användning av våra medel genom vår effektrapport och verksamhetsberättelse som följer
Frivilligorganisationernas insamlingsråd FRIIs kvalitetskod. Dessa rapporter finns att läsa på vår
websida www.project-playground.org.

Resultat och ställning
Årets insamlingsarbete bidrog till att vi ökade något i antalet företagsgivare, både vad det gäller
monetära givare och de som bidrar med pro-bono tjänster. Vi har också fått anslag från stiftelser. Vi
anordnade två insamlingsevent, bland annat en auktionsmiddag i Göteborg och en i Stockholm. Under
året blev vi också förmånstagare på en auktionsmiddag i Båstad.
Resultatutvecklingen ligger i linje med den satsning i kvalitet- och utvärderingsarbete som Project
Playground beslutade om att påbörja under året samt den satsning vi gjort med aktiviteter i Sverige.
Finansieringen har skiftat något från att gå från stiftelser till fler företagspartners under året. Det faktum
att en stor del av intäkterna numera kommer från företag gör att vi allt mer blir beroende av det allmänna
ekonomiska klimatet i Sverige och dess påverkan av företagens vinster och förväntningar på vinster.
Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)

2016

2015

2014

2013

2012

10 748
-8 575
2 173
1 823

11 731
-8 999
2 733
4 253

7 619
-4 578
3 041
1 357

4 018
-4 915
-897
-6

3 738
-3 526
212
212

9 055
96

6 882
88

4 149
72

1 107
45

412
20

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnade mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen (totala
tillgångar i balansräkningen).
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Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
Årets resultat
Utny. av ändamålsb. medel
Ändamålsbest. av medel

Ändamålsbest. medel
865 585

Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
6 016 345

Summa
kapital
6 881 930

1 823 241

1 823 241
-789 217
1 138 844

7 839 586

9 054 798

-789 217
1 138 844
1 215 212

Övrig icke-finansiell information
Som en utveckling av fjolårets större satsning i Sydafrika växte Project Playground från totalt 42
anställda till dagens 55 i Langa, Gugulethu och Philippe. Antalet anställda på insamlingskontoret i
Sverige var under året fem stycken varav en deltid med projektledning för vår operativa verksamhet samt
en kortare visstidsanställning för att förstärka insamlingen under sommarmånaderna. I Sydafrika erbjuds
all personal kontinuerlig vidareutbildning i linje med våra verksamhetsutmaningar och anställdas
intresse. I Sverige har anställda deltagit på olika kurser och vidareutbildningar genom
Frivilligorganisationernas insamlingsråd, FRII samt andra utbildningar för att täcka nödvändigt
kompetensbehov för verksamheten.

Framtida utveckling
Project Playground kommer att fortsätta arbetet med att utveckla effektmätning, monitor and evaluation,
i första hand med fokus på verksamheten i Sydafrika för att framöver kunna appliceras på verksamheten
i Sverige. Vi kommer under 2017 att utvärdera och utveckla vår verksamhet med ensamkommande barn i
Sverige.
Önskas ytterligare information om Project Playground finns vår Verksamhetsberättelse och Effektrapport
att läsa på www.project-playground.org
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

8 664 441
1 920 170
163 584
10 748 195

10 120 926
1 387 035
223 395
11 731 356

-8 016 487
-319 601
-239 214
-8 575 302

-7 855 809
-524 412
-618 537
-8 998 758

2 172 893

2 732 598

3
-29

220
-2

Resultat efter finansiella poster

2 172 867

2 732 816

Årets resultat

2 172 867

2 732 816

789 217
-1 138 844
-349 627

2 368 439
-847 893
1 520 546

1 823 241

4 253 361

Resultaträkning

Not

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter

2

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

3

1

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Förändring av ändamålsbestämda medel
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Ändamålsbestämning av medel

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat
kapital

5
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2016-12-31

2015-12-31

87 067
87 067

14 700
14 700

87 067

14 700

682 692
0
63 447
746 139

20 691
224
0
20 915

Kassa och bank

8 559 533

7 753 581

Summa omsättningstillgångar

9 305 672

7 774 496

SUMMA TILLGÅNGAR

9 392 739

7 789 196

Balansräkning

Not
1

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Summa anläggningstillgångar

4

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not

2016-12-31

2015-12-31

1 215 212
7 839 585
9 054 797

865 585
6 016 345
6 881 930

45 657
31 775
76 368
161 321
22 821
337 942

14 802
16 261
703 132
160 571
12 500
907 266

9 392 739

7 789 196

1

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital

5

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationens namn erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller
kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i organisationens namn. Medlemsavgifter
redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Project Playground tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att Project Playground uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa
villkor och om Project Playground har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är
avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationens namn fått eller
kommer att få.
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
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Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt
stadgarna.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens
samtliga givare, d v s såväl privatpersoner som företag och organisationer. Insamlingskostnaderna består
av reklam, annonser, informationsmaterial, insamlingsmaterial och personal som arbetar med
insamlingsaktiviteter.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader
är styrelsemöten, revision av organisationen och administrativa system. Om en kostnad varken avser
ändamål, medlemsvård/ -värvning eller insamling hänförs den till administration.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde.
Följande avskrivningsprocent tillämpas:
Inventarier

5 år

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra
ändamålsbestämda medel. Se även förändring av eget kapital i förvaltningsberättelsen.

Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.

Nyckeltalsdefinitioner
Verksamhetsintäkter
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Balansomslutning
Företagets samlade tillgångar.
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Not 2 Insamlade medel
2016

2015

-3 169 514
-5 494 927
-163 584
-1 920 170
-10 748 195

-2 907 970
-7 212 957
-223 395
-1 387 035
-11 731 357

2016

2015

3,5
1,0
4,5

2,5
1,0
3,5

486 720
972 090
1 458 810

501 845
712 634
1 214 479

63 948
458 358
522 306

64 521
381 587
446 108

1 981 116

1 660 587

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

18 375
95 052
113 427

0
18 375
18 375

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar

-3 675
-22 685
-26 360

0
-3 675
-3 675

87 067

14 700

Insamlade medel
Bidrag från organisationer
Bidrag från företag
Försäljning varor
Privata donationer

Not 3 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör
Övriga anställda
Sociala kostnader
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

Not 4 Inventarier, verktyg och installationer

Utgående redovisat värde
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Not 5 Förändring av ändamålsbestämda medel

Great Corner
Center 2 Sydafrika
Verksamhet Sverige

Ingående
balans
2016
317 692
208 333
339 560
865 585

Utnyttjande av
ändamålsbestämda
medel under året
-241 324
-208 333
-339 560
-789 217

Stockholm den 10 april 2017

Sofia Breitholtz
Ordförande

Mikael Engdahl

Carl Bokwall

Annika Billing

Leila Swärd Ramberg

Daniel Madhani
Generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats den 10 april 2017

Lars Erik Engberg
Auktoriserad revisor

Ändamålsbestämning
av medel
0
0
1 138 844
1 138 844

Utgående
balans
2016
76 368
0
1 138 844
1 215 212

