Föreningen Lilla barnets fond
Org nr. 802425-9981
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2019

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK
1. Allmänt om verksamheten
Lilla barnets fond (LBF) är en ideell förening som grundades år 2008 av föräldrar, barnläkare och forskare för att
stödja forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet.
LBF stödjer forskningsprojekt som bedrivs i Sverige, men även internationella samarbetsprojekt där svenska
institutioner/centra deltar. Forskningsanslag utdelas årligen.
LBF verkar för:
• ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod som
påverkar barnet vid födelsen, i nyföddhetsperioden eller senare i livet
• utveckling av undersöknings- och behandlingsmetoder samt omvårdnad under neonatalperioden
• ökad kunskap i samhället om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet och om de seneffekter som kan
förekomma
• samverkan med andra organisationer med liknande uppdrag
LBF sprider kunskap om hälsa och sjukdom hos det nyfödda barnet, både genom egna insatser i media och i
form av seminarier och föreläsningar, samt genom samarbeten med andra organisationer, t ex Svenska
Prematurförbundet och Svenska Neonatalföreningen
Under 2019 inkom totalt 29 ansökningar om forskningsanslag. LBF utdelade projektanslag på totalt 405 tkr till
följande fem forskningsprojekt:
1. Erika Baraldi (Stockholm) Preterm Interaction-Based Intervention (SPIBI)
2. Emöke Deschmann (Stockholm): New markers of bleeding risk among thrombocytopenic preterm infants
3. Åsa Jungner (Lund): Hjärnans utveckling cirkulerande fritt hemoglobin och höga syrgastensioner hos det
hjärtsjuka spädbarnet
4. Fredrik Serenius (Uppsala): EXPRESS studien: Uppföljning vid 12 år av extremt för tidigt födda barn i
Sverige12-årsuppföljning, komplettering av ”missing” data med registerdata
5. Itay Zamir (Umeå): The LIGHT study – very low birth weight infants: glucose and hormonal profiles over time
< 1500 g
LBF mottog under december 2019 några donationer, bl.a. en större summa från Perinatalföreningen, och
kommer därför att utdela 225 tkr extra i forskningsanslag 2020.
LBF övertog 2012-2013 samtliga medel, 372 tkr från Nils W Svenningsens Stiftelse för Prematurforskning. Enligt
överenskommelse med stiftelsen utdelas av dessa medel årligen en summa på 30 tkr, i form av anslag till
prematurforskning. Detta anslag tilldelades i år projekt nr 1 i listan ovan.
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LBF har ett 90-konto och granskas av Svensk Insamlingskontroll. LBF är medlem i GIVA, Branschorganisationen
för tryggt givande (tidigare FRII).
LBF har enbart ideellt arbetande förtroendevalda i styrelse och forskningsnämnd. Styrelse och forskningsnämnd
består av medlemmar från olika regioner som representerar hela Sverige. Styrelsen presenteras med bakgrund
och tidigare erfarenhet på LBF-s hemsida. För styrelsen finns en skriftlig arbetsordning och nya
styrelsemedlemmar introduceras enligt styrande dokument. Se ytterligare information om styrelse och
forskningsnämnd under punkt 11 och 12.
Samarbete har under året skett med Svenska Prematurförbundet, framför allt i anordnandet av seminarier på
Världsprematurdagen. Samarbete sker också med företag som stödjer fonden på olika sätt.
Huvudsakliga informations- och marknadskanaler är hemsidan som uppdateras och utvecklas kontinuerligt, samt
LBF:s öppna Facebooksida, Twitterkanal, och Instagram. Insamlingsvägar är kampanjer, event, hemsida, via
Facebook, minnes- och hyllningsblad, månadsgivare, bank/plusgiro, SMS och Swish.
Medlemsrekrytering sker via medlemmar i styrelse, information på barnkliniker och neonatalavdelningar, samt via
hemsida och sociala medier.
Prins Carl Philip är föreningens officiella beskyddare.
Vision: Lilla barnets fonds vision är att förhindra komplikationer vid livets start och därmed ge alla nyfödda barn
möjlighet till ett friskt liv.
Värdegrund: Lilla barnets fond skall vara Trovärdig, Kompetent, Nytänkande och Drivande
Viktiga beslut för LBF under 2019:
• Att fortsätta ordna årliga välgörenhetslopp på tidigare orter samt stödja lopp på nya platser
• Att fortsätta uppmärksamma Världsprematurdagen genom seminariedagar i Stockholm, Lund/Malmö,
Göteborg, Umeå, Örebro och Uppsala, tillsammans med bl.a. Prematurförbundet, Svenska
Neonatalföreningen och AbbVie.
• Att fortsätta styrelsearbetet med årliga gemensamma arbetsdagar
• Att under 2020 rekrytera en styrelsemedlem som kan ansvara för hanteringen av gåvor med
skattereduktion. I så fall skulle LBF kunna bli en, vad Skatteverket kallar, Gåvomottagare vid
skattereduktion.

2. Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2019
•
•
•

•
•
•
•

Utdelade LBF forskningsanslag på 405 tkr
Ordnades välgörenhetslopp i Stockholm och Örebro
Var LBF medarrangörer i 5 olika välbesökta arrangemang i samband med Världsprematurdagen den 17
november. Temat 2019 var För tidigt född i vuxenlivet - För tidigt född hela livet; Paneldiskussion bl.a
”När för tidigt födda barn börjar skolan”. Arrangemangen hölls i Göteborg, Lund/Malmö, Stockholm,
Umeå och i Uppsala
Blev Facebook-insamlingarna en viktig del av föreningens intäkter, 110 tkr under 2019.
Fortsatte arbetet i styrelsens kommunikationsgrupp för att LBF bättre ska kommunicera sitt varumärke.
Arbetet med LBF:s hemsida pågick under 2019 och kommer att fortsätta 2020
Genomförde LBF gemensamma arbetsdagar för styrelsen
Ökade gruppen månadsgivare ytterligare
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3. Resultat och ställning
Flerårsöversikt
Egna Nyckeltal 2012-2019

2019

2018

Medlemmar - privatpersoner (n)
Medlemmar - familj (n)
Medlemmar - företag (n)
Medlemmar - företag, större (n)
Medlemmar - stud. (n)

30
16
2

Summa

51

Intäkter
minnes- och hyllningsgåvor (kr)
spontangåvor (kr)
Regelbundna givare
Testamenten (kr)
julkort – digitala (kr)
pappersjulkort (kr)
SMS-gåvor (kr)
medlemsavgifter (kr)

34
25
4

3
63

2017

2016

2015

2014

2013

2012

44
34
5

56
34
4
2
0

53
43
4
1
2

62
38
3
1
6

71
38
6
3

1

25
11
3
1
1

84

41

96

103

110

118

112 917 120 241 101 952 129 120 161 778 145 745 114 645 106 414
46 069 53 035 173 240 92 648 59 739 54 540 26 133 21 908
19 300 16 750
6550
3 600
6 550
6 600
6 700
8 585
0
0
0
0
0
0
1 774 12 232
0
0
0
0
0
5 000 25 000 20 000
5 876
6 180
8 320
7 100
6 290
4 800
4 350
6 710
1 596
2 119
1916
3102
5 340 11 317
6 745
8 392
12 350 18 700 26 050 11 950 36 000 29 000 34 800 42 200

Gåvor o bidrag från företag (kr) *
övriga gåvor och bidrag (kr) *
Donation med villkor (kr)

39 260 152 200 164 800 381 914 99 000 336 100
577 693 174 610 141 535 105 910 131 900 84 920

Intäkter totalt (kr)

815 061 543 835 624 363 735 344 506 597 678 022 336 645 699 112

Kostnader
Kostnader, forskningsanslag (kr)
Kostnader, övriga (kr)

405 000 400 000 630 000 550 000 600 000 330 000 300 000 300 000
58 173 68 968 80 535 45 381 81 232 77 999 47 240 69 197

93 998 122 671
22 500 350 000

Kostnader totalt (kr)
463 173 468 968 710 535 595 381 681 232 407 999 347 240 369 197
Enligt LBF aug-juli:
Ändamålskostnader/Totala intäkter **
82%
78%
79%
82%
77%
Enligt Sv Insamlingskontroll
per kalenderår:
Ändamålskostnader/Totala intäkter
49%
74%
101%
74%
116%
48%
89%
89%
***
Differentierade adm. kostnader 2017:
Insaml.kostn./medel fr allmänheten

2%

4%

12%

Adm.- och insamlingskostn./totala intäkter

7%

11%

4%

6%

15%

10%

14%

* I tabellen är, from 2014, Gåvor och bidrag från företag separerat från Övriga gåvor och bidrag.
** Forskningsanslagen beslutas i september och utdelas i oktober. Fram till 2017 har LBF baserat
forskningsanslagen på intäkter aug-dec året före och jan-juli utdelningsåret – p.g.a. osäkra intäkter under hösten.
Fr.o.m. 2017 baseras forskningsanslagen schablonmässigt på 1,5 x intäkterna under första halvåret.
*** Under hösten 2018 och under hösten 2019 blev intäkterna högre än förväntat.
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Förändring av eget kapital
Balanserat
kapital

Totalt
eget
kapital

Utdelat forskningsanslag

År

Ändamålsbestämda
medel *

LBF

NWS

2013
2014

37 2500
312 500

679 923
954 407

270 000
300 000

2015
2016
2017
2018
2019

296 286
296 286***
240 797

307 423
641 907 **
497 665
645 761
619 594
700 461
1 080 611

793 951
942 047
860 391
941 258
1 298 917

570 000
520 000
600 000
370 000
375 000

30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000
30 000

Utgående balans

240 797***
218 306***

* Vid årsskiftet 2012-2013 övertog LBF medlen från Nils W Svenningsens stiftelse.
Summan var 372 500 kr, givare och styrelsen överenskom att årligen utdela
ett forskningsanslag på 30 000 kr till ett projekt med prematuranknytning
** Gåva till LBF, 238 000 kr; i december 2014, del i forskningsanslag 2015
*** 30 000 bokfört på upplupna kostnader
4. Finansiella instrument
Riktlinjer för finansiering och förvaltning av tillgångar samt Etiska riktlinjer för insamlingsarbete finns på LBF-s
hemsida.
6. Placeringspolicy
Tillgångar placeras i fasträntekonto på bank med insättningsgaranti. Se f.ö. Riktlinjer för finansiering och
förvaltning av tillgångar på LBF-s hemsida.
6. Medlemmar
Medlemsrekrytering sker via medlemmar i styrelse, information på barnkliniker och neonatalavdelningar, samt via
hemsida och sociala medier.
Medlemskap finns för enskild person, familj, studerande, mindre företag och större företag.
Antal medlemmar se under egna nyckeltal punkt 3.
7. Hållbarhetsupplysningar
LBF strävar efter att minimera klimatpåverkan. Samtliga styrelsemöten är telefonkonferenser, frånsett årsmötet
och ett årligt arbetsmöte. Information och medlemskontakter sker till allra största delen via e-post. Träffar kan f.ö.
ske i samband med konferenser som styrelsemedlemmar deltar i på olika platser i Sverige.
LBF har inga anställda, alla styrelsemedlemmar arbetar ideellt.
8. Framtida utveckling

sida 5 av 14

Föreningen Lilla barnets fond
Org nr. 802425-9981

•
•
•
•
•
•

Fortsätta stödja forskningsprojekt som bedrivs i Sverige - även internationella samarbetsprojekt där
svenska institutioner/centra deltar - samt årligen dela ut forskningsanslag till viktiga forskningsprojekt.
Satsa på välgörenhetslopp på flera platser i Sverige.
Utveckla hemsidan med forskningsrapporter och bevakning av disputationer.
I samarbete med bl.a. Prematurförbundet fortsätta anordna seminariedagar i anslutning till
Världsprematurdagen den 17 november.
Sträva efter att kunna bli Gåvomottagare, så att privatpersoner kan få skattereduktion vid gåvor upp till
6000 kr.
En förälder till ett för tidigt fött barn ordnar en välgörenhetsgala till förmån för LBF.

9. Forskning och utveckling/Stöd till forskning och utveckling
Lilla barnets fond stödjer forskning och evidensbaserad utveckling rörande det nyfödda barnet. Föreningen ska
särskilt verka för ökad kunskap om mekanismer och faktorer under graviditet, förlossning och nyföddhetsperiod
som påverkar barnet vid födelsen, i nyföddhetsperioden eller senare i livet samt utveckling av undersöknings- och
behandlingsmetoder samt omvårdnad under neonatalperioden.
En forskningsnämnd bestående av ledamöter med akademisk examen som medicine doktor eller motsvarande
doktorsexamen, granskar och rangordnar anslagsansökningarna enligt för nämnden fastställda principer.
Styrelsen beslutar om beviljande av forskningsanslagen. LBF har styrande dokument som reglerar hur potentiella
jävsituationer identifieras och hanteras.
10. Förvaltning
LBF-s styrelse består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare samt minst tre och högst sju övriga
ledamöter och minst tre suppleanter. Ordförande i forskningsnämnden kallas till varje styrelsesammanträde.
Sammanträden (telefonmöten) hålls varje månad med uppehåll i juli. Alla i styrelse och forskningsnämnd arbetar
ideellt, ingen ersättning utgår. Närvaro anges i protokollen.
LBF har en delegationsordning där behörigheter och befogenheter framgår samt en arbetsbeskrivning för den
eller de som arbetar med finansiell redovisning och rapportering.
Styrelseledamöter och suppleanter tillsätts genom val på årsmötet efter förslag från valberedningen. Namn och
kontaktuppgifter på valberedningens ledamöter finns på LBF-s hemsida.
LBF har en auktoriserad revisor.
11. Övrig information
Föreningen Lilla barnets fond har plusgiro 900155-3 och bankgiro 900-1553, Swishnummer 123 9001553 samt
SMS 72901, prefix ”lillabarnet”.
Hemsida www.lillabarnet.se
Kontakt via info@lillabarnet.se
LBF saknar verklig huvudman, men har registrerat styrelsen på Bolagsverket eftersom föreningen ”har som syfte
att stadigvarande samla in pengar för att ge bort till någon annan”.
12. Resultatdisposition
Till stämmans förfogande står
Balanserat resultat
Årets resultat

941 258
357 659
1 298 917
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Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

1 298 917
1 298 917

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörande tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning
Verksamhetsintäkter

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

12 350
796 835
5 876
815 061

18 700
518 960
6 180
543 840

-405 000
-58 512
-400
-463 912

-400 000
-68 406
-562
-468 968

351 149

74 872

6 510

5 995

6 510

5 995

Resultat efter finansiella poster

357 659

80 867

Årets resultat

357 659

80 867

Medlemsavgifter
Gåvor
Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter

Not
2
2

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa verksamhetskostnader

3
4

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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Balansräkning
2019-12-31

2018-12-31

26 150
26 150

150
150

Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 569 017
1 569 017

1 132 383
1 132 383

Summa tillgångar

1 569 017

1 132 533

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Not

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

Kassa och bank
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BALANSRÄKNING

Not

2019-12-31

2018-12-31

218 306

240 797

722 952
357 659
1 298 917

619 594
80 867
941 258

100
270 000
270 100

1 275
190 000
191 275

1 569 017

1 132 533

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

5
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRlls Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 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.
Medlemsintäkter

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 organisationen 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 organisationen uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte
uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett 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 (t.ex. för administration) redovisas
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar
anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer
att få. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
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Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda
medel. Se även noten till eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
övriga tillgångar, avsättningar och skulder
övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda
medel. Se även noten till eget kapital.
Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall föreningen fattat beslut om utbetalning av forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat
mottagaren men inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Gåvor och bidrag
Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Allmänheten
Företag

Totalt insamlade medel

Gåvor
Bidrag
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2019

2018

404 165
410 896
815 061

366 755
152 200
518 955

815 061
0

518 955
0

