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Vision For All
Org nr 822003-6191

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 

Styrelsen avger följande årsredovisning.
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Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.
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Förvaltningsberättelse

Vision For All är en ideell förening vars syfte är att hjälpa medmänniskor i utvecklingsländer som är i behov av 
glasögon. Syftet nås genom att föreningen bedriver synundersökningar bland dem som inte har råd med inhemsk 
optikerhjälp, insamling och utlämning av begagnade glasögon samt stödja utbildning och kultur genom främjande 
av olika publikationer. Vision For All vill inspirera till engagemang och bygga broar av vänskap, solidaritet och 
ökat medvetande om tredje världen.

Föreningen har ett kontrollgirokonto (90-konto) genom Svensk Insamlingskontroll. 

Vision For All har under 2016 genomfört 15 projekt i 9 länder - Peru, Nicaragua, Guatemala, Ghana, Rumänien, 
Mexico, Chile + Påskön, Somaliland och El Salvador. Föreningens patienter tillhör de fattigaste i 
mottagarländerna. Under dessa projekt på plats i mottagarlandet har föreningens optiker synundersökt ca 33.900 
st patienter och ungefär lika många glasögon har lämnats ut av de medföljande assistenterna. Totalt deltog 31 
optiker och 28 assistenter i årets projekt. Intresserade i många flera länder har också hört av sig för att starta 
VFA-projekt i landet. 
Synundersökningar och utdelande av glasögon till s.k. papperslösa flyktningar har utförts i Göteborg.
Fördjupad samverkan har fortsatt med bl a Linnéuniversitetet, Karolinska Institutet, Synoptik, Memira, Hjärta till 
Hjärta och ett flertal Lionsklubbar.
Föreningens medlemmar har under året genomfört en stor mängd informationsmöten. Främst kan noteras vårt 
deltagande vid Optometridagar. Förutom detta informerar enskilda medlemmar i stor mängd vid Lions 
klubbmöten, vid skolor och andra möten.
Flera stora arbetsmöten har organiserats i Sverige för att rekonditionera, mäta upp och förpacka de begagnade 
glasögon som strömmar in i stor mängd. Totalt har 9 större arbetsmöten genomförts. Dessutom genomförs 
miniarbetsmöten och annat ideellt, enskilt arbete med glasögon och medlemsutskick. 
Till detta kommer dessutom det dagliga arbetet med kontakter mot samarbetsparter och större bidragsgivare, med 
glasögonmottagning och lagring, med ekonomin och annat styrelserelaterat arbete. 

12 st styrelsemöten har hållits. Årsmötet avhölls den 23 april 2016. Antalet medlemmar var ca 1.000 st vid årets 
utgång.

Föreningen ekonomi är god. Samtidigt är bidragen en av de begränsande faktorerna för en utökning av 
verksamheten.

Resultat och ställning

Föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång 
framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning Not 2016 2015

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 89 452 80 700
Bidrag 2 1 331 258 1 046 174
Nettomsättning 24 708 12 421
Övriga intäkter/övrigt 880 -

Summa verksamhetsintäkter 1 446 298 1 139 295

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader -1 325 058 -1 022 226
Administrationskostnader -116 962 -115 276

Summa verksamhetskostnader -1 442 020 -1 137 502

Verksamhetsresultat 4 278 1 793

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter - 1 306
Räntekostnader och liknande resultatposter -2 262 -1 084

Summa resultat från finansiella investeringar -2 262 222

Resultat efter finansiella poster 2 016 2 015

Årets resultat 2 016 2 015
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Balansräkning Not 2016-12-31 2015-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar - 30 098
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 102 320

0 132 418

Kassa och bank 1 002 151 872 359

Summa omsättningstillgångar 1 002 151 1 004 777

Summa tillgångar 1 002 151 1 004 777

Eget kapital och skulder

Eget kapital 3
Ändamålsbestämda medel 511 240 520 135

Balanserat resultat 309 752 307 737
Årets resultat 2 016 2 015

311 768 309 752

Summa eget kapital 823 008 829 887

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder 14 343 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 164 800 174 890

Summa kortfristiga skulder 179 143 174 890

Summa eget kapital och skulder 1 002 151 1 004 777

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3).

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen 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.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i föreningen. 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 inget bidrag är det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor i form av insamlade glasögon och liknande som 
organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen. 
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas 
direkt eller inte. 
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. 

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 vissa kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är 
avsett att täcka.

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen 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. 

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av resekostnader, fraktkostnader, informationskostnader, kostnader i samband med 
arbetsmöten mm.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av lokalkostnader, kostnader för styrelsemöten, revision, försäkringar mm.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel.



Vision For All
822003-6191

6(7) 

Not 2 Intäkternas fördelning

2016 2015

Bidrag som redovisas som intäkt
Bidrag från organisationer 77 062 74 217
Bidrag från företag 166 943 339 334
Privatpersoner, deltagare 1 087 253 632 623

Summa 1 331 258 1 046 174

Not 3 Förändring av eget kapital

2016-12-31 2015-12-31

Ändamålsbestämda medel
Ingående ändamålsbestämda medel 520 135 478 341
Under året använda medel -628 488 -395 436
Under året avsatta medel 619 593 437 230

511 240 520 135

(varav Resefond) 219 765 230 475

Fritt eget kapital
Ingående fritt eget kapital 309 751 307 736
Årets resultat 2 016 2 015

311 767 309 751
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Linköping 2017-03-____

Annika Höök Rodger Romero
Ordförande Kassör
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2017-03-____.

Dick Svensson Anders Nordström
Auktoriserad revisor
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