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Årsredovisning
Make a Change
802497-2450
Styrelsen för Make a Change får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under
räkenskapsåret 2017-01-01 - 2017-12-31
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet
Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med ”Föreningens verksamhetsidé, vision och
värdegrund”, med särskild inriktning att vara plattformen för alla krafter som arbetar mot mobbning bland barn,
ungdomar och vuxna i skola, förenings – och arbetsliv. Föreningen ska bedriva följande verksamheter: utbildningar,
föreläsningar, stödprogram samt forskningsprojekt. Föreningen skall motverka all form av diskriminering samt aktivt
verka för ett samhälle där människor accepterar
varandras olikheter och behandlar varandra med kärlek och respekt.
Väsentliga händelser
Vi utförde under 2017 flera pro-bono kampanjer bland annat ”Engagera dig” tillsammans med DDB Stockholm
och Tradera som nådde flera miljoner människor runtom i Sverige och bidrog med drygt 100 000 kronor, samt att flera
utländska tidningar och företag kontaktade oss för nya samarbeten kring arbetet mot nätmobbning. I samarbete med
DDB Nord rullade vi också ut den första digitala ” Julbrasan" som med hjälp av kryptojacking genererade kryptovalutan
Monero till förmån för vårt arbete. Kampanjen nådde hela 49 olika länder.

Make a Change var även tillsammans med kommunikationsbyrån Change the Agency från Göteborg nominerade till en
tävling som Jernhusen Media höll, och vann i hård konkurrens med flera andra fantastiska bidrag till slut andra pris - 36
kvm eventyta på Malmö Centralstation som kommer att nyttjas under andra kvartalet 2018.

Make a Change blev även nominerade till Kavli Fonden och tillsammans med ytterligare 4 andra organisationer fick vi ta
del av 1,6 miljoner kronor som fördelades genom att organisationerna fick presentera sitt arbete för samtliga anställda
inom företaget och sedan röstade de anställda på vilken organisation de ville att pengarna skulle skänkas till. Drygt 275
000 kronor delades till sist ut till förmån för Make a Change arbete.
Vårt volontärarbete runtom i landet sattes igång och i skrivande stund är 7 städer igång, och arbetet kommer att
intensifieras i början av nästa år genom vårt nya Kompis-program.
Make a Change var under hösten även representerade på gymnasiemässan med drygt 25 000 besökare, i vår
engagerande monter fördes det spännande dialoger med både lärare, skolungdomar och deras föräldrar.

Framtida utveckling
Mars 2018 kommer vårt digitala stödcentrum via chat och mail att introduceras, där man enkelt kan få samtalsstöd och
rådgivning kring frågor som rör mobbning i skolor och på arbetsplatser. Under april kommer detta utvecklas vidare
genom ett online forum där flera experter kommer ingå för exempelvis allmän kostnadsfri juridisk rådgivning. Under
2018 kommer vi även att utveckla Sveriges främsta kunskapsbank för enkel tillgång till information online ( guider,
frågor & svar ).
Vi kommer också att fortsätta vårt viktiga volontärarbete över hela landet, samt introducera vår kostnadsfria utbildning
kring nätmobbning - Projekt 300.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.
1701-1712
190
31
551

1512-1612
162
95
140

Totalt

Belopp vid årets ingång

Årets
resultat
133 166

133 166

Balanseras i ny räkning
Belopp vid årets utgång

47 438
180 604

47 438
180 604

Nettoomsättning
Soliditet %
Balansomslutning
FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL
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RESULTATRÄKNING

1
2017-01-01
2017-12-31

2015-12-14
2016-12-31

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga intäkter

2 000
146 349
41 780

15 850
120 989
25 211

Summa verksamhetsintäkter

190 129

162 050

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

-124 204
-2 232
-16 255

-28 885

-142 691

-28 885

Rörelseresultat

47 438

133 165

Verksamhetsresultat

47 438

133 166

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

–

1

Summa finansiella poster

–

1

Resultat efter finansiella poster

47 438

133 166

Resultat före skatt

47 438

133 166

Årets resultat

47 438

133 166

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Reservering av ändamålsbestämda medel

47 438
0
0

133 166
0

Kvarstående belopp för året/förändring av balanserat kapital

47 438

133 166

2

Summa verksamhetskostnader

Förändring av ändamålsbestämda medel
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BALANSRÄKNING

1

2017-12-31

2016-12-31

23 750
17 321
41 071

8 750
947
9 697

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

538 242
538 242

130 069
130 069

Summa omsättningstillgångar

579 313

139 766

SUMMA TILLGÅNGAR

579 313

139 766

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
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2017-12-31

2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början

133 165

–

47 438

133 166

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

180 603

133 166

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

23 710
375 000

6 645

Summa kortfristiga skulder

398 710

6 600

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

579 313

139 766

Årets resultat

Övriga skulder

-45
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning,
vilket innebär ett byte av redovisningsprincip. Detta har dock inte väsentligt påverkat jämförbarheten med föregående
år trots att föreningen har valt att tillämpa lättnadsreglerna för mindre företag (ÅRL 3 kap 5 § 4 st) och därmed inte
räknat om jämförelsetalen.
Intäktsredovisning
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlitligt sätt. Avdrag har gjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.

Not 2

Personal

2017

Föreningen har inte haft några anställda under 2017
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