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Ekonomisk rapport 2018
De fleråriga bidragen från Forum Syd och Sida SPF har under året gett en finansiell ram
med viss trygghet i organisationen. Huvuddelen av personalkostnaderna och
kärnverksamhetens kostnader finansieras genom dessa två bidrag. Därutöver har
enskilda projektbidrag möjliggjort projektbaserad verksamhet. Organisationens
egeninsamlade medel, främst i form av medlemsintäkter och FUF-supporterskap, har
kunnat täcka kostnader som inte ryms inom ramen för bidragen.
2018 års intäkter, utgifter och resultat (-6 608 SEK) framgår av årsbokslutet. Nedan följer
kommentarer till denna.
Projektfinansiering
Bidrag från Forum Syd
Intäkt:

1 200 000 SEK

Period:

Avser 1 januari-31 december 2018 av treårigt bidrag (2018-2020)

Projekt:

Forum
Seminarier och evenemang
Utbildning och fortbildning
Administration

Kommentar: Projektet hade 100% ekonomisk uppfyllnadsgrad och delrapporteras under
våren 2019. Projektet slutrapporteras i sin helhet under våren 2021.
Bidrag från Sida SPF
Intäkt:

1 870 000 SEK i bidrag + 51 776 SEK periodiserade från 2017

Period:

Avser 1 januari-31 december 2018 av treårigt bidrag (2017–2019)

Projekt:

Praktikantprogrammet
Sommarakademin
Young Professionals

Kommentar: Projektet har 98 % ekonomisk uppfyllnadsgrad. Kvarstående medel (37 926
SEK) flyttas i enlighet med avtalet över till kommande år. Delrapport till Sida
SPF författas under våren. Projektet slutrapporteras i sin helhet under våren
2020.
Bidrag från Sidas Kommunikationsavdelning
Intäkt:

165 000 SEK

Period:

Avtalat projekt med Kommunikationsenheten på Sida och avsåg bevakning
av utvecklings- och biståndsfrågor i Almedalen 2018

Projekt:

Almedalen

Kommentar: Projektet har 100 % ekonomisk uppfyllnadsgrad och återrapporterades
under hösten 2018.

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor arbetar för att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor
i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.
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Bidrag från Folke Bernadotteakademien
Intäkt:

236 432 SEK

Period:

Projektbidrag 2018

Projekt:

”Vägen från fredsavtal till hållbar fred”

Kommentar: Projektet hade 82 % ekonomisk uppfyllnadsgrad och återrapporteras under
våren 2018. Då kommer den outnyttjade delen av projektets beviljade budget (43 076
SEK) att betalas tillbaka.

Egna intäkter
Medlemsavgifter
Intäkt:

121 762 SEK

Kommentar: FUF-supporterskap
Intäkt

172 500 SEK

Kommentar: Fr.o.m. 2018 ändrades formerna för FUF-supporterskapet och organisationer
är nu FUF-supportrar per kalenderår. Detta innebär att periodiseringen från
2017 ingår i 2018 års intäkt (37 500 SEK), men att ingen periodisering från
2018 till 2019 kommer att göras.
Övriga intäkter
Intäkt

12 125 SEK

Kommentar: I denna intäkt ingår uthyrning av vår lokal (2 500 SEK) samt
kostnadsdelningar för samarrangemang.

FUF, Föreningen för Utvecklingsfrågor arbetar för att informera och skapa debatt om utvecklingsfrågor
i ett globalt perspektiv, till stöd för ömsesidig förståelse och samarbete.
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