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CLOWNRONDEN
Org.nr. 846501-8755

F'Ö RVALTNIN G SBE N:iTTNT-SN

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten

Clownronden är en grupp professionella, specialutbildade artister som arbetar med sjuka och funktionsnedsatta bam, ungdommar och
äldre. Clownrondens arbete strävar efter att sprida hopp och glädje till människor som av någon anledning har det svårt, var de än

befinner sig i vårt samhälle. I Clownrondens situations- och improvisationsbaserade metod står interaktivitet i centrum. Utifran ett

salutogent perspektiv möter man individen med alla sina behov. Clownronden har sitt säte i Malmö, men har hela Skåne som

arbetsfiilt. Sedan 2001 har Clownronden varje vecka besökt flera sjukhus i regionen. Verksamheten genomftirs i samarbete med

Folkuniversitetet och finansieras dels av ett årligt verksamhetsbidrag fran Kultur Skane. Övriga bidrag och donationer komrner från
stiftelser och fonder, ftiretag, ordnar, loger, organisationer och privatpersoner samt i ftirekommande fall projektbidrag.

Främjande av ändamålet

Clownrondens ändamål
Clorvnronden, ideell fiirening, har som Zindamål att göra sjukhusclownbesök hos sjuka och/eller funktionsnedsatta barn, ungdomar och
äldre på sjukhus och andra vårrdinrättningar. Syftet med clownbesöken iir att i niira samarbete med vårdpersonalen underlätta
sjukhusvistelsen ftr målgrupperna och att utgöra ett komplement till den somatiska vården. Clownbesöken Zir i ftirsta hand menade att
lindra oro och stress och sprida hopp och glädje till dem som befinner sig i en svår situation.

Hur ändamålet främjats
Clownronden har besökt de skånska sjukhusen sedan 2001. Under 2019 har Clownrondens sju fastanställda och fem timanställda
sjukhusclowner giort schemalagda besök på sjukhusen i Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad.
Ett besök på ett sjukhus innebiir en hel dags arbete(8 timmar) som utftirs av två sjukhusclowner som arbetar som ett team.

Mål och resultat
Clou,nrondens målsättning fiir 2019 var att utöka verksamheten, vilket vi också gjort.

Statistik

Statistik 2018

SJUKHUS BESÖKSDAGAR PUBLIKANTAL VARAV BARN
Sus Malmö 107
Helsingborg 80
Kristianstad 86
Ystad
Sus Lund 43

Totalt 336

Sus Malmö 136
Helsingborg 80
Kristianstad 83
Ystad 2l
Sus Lund 90

Totalt 410

Statistik 2019

SJUKHUS BESÖKSDAGAR PUBLIKANTAL VARAVBARN

5 256
3 167
3 953

853
2 425

t5 654

6 071
3 189
3 518

947
5 165

18 890

804
ll9
597
2l5r\
942

5677 i

2337 \
I 158
I 307

262
2 627

7 691
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CLOWNRONDEN
Org.nr. 846501-8755

Som s1,ns av statistiken har Clownronden ökat antalet besöksdagar under 2019 i jåimforelse med 2018 med 74 dagar och besök över 2
000 fler barn. Detta är i enlighet med fiireningens planer att utvidga verksamheten for att möta behovet av clownbesök på de skånska
sjukhusen.

Öl«ringen av besöksfrelwensen på sjukhusen har gätthand i hand med både nyrekrytering och vidareutbildning av sjukhusclowner for
att kvalitetssäkra verksamheten. Ökningen har möjliggjorts av nyanställandet av ytterligare en sjukhusclown, vilket i sin tur
möjliggiorts av en stabilisering av foreningens ekonomi

Effekter
Ökningen av antalet sjukhusclownbesök under 2019 har inneburit attT 691 bam och ungdomar har falt möjlighet att möta
sjukhusclownema,2 000 fler iin 2018, och deras arbete med att underlätta sjukhusvistelsen. Utifrån ett salutogent perspektiv möter
man individen med alla hens behov oavsett kultur, språk, religion, socioekonomisk bakgrund och sexuell läggning.

Ekonomi/finansiering
Clownronden delar inte ut några bidrag, stöd eller donationer till andra organisationer, inte heller till priva@ersoner. Vi bedriver inga
insamlingskampanjer till siirskilda ii:rdamål och är i huvudsak en bidragsfinansierad ideell forening. Vår enskilt största bidragsgivare
är Region Skane som tilldelar oss ett årligt verksamhetsbidrag som sökt och redovisas varje år. Verksamheten genomfors i samarbete
med Folkuniversitetet och bidrag till verksamheten söks hos stiftelser och fonder. Bidrag till verksamheten sklinks också av ordnar och
loger, fiiretag och privatpersoner

Nettoomsättning
Res. efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Kassalikviditet (%)

f,'örändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgang

2079 2018 2017
0 5 200 70 499

441 019 714 964 946 246
3 349 444 2789 841 2 024 761

72
354

70 62
337 260.

2016

- l0l 586
659 787
921 645

JJ
148

2015
3J ./.2 I

-107 794
459 562

neg.
56

*Definitioner av nyckeltal, se noter

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Clownronden under flera ärbyggl upp en ekonomisk buffert ftir att säkra det viktiga arbete som clownerna gör på sjuldrusen och
ftireningens fortlevnad. Till skillnad från andra fria grupper och andra konstellationer inom det fria kulturlivet har Clownronden
fastanställd personal och dåirmed ett långsiktigt ansvar för sina medarbetare. Resultatet 2Al9 ar lägre än 2018 beroende på att
loreningen nu har uppnått den ekonomiska trygghet som vi eftersökt i flera år och därlor har använt m6r fiir att utöka verksamheten i
jämftirelse med 2018.

Balanserat
resultat

I 961 889
441 019

2 402 908
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CLOWNRONDEN
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RESULTATNÄTOMVC

Verksamhetsintäkter
Nettoomsättning
Gåvor
Bidrag
Medlemsavgifter
Ölri ga rörelseintiikter

Verksamhetskostnader
Öwiga externa kostnader
Personalkostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella poster
Öwiga ränteintåikter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

Not
2019-01-01
2019-12-31

24 3t4
337 249

3 856 200
800

16 577
4 235 140

-396 408
-3 397 7L3
-3 794 l2l

441 019

0
0
0

441 019

441 019

2018-01-01
2018-12-31

5 200
720 208

3 399 988
1 400

0

4 126 796

-353 804
-3 058 214

_ -3 4120t8

7t4 778

634
-448
186

714 964

714 964
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BALAN§RÄI(NING

TILLGÅNGAR

O ms ättnin grtill gångar

Kortfristiga fo rdringar
Aktriell skattefordran
Öwiga fordringar
FOruibetalda kostnader och upplupna inttikter

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMATILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat
Årets resultat
Eget kapital vid årets slut

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Gniga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2Al9-12-31 2018-12-31

Not

4 875
10 051

25 31s
40 241

3 309 203
3 309 203

3 349 444

3 349 444

6 244
130 036
24 90A

151 180

- 2628661
2 628 661

2789 841

2789 841

I 246 925
714 964

I 961 889

37 3s6
r08 280
682316
&27 952

2 789 841

1 961 889
441 O19

2 4A2908

4 285
139 586
802 665
946 536

3 349 444
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CLOWNRONDEN
Org.nr. 846501-8755

NOTER

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:l Årsredovisning och
koncemredovisn ing.

Principerna är oftirändrade jåimlort med foregående år.

Resultaträkningen

Verksamhetsintcikter
Endast det inflöde av ekonomiska fordelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla for egen riikning redovisas
som intäkl.
Intäkter värderas, om inget såirskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan
beskrivs, lor respekive intiiktspost, nåir intäksredovisning sker.

G&vor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgang eller en tjåinst som har ett viirde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utblte :ir en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls dåirftir aft organisationen upp$,llt eller
kommer att uppfulla vissa villkor och om organisationen har en s§ldighet att äterbetalatill motparten om villkoren inte
uppfrlls, iir det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag åir det en gåva.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intiild niir de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgangar. Gåvor som organisationen avser att skiinka vidare redovisas inte som
intäk eller varulager per balansdagen. Öwiga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Bidrag t
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren for att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess
villkoren ftir att erhålla bidraget uppftlls. Bidrag som erhållits fiir att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsåLr som
den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänftir sig till en anläggningstillgång minskar anskaffiringsvärdet. Erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen ffitt eller kommer att fä.

Balansräkningen

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

Å ndamål sb e stcimda me de I
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas åinnu inte ftirbrukade gåvor och a4dra ändamålsbestämda medel.
Se även eget-kapital rapporten.

Fordringar r \
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

t .

Otrigatillgångar, avsdttningar ochskulder I
Öwiga tillgangar, avsättningar och skulder har viirderats till anskaffiringsvärden om inget annat anges nedan.

Inkomstskatt
Föreningens verksamhet bedöms vara skaftebefriad och någon skatt på årets resultat har diirfor inte beräknats.
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NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Gåvor och bidrag

Gåvor som redovisats i resultatråikningen
Privata gåvor
Öwiga gåvor
Regionala bidrag
Bidrag från stiftelser och fonder
Öwiga bidrag
Projektbidrag

2019

201 574
t3s 676

2229 000
958 000
129 200
40 000

3 693 450

2018

t20 473
599 735

2229 000
955 000
129 2A0
86 788

- 4 t20 t96

Not 3 Medelantal anställda

Medelantal unstiillda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit

20't9

12,00

Not 4 Definition av nyckeltal

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Kassalikviditet
Omsättningstillgangar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder

Not 5 Rapport om årsredovisningen

Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard for redovisningsuppdrag har upptättats av SrfAuktoriserad
Redovisningskonsult Marie Ottosson , Öresunds Redovisning AB

2018

10,00
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