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En av Barnfondens grundläggande principer är att alltid ha barnen i fokus och att  
lyssna på dem. Under 2010 lät vi 3 000 barn i fadderprojekt runt om i världen svara  
på frågor om hur de ser på sin vardag och vad de bäst behöver.

Svaren visar tydligt att det som barnen vill mest av allt är att de själva och alla andra 
barn ska få gå i skolan. Det är ingen tvekan om att barnen förstår att utbildning är  
deras chans till ett bättre liv. 

Barnens svar visar att Barnfonden är på rätt väg. Vi arbetar för att alla barn ska  
få gå till en skola där de känner sig trygga och kan utvecklas. Vi bygger skolor och 
vi vidareutbildar lärare i nya undervisningsmetoder som låter barnen vara aktiva, 
vi startar ungdomsgrupper och bygger skolbibliotek. 

Vi arbetar också med hälsoinsatser för att barnen ska må bra och hålla sig friska,  
så att de kan gå i skolan. Och för att barnens föräldrar ska kunna försörja sig och 
sina barn startar vi försörjningsprojekt. Allt hänger samman och allt syftar till att 
barnen ska få det bättre. Detta arbetar vi med i över 850 fadderprojekt i 25 länder. 

När jag ser tillbaka på året som gått känner jag mig stolt över det arbete som gjorts 
i fadderprojekten och stolt över att Barnfondens arbete i världen gör så mycket för 
så många människor. Jag gläder mig också över att ytterligare 3 000 personer valde 
att bli faddrar i Barnfonden under året. Ett stort tack till våra faddrar och givare som 
gör vårt viktiga arbete möjligt.

Annikki Schaeferdiek 
Ordförande i Barnfondens styrelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ordförande har ordet
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Barnfonden är en fadderorganisation som arbetar 
för att barn som lever under fattiga förhållanden 
i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan 
och få tillgång till hälso- och sjukvård. Vi ger familjer 
möjlighet att försörja sig själva och vi är med och 
skapar en långsiktig utveckling i det omgivande 
samhället.

Barnfonden är medlem i det internationella 
nätverket ChildFund Alliance, som består av tolv 
barnfokuserade biståndsorganisationer. Tillsam-
mans arbetar vi för att skapa en långsiktig och 
meningsfull förändring för barn och familjer som 
lever under fattiga förhållanden i 55 länder. 

Genom våra samarbetspartners ChildFund  
International, BØRNEfonden och ChildFund  
Australia stödjer Barnfonden utvecklingsarbete  
i 850 fadderprojekt i Afrika, Asien och Latinamerika.

Hit går pengarna
Barnfonden stödjer fadderprojekt i 25 länder.  
Kartan visar i vilka länder vi samarbetar med 
ChildFund International, BØRNEfonden respektive 
ChildFund Australia.

BARNFONDEN I KORTHET
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SIFFROR I KORTHET

85,2 %
Ändamålskostnader

3,5 %
Administrations-
kostnader

10,6 %
Insamlingskostnader

84 %
Faddrarnas  
månadsbidrag

9,3 %
Extra gåvor  
till fadderbarn

6,4 %
Övrig insamling  
(bl a via företag  
och Gåvokatalog)

0,3 %
Övriga intäkter

  2010 2009 2008 2007 2006

Verksamhetsintäkter (Mkr)  77,6      74,7      71,4      64,7      55,7    

Balansomslutning  13,1      12,8      13,4      13,6      11,0    

Överföring av medel (%)  85,2      84,8      84,9      84,5      84,7    

Insamlade medel/anställd (Mkr)  5,8      5,7      6,5      6,8      5,9    

Insamling 2006-2010 (Mkr)

Barnfondens totala intäkter har ökat med i genomsnitt 
9,8 % per år från 2006 till 2010. 2010 uppgick den totala 
insamlingen till 77,6 Mkr, en ökning med 3,9 % jämfört 
med föregående år.

Antal fadderskap 2006-2010

Antal fadderskap har i genomsnitt ökat med 6,1 %  
per år från 2006 till 2010. 2010 var ökningen 3,0 %.

Resultat och ställning

Härifrån kommer pengarna

Så här används pengarna

2006 2007 2008 2009 2010

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2006 2007 2008 2009 2010

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0



tel 040-12 18 85
www.barnfonden.se

6

27 967
27 967 fadderbarn och 
deras familjer och byar 
fick stöd av Barnfonden 
per den 31 dec 2010.

3,9
Intäkterna ökade 
med 3,9 % under 
2010.

5,8
Vi samlade in  
5,8 Mkr/anställd.

14,1
Våra administrations- 
och insamlings-
kostnader uppgick 
till 14,1 % under 2010.

13
Barnfonden  
hade i medeltal  
13 anställda.

FLER NyCKELTAL
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De lokala fadderprojekt som Barnfonden stödjer 
arbetar med insatser som sträcker sig över 10-20 år. 
I allt Barnfondens arbete är barnen i fokus och alla 
insatser utgår ifrån barnens behov och rättigheter. 

Den lokala förankringen och familjernas eget del-
tagande är avgörande för att fadderprojekten ska 
lyckas nå förändring. När ett nytt projekt startar, 
bjuds familjerna i ett tidigt skede in till diskussion 
kring vilka behov som finns och vad de anser 
behöver göras för att möta dessa behov. De mest 
utsatta familjerna erbjuds ett extra stöd genom 
fadderskapet, men alla i området får ta del av 
projektets insatser, till exempel genom de satsningar 
som görs på hälsokliniker och skolor.

Familjerna som bor i området väljer en styrelse för 
fadderprojektet, där också barn och ungdomar är 
med och gör sin röst hörd. Fadderprojektet sam-
arbetar också med andra organisationer och med 
myndigheter på såväl lokal som regional nivå. 

Målsättningen med allt arbete är att skapa en 
långsiktig utveckling av hela det lokala samhället. 
Att stärka familjerna, genom att erbjuda kunskap 
och kapacitet för att själva driva arbetet vidare, 
är en grundläggande förutsättning för att nå en 
hållbar utveckling. 

De viktigaste arbetsområdena i fadderprojekten  
är utbildning, hälsa och försörjning.

Utbildning
Att barn får gå i skolan är en förutsättning för att 
minska fattigdomen i världen. Genom utbildning 
ökar barns chanser att i framtiden få ett arbete 
och en försörjning. Att få lära sig läsa och skriva är 
också viktigt för kunna tillvarata sina rättigheter och 
göra sin röst hörd. 
 
Barnfonden arbetar för att alla fadderbarn ska få 
gå i skolan. I många områden där fadderprojekten 
startas är det långt till närmsta skola och om det 
finns en skola i byn är den ofta i behov av renove-
ring och tillbyggnad. Ett första steg blir då att 
renovera eller bygga en ny skola och att i sam-
arbete med lokala myndigheter förse skolan med 
utbildad personal och utrustning. 

Barnfonden arbetar också med att förbättra 
kvaliteten på utbildningen. Vi arbetar för att skapa 
bra skolor där barnen stimuleras, känner sig trygga 
och får utvecklas på sina egna villkor.

SÅ HÄR ARBETAR BARNFONDEN

Arbetet i fadderprojekten
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Hälsa
I de länder där Barnfonden arbetar är sjukdomar 
och olika hälsoproblem en ständig riskfaktor som  
hindrar barnen från att växa, gå i skolan och  
må bra. 

För att förbättra hälsan för barn och familjer i  
fadderprojekten erbjuds de regelbundna hälso-
kontroller och vaccinationer. Mycket fokus läggs 
också på att sprida kunskap om hur man skyddar  
sig mot allvarliga sjukdomar, som malaria och  
hiv/aids. För att ge barnen bättre grundförutsätt-
ningar arbetar fadderprojekten också med  
förbättringar i hemmiljön. Det kan t ex handla om  
att öka tillgången till näringsrik mat, rent vatten  
och toaletter.

Försörjning
Målsättningen med Barnfondens arbete är att familj-
erna på sikt ska ha möjlighet att försörja sig själva 
och ge sina barn det de behöver. Därför är arbetet 
med att förbättra nuvarande försörjningsmöjligheter 
och att finna nya inkomstkällor en viktig del av insats-
erna i fadderprojekten.  

För tonåringar som gått ut skolan eller har hoppat 
av skolan är det också viktigt att finna bra försörj-
ning. Det är annars vanligt att ungdomar söker 
sig in till städerna för att leta jobb och där riskerar 
de hamna i farliga jobb och utnyttjas som billig 
arbetskraft.

Beroende på vilka förutsättningar och behov som 
finns i ett projektområde, arbetar Barnfonden på 
olika sätt för att förbättra försörjningsmöjligheterna. 
Det kan till exempel handla om att sprida kunskap 
om nya jordbruksmetoder, om att erbjuda yrkes-
utbildningar eller mikrolån för att starta egen 
verksamhet. 

Foto: Børnefonden
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ExEMpEL pÅ INSATSER 

Bättre skola för barn på 
landsbygden i Etiopien
I fadderprojektet Silti-Aynage, cirka 15 mil söder  
om Etiopiens huvudstad Addis Abeba, arbetar  
Barnfonden med att rusta upp skolor, höja 
kvaliteten på undervisningen och öka elevinflyt-
andet i sex skolor.

I Silti-Aynage får de flesta barn börja i skolan, men 
den skolmiljö som möter dem är inte bra, och 
många barn hoppar därför av skolan. Problemet 
beror bland annat på att skolorna är i dåligt skick, 
har för få klassrum, saknar drickbart vatten, skol-
material och skolbänkar, och att det inte finns 
tillräckligt med toaletter. Barnen själva har lite att 
säga till om när det gäller skolsituationen och 
undervisningen.

Projektet kommer att pågå under tre år (2010-2012) 
och under 2010 har en ny skola med fyra klassrum 
byggts, tre skolor har fått lekplatser och en skola har 
fått nya toaletter. Dessutom har alla sex skolorna 
utrustats med olika typer av undervisningsmaterial 
och 163 nya skolbänkar har köpts in.

Både skolledning, lärare, elever och föräldrar 
har fått delta i olika utbildningar, workshops och 
inspirationsdagar om bland annat barnfokuserade 
undervisningsmetoder, föräldradeltagande och 
barns rättigheter. Redan efter projektets första år 
har utbildningsmiljön i de sex skolorna förbättras 
så mycket att de lokala skolmyndigheterna nu har 
beslutat att kopiera Barnfondens projekt i distriktets 
samtliga 52 skolor.

Telefonlinje för utsatta barn i Kambodja
I Kambodja stödjer Barnfonden projektet Child 
Helpline, som är en gratis telefonlinje dit kambodjan-
ska barn som far illa kan ringa. I Kambodja har de 
flesta barn en telefon eller telefonautomat i sin 
närhet som de kan använda så länge samtalet 
är gratis. Det finns också möjlighet att kontakta 
Child Helpline genom sms, mejl eller brev som 
lämnas i särskilda brevlådor.

Personalen på Child Helpline lyssnar på barnen, 
stöttar dem och ger dem råd. Men de arbetar också 
med att föra de problem som barnen tar upp vidare 
till myndigheter och beslutsfattare, för att göra dem 
mer medvetna om barns situation i landet.

Under 2010 har projektet framför allt arbetat med 
att utbilda personal och sprida information om 
Child Helpline på platser där barn och ungdomar 
finns och bland vuxna som har mycket kontakt 
med barn, t ex lärare. Man har också skrivit kontrakt 
med olika organisationer och myndigheter som 
personalen kan ta kontakt med för att hjälpa barn 
som utsatts för brott, behöver medicinsk behandling 
eller annat stöd. 

Telefonlinjen öppnades i september och sedan dess 
har totalt 314 barn varit i kontakt med hjälplinjens 
personal. Med flera av barnen har personalen haft 
många samtal för att följa upp och hjälpa dem med 
de problem de har. Samtalen handlar om problem 
hemma eller i skolan, kärleksproblem, men också 
om självmordstankar, fysiska och psykiska sjukdomar 
och övergrepp. I de flesta fall har personalen genom 
samtal kunnat hjälpa barnen, men i några fall har 
myndigheter eller andra organisationer kopplats 
in för att ge barnen det stöd eller den medicinska 
behandling de behövt.
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Getter till mor- och farmödrar i Zambia
I Zambia stödjer Barnfonden ett getprojekt för att 
förbättra försörjningsmöjligheterna för fattiga familjer 
på landsbygden. Projektet vänder sig i första hand 
till ensamstående mammor eller till mor- och far-
föräldrar som tar hand om sina barnbarn. Hiv/aids 
är ett utbrett problem i landet och när föräldra-
generationen dör är det mor- och farföräldrar som 
får ta hand om barnbarnen. 

I Kabweza öster om huvudstaden Lusaka har 
trettio äldre och ensamstående kvinnor tagit emot 
fyra getter vardera. Kvinnorna har dessutom fått 
en veckas utbildning i hur man bäst tar hand om 
getterna. De har bland annat fått lära sig hur man 
bygger ett hus åt getterna på pålar, så att de vilda 
djuren inte kommer åt dem.

Martas Martillas är en av kvinnorna som tagit emot 
getter. Att äga egna djur är få fattiga förunnat och 
det är tydligt att Martas är väldigt stolt över get-
terna.
 – Jag hoppas att alla mina barnbarn ska kunna 
gå kvar i skolan nu när vi fått getterna, säger Martas.

Getterna ger kvinnorna en ekonomisk säkerhet.  
Det innebär att familjen alltid har näringsrik mjölk,  
eller att de kan sälja en get på den lokala markna-
den om de behöver pengar. När getterna får sina 
första killingar lämnas en av killingarna vidare till 
nästa familj i byn. På så vis blir många bybor  
engagerade i projektet.

Under 2010 har Barnfonden överfört pengar för  
inköp av totalt 1 367 getter till getprojektet i Zambia.

Fadderprojektet Alert i norra Indien
I fadderprojektet Alert i Rajasthan fick 1 310 fadder-
barn stöd av svenska faddrar under 2010. I projekt-
området bor cirka 10 000 människor som på olika 
sätt ges möjlighet att ta del av de insatser som 
fadderprojektet gör.

Under 2010 har projektet bland annat arbetat med 
att förbättra utbildningsmöjligheterna för barnen, 
som till största del tillhör ursprungsbefolkningen och 
bor i glest befolkade landsbygdsområden. Två skolor 
har renoverats och fått lekplatser och sex skolor 
har fått var sin extra lärare som fungerar som stöd 
för skolans övriga lärare. Arbete för att ge barnen 
tillgång till datorer har inletts och under 2010 deltog 
25 barn i en särskild datorkunskapsutbildning.

För skolbarnen finns också så kallade barnklubbar 
där de träffas och diskuterar frågor som de tycker är 
viktiga. Genom klubbarna har barnen fått möjlighet 
att träffa barn från andra byar och de har också 
deltagit i ledarskapsutbildning och arbetat med 
att göra en egen tidning där de själva fotograferar, 
intervjuar och skriver artiklar.

För de yngre barnen driver projektet sju förskolor. 
Här finns utbildad personal och roliga leksaker, och 
barnen får också en måltid per dag. Varje månad 
görs hälsokontroller där barnen bland annat vägs för 
att upptäcka om någon är undernärd.

För att förbättra försörjningsmöjligheterna i området 
är över 1000 kvinnor organiserade i 35 så kallade 
självhjälpsgrupper där de får tillgång till mikrokrediter 
och stöd vid de möten som hålls varje månad.

Fadderprojektet har ordnat yrkesutbildningar, startat 
en utsädesbank samt lånat ut pengar till familjer för 
inköp av kor. Projektet har också arbetat med andra 
insatser under året såsom utbildningar i hälsa och 
sanitet, familjeplanering och besök i byarna av en 
gynekolog.
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Fadderprojektet Cotopaxi i Ecuador
I Cotopaxi Area i Ecuador har 3 059 familjer under 
2010 deltagit i fadderprojektets aktiviteter. Totalt har 
28 804 människor som bor i området på olika sätt 
fått ta del av arbetet. Exempel på insatser som gjorts 
under året är:

•	2	289	barn	under	fem	år	och	gravida	kvinnor	har			
 deltagit i hälsoundersökningar.
•	1	200	familjer	har	deltagit	i	informationsträffar	om	
 hur de tillagar näringsriktig mat till barnen.
•	199	föräldrar	har	utbildats	i	hur	de	skapar	en	så	
 bra, hälsosam och utvecklande hemmiljö som 
 möjligt för små barn. Dessa föräldrar ska sedan 
 informera andra föräldrar i projektområdet.
•	1	060	familjer	har	fått	tillgång	till	rent	vatten	
 i sina hem.
•	29	grundskolor	och	ett	gymnasium	har	fått	bättre	
 skolmiljö, genom bl a renovering, nya skolmöbler 
 och utbildningsmaterial. Lärare har utbildats i 
 barnvänliga undervisningsmetoder.
•	235	ungdomar	har	deltagit	i	workshops	om	bl	a	
 ledarskap, rättigheter och deltagande.
•	329	föräldrar	har	deltagit	i	yrkesutbildningar	som		 	
 gör det möjligt för dem att öka familjens inkomst 
 utan att flytta för att hitta tillfälliga arbeten.  
 Föräldrarna har också fått stöd i att starta egna   
 rörelser och sparkonton.

Insatser i Togo
I Togo har följande arbete finansierats av fadder-
bidrag under 2010:

•	46	nya	klassrum	har	byggts	i	23	byar	och	ytterligare		
 18 klassrum har renoverats.
•	Fortbildning	har	arrangerats	för	52	förskollärare	 
 och 635 grundskollärare.
•	Hälso-	och	viktkontroller	av	9	605	barn	mellan	
 0-5 år har genomförts.
•	Två	nya	brunnar	har	borrats	och	har	renoverats	
 vilket gav 4 100 människor tillgång till rent vatten.
•	570	toaletter	har	byggts	som	3	439	bybor	har	
 tillgång till.
•	11	skolor	med	totalt	5	706	elever	har	fått	toaletter.
•	26	förskolor	har	arrangerat	öppet	hus	för	att	 
 informera föräldrar och motivera dem att skriva 
 in sina barn.
•	308	169	barn	och	ungdomar	i	ålder	10-24	år	har		 	
 fått information om hiv/aids och om oönskade 
 tonårsgraviditeter genom kompisutbildare.
•	78	690	vuxna	har	fått	information	om	hiv/aids.

Foto: Mario Travaini
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Extragåvor till fadderbarnet och familjen
Många personliga faddrar väljer att ge extra 
gåvor till sitt fadderbarn vid jul och vid fadder-
barnets födelsedag. Som julgåva skickade 
Ulrika Jansson 500 kr till sitt fadderbarn 
Rihanata och hennes familj. Rihanata bor i 
Burkina Faso i Västafrika, som är ett av världens 
fattigaste länder. För 500 kr kunde familjen 
köpa en get, nio klädesplagg, fem par skor, 
en förvaringsbox, en hink, en matta, 
fyra tvålar, ris och lite godis.

HÄRIFRÅN KOMMER pENGARNA

personliga faddrar bidrar mest

Barnfonden har nästan 26 000 personliga faddrar som 
stödjer Barnfondens arbete. Faddrarnas månadsbidrag 
på 200 kr används till att utveckla hela området där 
fadderbarnet bor genom insatser inom utbildning, 
hälsa och försörjning.

Barnfondens personliga faddrar har möjlighet att 
brevväxla med sina fadderbarn och får varje år rapporter 
från fadderprojektet som berättar hur det går för fadder-
barnet och om det arbete som genomförs tack vare 
faddrarna i projektet. Detta skapar en värdefull kontakt 
och ett engagemang mellan faddrar och fadderbarn.

Engagerade faddrar besöker sina fadderbarn
Maria Knutson är en av alla Barnfondens engagerade 
faddrar, som också valt att besöka sitt fadderbarn. 
Salomon är 9 år och bor i Lira i Uganda.
 – Mitt möte med Solomon blev ett möte med en hel by, 
berättar Maria. Det var väldigt roligt att se hur fadder-
projekten arbetar på bynivå och vad en autogirogåva 
kan bidra med, något som var svårt att föreställa sig 
innan jag fick se det i verkligheten. Framförallt var det 
mycket roligt att få träffa min nioåriga brevvän Solomon!
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Även företag stödjer 
Barnfondens arbete 
Barnfondens arbete stöds också av flera företag. 
En del företag är personliga faddrar, medan andra 
stödjer arbetet genom större engångsgåvor.

Ett exempel på företag som stödjer vårt arbete är 
Studentlitteratur. För fjärde året i rad valde Student- 
litteratur att som julklapp till författare och kunder 
stödja ett av Barnfondens projekt. 2010 gick pengarna 
till två skolor i Aynage i södra Etiopien för installation 
av elektricitet på skolorna.
 – Vi är mycket glada för möjligheten att tillsammans 
med Barnfonden hjälpa ett stort antal barn till en 
bättre skolgång och därmed förhoppningsvis en ljusare 
framtid. Det rätta i vårt val bekräftas om och om igen 
av de många positiva reaktioner vi får av författare, 
kunder och andra samarbetspartners, säger Magnus 
Pettersson Roos, marknadschef på Studentlitteratur.

Andra exempel på företag som gav stöd till Barnfondens
verksamhet under 2010 är Aspekta, Galären Utbild-
ningar, QlikTech International AB och Capri Collection/
Högfeldt Design AB.

Kontroll och granskning 
Barnfonden står under tillsyn av Svensk Insamlings-
kontroll, SFI, som kontrollerar att insamlingen sköts på 
ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet 
utan oskäliga kostnader. Barnfonden har två av SFI 
godkända 90-konton: 901301-2 och 901302-0.

Barnfonden är medlem i Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd, FRII. Som medlem i FRII har Barnfonden 
förbundit sig att följa den kvalitetskod som började 
gälla för alla medlemmar den 1 januari 2009. 

Barnfondens verksamhet granskas även av en auktori-
serad revisor (Grant Thornton i Malmö). Våra samarbets-
partners fadderprojekt granskas på plats av personal 
från landskontoren varje år. Dels görs en ekonomisk 
revision, dels undersöks att projektens arbete fungerar 
ändamålsenligt och når satta mål. Våra samarbets-
partners landskontor granskas av externa revisorer.
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Om Barnfonden 
Barnfonden Insamlingsstiftelse bildades som en 
självständig organisation i december 1990 i sam-
arbete med danska BØRNEfonden. Vi är en politiskt 
och religiöst obunden organisation.

Barnfonden arbetar för att barn som lever under 
fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika 
ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjuk-
vård. Vi ger familjer möjlighet att försörja sig själva 
och vi är med och skapar en långsiktig utveckling i 
det omgivande samhället. Barnfondens vision är en 
värld där varje barn har möjlighet att utvecklas på 
sina egna villkor – en värld där barnen är med och 
skapar en bättre framtid. 

Barnfonden är medlem i det internationella 
nätverket ChildFund Alliance, som består av tolv 
barnfokuserade biståndsorganisationer. Tillsam-
mans arbetar vi för att skapa långsiktig och 
meningsfull förändring för barn och familjer som 
lever under fattiga förhållanden i 55 länder. 

Medlemmarna i ChildFund Alliance har förbundit 
sig att följa gemensamma riktlinjer för att skapa hög 
kvalitet inom programarbete, ledning, insamling 
och ekonomisk styrning. Varje medlem är en själv-
ständig organisation med en nationell styrelse.

Barnfonden stödjer 850 fadderprojekt i 25 länder i 
Afrika, Asien och Latinamerika genom samarbete 
med ChildFund International, BØRNEfonden och 
ChildFund Australia, alla medlemmar i ChildFund 
Alliance. ChildFund International, med säte i 
Richmond, har varit verksam sedan 1938 och 
arbetar i 31 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. 
BØRNEfonden har varit verksam sedan 1972 och 
har fadderprojekt i fem länder i Västafrika. 
BØRNEfonden har sitt säte i Köpenhamn. ChildFund 
Australia, med säte i Sydney, har varit verksam 
sedan 1985 och arbetar i fyra länder i Asien. Alla 
tre samarbetspartners är politiskt och religiöst 
oberoende och leds av oarvoderade styrelser.

Barnfondens värderingar 
Barnet i fokus
Barnfonden värnar om barnets värde och rättig-
heter. Vi strävar efter att skapa ett samhälle som 
respekterar och lyssnar på barnen och som ger 
dem möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Lokal förankring och långsiktighet
Barnfondens arbete genomförs i nära samarbete 
med familjerna. De är involverade i projekten och 
är med och fattar beslut – allt för att säkerställa att 
de ska kunna driva utvecklingen vidare. 

Respekt
Barnfonden stödjer barn och familjer oavsett tro, 
ursprung eller politisk övertygelse. Respekt – både 
för den enskilda människan och för lokalsamhällets 
kultur och värderingar – är grundläggande i vårt 
arbete. FNs konvention om barnets rättigheter är 
vägledande.

Öppenhet
Barnfondens ekonomi redovisas öppet. Verksam-
heten följs upp kontinuerligt för att säkerställa att 
våra givares medel används effektivt, ansvarsfullt 
och ändamålsenligt. 

Förståelse och engagemang
Vi vill öka kontakten och förståelsen mellan 
människor från olika delar av världen. Vi tror att 
det personliga fadderskapet kan ge insikter om 
barns liv i världen och om den egna möjligheten 
att påverka detta liv till det bättre.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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2010 i siffror  
Totala verksamhetsintäkter 2010 uppgick till 77,6 Mkr
(74,8 Mkr), vilket innebär en ökning med 3,9 % 
jämfört med 2009. Fadderbidragen uppgick till 
65,3 Mkr (62,8 Mkr) och extra gåvor till fadderbarn 
eller projekt till 7,2 Mkr (6,2 Mkr). Fadderbidrag och 
extra gåvor utgör tillsammans 93,3 % av den totala 
intäkten. (Jämförande siffror med 2009 inom parentes.)

Utdelningen från Banco Fonder (Human fonden) 
blev för 2010 110 095 kr.

Övrig insamling, dvs all insamling som ej har an-
knytning till fadderskapet, uppgick under året till 
5,0 Mkr (5,5 Mkr). Största delen kom från de person-
liga faddrarnas extra månadsgivande till Framtids-
fonden som uppgick till 2,2 Mkr (1,9 Mkr) och är 
en 14 % ökning från föregående år. Framtidsfonden 
stödjer utvalda projekt inom utbildning, hälsa och 
försörjning i fadderprojekt världen över.

I övrig insamling ingår även Barnfondens Gåvo-
katalog, med riktade gåvor så som en get till en 
familj i Zambia eller skolböcker till skolor i Etiopien. 
Insamlingen till Gåvokatalogen uppgick till 1,8 Mkr 
(1,6 Mkr), vilket är en ökning med 7,7 % från 2009.

Till den övriga insamlingen hör också större 
engångsgåvor från privatpersoner och företag, 
där Barnfonden mottagit 0,9 Mkr under året 
(0,4 Mkr) samt Aktuell Insamling som uppgick till 
0,1 Mkr (0,2 Mkr).

Överförda bidrag till ändamålet uppgick till 
66,1 Mkr (63,3 Mkr) och innebär en ökning med 
4,5 % jämfört med 2009. Ändamålskostnadernas 
andel av den totala insamlingen var 85,2 %.

Under året överfördes sammanlagt 59,5 Mkr 
(56,5 Mkr) i fadderbidrag och gåvor till lokala 
utvecklingsprojekt i 25 länder till gagn för fadder-
barnen, deras familjer och lokalsamhällen. Detta 
är en ökning med 5,3 % mot föregående år.

Insamlingskostnaderna uppgick till 8,2 Mkr 
(10,0 Mkr) och administrationskostnaderna till 
2,7 Mkr (2,6 Mkr). Insamlings- och administrations-
kostnadernas andel av de totala intäkterna 
uppgick till 14,1 % (16,0 %). För att bedriva insamling 
med hjälp av s k 90-konto krävs normalt att denna 
siffra inte överstiger 25 %.

Årets resultat uppgick till 0,7 Mkr (-1,0 Mkr). Det 
positiva resultatet beror på en högre insamling än 
budgeterat samt på lägre kostnader som delvis 
beror på besparingar. Barnfonden har ett fritt eget 
kapital på 4,8 Mkr.

15



tel 040-12 18 85
www.barnfonden.se

16

Hur ändamålet främjats 
under året 
Barnfondens ändamål enligt stadgarna är att 
oberoende av politiska, rasmässiga och religiösa 
hänsyn och i överensstämmelse med Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter 
(Generalförsamlingens resolution 44/25) hjälpa 
nödlidande barn i hela världen.

Barnfondens ändamål skall främjas genom att:

•	Barnfonden	i	Sverige	verkar	för	att	erhålla	frivilliga	
 bidrag, gåvor och legat samt att erhållna medel, 
 antingen i dess helhet eller avkastningen därav, 
 används för att över hela världen inom passande 
 institutionella eller familjemässiga och samhälle-
 liga ramar sörja för en sund uppväxt, utveckling 
 och utbildning av barn, som annars skulle sakna 
 grundläggande livsförnödenheter.
•	Barnfonden	samarbetar	med	och	assisterar	
 ansvarsmedvetna organisationer över hela 
 världen för att härigenom bidra till att nödlidande 
 barn erhåller omsorg, utveckling och utbildning.
•	Barnfonden	anskaffar	finansiering	till	genomför-
 andet av projekt, som förbättrar förhållandena 
 för barn som lever under svåra omständigheter 
 och deltager i genomförandet av projekten.

Ändamålet har under året främjats genom att 
Barnfonden samlat in 77,6 Mkr vilket är en ökning 
med 3,9 % mot föregående år. Den totala insam-
lingen har de senaste tio åren ökat med 54,3 Mkr.
 
85,2 % av de insamlade medlen har använts till 
ändamålet för insatser inom utbildning, hälsa 
och försörjning, med syfte att skapa en långsiktig 
utveckling av hela samhällen. Ändamålskostnader 
har ökat med 42,4 Mkr sedan 2001.

Barnfonden har 26 000 personliga faddrar som 
stödjer totalt 27 967 fadderbarn och deras familjer 
och byar genom 850 fadderprojekt i 25 länder 
i Afrika, Asien och Latinamerika. Fadderbidragen 
har bland annat använts till att arbeta för att 
fadderbarnen, och de andra barnen i området, 
ska få en möjlighet att gå i skolan samt för att ge 
dem tillgång till hälso- och sjukvård.

Exempel på insatser som främjat ändamålet:

•	Under	året	har	Barnfonden	finansierat	större
 projekt med medel från övrig insamling. 
 Exempel på detta är ett treårigt utbildnings-
 projekt i Etiopien med målsättningen att förbättra 
 undervisningen för 7 500 barn på landsbygden 
 i Aynage. 
•	I	Sélingué	i	Mali	har	Barnfonden	arbetat	för	att	
 stoppa spridningen av malaria i över 50 byar 
 genom att öka kunskapen om hur sjukdomen 
 smittar och hur den kan behandlas, och genom 
 att dela ut myggnät och öka tillgången till 
 mediciner.
•	I	Kangaré	i	sydvästra	Mali	har	Barnfonden,	med	
 medel från Radiohjälpen, arbetat med ett projekt 
 för att stärka kvinnliga ledare och för att skapa 
 bra förebilder för flickor och kvinnor.

FRIIS kvalitetskod 
Kodrapport för 2010 publiceras på Barnfondens 
hemsida. Kodrapporten har inte varit föremål för 
granskning av revisorn.

Väsentliga händelser 
Ett treårigt samarbete inleddes med ChildFund 
Ethiopia för att förbättra utbildningen för 7 500 barn 
i fadderprojektområdet i Aynage.

ChildFund Alliance genomförde en undersökning 
där 3 000 barn från fadderprojekten i 30 utveck-
lingsländer fick berätta vad som är viktigast för 
dem. Barnens svar visar tydligt hur viktigt de tycker 
det är att få gå i skolan och få en utbildning.  
På frågan vad de skulle göra om de var president 
i sitt land svarade 57 % att det första de skulle göra 
var att bygga fler skolor och se till att fler barn får 
gå i skolan.

I december 2010 införde Barnfonden ett nytt  
fadderskap; projektfadderskap. Projektfaddrar 
stödjer utvalda projekt inom utbildning, hälsa och 
försörjning i fadderprojekt världen över. Syftet med 
det nya fadderskapet är att locka nya målgrupper 
som inte är intresserade av att ha ett fadderbarn 
och/eller som tycker att 200 kr per månad är ett  
för högt månadsbelopp. Projektfaddrar bidrar  
med minst 100 kr per månad via autogiro.
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I september 2010 lämnade Klas Olofsson sitt 
uppdrag som ordförande i Barnfonden och 
Annikki Schaeferdiek valdes till ny ordförande. 
Annikki Schaeferdiek är utbildad ingenjör och har 
arbetat inom en rad uppstartsbolag inom teknik-
sektorn, senast som VD för svenska Netwise AB och 
som affärsområdeschef på Ericsson. Hon har bred 
internationell erfarenhet. Idag äger och driver 
Annikki Schaeferdiek företaget Syster P.

I oktober hölls en gemensam strategiworkshop 
med styrelse och ledning. Dagen ägnades åt att 
analysera var vi står idag och att formulera det 
långsiktiga mål som kommer att ligga till grund 
för kommande års planering för verksamheten. 
Resultatet av dagen följdes upp av kansliet som 
utifrån resultatet tagit fram plan och budget för 
2011. En femårsplan kommer att tas fram med 
utgångspunkt från denna strategidag.

Organisation och ledning 
Barnfonden leds av en oarvoderad styrelse. Under 
2010 hölls sex protokollförda möten. I september 
avtackades ordförande Klas Olofsson för mångårig 
och förtjänstfull insats i Barnfonden. Vid samma  
tidpunkt valdes Annikki Schaeferdiek till ny ord-
förande och Cathrine Stjärnekull till ny vice
ordförande.

I juni valdes Håkan Friberg till ny suppleant och i 
oktober avtackades Ann Hageus Schmidt för sina 
värdefulla insatser i styrelsen. I november valdes 
Lennart Bernard och Måns Molander till nya 
suppleanter.

Följande personer har deltagit i styrelsearbetet med 
antal närvarotillfällen inom parentes: Klas Olofsson 
(ordförande) (4), Annikki Schaeferdiek (vice ord-
förande) (5), Sten Alfredsson (vice ordförande) (6), 
Lena Endre (4), Eva Fredrikson (4), Håkan Friberg (3),
Helena Nilsson-Lannegren (4), Eva Radetzky (2), 
Ann Hageus Schmidt (2), Cathrine Stjärnekull (5) 
och Rebecka Törnkvist (5). 

Barnfondens kansli ligger i Malmö. Under 2010  
arbetade 13 anställda inom avdelningarna  
fadderservice, ekonomi, insamling & kommunika-
tion samt program. Organisationen leds av  
generalsekreterare Maria Thomelius. Faddrar och 
volontärer hjälper till med enklare administrativa 
uppgifter så som packning av material samt  
översättning av brev till fadderbarnen.

Styrelsens valberedning består av Helena Nilsson-
Lannegren, Håkan Friberg och Rebecka Törnkvist.

Barnfondens ledningsgrupp består av Maria  
Thomelius (Generalsekreterare), Karin Bergqvist 
(Fadderservice), Kerstin Reimers (Ekonomi),  
Cecilia Schön (Insamling & Kommunikation)  
och Ulrika Wedin (Program).

Revisor är Grant Thornton med Ann Theander  
som huvudansvarig revisor.

Förväntad utveckling 
i framtiden 
Barnfondens styrelse och ledning ser positivt på 
möjligheten för fortsatt ökad insamling till stöd för 
utsatta barn och deras familjer i Afrika, Asien och 
Latinamerika. Samtidigt finns flera tecken som tyder 
på att ökad konkurrens och ökade kostnader för 
marknadsföring kommer att ställa högre krav på 
smarta och effektiva satsningar. Under 2011 är  
vår förhoppning att bland annat genom det nya 
projektfadderskapet attrahera fler givare till vårt 
arbete. Vidare ser styrelsen en stor potential i ökat 
företagssamarbete varför ökade resurser kommer 
att läggas på detta område. 

Barnfonden strävar efter att hålla låga omkost-
nader för insamling och administration vid kansliet 
i Malmö. Detta för att kunna använda så stor del 
som möjligt av insamlade medel till det arbete som 
våra samarbetspartners utför till förmån för barnen 
och deras familjer. Vi har under flera år överfört 
ca 85 % av insamlade medel till våra samarbets-
partners. Under 2011 fortsätter vi vårt arbete att 
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använda våra resurser så effektivt som möjligt  
och att kontinuerligt se över de kostnader där  
besparingar är möjliga.

Nyckeltal 
Totalt insamlat från månadsbidrag (Mkr): 65,2 (62,8)
Verksamhetsintäkter, netto (Mkr): 77,6 (74,7)
Andel medel insamlade från faddrar: 93,4 % (92,5 %)
Andel medel insamlade från företag, 
enskilda givare: 6,4 % (7,4 %)
Andel övriga intäkter:  0,2 % (0,1 %)
Andel utbetalt till ändamålet:  85,2 % (84,7 %)
Andel administrationskostnader:  3,5 % (3,5 %)
Andel insamlingskostnader:  10,6 % (13,4 %)
Andel totala kostnader:  99,3 % (101,6 %)

Information 
Adress: Barnfonden, Västra Kanalgatan, Box 4100, 203 12 Malmö, 
Telefonnummer: 040-12 18 85.

Organisationsnummer: 846003-9020

Hemsida: www.barnfonden.se
Email: info@barnfonden.se

Plusgiro: 901301-2 och 901302-0
Bankgiro: 901-3012 och 901-3020

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid  
räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av efterföljande  
resultat– och balansräkning. 

Foto: Mario Travaini
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

2010-01-01 2009-01-01
Not 2010-12-31 2009-12-31

Verksamhetsintäkter
Insamlade medel 1 77 614 315 74 689 197
Summa verksamhetsintäkter 77 614 315 74 689 197

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 2 -66 089 122 -63 232 365
Insamlingskostnader 3 -8 222 080 -7 180 936
Administrativa kostnader 3 -2 604 941 -5 404 572
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5-6 -94 947 -86 747
Summa verksamhetskostnader -77 011 090 -75 904 620

Verksamhetsresultat 603 225 -1 215 423

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 63 844 170 076

Resultat efter finansiella poster 667 069 -1 045 347

Årets resultat 667 069 -1 045 347

RESULTATRÄKNINGARResultaträkning
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Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 5 5 809 9 914

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 6 180 014 233 516

185 823 243 430
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar 0 0

0 0

Summa anläggningstillgångar 185 823 243 430

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 30 974 115 261
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter 293 574 224 342

324 548 339 603

Kortfristiga placeringar 7 5 969 255 5 839 243
5 969 255 5 839 243

Kassa och bank 6 671 943 6 351 314

Summa omsättningstillgångar 12 965 746 12 512 108

SUMMA TILLGÅNGAR 13 151 569 12 755 538

BALANSRÄKNINGARBalansräkning
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Not 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 8

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital 36 000 36 000

36 000 36 000
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 4 129 730 5 175 079
Årets resultat 667 069 -1 045 348

4 796 799 4 129 731

Summa eget kapital 4 832 799 4 165 731

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 777 753 1 372 244
Övriga kortfristiga skulder 9 2 052 015 1 462 094
Förutbetalda månadsavgifter 9 4 667 606 5 163 053
Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 9 821 396 610 416
Summa kortfristiga skulder 8 318 770 8 607 807

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 151 569 12 773 538

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

22

BALANSRÄKNINGARBalansräkning
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSpRINCIpER 
SAMT NOTER

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Barnfondens Insamlingsstiftelses redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs Styrande 
riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av 
Svensk Insamlingskontroll.

Verksamhetsintäkter
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.   
Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt 
bindande sätt. Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde.

Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl 
normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas 
normalt i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men   
ej erhållna gåvor från företag och organisationer, intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Fadderbidrag och faddergåvor
Med fadderbidrag avses inbetalningar ämnade för fadderbarn och pågående projekt i barnets 
fadderprojekt. Pengarna överförs, efter avdrag för administrationsavgift, till fadderkontoret 
hos våra samarbetspartners, som i sin tur säkerställer att bidraget når det barn och det 
fadderprojekt som faddern stödjer.

Med faddergåvor avses extra gåvor till fadderbarnet som via fadderkontoret kommer till 
barnet och familjen. På faddergåvorna sker inget administrationsavdrag.
 
Erhållna fadderbidrag och faddergåvor som per bokslut ännu ej överförts till fadderkontoret   
redovisas som skuld i balansräkningen.

Övriga insamlade medel
Som övriga insamlade medel räknas mottagna gåvor, som ej är relaterade till det personliga 
fadderskapet, från allmänhet, företag, organisationer, privata och ideella fonder samt 
stiftelser. Till övriga insamlade medel räknas även testamenterade gåvor och donationer.

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Donationen   
från G. Sjöberg & M. Selkman ingår inte i Barnfondens årsredovisning utan har en särskild   
årsredovisning som egen stiftelse. 

Banco Fonder och Penningmarknadsfonden Mega
Barnfondens insamlingsstiftelse erhåller årligen via avtal med Banco Fonder en viss 
procent av fondvärdet hos de fondsparare som valt Barnfonden som mottagare.

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag 
enligt dess stadgar. Till ändamålskostnader räknas även avgift till Barnfondens samarbets-
partners samt programkostnader för resor och lön för programansvarig, med uppgift att 
i samarbete med våra partners ta fram nya och övervaka befintliga projekt. 
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Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas kostnader som varit nödvändiga för att generera externa 
intäkter samt för att behålla och rekrytera nya faddrar. Här ingår bland annat kostnader för   
insamlingsaktiviteter, annonser, PR, reklam, kampanjer och utskick. Insamlingskostnader   
inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insamlingspersonal samt de till   
insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisa-
tionen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel 
på sådana kostnader är revision, administrativa system och kostnader som inte är att hänföra 
till ändamålskostnader eller insamlingskostnader.

Tillgångar och skulder
Aktier och andelar
Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet. Stiftelsens policy är att aktier placeras med låg risk.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat   
med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjande-
perioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
• Balanserade utgifter för programvara 3 år
• Inventarier 5 år
• Datorer 3 år

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Eget kapital
Eget kapital består av en insats från danska BØRNEfonden vid uppstartande av  
Barnfonden 1991.

Balanserad vinst samt årets resultat
Stiftelsens balanserade överskott, inklusive årets resultat, som är 4,8 Mkr utgör den del  
av eget kapital som kan disponeras fritt av stiftelsens styrelse.



tel 040-12 18 85
www.barnfonden.se

25

Not 1 Mottagna bidrag och gåvor 2010 2009
Månadsbidrag 65 290 851 62 841 591
Extra penninggåvor till fadderbarn 7 219 678 6 229 968
Övriga gåvor och bidrag (bl.a. Framtidsfonden) 4 993 691 5 523 079

Utdelning Humanfonden 110 095 94 559
Totalt 77 614 315 74 594 638

Not 2 Ändamålskostnader 2010 2009
Ändamålskostnader
Överfört till hjälparbete via samarbetspartners -63 605 273 -61 298 336
Överförd avgift till ChildFund International -1 192 447 -1 124 990
Överförd avgift till BØRNEfonden -840 534 -809 039
Programkostnader 450 868 - 0
Totalt -66 089 122 -63 232 365

% av överförda bidrag och gåvor 85,2% 84,8%

Not 3 Insamlings- och administrationskostnader 2010 2009
Totalt mottagna bidrag och gåvor (inkl. ränteintäkter) 77 678 159 74 764 715

Insamlingskostnader (inkl. bidrag till ChildFund Int. 214 606) -8 317 031 -10 061 852
(inkl.avskrivningar)
Administrationskostnader -2 604 941 -2 523 656
Totalt -10 921 972 -12 585 508

 % av mottagna bidrag och gåvor 14,1% 16,0%

Not 4 Personal 2010 2009
Medelantal anställda:
Kvinnor 12 11
Män 1 2

13 13

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelse 0 0
Generalsekreterare 456 360 460 756
Övriga anställda 3 616 252 3 319 652
Totala löner och ersättningar 4 072 612 3 780 408

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 295 530 1 253 662
Pensionskostnader generalsekreterare 40 848 39 648
Pensionskostnader övriga 241 476 234 709

1 577 854 1 528 019

Övriga personalkostnader 56 876 96 028

Totala personalkostnader 5 707 342 5 404 572

Noter
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Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 2010 2009
Programvara:
Ingående anskaffningsvärde 214 126 201 816
Årets investeringar 0 12 309
Utgående anskaffningsvärde 214 126 214 125

Ingående avskrivningar enligt plan -204 212 -200 643
Årets avskrivning enligt plan -4 104 -3 569
Utgående avskrivningar enligt plan -208 316 -204 212

Restvärde enligt plan 5 810 9 914

Not 6 Inventarier 2010 2009
Ingående anskaffningsvärde 632 276 505 600
Årets investeringar 37 340 126 676
Utgående anskaffningsvärde 669 616 632 276

Ingående avskrivningar enligt plan -398 759 -315 581
Årets avskrivning enligt plan -90 843 -83 178
Utgående avskrivningar enligt plan -489 602 -398 759

Restvärde enligt plan 180 014 233 517

Not 7 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde
Penningmarknadsfond Mega 4 972 953 4 972 953
Banco Likviditetsfond 996 302 996 299
Totalt 5 969 255 5 969 252

Not 8 Förändring av eget kapital Stiftelse Fritt eget
kapital kapital Summa

Belopp vid årets ingång 36 000 4 129 730 4 165 730
Årets resultat 667 069 667 069
Belopp vid årets utgång 36 000 4 796 799 4 832 799

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010 2009
Mottagna, förutbetalda månadsbidrag och gåvor 4 667 606 5 163 053
Mottagna  bidrag för gåvokatalog och projekt 1 878 367 1 126 546
Upplupna semesterlöner 555 945 379 836
Upplupna sociala avgifter 265 451 230 580
Totalt 7 367 369 6 900 015

BancoInvesteringen i Penningmarknadsfonden Mega (Swedbank Robur Fonder AB) gjordes under  
2002 med 4 000 000 kr. Under 2010 har utdelning för 2009 reinvesterats med 94 559 i Penningmarknads-
fonden Mega. Under 2010 har det reinvesterats utdelning på 387,90 i Banco Likviditetsfond.

Not 5 Immateriella anläggningstillgångar 2010 2009
Programvara:
Ingående anskaffningsvärde 214 126 201 816
Årets investeringar 0 12 309
Utgående anskaffningsvärde 214 126 214 125

Ingående avskrivningar enligt plan -204 212 -200 643
Årets avskrivning enligt plan -4 104 -3 569
Utgående avskrivningar enligt plan -208 316 -204 212

Restvärde enligt plan 5 810 9 914

Not 6 Inventarier 2010 2009
Ingående anskaffningsvärde 632 276 505 600
Årets investeringar 37 340 126 676
Utgående anskaffningsvärde 669 616 632 276

Ingående avskrivningar enligt plan -398 759 -315 581
Årets avskrivning enligt plan -90 843 -83 178
Utgående avskrivningar enligt plan -489 602 -398 759

Restvärde enligt plan 180 014 233 517

Not 7 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde
Penningmarknadsfond Mega 4 972 953 4 972 953
Banco Likviditetsfond 996 302 996 299
Totalt 5 969 255 5 969 252

Not 8 Förändring av eget kapital Stiftelse Fritt eget
kapital kapital Summa

Belopp vid årets ingång 36 000 4 129 730 4 165 730
Årets resultat 667 069 667 069
Belopp vid årets utgång 36 000 4 796 799 4 832 799

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2010 2009
Mottagna, förutbetalda månadsbidrag och gåvor 4 667 606 5 163 053
Mottagna  bidrag för gåvokatalog och projekt 1 878 367 1 126 546
Upplupna semesterlöner 555 945 379 836
Upplupna sociala avgifter 265 451 230 580
Totalt 7 367 369 6 900 015
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REVISIONSBERÄTTELSE



Västra Kanalgatan 8, Box 4100, 203 12 Malmö
Postgiro 901301-2 / 901302-0  

Telefon 040 -12 18 85   E-post info@barnfonden.se
Hemsida www.barnfonden.se


