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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Generalsekreteraren har ordet
Barnfondens arbete ger resultat – snabbt. Det upplevde jag själv efter ett besök  
i byn Tiéguekourouni i södra Mali, en del av vårt senast startade fadderprojekt med  
en majoritet av svenska faddrar. Då, i februari 2012, bestod skolan av byggnader  
av lera och det fanns lektionssalar utomhus under provisoriska stråtak. Byn hade inte  
heller någon fungerande vattenförsörjning. Nu får de yngsta skolbarnen undervisning  
i en ny byggnad gjord av tegel med förrådsrum och nya latriner intill. Och bredvid  
skolan finns en borrbrunn som försörjer hela byn med rent vatten – året om.

Sedan jag besökte den här byn har även arbetet med föräldrakommittéer kommit  
i gång. Kommittéerna består av vuxna som vill vara med och påverka planering och 
beslut inom ramen för fadderprojektet. Samtidigt som de är med och bestämmer  
vilka insatser som ska prioriteras, får de utbildning och kunskaper om barns rättigheter. 
Kunskaper som de i sin tur kan dela med sig av till andra. För redan från starten i ett  
nytt fadderprojekt framgår det klart att projektet är tidsbegränsat. Arbetet som görs  
ska på sikt övertas helt av invånarna och lokala myndigheter.

Byn Tiéguekourouni är bara ett exempel på vad våra faddrar och givare möjliggör  
genom att stödja vårt arbete. Tillsammans har vi skapat en bättre skolmiljö för  
barn och lärare och bidragit till hela byns utveckling genom en ny brunn. Föräldrar  
deltar, engagerar sig och tar ansvar för att driva arbetet framåt. Genom vårt arbete  
bidrar vi till att barn som har det svårt i det här utsatta området får en bättre start  
på livet. Det behöver barnen i Mali, som efter ett år av strider i landets norra del,  
ska försöka hitta en väg framåt.

Det var förstås inte enbart barn och familjer i södra Mali som fick ta del av  
förändringar till det bättre 2012. Under året ökade Barnfondens insamling med  
10 procent till 86,8 miljoner kronor. Den enskilt största orsaken till det var att vi i april  
höjde fadderbidraget från 200 till 230 kronor, för att följa med prisutvecklingen  
i våra programländer. Genom att samla in mer pengar kan vi nu också hjälpa fler  
barn och byar.

Ett varmt tack till alla er faddrar och givare som 
stödjer Barnfondens arbete, ert stöd gör skillnad!

Carolina Ehrnrooth 
Generalsekreterare
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Barnfonden är en insamlingsorganisation som 
arbetar för att barn som lever under fattiga för-
hållanden i Afrika, Asien och Latinamerika ska få 
gå i skolan och få tillgång till hälso- och sjukvård. 
Vi förbättrar också familjers 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 organisationer. Tillsammans arbetar 

organisationerna för att skapa långsiktig och 
meningsfull förändring för barn och familjer som 
lever under fattiga förhållanden i 56 länder.

Genom våra samarbetspartners ChildFund  
International, Børnefonden och ChildFund Australia 
stödjer Barnfonden utvecklingsarbete i 739 fadder-
projekt i 25 länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

Kartan visar vilken partner Barnfonden samarbetar 
med i respektive land.

BARNFONDEN I KORTHET
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SIFFROR I KORTHET

84,4 %
Ändamålskostnader

12,7 %
Insamlingskostnader

2,4 %
Administrations-
kostnader

81,7 %
Faddrarnas  
månadsbidrag

8,8 %
Extra gåvor  
till fadderbarn

9,4 %
Övrig insamling  
(via t ex företag  
och gåvokatalog)

0,1 %
Övriga intäkter

  2012 2011 2010 2009 2008

Verksamhetsintäkter (Mkr) 86,8  78,9  77,6      74,7      71,4

Balansomslutning (Mkr) 17,8  13,9  13,1      12,8      13,4

Överföring av medel (%) 84,4  84,2  85,2      84,8      84,9

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

Insamling 2008-2012  (Mkr)

Barnfondens totala intäkt ökade 2012 med  
10 procent jämfört med föregående år. Totalt 
uppgick insamlingen 2012 till 86,8 miljoner kronor.

Antal fadderskap 2008-2012

Antalet fadderskap minskade 2012 med 1,5 procent 
jämfört med föregående år. Totalt var 27 278 
fadderskap registrerade den 31 december 2012.

Resultat och ställning

Härifrån kommer pengarna

Så här används pengarna

20092008 2010 2010

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

2008 2009 2010 2011 2012

30 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

2011 2012



tel 040-12 18 85
www.barnfonden.se

6

27 278 
27 278 fadderbarn samt 
deras familjer och byar 
fick stöd av Barnfonden 
per den 31 dec 2012.

10
Intäkterna ökade 
2012 med 10 pro-
cent jämfört med 
föregående år.

7,9
Barnfonden 
samlade 2012 
in 7,9 Mkr per
anställd.

84,4
Hela 84,4 procent av 
de insamlade med-
len 2012 användes i 
arbetet för att hjälpa 
utsatta barn.

11
Barnfonden  
hade 2012 
i medeltal  
11 anställda.

FLER NyCKELTAL

6
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BARNFONDENS ARBETE

Barnen i fokus

I Barnfondens arbete är alltid barnen i fokus och alla insatser utgår från barnens behov och 
rättigheter. Vi arbetar tillsammans med barn och deras familjer för att förbättra tillgången till 
utbildning, hälsovård och möjligheten till försörjning. På så sätt skapar vi tillsammans en bättre  
framtid – både för det enskilda barnet och för hela det omgivande samhället.

Genom Barnfondens faddrar får över 27 000 fadderbarn, deras familjer och de samhällen de  
lever i stöd genom ett fadderprojekt. De viktigaste arbetsområdena i fadderprojekten är hälsa, 
utbildning och försörjning.

Familjerna deltar i fadderprojekten
Målet med Barnfondens arbete är att skapa en 
långsiktigt hållbar utveckling av hela det lokala 
samhället. Att stärka familjerna, så att de får  
kunskap och kapacitet att själva driva utvecklingen 
vidare, är en grundläggande förutsättning för att 
utvecklingen ska bli hållbar. 

Fadderprojekten startas i samarbete med de  
familjer som bor i området. Deras engagemang  
är avgörande för att fadderprojektet ska bli  
framgångsrikt. Vid projektstart bjuds familjerna  
in till diskussioner för att tillsammans med projekt-
personal komma fram till vilka problem som finns 
och hur de ska kunna lösas. Därefter görs en plan 
med aktiviteter upp.

Alla familjer i området får del av projektets insatser, 
till exempel när det byggs brunnar eller sker för-
bättringar på hälsokliniker och skolor. Dessutom får 
de mest utsatta familjerna möjlighet till extra stöd 
genom att ett barn i familjen får en fadder.

Familjerna som deltar väljer en styrelse för fadder-
projektet, där ofta också barn och ungdomar är 
med. Fadderprojekten samarbetar även med 
andra organisationer och myndigheter.
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Hälsa

Familjerna i fadderprojekten erbjuds regelbundna hälsokontroller och vaccinationer. Mycket fokus 
läggs också på att sprida kunskap om hur man skyddar sig mot allvarliga sjukdomar, som malaria 
och hiv/aids. Dessutom görs förbättringar i hemmiljön, till exempel genom att öka tillgången till 
näringsrik mat, rent vatten och toaletter.

ExEMpEL pÅ INSATSER 2012

projekt mot könsstympning
I Etiopien genomförs ett projekt för att motverka 
alla typer av övergrepp på barn, däribland våld, 
könsstympning och sexuella övergrepp. Projektets 
primära mål är att främja barns hälsa men vägen 
dit handlar framförallt om att stärka barnens 
rättigheter.

Enligt etiopisk lag är könsstympning och barn-
äktenskap förbjudet, ändå är det vanligt förekom-
mande. Projektet fokuserar därför på att motverka 
dessa olagliga traditioner genom information och 
dialog. För att få genomslag samarbetar Barnfonden
bland annat med religiösa ledare och byledare 
som är emot könsstympning. Tillsammans med dem 
sprids information om farorna med de olagliga 
traditionerna.

Projektet startar också upp barn- och ungdoms-
grupper på 53 skolor, hittar alternativa försörjnings-
metoder för de kvinnor som idag försörjer sig på att 
utföra könsstympningar samt arbetar för att stärka 
lokala myndigheters kapacitet för att göra det 
lättare att anmäla brott och för att fler anmälningar
ska leda till fällande domar.

Projektet pågår under tre år och kommer att nå
45 000 människor i 41 byar.

Ständig kamp mot tuberkulos
I delstaten Rajasthan i norra Indien stödjer  
Barnfonden flera fadderprojekt. Många av invån-
arna är sjuka i tuberkulos men länge togs inte 
problemet på allvar. Fadderprojekten jobbar 
tillsammans med myndigheter på plats för att be-
gränsa spridningen av sjukdomen. Socialarbetare 
och vårdpersonal berättar hur man känner igen 
symptomen och informerar om att det är viktigt 
att söka hjälp och testa sig.

Länge var det dessutom ett problem att många 
som insjuknat och börjat ta medicin slutade i förtid. 
Hela 40 procent av de insjuknade i ett av områdena
avbröt medicineringen för tidigt och insjuknade 
därför igen. Siffran är nu under 15 procent, mycket 
tack vare det informationsarbete som bedrivits.

Indien är tillsammans med Kina det land i världen 
där överlägset flest människor insjuknar i tuberkulos 
varje år. Totalt beräknas två miljoner människor 
i Indien leva med sjukdomen som sprids genom 
luften och oftast drabbar lungorna.
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Utbildning

Barnfonden arbetar för att alla fadderbarn ska få gå i skolan. Genom utbildning ökar barnens 
chanser att i framtiden få ett arbete och därmed en försörjning. Genom utbildning lär sig barnen 
också sina rättigheter och att göra sin röst hörd. För att säkra en bra utbildning för alla fadderbarn 
byggs och renoveras hela tiden nya skolor. Dessutom jobbar Barnfonden med att förse alla skolor 
med utbildad personal och bra utrustning.

ExEMpEL pÅ INSATSER 2012

Ny förskola i Bolivia
I det fattiga området utanför byn Cochabamba 
i centrala Bolivia fanns det många barn som inte 
fick plats på förskolan. Det innebar att barn som 
bara var några år gamla tvingades vara hemma 
ensamma eller med sina syskon när föräldrarna 
arbetade.

Tack vara bidrag från Barnfondens faddrar kunde 
en ny förskola byggas. Den nya skolbyggnaden fick 
ett klassrum, en matsal, ett litet kök och toaletter. 
Hela 250 barn som tidigare inte hade möjlighet 
att gå i förskolan har nu fått glädje av den nya 
byggnaden.

Den nya förskolan ger också andra positiva effekter.
Att de små barnen inte lämnas ensamma hemma 
minskar till exempel risken för att de råkar ut för 
en olycka. Dessutom kan de äldre syskonen, som 
i en del fall tvingats stanna hemma, nu istället gå 
i skolan.

Ny skola med latriner i Mali
Skolan i byn Tiéguekourouni i södra Mali brukade 
rasa under regnperioden, och varje år tvingades 
byborna att bygga upp den igen. Men sedan 
höstterminsstarten 2012 finns en nybyggd skola 
som klarar såväl vädrets påfrestningar som andra 
nödvändiga krav.

Skolan, som bekostats av Barnfonden, har fått tre 
fullt inredda klassrum, kontor för lärare och rektor 
samt ett förvaringsutrymme så att skolböcker 
och annat material inte ska bli förstört under 
regnperioden. Dessutom har skolan fått tre nya 
latriner med tillgång till rent vatten för att efter 
toalettbesöket kunna tvätta händerna.
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Försörjning

Målsättningen med Barnfondens arbete är att alla familjer i fadderprojekten ska ha möjlighet 
att försörja sig själva och ge sina barn det de behöver. Projekten jobbar därför ständigt med 
att hitta och utveckla olika inkomstkällor. Det handlar till exempel om att sprida kunskap 
om nya jordbruksmetoder, bekosta yrkesutbildningar eller erbjuda mikrolån för att starta en 
egen verksamhet.

ExEMpEL pÅ INSATSER 2012

Odling ger extra inkomster
I fadderprojektet i Zoundweogo i södra Burkina 
Faso har 36 kvinnor gått samman och fått stöd för 
att driva en gemensam grönsaksodling. Kvinnorna 
har fått hjälp att bygga en ny brunn och ett nytt 
bevattningssystem som förser deras odlingar med 
vatten. Dessutom har de fått utbildning i effektiva 
odlingsmetoder och hur brunnen och bevattnings-
system ska skötas.

Genom projektet får kvinnorna och deras familjer 
tillgång till näringsrikare mat. Men odlingen är 
kanske framförallt en möjlighet till försörjning. 
Den mat som familjen inte själva äter kan de sälja 
för att få pengar till exempelvis kläder, skor och 
skolböcker.

Kycklingar i Brasilien
I Barnfondens gåvokatalog ges möjligheten att 
skänka kycklingar till en familj i Brasilien. Med ett 
antal kycklingar och utbildning i uppfödning blir 
det både en viktig källa till inkomst men också 
en möjlighet att få näringsrik mat för familjerna.

Äggen som värps är mättande och ger många 
viktiga näringsämnen för barnen som annars 
huvudsakligen äter ris och bönor. Dessutom säljs en 
stor del av äggen på marknaderna. Inkomsterna 
gör att familjerna kan köpa mat, mediciner och 
betala skolavgifter.
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HÄRIFRÅN KOMMER pENGARNA

personliga faddrar bidrar mest
De över 27 000 personliga faddrarna är de som ekonomiskt sett bidrar mest till Barnfondens 
arbete. Faddrarnas månadsbidrag används till att utveckla områdena där fadderbarnen 
bor genom långsiktiga insatser inom utbildning, hälsa och försörjning.

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

Varje år besöker dessutom många av Barnfondens faddrar sina fadderbarn. Att få träffa 
sitt fadderbarn och möta deras verklighet är ofta en oerhört stark upplevelse. Fadder-
besöken uppskattas vanligen väldigt mycket av både faddrar och fadderbarn. För faddern
skapar mötet förståelse för fadderbarnets situation och behov, men det ger också fadder-
barnet en möjlighet att träffa sin fadder och lära sig mer om Sverige.

”Heidi, som jag varit fadder till sedan hon var liten, bor i en 
småstad i distriktet Santa Rosa i Guatemala. Hon går nu 
sista året i grundskolan deltar i ett projekt, som är integrerat 
i hennes skola och fokuserar på värderingar och ledarskap 
i livet. Det är frågor som jag själv arbetat mycket med i mitt 
yrkesliv, så mitt intresse var på topp. De fokuserade på det 
egna ledarskapet, det vill säga att kunna styra sitt eget liv 
och leva det efter sina egna värderingar. 

Nästa steg är att föra kunskapen vidare till sin familj och 
samhället. Heidis mål är att bli lärare. Hon kan stanna i 
projektet tills hon är 24 år och självklart kommer jag att stödja 
henne mentalt och ekonomiskt på den resan. Annars är 
den inte möjlig. Heidis dröm är att i framtiden också kunna 
förbättra vägarna i regionen. Det behövs, kan jag lova.

Avskedet på torget var känslostarkt. Många tårar föll över 
våra kinder. De önskade att jag skulle komma tillbaka. 
Och visst vill jag det. Kanske när Heidi tar sin lärarexamen. 
Då ska jag ha förbättrat den lilla spanska jag kan nu.”  

Ylva Heijus, Solna
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Faddrar som ger mer
Många faddrar väljer att ge sitt fadderbarn extra gåvor utöver månadsbidraget. 
Framförallt är det vanligt med extra gåvor till jul och vid fadderbarnets födelsedag. 
De extra gåvorna används ofta till att köpa mat, hygienartiklar, kläder och, om det 
blir lite växel över, några godisbitar till fadderbarnet.

Personliga faddrar ger i många fall också extra bidrag till Barnfondens utvalda projekt. 
Projekten jobbar med riktade insatser inom hälsa, utbildning och försörjning.

projektfaddrar
Barnfondens projektfaddrar stödjer projekt inom fokusområdena utbildning, hälsa och 
försörjning. Barnfonden väljer ut projekt med särskilt stor potential att förbättra livet för 
barnen. Under 2012 användes projektfaddranas bidrag bland annat till att rusta upp 
en hälsoklinik i Uganda, bygga ett bibliotek åt en högstadieskola i Togo och att stärka 
barnens rättigheter i Chhloung-distriktet i östra Kambodja.

Barnfondens gåvokatalog
Genom Barnfondens gåvokatalog har den som vill ge enstaka bidrag möjlighet att göra 
just det. Under 2012 var det bland annat möjligt att skänka leksaker till en förskola i Gambia,
köpa vattenfilter till en familj på Sri Lanka eller bekosta skolböcker till barn i Etiopien.

Som tack för bidraget får givaren ett gåvokort att spara själv eller ge bort som present. 
Under 2012 fortsatte intresset för gåvokatalogen att öka och speciellt inför jul valde många 
att ge bort gåvokort som julklapp. Populära gåvor var framförallt fruktträd till familjer i 
Kambodja, getter till familjer i Zambia och kycklingar till familjer i Brasilien.
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Även företag och stiftelser bidrar

Barnfondens arbete stöds inte bara av privatpersoner, även företag och stiftelser 
bidrar. En del företag är faddrar, andra stödjer arbetet genom större enstaka bidrag 
och en del genom olika typer av samarbeten.

Ett företag som samarbetar med Barnfonden är Clean Stream. I skräddarsydda projekt 
har företaget valt att bygga solcellspaneler och latriner på skolor i Mali och Togo. 
Sedan många år bidrar också Studentlitteratur, företaget har fokuserat sina insatser 
på utbildningsprojekt i Etiopien. 

Genom stiftelsen Vatten åt Alla är Atlas Copco ett annat av företagen som stöder 
Barnfondens verksamhet. Samarbetet inleddes 2012 när företaget finansierade ett 
vattenprojekt med en brunn vid en skola i södra Mali. Andra företag som gav sitt 
stöd till Barnfondens verksamhet 2012 var bland annat Delicard, Euroflorist, Softgoat 
och Six Group.
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KONTROLL OCH GRANSKNING

Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att Barnfondens insamling sköts på ett ansvarsfullt 
sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Barnfonden har två 
av Svensk Insamlingskontroll godkända 90-konton: 901301-2 och 901302-0.

Barnfonden är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Frivilligorganisation-
ernas Insamlingsråd är de svenska insamlingsorganisationernas branschorgan och verkar 
för etisk och professionell insamling. Som medlem i FRII har Barnfonden förbundit sig att 
följa den kvalitetskod som gäller för alla medlemmar.

Barnfondens verksamhet granskas av en auktoriserad revisor. Barnfondens samarbets-
partners arbete i fält granskas på plats av personal från landskontoren. Det görs både 
en ekonomisk revision och en undersökning av projektens arbete för att säkerställa att de 
arbetar ändamålsenligt och når satta mål. Barnfondens samarbetspartners 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. Barnfonden är 
en politiskt och religiöst obunden organisation.

Barnfonden arbetar för att barn som lever under 
fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latiname-
rika 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. 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 nät-
verket ChildFund Alliance, som består av tolv 
organisationer. Tillsammans arbetar organisationerna
för att skapa långsiktig och meningsfull förändring 
för barn och familjer som lever under fattiga för-
hållanden i 56 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 
självständig organisation med en nationell styrelse.

Barnfonden stödjer 739 fadderprojekt i 25 länder 
i Afrika, Asien och Latinamerika genom samarbete 
med amerikanska ChildFund International, danska 
Børnefonden och ChildFund Australia, alla med-
lemmar i ChildFund Alliance. Alla tre samarbets-
partners är politiskt och religiöst obundna 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 utvecklas enligt sin fulla potential.

Lokal förankring och långsiktighet
Barnfondens arbete genomförs i nära samarbete 
med familjerna i fadderprojekten. Familjerna är 
involverade i projekten och är med och fattar 
beslut – allt för att säkerställa att de så småningom 
ska kunna ta över projekten och själva 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. FN:s 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
Barnfonden vill öka kontakten och förståelsen 
mellan människor från olika delar av världen. 
Det personliga fadderskapet ger möjlighet till 
insikter om barns liv i världen och om den egna 
möjligheten att påverka detta liv till det bättre.
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2012 i siffror  
Jämförande siffror med 2011 inom parentes.

Totala verksamhetsintäkter uppgick till 86,8 Mkr 
(78,9 Mkr), vilket innebär en ökning 10 procent 
jämfört med 2011. Fadderbidragen uppgick till 
70,9 Mkr (65,7 Mkr) och extra gåvor till fadderbarn 
eller projekt till 7,6 Mkr (7,5 Mkr). Fadderbidrag 
och extra gåvor utgör tillsammans 90,5 procent 
av den totala intäkten.

Antal fadderskap var 27 278 stycken per den sista 
december 2012, vilket är något färre än 2011.

Övrig insamling, det vill säga insamling som inte har 
anknytning till fadderskapen, uppgick under året 
till 8,1 Mkr (5,7 Mkr). Största delen, 2,3 Mkr (2,1 Mkr), 
utgörs av de personliga faddrarnas extra månads-
givande till Barnfondens utvalda projekt.

I övrig insamling ingår också Barnfondens gåvo-
katalog. De mest populära gåvorna under året 
var fruktträd, getter och kycklingar. Insamlingen till 
gåvokatalogen uppgick till 2,3 Mkr (2,0 Mkr), vilket 
är en ökning med 15 procent jämfört med 2011.

Till den övriga insamlingen hör också större 
engångsgåvor från privatpersoner och företag. 
Barnfonden tog under året emot 2,3 Mkr (0,9 Mkr). 
Aktuell insamling uppgick till 66 440 kr (301 401 kr) 
och användes till insatser i Västafrika och 
Guatemala. Dessutom fick Barnfonden under 
året också 600 000 kr från Radiohjälpen för att 
bekämpa könstypning i Etiopien.

Barnfonden hade vid slutet av året 380 projekt-
faddrar som tillsammans gav 467 045 kr (144 525 kr).

Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond 
uppgick till 95 545 kr.

Till ändamålet överförda bidrag uppgick till 73,3 Mkr
(66,4 Mkr) och innebär en ökning med 10,4 procent 
jämfört med 2011. Ändamålskostnadernas andel 
av den totala insamlingen var 84,4 procent. 
Med ändamålskostnader menas bidrag till stöd 
för arbetet för att förbättra levnadsförhållandena 
för fattiga barn i Afrika, Asien och Latinamerika.

Under året överfördes sammanlagt 63,7 Mkr 
(59,4 Mkr) i fadderbidrag och gåvor till lokala 
utvecklingsprojekt i 25 länder till gagn för fadder-
barnen samt deras familjer och lokalsamhällen.

Insamlingskostnaderna uppgick till 11,0 Mkr 
(10,4 Mkr) och administrationskostnaderna till 2,1 Mkr
(2,1 Mkr). Insamlings- och administrationskostnad-
ernas andel av de totala intäkterna var 15,1 procent
(15,8 procent). För att inneha ett så kallat 90-konto 
får denna siffra normalt inte överstiga 25 procent. 
Barnfonden håller sig dock långt under denna 
gräns.

Årets resultat uppgick till 643 917 kr (119 652 kr). 
Trots att värvning av nya faddrar inte infriade årets 
mål, bidrog ökningen av övriga insamlade medel 
och aktsamhet på utgiftssidan till ett överskott. 
Barnfonden har ett kapital på 5,6 Mkr.

Hur ändamålet främjats 
Enligt Barnfondens stadgar är verksamhetens 
ändamål att oberoende av politisk, rasmässig 
och religiös 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 verkar i Sverige 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. 
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Ändamålet har under året främjats genom att 
Barnfonden samlat in 86,8 miljoner kronor vilket 
är en ökning med 10 procent jämfört med före-
gående år.

Hela 84,4 procent av de insamlade medlen har 
använts till ändamålet. Med ändamålet menas 
bidrag till stöd för arbetet för att förbättra livsvillkoren
för fattiga barn i Afrika, Asien och Latinamerika. 
Arbetet bedrivs huvudsakligen genom insatser 
inom utbildning, hälsa och försörjning, med syfte att 
skapa en långsiktig utveckling av hela samhällena.

Barnfonden stödjer, i totalt 739 fadderprojekt, 
27 278 fadderbarn samt deras familjer och byar. 
Fadderprojekten finns i 25 länder i Afrika, Asien 
och Latinamerika. Fadderbidragen har bland 
annat använts för att barn i fadderområdena ska 
få möjlighet att gå i skolan samt ge barnen och 
deras familjer möjlighet till hälso- och sjukvård.

Fler exempel på insatser som främjat ändamålet:

•  I det fattiga området utanför byn Cochabamba 
 i centrala Bolivia har Barnfonden finansierat en 
 ny förskola. Den nya skolbyggnaden fick ett  
 klassrum, en matsal, ett litet kök och toaletter. 
 Hela 250 barn som tidigare inte hade möjlighet
 att gå i förskola har nu fått glädje av den nya 
 byggnaden.
•  I Etiopien genomförs ett projekt för att motverka 
 alla typer av övergrepp på barn, däribland 
 könsstympning och barnäktenskap som, trots att 
 det är förbjudet enligt etiopisk lag, fortfarande är 
 vanligt förekommande. Projektet som pågår i tre 
 år ska motverka dessa olagliga traditioner genom 
 information och dialog. Totalt ska 53 skolor och  
 45 000 människor i 41 byar involveras.
•  I Kambodja har under året 500 familjer deltagit   
 i arbetet med att bygga latriner och brunnar.  
 38 skolor har uppvaktat 5 000 föräldrar för att få 
 fler barn att gå i skolan. Fem grupper för mikrolån 
 har startats för att stödja ungas företagsambitioner 
 och 200 ungdomar deltog i ledarskapsutbildning.
 Dessutom startades ytterligare tre gårdar för 
 kycklinguppfödning, varför totalt ett hundratal 
 nu är aktiva.

Väsentliga händelser
Under året inleddes ett arbete med att fokusera 
Barnfondens stöd till tio programländer; Kambodja, 
Indien, Etiopien, Kenya, Uganda, Benin, Burkina 
Faso, Togo, Mali och Bolivia. Syftet med landfokus-
eringen är att utveckla och fördjupa kontakten 
med samarbetspartners i dessa länder och därmed 
öka vår kunskap och effektivitet. I vårt urval av 
länder har behovet av stöd varit vägledande, men 
vi har också beaktat andra faktorer, som önskemål 
från faddrarna. Arbetet med landfokuseringen är 
långsiktigt och sker stegvis. Vårt stöd till fadder-
projekt i de övriga länderna fortsätter som vanligt.

Sedan augusti 2012 har Barnfonden en anställd 
som arbetar på heltid med insamling från företag. 
Ett konkret samarbetserbjudande med flera val- 
möjligheter finns numera på webbplatsen och 
antalet företag som stöder Barnfonden ökar.  
Likaså har vi i större utsträckning beviljats medel 
från fonder anknutna till företag. Under året har 
vi också tagit emot det som kallas ”gifts in kind” 
och förmedlat vattenreningsdunkar till vår sam-
arbetspartner i Kenya.

I juli startades en insamling för att stödja CCF 
Canadas arbete i centrala Burkina Faso. Till följd 
av torka och missväxt hotades många människor 
av svält. Insatserna inriktades i första hand till ut-
delningen av matpaket till 12 000 familjer i 19 byar. 
Ensamstående kvinnor fick en get eller ett får samt 
fröer och trädgårdsredskap för att kunna starta 
egna trädgårdsodlingar. Insamlingen gav totalt 
96 480 kronor. Det var första gången som Barnfonden
samarbetade direkt med CCF Canada, en av 
organisationerna inom ChildFund Alliance.

På grund av kostnadsökningar i de länder 
Barnfonden stödjer beslutades om en höjning av 
fadderbidraget från 200 till 230 kronor från den 
1 april. Faddrarna informerades om höjningen 
genom brev och nyhetsbrev i slutet av februari 
och början av mars. Höjningen av fadderbidraget 
resulterade vid årets slut i att vi skickade iväg 
73,3 miljoner kronor till ändamålet, 10,4 procent 
mer än 2011.
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Som en av de första organisationerna godkändes 
Barnfonden den 24 januari 2012  som gåvomottag-
are av Skatteverket. Det innebär att givare som 
under året bidrog med minst 2 000 kronor till 
Barnfondens arbete har möjlighet att dra av för 
25 procent av gåvorna i sin deklaration.

Trots oroligheterna efter statskuppen i Mali den 
12 april 2012, har arbetet i fadderprojekten i landets 
södra del kunnat fortsätta som vanligt. Vi följer 
utvecklingen och har en tät dialog med vår sam-
arbetspartner i landet.

Förväntad utveckling 
Barnfondens satsning på CSR (Corporate Social 
Responsibility, företags samhällsansvar) börjar visa 
resultat, även om konkurrensen är hård och kon-
junkturläget inte det bästa. Ett framtaget koncept 
för företag finns på webbplatsen och ett arbete 
pågår för att försöka få faddrar att hjälpa till som 
dörröppnare till potentiella samarbetspartner inom 
näringslivet.

Under året räknar vi också med att öka antalet 
ansökningar till fonder knutna till företag. Samman-
taget har vi goda förhoppningar att leva upp 
till vårt ambitiösa budgetmål för 2013 gällande 
företag, och på så vis komma närmare målet att 
diversifiera intäkterna till Barnfonden.

Det är också viktigt att hålla våra egna kostnader 
så låga som möjligt, så att en ännu större del av 
intäkterna kan gå till verksamheten. Vi har till 
exempel inlett ett CSR-samarbete med Wihlborgs 
Fastigheter AB, som har ställt nya mer ändamåls-
enliga lokaler till vårt förfogande till en fördelaktig 
kostnad.

När det gäller fadderverksamheten strävar vi efter 
att behålla de faddrar vi har. Vi vinnlägger oss om 
att ge god service och följer upp hur fadderskapen 
fungerar. I kommunikationen med faddrarna ser vi 
också nya möjligheter inom ramen för ChildFund 
Alliance, det internationella nätverket som 
Barnfonden är en del av. I nätverket pågår ett 
arbete för att modernisera och utveckla kommun-
ikationen mellan faddrar och fadderprojekt i fält.

En satsning görs också inom området Child Pro-
tection, barns rätt till trygghet och skydd. Våra 
samarbetspartners i fält arbetar redan med olika 
insatser inom området. Bland annat genom att 
utbilda lärare och föräldrar i metoder att lösa
konflikter utan våld, att informera om barns 
rättigheter och hur man gör för att barn ska 
respekteras samt genom att möjliggöra för vuxna 
och barn att göra en anmälan om de ser att ett 
barn far illa.

Utöver arbetet i fält ska organisationerna inom 
ChildFund Alliance arbeta för att lyfta frågan om 
barns rätt till trygghet och skydd på internationella 
och nationella dagordningar både i givar- och 
mottagarländerna. Genom att arbeta för att 
bristerna inom det här området uppmärksammas 
på en högre politisk nivå kan vi bidra till att befint-
liga lagar verkligen följs, och till ny lagstiftning för 
barnens bästa stiftas.

Sammanfattningsvis ser Barnfondens styrelse och 
ledning en möjlighet för Barnfonden att utvecklas 
och få en mer aktiv roll, både nationellt och inter-
nationellt, i påverkansarbete inom ramen för barns 
rätt till trygghet och skydd. Vi ser också fortsatt 
positivt på möjligheten att öka insamlingen till stöd 
för utsatta barn och deras familjer i Afrika, Asien 
och Latinamerika.

Organisation och ledning 
Barnfonden leds av en oarvoderad styrelse. Under 
2012 hölls fyra protokollförda möten. Lennart 
Wiklund invaldes som vice ordförande i februari 2012.

Följande personer har deltagit i styrelsearbetet 
med antal närvarotillfällen inom parantes: Annikki 
Schaeferdiek (ordförande) (4), Sten Alfredsson 
(vice ordförande) (1), Lennart Wiklund (vice ord-
förande) (3), Lena Endre (3), Karin Grauers (2), 
Helena Nilsson-Lannegren (3), Eva Radetzky (2), 
Måns Molander (3), Håkan Friberg (4), Rebecka 
Törnkvist (4), Lennart Bernard (4) och Cathrine 
Stjärnekull (2).

Fram till styrelsemötet 16 april bestod styrelsens 
valberedning av Helena Nilsson Lannegren, 
Håkan Friberg och Rebecka Törnkvist. Som ersättare
till Rebecka Törnkvist valdes Lennart Bernard in 
i valberedningen 16 april.
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Barnfondens kansli ligger i Malmö. Generalsekreter-
aren leder arbetet med stöd av insamlings- och 
ekonomichef. Under 2012 arbetade i genomsnitt 
11 anställda inom fadderservice, insamling, eko-
nomi, program och företag. Vid kansliet arbetar 
också volontärer som hjälper till med enklare 
administrativa uppgifter som packning av material 
och översättning av brev till fadderbarnen.

Revisor var Grant Thornton med Ann Theander som 
huvudansvarig revisor.

FRII:s kvalitetskod 
Av Barnfondens styrelse godkänd kvalitetsrapport 
för 2012, har publicerats på Barnfondens webbplats.

Information 
Adress: Barnfonden, Kattsundsgatan 15,  
Box 4100, 203 12 Malmö 
Telefonnummer: 040-12 18 85

Webbplats: www.barnfonden.se
E-post: info@barnfonden.se

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

Nyckeltal 
Jämförande siffror med 2011 inom parentes.

Totalt insamlat från månadsbidrag (tkr): 70 945 (65 671)
Verksamhetsintäkter, netto (tkr): 86 792 (78 875)
Andel medel insamlade från faddrar: 90,4 % (92,7 %)
Andel medel insamlade från företag, 
enskilda givare: 9,4 % (7,2 %)
Andel övriga intäkter:  0,2 % (0,1 %)
Andel utbetalt till ändamålet:  84,4% (84,2 %)
Andel administrationskostnader:  2,4 % (2,6 %)
Andel insamlingskostnader:  12,7 % (13,2 %)
Andel totala kostnader:  99,5 % (100,2 %)

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

Resultaträkning
Not 2012 2011

Verksamhetsintäkter
Insamlade medel 1 86 792 704 78 874 841
Summa verksamhetsintäkter 86 792 704 78 874 841

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 2 -73 263 586 -66 429 062
Insamlingskostnader 3 -11 019 723 -10 417 671
Administrativa kostnader 3 -2 094 708 -2 080 400
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -58 351 -89 479
Summa verksamhetskostnader -86 436 368 -79 016 612

Verksamhetsresultat 356 336 -141 771

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 287 581 261 423
Summa resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster 643 917 119 652

Årets resultat 643 917 119 652

/RESULTATRÄKNINGAR/
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Balansräkning
Not 2012 2011

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 145 365 151 639
Summa anläggningstillgångar 145 365 151 639

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 25 067 32 633
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 162 001 204 408
Summa kortfristiga fodringar 187 068 237 041

Kortfristiga placeringar 6 6 423 854 6 216 917

Kassa och bank 11 081 689 7 359 258

Summa omsättningstillgångar 17 692 611 13 813 216

SUMMA TILLGÅNGAR 17 837 976 13 964 855

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital 36 000 36 000

36 000 36 000
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 4 916 453 4 796 800
Årets resultat 643 917 119 653

5 560 370 4 916 453

Summa eget kapital 5 596 370 4 952 453

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 514 557 970 251
Övriga kortfristiga skulder 8 3 719 692 2 609 305
Förutbetalda månadsavgifter 5 145 778 4 699 193
Övriga upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 9 1 861 582 733 653
Summa kortfristiga skulder 12 241 609 9 012 402

         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 837 979 13 964 855

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

/BALANSRÄKNINGAR/
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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 FRII:s 
Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredo-
visningen 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 anskaffnings-
värde. 

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 fadder-
barnet som via fadderkontoret kommer till 
barnet och familjen. Erhållna fadderbidrag och 
faddergåvor som per bokslut ännu ej överförts 
till fadderkontoret redovisas som skuld i balans-
räkningen.

Övriga insamlade medel
Som övriga insamlade medel räknas mottagna 
gåvor, som ej är relaterade till det personliga
fadderskapet, från allmänhet, företag, organisa-
tioner, privata och ideella fonder samt stiftelser.
Till insamlade medel räknas även testamente-
rade 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. 

Finansiella intäkter
Swedbank Robur Humanfond 
Barnfondens insamlingsstiftelse erhåller årligen 
via avtal med Swedbank Robur Humanfond 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 samarbetspartners
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 exter-
na intäkter samt för att behålla och rekrytera 
nya faddrar. Här ingår bland annat kostna-
der för insamlingsaktiviteter, annonser, PR, 
reklam, kampanjer och utskick. Insamlings-
kostnader inkluderar såväl direkta kostnader 
såsom lönekostnader för insamlingspersonal 
samt de till insamlingskostnader fördelade 
gemensamma kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kost-
nader som behövs för att administrera 
organisationen. Administrationen utgör 
en kvalitetsgaranti för ändamålet och för 
givaren. Exempel på sådana kostnader 
är revision, administrativa system, lön för 
generalsekreterare och ekonomichef samt 
kostnader som inte är att hänföra till ända-
målskostnader 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 anläggnings-
tillgångar värderas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivningar enligt plan. 
Avskrivningar görs systematiskt över den 
bedömda nyttjandeperioden. Härvid tilläm-
pas följande avskrivningstider:
•  Balanserade utgifter för programvara tre år
•  Inventarier fem år
•  Datorer tre 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 5,6 Mkr utgör den del 
av eget kapital som kan disponeras fritt av 
stiftelsens styrelse.
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Not 1 Mottagna bidrag och gåvor 2012 2011
Månadsbidrag 70 945 621 65 671 376
Extra penninggåvor till fadderbarn 7 615 074 7 458 402
Övriga gåvor och bidrag (bl.a. utvalda projekt, gåvokatalog) 8 136 464 5 663 301
Utdelning Humanfonden 95 545 81 762
Totalt 86 792 704 78 874 841

Not 2 Ändamålskostnader 2012 2011
Överfört till hjälparbete via samarbetspartners 71 176 261 64 125 254
Överförd avgift till ChildFund International 1 036 131 1 025 392
Överförd avgift till BØRNEfonden 726 704 768 189
Programkostnader 324490 510227
Totalt 73 263 586 66 429 062

% av överförda bidrag och gåvor 84,4% 84,2%

Not 3 Insamlings- och administrationskostnader 2012 2011
Totalt mottagna bidrag och gåvor (inkl. ränteintäkter) 87 080 118 79 136 264
Insamlingskostnader 11 019 723 10 417 671
Administrationskostnader 2 094 708 2 080 400
Totalt 13 114 431 12 498 071

 % av mottagna bidrag och gåvor 15,1% 15,8%

Not 4 Personal 2012 2011
Medelantal anställda:
Kvinnor 9 11
Män 2 1

11 12
Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelse 0 0
Generalsekreterare 482 033 463 600
Övriga anställda 3 342 099 3 100 814
Totala löner och ersättningar 3 824 132 3 564 414

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 240 632 1 158 643
Pensionskostnader generalsekreterare 74 643 45 608
Pensionskostnader övriga 219 331 216 216

1 534 606 1 420 467

Övriga personalkostnader 94 441 188 847

Totala personalkostnader 5 453 179 5 173 728

Noter
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Not 5 Inventarier 2012 2011
Ingående anskaffningsvärde 939 036 883 741
Årets investeringar 52 080 55 295
Utgående anskaffningsvärde 991 116 939 036

Ingående avskrivningar enligt plan -787 400 -697 918
Årets avskrivning enligt plan -58 351 -89 479
Utgående avskrivningar enligt plan -845 751 -787 397

Restvärde enligt plan 145 365 151 639

Not 6
Kortfristiga placeringar Anskaffningsvärdet Nedskrivet Bokfört värde Marknadsvärde
Penningmarknadsfond Mega 5 692 326             300 550       5 391 775 5 391 775
Banco Likviditetsfond 1 032 078 1 032 078
Totalt 6 423 853 6 423 853

Investeringen i Penningmarknadsfonden Mega (Swedbank Robur Fonder AB) gjordes
under 2002 med 4 000 000 kr. Under 2012 har utdelning för 2011 reinvesterats 81 761 kr i 
Penningmarknadsfonden Mega.

Stiftelse Fritt eget
Not 7 Förändring av eget kapital kapital kapital Summa

Belopp vid årets ingång 36 000 4 916 453 4 952 453
Årets resultat 643 917
Belopp vid årets utgång 36 000 4 916 453 5 596 370

Not 8 Övriga kortfristiga skulder 2012 2011
Mottagna bidrag för gåvokatalog och projekt 3 647 040 2 533 189
Källskatt 72 652 76 116
Totalt 3 719 692 2 609 305

Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012 2011
Upplupna semesterlöner 508 756 486 712
Upplupna sociala avgifter 250 017 246 941
Externt marknadsföringsbidrag 1 050 350
Löneskuld 52 459
Totalt 1 861 582 733 653
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