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siffror i korthet

Faddrarnas månadsbidrag: 79%
Extra gåvor till fadderbarn: 9,6%

Övrig insamling:11%
Övriga intäkter: 0,4%

Ändamålskostnader: 84,1%
Insamlingskostnader: 12,6%

Administrationskostnader: 2,2%

Härifrån�kommer�pengarna Så�används�pengarna

Fler�nyckeltal

Resultat�och�ställning

 2013 2012 2011 2010 2009

Verksamhetsintäkter (Mkr) 92,3 86,8 78,9 77,6 74,7

Balansomslutning (Mkr) 22,9 17,8 13,9 13,1 12,8

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

26 876 fadderbarn samt 
deras familjer och byar 
fick direkt stöd per den 31 
december 2013.

Intäkterna 2013 ökade 
med sex procent jämfört 
med föregående år.

Barnfonden hade 2013 i 
medeltal 12 anställda. 

26 876 6 12



� 3

ordföranden har ordet
Världens barn har inte bara rätt till mat och möjlighet att överleva. Viktigast av allt är möj-
ligheten att kunna hoppas och tro på en bättre framtid som man själv kan påverka. Barn-
fondens arbete handlar just om detta, vi vill vara med och ge så många barn som möjligt 
chansen till ett bättre liv.

Vi arbetar med mycket konkreta saker: rent vatten i hemmen, latriner, läromedel och bra 
skolor. Men vi arbetar också med information och upplysning för att bearbeta fördomar och 
gamla traditioner. Vårt arbete för att stoppa den grymma könsstympningen av flickor i Etio-
pien är ett sådant, och mycket angeläget, exempel.

Ytterst handlar det om barns rättigheter och trygghet.
Under 2013 intensifierade Barnfonden och ChildFund Alliance, det internationella nätverk 

där vi är medlem, vårt arbete på detta område. Vi samarbetade med FN och många av 
våra faddrar och givare engagerade sig och skrev på ett upprop som manar FN att lyfta frå-
gan om våld och utnyttjande av barn i de nya globala utvecklingsmål som nu ska formuleras.

Barnfonden agerar främst långsiktigt men ibland kräver verkligheten snabba insatser. Kata-
strofarbetet i Filippinerna startade omedelbart och Barnfonden bidrog till rent vatten, mat och 
till att skapa barnvänliga platser där utsatta barn kunde vara trygga.

Vårt medlemskap i ChildFund Alliance ger oss möjlighet till samarbete och snabba insatser 
i hela världen. Ett bra exempel är Burma där vi tillsammans med vår samarbetspartner Child-
Fund Australia inlett ett arbete för att stoppa våld mot barn och öka kunskap och förståelse för 
barns rättigheter.

Själv besökte jag Kambodja under hösten och blev djupt rörd och gripen av de möten  
jag hade med fadderbarn som tack vare Barnfondens faddrar och givare fått chansen att 
forma en bättre framtid. Jag mötte stolta föräldrar, tacksamma och glada barn som mitt i  
sin fattigdom utstrålade sådan optimism och värdighet att jag kände mig mycket ödmjuk. 
Men också väldigt stolt att representera Barnfonden och därmed ytterst de allra viktigaste i    
vår verksamhet: Våra generösa faddrar som de 
allra flesta varit med oss mycket länge (stort tack 
för det förtroendet!) och andra givare som gör det 
möjligt för oss att bistå barn runt om i världen.

2013 är nu historia och Barnfondens fokus är 
som alltid framåt. Vi vill kunna hjälpa fler, mest 
för vår egen skull. För rimligen finns det inget mer 
tillfredställande än att veta att ett barn får en möj-
lighet till en bättre framtid.

Lennart Wiklund
Styrelsens ordförande  



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 och 
leds av en oavlönad styrelse.

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 globala nätverket 
ChildFund Alliance som består av totalt tolv organi-
sationer. Tillsammans arbetar organisationerna för 
att skapa långsiktig och meningsfull förändring för 
barn och familjer som lever under fattiga förhål-
landen i 56 länder.

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

Barnfonden stödjer projekt i 26 länder i Afrika, Asien 
och Latinamerika genom samarbete med ameri-
kanska ChildFund International, danska Børnefon-
den och ChildFund Australia, alla medlemmar i 
ChildFund Alliance. Alla tre samarbetspartners är 
politiskt och religiöst obundna.

Barnfondens�värderingar
Barnet i fokus
Barnfonden värnar om barnets värde och rättighe-
ter. Vi strävar efter att skapa ett samhälle som res-
pekterar och lyssnar på barnen och som ger dem 
möjlighet att utvecklas enligt sin fulla potential.

Lokal förankring och långsiktighet
Arbete genomförs och beslut tas i nära samarbete 
med familjerna i projektområdena, allt för att möj-
liggöra 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 
givarnas 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 möjlighe-
ten att påverka detta liv till det bättre.

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

Barnfonden är medlem i Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd, FRII. Frivilligorganisationernas Insam-
lingsråd 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 aukto-
riserad revisor. Arbete i fält granskas på plats av 
personal från Barnfondens samarbetspartners 
huvudkontor. Det görs både en ekonomisk revision 
och en undersökning av projektens arbete för att 
säkerställa att arbetet bedrivs ändamålsenligt och 
når satta mål. Barnfondens samarbetspartners 
huvudkontor granskas av externa revisorer.
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2013�i�siffror
Jämförande siffror med 2012 inom parentes.
Totala verksamhetsintäkter uppgick till 92,3 Mkr 
(86,8 Mkr), vilket innebär en ökning på drygt sex 
procent jämfört med 2012. Fadderbidragen 
uppgick till 73,1 Mkr (70,9 Mkr) och extra gåvor till 
fadderbarn och projekt till 8,9 Mkr (7,6 Mkr). Fad-
derbidragen och extragåvorna utgjorde tillsam-
mans 88,6 procent av den totala intäkten jämfört 
med 90,5 procent för 2012.

Övrig insamling, det vill säga insamling som inte 
har anknytning till fadderskapen, uppgick under 
året till 10,2 Mkr (8,1 Mkr). Den största orsaken till 
ökningen av övrig insamling var ökade intäkter från 
Radiohjälpen samt en större privat donation som 
tillsammans bidrog med drygt 3 Mkr.

I övrig insamling ingår också Barnfondens gåvo-
katalog där både privatpersoner och företag ger 
bidrag. De mest populära gåvorna under året var 
getter, följt av fruktträd, cyklar och förlossningskit. In-
samlingen till gåvokatalogen uppgick till totalt 2,3 
Mkr (2,3 Mkr). Övrig insamling från företag uppgick 
till 2,3 Mkr (2,1 Mkr).

Till den övriga insamlingen hör också katastrofin-
samling. Den största delen av denna insamling 
gick i år till Filippinerna, totalt samlades 350 tkr in 
från privatpersoner. Även utvalda projekt med 2,7
Mkr och projektfadderbidrag med 575 tkr ingår i 
den övriga insamlingen.

Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond 
uppgick till 108 259 kronor.

Under året ökade ändamålskostnaderna med 
4,3 Mkr, eller knappt sex procent, till 77,6 Mkr (73,3 
Mkr). Ändamålskostnadernas andel av den totala 
insamlingen var 84,1 procent (84,4 procent). Med 
ändamålskostnader menas bidrag till stöd för 
arbetet för att förbättra levnadsförhållandena för 
fattiga barn i Afrika, Asien och Latinamerika.

Insamlingskostnaderna uppgick till 11,6 Mkr (11,0 
Mkr) och administrationskostnaderna till 2,1 Mkr (2,1 
Mkr). Insamlings- och administrationskostnadernas 
andel av de totala intäkterna var 14,8 procent 
(15,1 procent).

Årets resultat uppgick till 1,1 Mkr (644 tkr) vilket 
stärker Barnfonden inför framtiden och möjliggör 
fortsatt satsning mot nya mål. Barnfonden har ett 
eget kapital på 6,7 Mkr.

Hur�ändamålet�främjats
Enligt Barnfondens stadgar är verksamhetens 
ändamål att oberoende av politisk, rasmässig och 
religiös hänsyn och i överensstämmelse med FN:s 

konvention om barnets rättigheter hjälpa nödli-
dande barn i hela världen.

Barnfondens ändamål ska främjas genom att:
l  Barnfonden verkar i Sverige för att erhålla frivil-

liga 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 
samhälleliga ramar sörja för en sund uppväxt, 
utveckling och utbildning av barn, som annars 
skulle sakna grundläggande livsförnödenheter.

l  Barnfonden samarbetar med och assisterar an-
svarsmedvetna organisationer över hela världen 
för att härigenom bidra till att nödlidande barn 
erhåller omsorg, utveckling och utbildning.

l  Barnfonden anskaffar finansiering till genomför-
andet av projekt, som förbättrar förhållandena 
för barn som lever under svåra omständigheter 
och deltar i genomförandet av projekten.

Ändamålet har under året främjats genom att 
Barnfonden samlat in 92,3 miljoner kronor vilket är 
en ökning med sex procent jämfört med föregå-
ende år.

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 samhäl-
lena.
Barnfonden ger stöd till 26 876 fadderbarn samt 
deras familjer och byar i totalt 697 fadderprojekt. 
Fadderprojekten finns i 25 länder i Afrika, Asien och 
Latinamerika. 



Konkreta exempel på insatser som främjat ända-
målet:
l  I Chhloung-distriktet i östra Kambodja har 

Barnfonden bidragit till att sprida kunskaper om 
FN:s barnkonvention i fyra byar. Myndigheter 
och skolor har varit involverade i projekt för att 
bland annat göra barns rättigheter till en del av 
undervisningen. Barn och ungdomar har också 
fått praktiska råd i hur de kan hävda sina rät-
tigheter. Arbetet med att stärka barnens ställning 
i distriktet fortsätter 2014.

l  I Kisumu i västra Kenya är andelen hiv-smittade 
betydligt högre än i övriga landet. Barnfonden 
finansierade under året ett projekt för att minska 
spridningen av hiv och förbättra situationen för 
de barn och familjer som lever med hiv och 
aids. Till exempel delades cyklar ut till hälsovolon-
tärer i området vilket gjort att antalet hembesök 
fördubblats. Vid hembesöken identifieras barn 
som bär på viruset och barnen och familjerna 
som drabbats får tillgång till vård och stöd.

l  Under perioden 2010-2013 har andelen barn 
som går klart grundskolan i de områden i Indien 
och Mexiko som Barnfonden stödjer ökat kraftigt. 
I Indien har andelen stigit från 61 till 79 procent 
och i Mexiko samma period har andelen gått 

från 79 till 97 procent. De nationella snitten ligger 
i båda fallen stabilt runt 100 procent. De lägre 
utbildningsnivåerna i områdena vi stödjer är 
ett tydligt exempel på att Barnfonden arbetar i 
ländernas mest utsatta områden.

Väsentliga�händelser
Under året har Barnfonden fortsatt fokuseringen på 
utvalda projekt i nio länder. Syftet är att utveckla 
och fördjupa kontakten med samarbetspartners i 
dessa länder och därmed öka vår kunskap och ef-
fektivitet. Under 2013 ökade andelen faddrar i de 
nio fokusländerna från 60 till 64 procent och anta-
let projekt Barnfonden förmedlar stöd till minskade 
från 739 till 697 stycken.

ChildFund Alliance, som Barnfonden är en del 
av, startade under året en global kampanj för att 
påverka FN:s kommande utvecklingsmål. De nya 
målen ska ta vid när de nuvarande millenniemå-
len avslutas 2015. Målet är att utvecklingsmålen 
ska innefatta mål för arbetet med att skydda barn 
mot våld och utnyttjande.
Barnfondens har under året bland annat anord-
nat möten på UD för branschfolk och möten för 
allmänheten i Malmö, Lund och Stockholm för att 
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lyfta frågan om barns rättigheter. Vi har skrivit de-
battartiklar i tidningar och skrivit brev till riksdagens 
partiledare. Vi har också uppmanat människor att 
skriva under ett upprop som kräver att barns rät-
tigheter inkluderas i de nya utvecklingsmålen.

I maj flyttade Barnfonden till ett nytt kontor i 
Malmö. Den nya lokalen är bättre anpassad efter 
organisationens behov och har underlättat det 
dagliga arbetet. Det har också blivit en positiv 
förändring för personalen.

I november drabbades Filippinerna av en mycket 
kraftig tyfon som orsakade stor materiell skada och 
kostade tusentals människor livet. Barnfondens in-
samling för att stödja den drabbade befolkningen 
med livsviktiga förnödenheter och för att skapa 
trygghet för barnen i katastrofområdena fick stort 
gensvar. Totalt samlades 350 000 kronor in från 
privatpersoner och företag.
I samband med katastrofen blev Barnfonden 
partner med Radiohjälpen för humanitära insatser. 
Av Radiohjälpen beviljades Barnfonden stöd med 
totalt 1,3 miljoner kronor för stöd till återuppbygg-
naden av landet. Pengarna mottogs dock först 
2014.

Under året har insamlingen från stiftelser ökat. En 
ansökan till Radiohjälpen/Världens Barn beviljade 
Barnfonden 600 000 kronor för att jobba mot 
skadliga traditionella sedvanor i Etiopien. Genom 
Radiohjälpen/Musikhjälpen beviljades Barnfonden 
509 000 kronor för ett vattenprojekt i Uganda och 
ett projekt mot undernäring i Mali för en miljon 
kronor möjliggjordes genom Radiohjälpen/Hunger-
hjälpen.
I december gästade Barnfonden TV- och radio-
programmet Musikhjälpen 2013 för att berätta om 
vårt arbete och hur pengarna från insamlingen 
hjälper människor i andra länder.
Under hösten inleddes också ett samarbete med 
Svenska PostkodStiftelsen som valde att stödja ett 
utbildningsprojekt i Indien på totalt två miljoner 
kronor.

Förväntad�utveckling
Barnfonden började 2013 arbeta aktivt med opi-
nionsbildande arbete. Under 2014 fortsätter vi lyfta 
frågan om barns rätt till trygghet och skydd på 
den nationella arenan, samtidigt som vårt nätverk 
ChildFund Alliance går vidare i arbetet med en 
global kampanj för att våld och utnyttjande av 
barn ska inkluderas som ett eget mål i FN:s nya 
utvecklingsmål.

Vi fortsätter vårt arbete mot ökad diversifiering ge-
nom att arbeta mot företag, fonder och stiftelser, 
där vi ser möjligheter till god tillväxt. Större anslag 
från institutionella givare till enskilda projekt ökar vår 

kunskap och stärker våra relationer med program-
länderna. Samtidigt försöker vi hela tiden förbättra 
service och kommunikation med våra faddrar. Vi 
arbetar för att öka deras förståelse för hur deras 
stöd gör nytta.

Insamlingen ökade med sex procent 2013 och vi 
kunde hjälpa fler barn. Barnfondens styrelse och 
ledning ser positivt på möjligheten att 2014 fort-
sätta utvecklas och ytterligare öka vår insamling till 
förmån för utsatta barn och deras familjer i Afrika, 
Asien och Latinamerika.

Organisation�och�ledning
Barnfonden leds av en oavlönad styrelse. Under 
2013 hölls fyra protokollförda möten. I januari 
valdes Rebecka Törnqvist, Håkan Friberg, Lennart 
Bernard och Måns Molander till ordinarie ledamö-
ter. Lennart Wiklund och Karin Grauers var ordinarie 
ledamöter sedan tidigare.  Lena Endre omvaldes 
som suppleant och Petra Bergarp och Sofia Gus-
tafsson invaldes som nya suppleanter. Lennart Wik-
lund valdes till ordförande och Rebecka Törnkvist 
och Måns Molander till vice ordföranden.

Annikki Schaeferdiek (ordförande), Sten Alfredsson 
(vice ordförande), Helena Nilsson Lannegren, Eva 
Radetzky och Cathrine Stjärnekull lämnade styrel-
sen efter mötet 28 januari. Annikki Schaeferdiek, 
Sten Alfredsson, Helena Nilsson Lannegren och Eva 
Radetzky deltog i januarimötet.

Följande personer har deltagit i styrelsearbetet 
med antal närvarotillfällen inom parantes: Lennart 
Wiklund (ordförande) (4), Rebecka Törnkvist (vice 
ordförande) (3), Måns Molander (vice ordförande) 
(3), Lennart Bernard (4), Karin Grauers (4), Håkan 
Friberg (3), Petra Bergarp (3), Lena Endre (2) och 
Sofia Gustafsson (3).

Till ny valberedning valdes Annikki Schaeferdiek 
(ordförande i valberedningen), Sten Alfredsson och 
Lennart Bernard.

Barnfondens kansli ligger i Malmö. Generalsekrete-
raren leder arbetet med stöd av insamlings- och 
ekonomichef. Under 2013 arbetade i genomsnitt 
12 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 Sweden AB med  
Ann Theander som huvudansvarig revisor.

FRII:s�kvalitetskod
Av Barnfondens styrelse godkänd kvalitetskod för 
2013, har publicerats på Barnfondens webbplats.
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resultaträkning

 Not 2013 2012  
 
Verksamhetsintäkter     
   
Insamlade medel 1 92 261 938 86 792 704 

Summa verksamhetsintäkter  92 261 938 86 792 704 
     
   
Verksamhetskostnader     
   
Ändamålskostnader 2 -77 628 644 -73 263 586 
Insamlingskostnader 3 -11 640 544 -11 019 723 
Administrativa kostnader 3 -1 995 639 -2 094 708 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -85 064 -58 351 

Summa verksamhetskostnader  -91 349 891 -86 436 368 
     
   
Verksamhetsresultat  912 047 356 336 
     
   
Resultat från finansiella investeringar     
   
Ränteintäkter  202 552 287 581 

Summa resultat från finansiella investeringar  202 552 287 581 
     
   
Resultat efter finansiella poster  1 114 599 643 917 
     
   
Årets resultat   1 114 599 643 917
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balansräkning

 Not 2013 2012 
  
Tillgångar     
  
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier 5 238 095 145 365 

Summa anläggningstillgångar  238 095 145 365 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  35 313  25 067  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  256 378 162 001 

Summa kortfristiga fodringar  291 691 187 068 
   
Kortfristiga placeringar 6 6 594 966 6 423 857 
   
Kassa och bank  15 784 152 11 081 689 

Summa omsättningstillgångar  22 670 810 17 692 614 
     
Summa tillgångar  22 908 905 17 837 979 
     
   
Eget kapital och skulder     
   
Eget kapital 7    
Bundet eget kapital     
Stiftelsekapital  36 000 36 000 

Summa bundet eget kapital  36 000 36 000 
     
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst eller förlust  5 560 370 4 916 453 
Årets resultat  1 114 599 643 917 

Summa fritt eget kapital  6 674 969 5 560 370 
     
Summa eget kapital  6 710 969 5 596 370 
     
   
Kortfristiga skulder     
   
Leverantörsskulder  1 629 661 1 514 557 
Övriga kortfristiga skulder 8 5 048 318 3 719 692 
Förutbetalda månadsavgifter  7 265 643 5 145 778 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 2 254 314 1 861 582 

Summa kortfristiga skulder  16 197 936 12 241 609 
                   
Summa eget kapital och skulder  22 908 905 17 837 979 
   
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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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 gå-
van överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt.  
Gåvor i form av kontanter från i första hand privat-
personer 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 individu-
ell 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 bi-

draget når det fadderprojekt som faddern stödjer 
och används till stöd för fadderbarnet.
Med faddergåvor avses extra gåvor till fadderbar-
net som via fadderkontoret kommer till barnet och 
familjen. 
Erhållna fadderbidrag och faddergåvor som per 
bokslut ännu ej överförts till fadderkontoret redovi-
sas som skuld i balansräkningen.

Övrig insamling
Till övrig insamling räknas mottagna gåvor, som ej är 
relaterade till det personliga fadderskapet, från all-
mänhet, företag, organisationer, privata och ideella 
fonder samt stiftelser.
Till övrig insamling 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 sär-
skild årsredovisning som egen stiftelse.

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 årsredovisningen har även upplysningar lämnats som  
krävs av Svensk Insamlingskontroll.
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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 program-
kostnader för resor och lön för programansvarig, 
med uppgift att i samarbete med våra partners ta 
fram nya och övervaka befintliga projekt.

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 insamlings-
aktiviteter, annonser, PR, reklam, kampanjer och 
utskick. Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta 
kostnader såsom lönekostnader för insamlingsper-
sonal samt de till insamlingskostnader fördelade 
gemensamma kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som 
behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ända-
målet och för givaren. 

Exempel på sådana kostnader är revision, 
administrativa system, lön för generalsekreterare 
och ekonomichef samt kostnader som inte är att 
hänföra till ändamålskostnader eller insamlings-
kostnader.

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

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde minskat med av-
skrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systema-
tiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider: inventarier fem 
år och datorer tre år.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individu-
ell prövning beräknas bli betalt.

Eget kapital
Eget kapital består av en insats från danska Børne-
fonden vid uppstartande av Barnfonden 1991.

Balanserad vinst samt årets resultat
Stiftelsens balanserade överskott, inklusive årets re-
sultat, som är 6,7 Mkr utgör den del av eget kapital 
som kan disponeras fritt av stiftelsens styrelse.
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Not 1 Mottagna bidrag och gåvor 2013 2012 

 Fadderbidrag 73 065 812 70 945 621 
 Extra penninggåvor till fadderbarn 8 858 570 7 615 074 
 Övrig insamling 10 229 296 8 136 464 
 Utdelning Humanfonden 108 259 95 545 

 Totalt 92 261 937 86 792 704 
     
Not 2 Ändamålskostnader 2013 2012 

 Överfört till hjälparbete via samarbetspartners 75 348 373 71 176 261 
 Överförd avgift till ChildFund International 985 443 1 036 131 
 Överförd avgift till Børnefonden 705 870 726 704 
 Programkostnader 588 958 324 490 

 Totalt 77 628 644 73 263 586 
     
 Procent av överförda bidrag och gåvor 84,1% 84,4% 
 
Not 3 Insamlings- och administrationskostnader  2013 2012 

 Insamlingskostnader  11 640 544 11 019 723 
 Administrationskostnader 2 080 702 2 153 059 

 Totalt 13 721 247 13 172 782 
  
 Procent av mottagna bidrag och gåvor 14,8% 15,1% 
  
Not 4 Personal 2013 2012 

 Kvinnor 9 9 
 Män 3 2 

 Totalt 12 11 

 Löner och ersättningar    
 Styrelse 0 0 
 Generalsekreterare  483 970 482 033 
 Övriga anställda 3 778 435 3 342 099 
 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 417 081 1 240 632 
 Pensionskostnader generalsekreterare 70 938 74 643 
 Pensionskostnader övriga 248 527 219 331 
 Övriga personalkostnader 112 403 94 441 

 Totalt 6 111 353 5 453 179 
     
Not 5 Inventarier  2013 2012 

 Ingående anskaffningsvärde 991 116 939 036 
 Årets investeringar 177 787 52 080 

 Utgående anskaffningsvärde 1 168 903 991 116 
  
 Ingående avskrivningar enligt plan -845 746 -787 400 
 Årets avskrivning enligt plan -85 062 -58 351 

 Utgående avskrivningar enligt plan -930 808 -845 751 

 Restvärde enligt plan 238 095 145 365

noter
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Not 6 Kortfristiga placeringar Anskaffningsvärdet  Bokfört värde  Marknadsvärde 

 Penningmarknadsfond Mega 5 959 035      5 552 595  5 552 595 
 Banco Likviditetsfond 1 029 063  1 042 371  1 042 371 

 Totalt   6 594 966  6 594 966 
       
Not 7 Förändring av eget kapital Stiftelsekapital  Fritt eget kapital  Summa 

 Belopp vid årets ingång 36 000  5 560 370  5 596 370 
 Årets resultat     1 114 599 

 Belopp vid årets utgång   5 560 370  6 710 969 
       
Not 8 Övriga kortfristiga skulder   2013  2012 

 Mottagna bidrag för gåvokatalog och projekt   4 965 255  3 647 040 
 Källskatt   83 063  72 652 

 Totalt    5 048 318  3 719 692 
       
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2013  2012 

 Upplupna semesterlöner   531 847  508 756 
 Upplupna sociala avgifter   268 902  250 017 
 Externt marknadsföringsbidrag   983 565  1 050 350 
 Löneskuld   0  52 459 
 Övrigt   470 000  0

 Totalt   2 254 314  1 861 582 

Stockholm den 27 mars 2014

Min revisionsberättelse har angivits 11 april 2014
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reVisionsberättelse
Till årsstämman i Barnfonden Insamlingsstiftelse
Org.nr. 846003-9020
 
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för Barnfonden Insamlingsstiftelse för år 2013. Bolagets årsredovis-
ning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna.
 
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upp-
rätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller på fel.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisio-
nen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver 
att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsre-
dovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan in-
formation i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlighe-
ter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är 
relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en 
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för 
mina uttalanden.
 
Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Barnfonden Insamlingsstiftelses finansiella ställning 
per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. För-
valtningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Barnfonden Insamlingsstiftelse för år 2013.
 
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, 
och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
 
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets 
vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot 
på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden.
 
Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar 
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Malmö den 11 april 2014

Ann Theander
Auktoriserad revisor
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