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siffror i korthet

Faddrarnas månadsbidrag: 73%
Extra gåvor till fadderbarn: 8,8%

Övrig insamling:18%
Övriga intäkter: 0,2%

Ändamålet: 85,7%
Insamling: 11,5%

Administration: 1,8%

Härifrån�kommer�pengarna Så�används�pengarna

Fler�nyckeltal

Resultat�och�ställning

 2014 2013 2012 2011 2010

Verksamhetsintäkter (Mkr) 101,2 92,3 86,8 78,9 77,6

Balansomslutning (Mkr) 31,3 22,9 17,8 13,9 13,1

Insamlade medel per anställd (Mkr) 8,4 7,7 7,9 6,6 5,8

26 814 fadderbarn samt 
deras familjer och byar 
fick direkt stöd per den 31 
december 2014.

Intäkterna 2014 ökade 
med 9,6 procent jämfört 
med föregående år.

Barnfonden hade 2014  
i medeltal 12 anställda. 

26 814 9,6 12
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ordföranden har ordet
2014 blev ett bra år för Barnfonden. 

Fler än någonsin ville vara med och stödja vårt arbete och vi kunde glädja oss åt en tillväxt 
på nästan 10 procent i våra intäkter. Vi är förstås glada och stolta, men samtidigt ödmjuka. 
Vi lever i en orolig tid och det är bara fortsatt hårt arbete som ger oss möjlighet att verka på 
denna nivå – och helst av allt vill vi förstås fortsätta växa.

Inte för vår skull, för tillväxt har inget eget värde. Det enda som betyder något är att det ger 
oss möjlighet att stödja fler barn, familjer och samhällen som lever under svåra förhållanden. 

Vi vill ge så många barn vi någonsin kan en tro och ett hopp om en bättre framtid som de 
själva kan påverka. Inget kan vara viktigare.

Allt vårt arbete förutsätter total och ovillkorlig respekt för barns rättigheter. Det är också den 
fråga som står i absolut fokus för ChildFund Alliance, det internationella nätverk som Barnfon-
den tillhör. ChildFund Alliance kampanjar oförtröttligt för just detta och ett bra exempel var ett 
uppmärksammat seminarium som hölls i FN:s högkvarter i New York där också drottning Silvia 
och prinsessan Madeleine medverkade.

För Barnfonden är medlemskapet i ChildFund Alliance oerhört viktigt. Det ger oss möjlighet 
till globalt samarbete och erfarenhetsutbyte. Inom alliansen finns också alla de tre samar-
betspartners vi arbetar med i fadderprojekten: danska Børnefonden, amerikanska ChildFund 
International och australiska ChildFund Australia.

Vi gläder oss också åt att under 2014 fick alliansen en ny kraftfull medlem, Educo från Spa-
nien, vilket stärker vår närvaro och våra möjligheter i Europa.

Barnfondens styrelse och ledning har pekat ut transparens som ett nyckelord för vår framtid. 
Vi vill bli bättre på att berätta mer om vårt arbete, de resultat vi uppnår och varför vi gör de 
satsningar som vi gör. Vi inser att det är bara så vi kan svara upp mot det förtroende som våra 
givare visar oss – vare sig det är privatpersoner eller institutioner.

Ett bra exempel är Myanmar (Burma), detta slutna land 
som nu sakta börjar öppna portarna mot omvärlden. 
Det är fortfarande svårt att bedöma hur utvecklingen 
kommer att se ut men en sak är säker: I Myanmar finns 
många barn som har det mycket svårt och Barnfon-
den vill gärna vara med och bistå. Tillsammans med 
ChildFund Australia startar vi därför nu i partnerskap ett 
pilotprojekt där barns rättigheter är i fokus och där Barn-
fonden kommer att finnas på plats med egen personal.

2015 blir ett spännande år.

Lennart Wiklund
Styrelsens ordförande  



Om�Barnfonden
Barnfonden är en hjälporganisation som arbetar 
för att utsatta barn i Afrika, Asien och Latinamerika 
ska få möjlighet till en bättre framtid. Ett stort per-
sonligt engagemang genomsyrar hela verksam-
heten, från kontakten med givare till arbetet i fält 
tillsammans med barn och familjer.

Vi fokuserar på resultat och skapar långsiktigt håll-
bar utveckling av hela samhällen genom att barn 
får tillgång till skola, hälsovård och skydd mot våld 
och utnyttjande samt att familjer får möjlighet att 
försörja sig själva.

Allt arbete utgår från barnens behov och vetska-
pen om att vi arbetar med barns liv och framtid 
präglar varje del av vårt arbete. Vi arbetar hela 
tiden för att hitta nya vägar att skapa positiv 
förändring för utsatta barn. Målet är att lokala myn-
digheter och boende i områdena som får stöd så 
småningom ska ta över arbetet och själva driva 
utvecklingen vidare.

Barnfonden Insamlingsstiftelse bildades i decem-
ber 1990 som en självständig organisation i samar-
bete med danska Børnefonden. Barnfonden är 
en politiskt och religiöst obunden organisation och 
leds av en oavlönad styrelse.

Barnfonden är medlem i det globala nätverket 
ChildFund Alliance som består av tolv organisatio-
ner. Tillsammans arbetar vi för att skapa långsiktig 
och meningsfull förändring för utsatta barn och 
familjer i 58 länder.

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

Barnfonden stödjer utvecklingsarbete i 26 länder i 
Afrika, Asien och Latinamerika genom samarbete 
med amerikanska ChildFund International, danska 
Børnefonden och australiska ChildFund Austra-
lia. Alla tre samarbetspartners är medlemmar i 
ChildFund Alliance och är politiskt och religiöst 
obundna.

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.

Barnfondens verksamhet i Sverige och Barnfon-
dens samarbetspartners arbete på plats i länderna 
som får stöd granskas av externa revisorer. Personal 
från Barnfonden och våra samarbetspartners 
granskar också kontinuerligt arbetet. Det görs 
både ekonomiska revisioner och undersökningar 
av insatsernas effekt för att säkerställa att arbetet 
bedrivs ändamålsenligt och når satta mål.

Barnfonden är medlem i Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd, FRII. Frivilligorganisationernas Insam-
lingsråd är de svenska insamlingsorganisationernas 
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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 styrelse godkän-
ner kvalitetskoden som publiceras på Barnfondens 
webbplats.

2014�i�siffror
Jämförande siffror med 2013 inom parentes.

Totala verksamhetsintäkter uppgick till 101,2 Mkr 
(92,3 Mkr), vilket innebär en ökning på knappt 
10 procent jämfört med 2013. Fadderbidragen 
uppgick till 73,5 Mkr (73,1 Mkr) och extra gåvor 
till fadderbarn och fadderprojekt till 9,0 Mkr (8,9 
Mkr). Fadderbidragen och extragåvorna utgjorde 
tillsammans 81,8 procent av den totala intäkten 
jämfört med 88,6 procent för 2013.

Övrig insamling, det vill säga insamling som inte 
har anknytning till fadderskapen, uppgick under 
året till 18,6 Mkr (10,2 Mkr). Den största orsaken till 
ökningen av övrig insamling var ökade intäkter från 
Radiohjälpen till totalt drygt 8 Mkr.

I övrig insamling ingår Barnfondens gåvokatalog 
där både privatpersoner och företag ger bidrag. 
Insamlingen till gåvokatalogen uppgick till totalt 
3,2 Mkr (2,3 Mkr). Övrig insamling från företag upp-
gick till 2,9 Mkr (2,3 Mkr).

Till den övriga insamlingen hör också katastrofin-
samling om totalt ca 425 tkr till återuppbyggnaden 
av Filippinerna och till stöd för ebola-drabbade i 
Västafrika. Även utvalda projekt med 2,9 Mkr, från 
både företag och privatpersoner, och projektfad-
derbidrag med 691 tkr från privatpersoner ingår i 
den övriga insamlingen.

Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond 
uppgick till 87 872 kronor.

Under året ökade ändamålskostnaderna med 
drygt 9 Mkr, eller knappt 12 procent, till 86,7 Mkr 
(77,6 Mkr). Ändamålskostnadernas andel av 
den totala insamlingen var 85,7 procent (84,1 
procent). 

Insamlingskostnaderna uppgick till 11,6 Mkr (11,6 
Mkr) och administrationskostnaderna till 1,8 Mkr (2,1 
Mkr). Insamlings- och administrationskostnadernas 
andel av de totala intäkterna var 13,3 procent 
(14,8 procent).

Årets resultat uppgick till 1,1 Mkr (1,1 Mkr) vilket stär-
ker Barnfondens åtaganden inför framtiden och 
möjliggör fortsatt satsning mot nya mål. Barnfon-
den har ett eget kapital på 7,8 Mkr.

Totalt fick 26 814 fadderbarn samt deras familjer 
och byar i 667 fadderprojekt stöd av Barnfonden 
per den 31 december 2014. Fadderprojekten 
finns i 25 länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

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 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 101,2 miljoner kronor. 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, försörjning 
och barns rättigheter med syfte att skapa en lång-
siktig utveckling av hela samhällen.



Konkreta exempel på insatser som under året 
främjat ändamålet:
l  Utbrottet av ebola i Västafrika påverkade de 

drabbade länderna mycket hårt. Barnfonden 
agerade snabbt. Vi bidrog med informationsin-
satser för att minska smittspridningen och med 
emotionellt och ekonomiskt stöd till drabbade 
barn och familjer. Barnfonden bidrog också till 
att starta flera tillfälliga barnhem för barn som 
förlorat sina föräldrar i ebola. Arbetet med att 
hjälpa de som drabbats av ebola fortsätter 
2015.

l  I Kambodja och Burkina Faso pågår ett arbete 
för att fler barn ska få en födelseattest, ett bevis 
på att de existerar. Utan en födelseattest har bar-
nen till exempel inte rätt att ta examen, öppna 
ett bankkonto eller rösta. Under året har flera 
kampanjer för att öka medvetenheten om vikten 
av födelseattester genomförts. I Burkina Faso 
har exempelvis flera debatter ägt rum på både 
kommunal och regional nivå. Flera radiopro-
gram om födelseattester har sänts, på tre olika 
radiostationer, och landets näst största tidning, 
Sidwaya, har skrivit flera artiklar om arbetet. Infor-
mationsarbetet fortsätter 2015.

l  Mycket av det löpande och långsiktiga arbe-

tet pågår i de så kallade fadderprojekten. I till 
exempel Bolivia är problemet med våld mycket 
stort och Barnfondens partners på plats jobbar 
dagligen för att lära barnen undvika att ta till våld 
och lära dem hur de ska göra om de själva eller 
någon de känner utsätts för våld. I Oruro, en av 
landets största städer, har dessutom flera ung-
domar på eget initiativ identifierat områden och 
gator som de anser vara särskilt farliga och bett 
polisen i staden att hålla platserna under extra 
uppsikt. Genom generellt ökad medvetenhet om 
problemen med våld är målet att det ska minska.

Väsentliga�händelser
I syfte att effektivisera insatserna har Barnfonden 
under året fortsatt att fokusera stödet till färre 
länder och färre projekt. Vi fokuserar på tio länder: 
Burkina Faso, Etiopien, Kenya, Mali, Togo, Uganda, 
Myanmar (Burma), Indien, Kambodja och Bolivia. 
Antalet fadderprojekt har under året minskat med 
30 till 667 stycken och totalt bor nu 66 procent av 
alla fadderbarn som får stöd genom Barnfonden i 
ett av fokusländerna, en ökning med 5 procenten-
heter jämfört med året innan.

Barnfondens insamling till stöd för de ebola-
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drabbade länderna i Västafrika engagerade. Totalt 
samlades 330 000 kronor in. Till en början valde 
Barnfonden att använda pengarna för att med 
bland annat informationskampanjer förhindra att 
smittan skulle sprida sig till länder med gräns till 
de värst drabbade länderna Guinea, Liberia och 
Sierra Leone. När smittspridningen begränsats och 
de angränsande länderna konstaterats vara utom 
större fara valde Barnfonden att också arbeta för 
att stödja barn i Guinea och Liberia som förlorat 
sina föräldrar i ebola. Genom att bygga barnhem 
och skapa trygga tillfälliga platser för barnen 
samtidigt som personal letade efter släktingar som 
långsiktigt kan ta hand om barnen kunde mycket 
lidande lindras.
Arbetet med den globala påverkanskampanjen 
Free from Violence and Exploitation intensifiera-
des under året. Kampanjens syfte är att påverka 
världens ledare att inkludera barns rätt till trygg-
het och skydd i FN:s nya utvecklingsmål som ska 
ta vid när de nuvarande milleniemålen avslutas 
2015. Barnfonden och vårt internationella nätverk 
ChildFund Alliance träffade under året politiker och 
tjänstemän runt om i världen för att lyfta frågan.
För att påverka makthavarna har Barnfonden 
i Sverige bland annat skrivit debattartiklar, tagit 
fram statistik och fakta och deltagit på möten på 
Utrikesdepartementet. I september deltog Barnfon-
dens generalsekreterare Carolina Ehrnrooth på ett 
stort seminarium om barns rättigheter i FN i New 
York tillsammans med bland andra Sveriges post 
2015-ambassadör och Drottning Silvia.

I september anställde Barnfonden en program-
ansvarig med placering i Myanmar (Burma) med 
uppgift att bevaka och rapportera om utvecklings-
projekt Barnfonden stödjer i landet. Under året har 
Barnfonden huvudsakligen jobbat med att stärka 
barns rättigheter.

Under året har insamlingen från stiftelser ökat. Totalt 
beviljades Barnfonden 9,9 miljoner kronor i bidrag. 
Radiohjälpen, inklusive Musikhjälpen och Världens 
Barn, bidrog med totalt drygt åtta miljoner kronor. 
Pengarna har används till stöd för återuppbyggna-
den av Filippinerna, arbetet mot skadliga traditio-
nella sedvänjor i Etiopien, förbättrad mödrahälsa 
i Uganda och Etiopien samt arbetet med att ge 
fler barn i Burkina Faso en födelseattest. Svenska 
PostkodStiftelsen bidrog under året med två mil-
joner kronor till ett omfattande utbildningsprojekt i 
Jharkhand i Indien.

Förväntad�utveckling
Vi tror att faddrar och givare i framtiden kom-
mer att ställa ännu högre krav på att vi kan visa 
de långsiktiga effekterna som deras stöd resul-
terar i, och att vi då det är möjligt ger snabbare 
återkoppling. För att möta den förväntande 

utvecklingen arbetar vi med att modernisera kom-
munikationen mellan Sverige och länderna där 
utvecklingsarbetet genomförs. Vi arbetar också 
med att utveckla verksamheten genom att testa 
nya innovationer och nya former av givande för 
att hela tiden ligga i framkant i insamlingsarbetet.

Arbetet för en ökad diversifiering av insamlingen 
genom att arbeta mot företag, institutioner och 
stiftelser fortsätter. Långsiktigt ser vi stora möjlig-
heter att öka insamlingen genom bidrag från EU. 
Barnfonden kommer att söka EU-bidrag med stöd 
av ett nytt kontor i Bryssel, som finansieras gemen-
samt av Barnfonden och andra medlemmar i vårt 
internationella nätverk ChildFund Alliance. I Sverige 
fortsätter arbetet med att intressera företag för 
Barnfondens arbete. Vi tror på olika former av sam-
arbete och som innebär nytta för båda parter.

Vi hoppas att barns rättigheter generellt, och barns 
rätt till trygghet och skydd i synnerhet, ska få en 
framskjuten position i FN:s nya globala utvecklings-
mål som fastställs under 2015. Barnfonden och 
vårt internationella nätverk ChildFund Alliance har 
länge arbetat aktivt för att lyfta barnens frågor på 
den internationella agendan.

Sammanfattningsvis ser ledning och styrelse 
positivt på Barnfondens utveckling för att nå vårt 
gemensamma mål, att kunna hjälpa fler utsatta 
barn.

Organisation�och�ledning
Barnfonden leds av en oavlönad styrelse. Under 
2014 hölls fyra protokollförda möten.

Följande personer har deltagit i styrelsearbetet 
med antal närvarotillfällen inom parantes: Lennart 
Wiklund (ordförande) (4), Rebecka Törnkvist (vice 
ordförande) (4), Måns Molander (vice ordförande) 
(3), Petra Bergarp (4), Lennart Bernard (3), Lena 
Endre (1), Håkan Friberg (4), Karin Grauers (4) och 
Sofia Gustafsson (4).

Valberedningen, en ledamot från styrelsen och två 
externa medlemmar, bestod av Lennart Bernard, 
Annikki Schaeferdiek och Sten Alfredsson.

Barnfondens kontor ligger i Malmö. Generalsekre-
teraren leder arbetet med stöd av insamlings- och 
ekonomichef. Under 2014 arbetade i genomsnitt 
12 anställda inom service, insamling, ekonomi, 
program och företag. Vid kansliet arbetar också 
volontärer som hjälper till med enklare adminis-
trativa uppgifter som packning av material och 
översättning av brev till fadderbarnen.

Revisor var Grant Thornton Sweden AB med  
Ann Theander som huvudansvarig revisor.
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resultaträkning

 Not 2014 2013  
 
Verksamhetsintäkter     
   
Insamlade medel 1 101 152 513 92 261 938 

Summa verksamhetsintäkter  101 152 513 92 261 938 
     
   
Verksamhetskostnader     
   
Ändamålskostnader 2 -86 734 945 -77 628 644 
Insamlingskostnader 3 -11 633 586 -11 640 544 
Administrativa kostnader 3 -1 710 507 -1 995 639 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -103 890 - 85 064 

Summa verksamhetskostnader  -100 182 927 - 91 349 891 
     
   
Verksamhetsresultat  969 586 912 047 
     
   
Resultat från finansiella investeringar     
   
Ränteintäkter  154 943 202 552 

Summa resultat från finansiella investeringar  154 943 202 552 
     
   
Resultat efter finansiella poster  1 124 529 1 114 599 
     
   
Årets resultat   1 124 529 1 114 599
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balansräkning

 Not 2014 2013 
  
Tillgångar     
  
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier 5 334 204 238 095 

Summa anläggningstillgångar  334 204 238 095 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  63 530   35 313  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  234 552 256 378 

Summa kortfristiga fodringar  298 082 291 691 
   
Kortfristiga placeringar 6 6 738 582 6 594 966 
   
Kassa och bank  23 895 183 15 784 152 

Summa omsättningstillgångar  30 931 848 22 670 810 
     
Summa tillgångar  31 266 052 22 908 905 
     
   
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  6 674 969 5 560 370 
Årets resultat  1 124 529 1 114 599 

Summa fritt eget kapital  7 799 498 6 674 969 
     
Summa eget kapital  7 835 498 6 710 969 
     
   
Kortfristiga skulder     
   
Leverantörsskulder  1 105 042 1 629 661 
Övriga kortfristiga skulder 8 8 597 939 5 048 318 
Förutbetalda månadsavgifter  11 581 278 7 265 643 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 2 146 296 2 254 314 

Summa kortfristiga skulder  23 430 554 16 197 936 
                   
Summa eget kapital och skulder  31 266 052 22 908 905 
   
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 
gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande 
sätt. Intäkten ska motsvara tillgångens anskaff-
ningsvärde. 
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 balans-
dagen 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 fadderbar-
net som via fadderkontoret kommer till barnet och 
familjen. Erhållna fadderbidrag och faddergåvor 
som per bokslutsdagen ännu ej överförts till fad-
derkontoret 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, organisa-
tioner, privata och ideella fonder samt stiftelser. Till 
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 sär-
skild årsredovisning som egen stiftelse.

redovisnings- och värderingsprinciper
Barnfondens Insamlingsstiftelses redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovis-
ningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRII:s styrande riktlinjer för års-
redovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. 
Årsredovisningen är även förenlig med K3-reglerna.
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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, programansva-
rigs lön och all annan dithörande programverksam-
het med uppgift att i samarbete med våra partners 
ta fram och kontrollera 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 insamlingsaktivite-
ter, annonser, PR, reklam, kampanjer och utskick. 
Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kost-
nader såsom lönekostnader för insamlingspersonal 
samt de till insamlingskostnader fördelade gemen-
samma 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 kostna-

der är revision, administrativa system, ekonomiper-
sonals lön samt 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 nettoförsälj-
ningsvärdet. Stiftelsens policy är att aktier placeras 
med låg risk.

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
värderas till anskaffningsvärde minskat med avskriv-
ningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt 
över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid 
tillämpas följande avskrivningstider: Balanserade ut-
gifter för programvara tre år, datorer tre år, IT-server 
fem år och inventarier fem 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 1990.

Balanserad vinst samt årets resultat
Stiftelsens balanserade överskott, inklusive årets re-
sultat, som är 7,8 Mkr utgör den del av eget kapital 
som kan disponeras fritt av stiftelsens styrelse.
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Not 1 Mottagna bidrag och gåvor 2014 2013 

 Fadderbidrag 73 513 065 73 065 812 
 Extra penninggåvor till fadderbarn 8 989 132 8 858 570 
 Övrig insamling 18 562 444 10 229 296 
 Utdelning Humanfonden 87 872 108 259 

 Totalt 101 152 513 92 261 937 
     
Not 2 Ändamålskostnader 2014 2012 

 Överfört till hjälparbete via samarbetspartners 83 254 557 75 348 373 
 Överförd avgift till ChildFund International 1 035 622 985 443 
 Överförd avgift till Børnefonden 697 180 705 870 
 Programkostnader 1 747 586 588 958 

 Totalt 86 734 945 77 628 644 

 Procent av mottagna bidrag och gåvor 85,7% 84,1% 
 
Not 3 Insamlings- och administrationskostnader  2014 2013 

 Insamlingskostnader  11 633 586 11 640 544 
 Administrationskostnader 1 814 397 2 080 702 

 Totalt 13 447 983 13 721 247 

 Procent av mottagna bidrag och gåvor 13,3% 14,8% 
  
Not 4 Personal 2014 2013 

 Kvinnor 8 9 
 Män 4 3 

 Totalt 12 12 

 Löner och ersättningar    
 Styrelse 0 0 
 Generalsekreterare  453 805 483 970 
 Övriga anställda 4 064 221 3 778 435 

 Totalt 4 518 026 4 262 405 

 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 481 137 1 417 081 
 Pensionskostnader generalsekreterare 91 526 70 938 
 Pensionskostnader övriga 283 493 248 527 

 Totalt 1 856 156 1 736 546 

 Övriga personalkostnader 186 679 112 403 

 Totalt personalkostnader 6 560 861 6 111 353 
     
Not 5 Inventarier  2014 2013 

 Ingående anskaffningsvärde 1 168 903 991 116 
 Årets investeringar 200 000 177 787 

 Utgående anskaffningsvärde 1 368 903 1 168 903 

 Ingående avskrivningar enligt plan -930 808 -845 746 
 Årets avskrivning enligt plan -103 890 -85 062 

 Utgående avskrivningar enligt plan -1 034 698 -930 808 

 Restvärde enligt plan 334 205 238 095

noter
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balansräkning

 Not 2014 2013 
  
Tillgångar     
  
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier 5 334 204 238 095 

Summa anläggningstillgångar  334 204 238 095 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  63 530   35 313  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  234 552 256 378 

Summa kortfristiga fodringar  298 082 291 691 
   
Kortfristiga placeringar 6 6 738 582 6 594 966 
   
Kassa och bank  23 895 183 15 784 152 

Summa omsättningstillgångar  30 931 848 22 670 810 
     
Summa tillgångar  31 266 052 22 908 905 
     
   
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  6 674 969 5 560 370 
Årets resultat  1 124 529 1 114 599 

Summa fritt eget kapital  7 799 498 6 674 969 
     
Summa eget kapital  7 835 498 6 710 969 
     
   
Kortfristiga skulder     
   
Leverantörsskulder  1 105 042 1 629 661 
Övriga kortfristiga skulder 8 8 597 939 5 048 318 
Förutbetalda månadsavgifter  11 581 278 7 265 643 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 2 146 296 2 254 314 

Summa kortfristiga skulder  23 430 554 16 197 936 
                   
Summa eget kapital och skulder  31 266 052 22 908 905 
   
Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
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Not 6 Kortfristiga placeringar Anskaffningsvärdet  Bokfört värde  Marknadsvärde 

 Swedbank 7 808 142-9  6 187 396         5 691 889  5 691 889 
 Swedbank 9 073 859-2  1 029 063      1 046 693  1 046 693 

 Totalt   6 738 582  6 738 582 
       
Not 7 Förändring av eget kapital Stiftelsekapital  Fritt eget kapital  Summa 

 Belopp vid årets ingång 36 000  6 674 969  6 710 969 
 Årets resultat   0  1 124 529 

 Belopp vid årets utgång   6 674 969  7 835 498 
       
Not 8 Övriga kortfristiga skulder   2014  2013 

 Mottagna bidrag för gåvokatalog och projekt   8 497 480  4 965 255 
 Källskatt   93 262  83 063 
 Övriga kortfristiga skulder   7 197  0 

 Totalt    8 597 939  5 048 318 
       
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2014  2013 

 Upplupna semesterlöner   722 644  531 847 
 Upplupna sociala avgifter   337 352  268 902  
 Externt marknadsföringsbidrag   0  983 565  
 Övrigt   1 086 300  470 000 

 Totalt   2 146 296  2 254 314 

Stockholm den 13 april 2015

Ann Theander
Auktoriserad revisor Grand Thornton Sweden AB

Lennart Bernard
Ledamot

Håkan Friberg
Ledamot

Karin Grauers
Ledamot

Carolina Ehrnrooth
Generalsekreterare

Lennart Wiklund
Ordförande

Rebecka Törnqvist
Vice Ordförande

Måns Molander
Vice Ordförande

Min revisionsberättelse har avgivits 16 april 2015
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reVisionsberättelse
Till årsstämman i Barnfonden Insamlingsstiftelse
Org.nr. 846003-9020
 
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Barnfonden Insamlingsstiftelse för år 2014.

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 stiftelsen 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 stiftelsens 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 mitt 
uttalande.

Uttalande
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 decem-
ber 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.



� 15

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 
Barnfonden Insamlingsstiftelse för år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag 
har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen 
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt 
uttalande.

Uttalande
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförord-
nandet eller årsredovisningslagen.

Malmö den 16 april 2015

Ann Theander
Auktoriserad revisor
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