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SIFFROR I KORTHET

Faddrarnas månadsbidrag: 78,7%
Extragåvor till fadderbarn: 9,3%

Övrig insamling:11,7%
Övriga intäkter: 0,3%

Ändamålet: 85,5%
Insamling: 10,8%

Administration: 3,8%

Härifrån�kommer�pengarna Så�används�pengarna

Fler�nyckeltal

Resultat�och�ställning

 2015 2014 2013 2012 2011

Verksamhetsintäkter (Mkr) 100,1 101,2 92,3 86,8 78,9

Balansomslutning (Mkr) 25,4 31,3 22,9 17,8 13,9

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

23 258 barnfaddrar gav 
sitt stöd till långsiktigt  
utvecklingsarbete för 
utsatta barn.

Intäkterna 2015 minskade 
med 1,1 procent jämfört 
med föregående år.

Barnfonden hade 2015  
i medeltal 13 anställda. 

23 258 -1,1% 13
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
2015 blev året då vi lärde oss den hårda vägen att inget kan eller ska tas för givet.  

Vi bor i ett land som under årtionden huvudsakligen kunnat betrakta världens orättvisor på 
distans. Idag har krig och konflikter kommit nära oss. Förtvivlade människor på flykt runt om i 
världen söker desperat en fristad, bokstavligen för att överleva.  

De söker frid och fred, möjlighet att leva ett värdigt och drägligt liv. Många, väldigt många 
har sökt sig till Sverige. När den europeiska gemenskapen behövs som mest och solidariteten 
sätts på prov splittras Europa, när vi behöver enas. Det är sorgligt och sätter stor press på det 
svenska samhället.

Samtidigt är det i sådana tider som den verksamhet som Barnfonden bedriver är viktigare än 
någonsin. Vi arbetar med hållbar utveckling i fattiga och utsatta samhällen. Vi vill ge så många 
barn och familjer som möjligt ett hopp och en möjlighet till ett bättre liv. Det är ett storslaget 
arbete, men som i grunden är väldigt enkelt och basalt. Utbildning så att barn får en plattform 
att bygga sina liv på; toaletter så att även flickor kan gå till skolan; rent vatten så att familjen 
undviker farliga sjukdomar; yrkesträning på plats för att slippa tvingas bort från hem och familj; 
undervisning i byar och familjer för att mota fördomar och minska övergrepp, sexuellt våld och 
traditionella skadliga sedvänjor, till exempel kvinnlig könsstympning.

Vi jobbar med våra partners i det globala nätverket ChildFund Alliance i fattiga länder över 
hela världen: I Asien, i Afrika, i Latinamerika. Det är ett handfast arbete, steg för steg i det lilla 
formatet. 

Projektarbete på bynivå måste dock kombineras med intensiva ansträngningar på global 
nivå. Vårt medlemskap i ChildFund Alliance har gett oss möjlighet att aktivt påverka agendan 
i de nya globala mål som FN antagit under 2015. Det är nya utvecklingsmål som ska vara 
uppfyllda 2030. 

ChildFund Alliance har arbetat hårt så att dessa mål nu också inkluderar mål om att stoppa 
våld och utnyttjande av barn. Nu finns detta för första gången med i FN:s globala agenda, punk-
ten 16.2 är tydlig: Vi måste stoppa övergrepp, utnyttjande, trafficking och alla former av våld och 
tortyr mot barn. Det är en stor framgång även om många säkert tycker som jag att detta borde 
varit självklart sedan länge. Det visar också hur viktigt det var att få detta mål på pränt.

Barnfonden är en liten organisation, vi kallar oss gärna ”den lilla organisationen med det 
stora hjärtat”. För hjärtat bankar hårt och envetet för vårt arbete och vi vet att vi egentligen är 
många: Vi når många barn och familjer med vårt arbete och vi har fan-
tastiskt stöd av våra faddrar och partners. Vår främsta uppgift är att se till 
att alla bidrag används på bästa möjliga sätt och ger bästa tänkbara 
resultat.

I tider som vi lever i är det lätt att resignera, behoven synes oändliga 
på så många håll. Vi ser det på ett helt annat sätt. Nu är vårt arbete 
viktigare än någonsin. 

Lennart Wiklund
Styrelsens ordförande  



Om�Barnfonden
Barnfonden arbetar för att utsatta barn i Afrika, 
Asien och Latinamerika ska få möjlighet till en 
bättre framtid. Ett stort personligt engagemang 
genomsyrar hela verksamheten, från kontakten 
med givare till arbetet i fält tillsammans med barn 
och familjer.

Vi är en hjälporganisation med fokus på resultat. 
Vi skapar långsiktigt hållbar utveckling av hela 
samhällen genom att barn får tillgång till skola, 
hälsovård, skydd mot våld och utnyttjande och 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 elva organisatio-
ner. Tillsammans arbetar vi för att skapa långsiktig 
och meningsfull förändring för utsatta barn och 
familjer i 63 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 Australia. 
Alla våra samarbetspartners 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 uppsatta 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.

2015�i�siffror
Jämförande siffror med 2014 inom parentes.

Totala verksamhetsintäkter, inklusive finansiella 
räntor och utdelningar uppgick till 100,3 Mkr (101,3 
Mkr), vilket i stort sett är oförändrat mot 2014. Under 
verksamhetsåret 2015 övergick Barnfonden till att 
redovisa sina intäkter enligt kalenderår efter att tidi-
gare år haft brytdatum i mitten på december. Det-
ta innebar för fadderbidragen en extra månads-
intäkt på 6,0 Mkr, för extragåvor till fadderbarn 0,4 
Mkr och för projektfadderbidragen 0,1 Mkr. Med 
den extra månadsintäkten borträknad uppgick 
fadderbidragen till 72,7 Mkr (73,5 Mkr), extragåvor 
till fadderbarn till 8,9 Mkr (9,0) och projektfadder-
bidragen till 0,8 Mkr (0,7 Mkr), alltså i stort sett oför-
ändrat mot 2014. Fadderbidragen, extragåvorna 
och projektfadderbidragen utgjorde tillsammans 
88,8 % (82,2 %) av den totala intäkten.

Övrig insamling, det vill säga insamling som inte 
har anknytning till fadderskapen, uppgick under 
året till 11,2 Mkr (18,6 Mkr). I övrig insamling ingår 
insamlade medel från Radiohjälpen med 2,1 Mkr 
(7,3) och från Forum Syd med 0,2 Mkr. 

I övrig insamling ingår också Barnfondens gåvo-
katalog där både privatpersoner och företag ger 
bidrag. Insamlingen till gåvokatalogen uppgick till 
totalt 2,7 Mkr (3,2 Mkr), varav från företag 1,1 Mkr 
(0,9 Mkr). Övrig insamling från företag var i stort sett 
oförändrad mot 2014, 1,8 Mkr (1,9 Mkr). 

Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond 
uppgick till 24 042 kronor och från G. Sjöbergs & 
M. Selkmans Minnesfond till 370 000 kronor.

Ändamålskostnaderna var marginellt mindre än 
2014, 85,6 Mkr (85,8 Mkr). Ändamålskostnadernas 
andel av den totala insamlingen var 85,5 %  
(85,7 %). 

Insamlingskostnaderna uppgick till 10,8 Mkr (11,6 
Mkr) och administrationskostnaderna till 3,2 Mkr 
(1,7 Mkr). Administrationskostnaderna är belastade 
med kostnader för investering i ett nytt verksam-
hetssystem med 1,0 Mkr och med 0,2 Mkr för 
investering i en ny server.  Insamlings- och adminis-
trationskostnadernas andel av de totala intäkterna 
var 14,0 % (13,2 %).
Årets resultat uppgick till 32 660 kronor (1 124 529 

kronor). Den största förändring av resultatet står in-
vesteringen i det nya verksamhetssystemet för (-1,0 
Mkr). Barnfonden står stark inför framtiden vilket 
möjliggör fortsatta satsningar för att hjälpa utsatta 
barn. Barnfonden har ett eget kapital på 7,9 Mkr.

Hur�ändamålet�främjats
Enligt Barnfondens stadgar är verksamhetens än-
damål att oberoende av politisk, etnisk och religiös 
hänsyn och i överensstämmelse med FN:s konven-
tion om barnets rättigheter hjälpa nödlidande 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 utsatta barn får 
omsorg, utbildning och möjlighet att utvecklas.  

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 100,1 miljoner kronor. Med 
ändamålet menas bidrag till stöd för arbetet för att 
förbättra livsvillkoren för utsatta 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 främjat ända-
målet under året:
l  Nästan hälften av alla barn under fem år i 

världen saknar en födelseattest och därmed en 
identitet. Det handlar om 290 miljoner barn som 
inte existerar inför lagen. I Chhloungdistriktet i 
centrala Kambodja har Barnfondens arbete gjort 
stor skillnad. Vid projektets start hade bara ett av 
fyra barn en fördelseattest, men under projektets 
gång har vi kunnat se en ökning med 90 pro-
cent. Lokalbefolkningen har fått bättre kunskap 
om värdet av födelseattester och om vikten att 
förvara dem säkert så att de inte förstörs i över-
svämningar eller försvinner.

l  I Siltie i centrala Etiopien, där Barnfonden arbetat 
mot könsstympning och andra skadliga traditio-
nella sedvänjor i många år, har andelen köns-
stympade flickor minskat från 81 till 57 procent. 
Nu vill bara fem procent av föräldrarna att deras 
döttrar ska omskäras och det är en stor minsk-
ning från den tidigare siffran på 46 procent. 
Vi har lyckats ändra djupt rotade attityder och 
fördomar om könsstympning. Vi har ökat kunska-
pen om hälsoriskerna med könsstympning och 
bidragit till att lokala lagar och skyddsmekanis-
mer har tagits fram. 

l  Tyfonen Haiyan kostade flera tusen människor i 
Filippinerna livet och hela städer förstördes. Barn-
fonden gav stöd till akuta hjälpinsatser 2013 och 
vårt arbete på plats har fortsatt även efter kata-
strofinsatsen. Under 2015 har vi tillsammas med 
ChildFund Philippines arbetat i området Leyte där 
303 familjer fått hjälp med att bygga upp sina 
verksamheter som de förlorade i samband med 
tyfonen, exempelvis verksamheter inom handel, 
livsmedelstillverkning och tranportservice. 
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Väsentliga�händelser
l  Flyktingströmmen från Syrien och andra länder 

till Europa fick som följd att Barnfonden och flera 
andra organisationer inom vårt internationella 
nätverk ChildFund Alliance gick in och stödde 
verksamhet i ett europeiskt land. Tillsammans 
med en ny partner, den internationella organisa-
tionen Terre des Hommes, bidrog vi till verksam-
het för flyktingar på väg genom Makedonien. 
Stödet gick till att bygga upp en plats för barn att 
leka och pyssla (ett så kallat child friendly space) 
samtidigt som föräldrarna fick rådgivning och 
stöd för att öka tryggheten för dem och deras 
barn.

l  Tillsammans med våra partners i ChildFund 
Alliance samlade vi in drygt 600 000 namnun-
derskrifter för att stoppa våld och utnyttjande av 
barn och för att påverka innehållet i FN:s globala 
utvecklingsmål, Agenda 2030. Vårt arbete gav 
resultat. När utvecklingsmålen offentliggjordes 
i september hade barns rätt till trygghet och 
skydd, Child Protection, inkluderats i flera delmål. 
Till exempel ska övergrepp, utnyttjande, traffick-
ing och alla former av våld och tortyr mot barn 
stoppas (delmål 16.2). 

l  Barnfondens grundare, danska Børnefonden, 
lämnade ChildFund Alliance för att fortsätta sin 
verksamhet utanför nätverket. Samarbetet mel-
lan Barnfonden och Børnefonden fortsätter.

l  Som ett led i vår strategi mot ökad diversifiering 
av intäkterna och satsning på ansökningar till EU 
anställdes ytterligare en programhandläggare. 

l  Tid och resurser lades ned på övergången till ett 
nytt CRM-system som bland annat ska effektivi-
sera den administrativa delen av vår verksam-
het. Systemet implementeras fullt ut 2016. 

Förväntad�utveckling
Arbetet för en ökad diversifiering av intäkterna 
fortsätter. I första hand ser vi utvecklingsmöjligheter 
i vårt arbete med institutioner och privata stiftelser 
och företag. Långsiktigt ser vi möjligheter att öka 
intäkterna bland annat genom bidrag från EU. Vi 
arbetar för att behålla alla våra faddrar och för att 
utveckla nya former att stödja vår verksamhet. En 
viktig del i arbetet med faddrar och andra givare 
är återrapportering och transparens. Vi har som 
mål att förbättra vår kommunikation om hur våra 
givares medel används och vad det arbetet ger 
för effekt på sikt.

Vi kommer att arbeta för att FN:s globala utveck-
lingsmål ska bli verklighet, och det arbetet kommer 
att ske både i Sverige, tillsammans med andra 

barnfokuserade organisationer, och inom ramen 
för ChildFund Alliance. Tillsammans med flera 
andra internationella organisationer är ChildFund 
Alliance med i ”the Global Partnership to end 
Violence Against Children”. Partnerskapet vill imple-
mentera målsättningen i Agenda 2030 att stoppa 
alla former av våld mot barn. En handfull länder 
kommer att tjänstgöra som modell och föregångs-
länder, bland dem Sverige. 

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 
2015 hölls fyra protokollförda möten.

Följande personer har deltagit i styrelsearbetet 
med antal närvarotillfällen inom parantes: Len-
nart Wiklund (ordförande) (4), Rebecka Törnkvist 
(1), Måns Molander (2), Petra Bergarp (3), Lennart 
Bernard (4), Håkan Friberg (4), Karin Grauers (2), 
Sofia Svahn (2), Yasemin Arhan Modéer (3), Maria 
Thomelius (3), och Thomas Rebermark (1).

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 och programansvarig. Under 2015 
arbetade i genomsnitt 13 anställda inom fadder-
service, insamling och kommunikation, 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 med Ann Theander som 
huvudansvarig revisor.
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RESULTATRÄKNING

 Not 2015 2014  
 
Verksamhetsintäkter     
   
Insamlade medel 1 100 084 900 101 152 513 

Summa verksamhetsintäkter  100 084 900 101 152 513 
     
   
Verksamhetskostnader     
   
Ändamålskostnader 2 -85 603 738 -86 734 945 
Insamlingskostnader 3 -10 840 188 -11 633 586 
Administrativa kostnader 3 -3 237 629 -1 710 507 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -552 563 -103 890 

Summa verksamhetskostnader  -100 234 118 - 100 182 927 
     
   
Verksamhetsresultat  -149 218 969 586 
     
   
Resultat från finansiella investeringar     
   
Ränteintäkter  181 878 154 943 

 
Resultat efter finansiella poster  32 660 1 124 529 
     
Årets resultat   32 660 1 124 529
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BALANSRÄKNING

 Not 2015 2014 
  
Tillgångar     
  
Anläggningstillgångar     
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier 5 1 127 267 334 204 

Summa anläggningstillgångar  1 127 267 334 204 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  404 084   63 530  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  262 601 234 552 

Summa kortfristiga fodringar  666 685 298 082 
   
Kortfristiga placeringar 6 6 979 205 6 738 583  
   
Kassa och bank  16 625 726 23 895 183 

Summa omsättningstillgångar  24 271 616 30 931 848 
     
Summa tillgångar  25 398 883 31 266 052 
     
   
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  7 799 498 6 674 969 
Årets resultat  32 660 1 124 529 

Summa fritt eget kapital  7 832 158  7 799 498 
     
Summa eget kapital  7 868 158  7 835 498 
     
   
Kortfristiga skulder     
   
Leverantörsskulder  1 475 435 1 105 041 
Övriga kortfristiga skulder 8 5 270 442 8 597 939 
Förutbetalda månadsavgifter  9 069 335 11 581 278 
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 715 513 2 146 296 

Summa kortfristiga skulder  17 530 725 23 430 554 
                   
Summa eget kapital och skulder  25 398 883 31 266 052 
   
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. 
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 balans-
dagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från 
företag och organisationer, intäktsförs dessa efter 
individuell prövning.

Fadderbidrag och faddergåvor
Med fadderbidrag avses månadsbidrag från 
barnfaddrar. Fadderbidraget används till långsiktigt 
utvecklingsarbete för barn och familjer i de områ-
den där fadderbarnen bor. 

Med extragåvor avses gåvor till fadderbarnets 
familj och/eller till projektet där faderbarnet bor. 
Mottagna fadderbidrag och extragåvor som per 
bokslut ännu ej överförts till samarbetspartners 
redovisas som skuld i balansräkningen.

Övriga insamlade medel
Som övrig insamling räknas alla gåvor utom fad-
derbidrag och extragåvor till fadderbarn, bland 
annat projektfadderbidrag, gåvor till katastrofinsat-
ser, intäkter från gåvokatalogen samt gåvor från 
företag. I övrig insamling ingår även testamen-
terade gåvor, utdelningar från Swedbank Robur 
Humanfond och från Gunnar Sjöbergs och Monika 
Selkmans Minnesfond. Swedbank Robur Human-
fond är en fond som årligen delar ut 2 procent av 
fondens värde till ideella organisationer.

Finansiella intäkter 
Under finansiella intäkter redovisas intäkter på rän-
tor från bankkonton samt utdelningar från fonder 
av kapitalplacerings natur.    

Redovisnings- och värderingsprinciper
Barnfonden Insamlingsstiftelses redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med  
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRII:s styrande  
riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av  
Svensk Insamlingskontroll. Årsredovisningen är även förenlig med K3-reglerna.
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Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan 
hänföras till organisationens uppdrag enligt dess 
stadgar. Här ingår kostnader för utvecklingsarbete 
i de länder vi stödjer samt ändamålskostnader i 
Sverige. Till exempel kostnader som uppstår som en 
direkt följd av en aktivitet inom ändamålet, så som 
planering, uppföljning och rapportering. Till ända-
målskostnader räknas också avgifter till Barnfondens 
samarbetspartners samt de till ändamålskostnader 
fördelade gemensamma kostnaderna.

Insamlingskostnader
I insamlingskostnader ingår alla kostnader för 
insamling av medel till ändamålet. Det kan till 
exempel handla om kostnader för faddertidning, 
utskick av välkomstmaterial, annonser och PR. Till 
insamlingskostnader räknas också lönekostnader 
samt de till insamlingskostnader fördelade gemen-
samma kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som 
behövs för att administrera organisationen.
Administrationen är en kvalitetsgaranti för att peng-
arna används på rätt sätt. Exempel på administra-
tionskostnader är revision, verksamhetssystem, eko-
nomipersonal samt de till administrativa kostnader 
fördelade gemensamma kostnaderna.
Gemensamma kostnader är bland annat kostna-

der för lokaler, hyra av gemensamma maskiner 
och inventarier. 

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
Bundet eget kapital består av ett stiftelsekapital 
i form av en insats från danska Børnefonden vid 
uppstartandet av Barnfonden 1990.

Det fria egna kapitalet, som kan disponeras fritt av 
styrelsen, består av balanserade överskott samt 
årets vinst.
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Not 1 Mottagna bidrag och gåvor 2015 2014 

 Fadderbidrag 78 732 246 73 513 065 
 Extra penninggåvor till fadderbarn 9 260 142 8 989 132 
 Övrig insamling 11 698 471 18 562 444 
 Utdelning Humanfonden, Minnesfonden 394 042 87 872 

 Totalt 100 084 900 101 152 513 
     
Not 2 Ändamålskostnader 2015 2014 

 Samarbetspartners kostnader för utvecklingsarbete 83 527 205 84 987 359 
 Kontorets kostnader för utvecklingsarbete 2 076 533 1 747 586 
  
 Totalt 85 603 738 86 734 945 

 Procent av mottagna bidrag och gåvor 85,5% 85,7% 
 
Not 3 Insamlings- och administrationskostnader  2015 2014 

 Totalt mottagna bidrag och gåvor (inkl. ränteintäkter)  100 268 003 101 307 456 
 
 Insamlingskostnader  10 840 188 11 633 586 
 Administrationskostnader 3 237 629 1 710 507 

 Totalt 14 077 817 13 344 093 

 Procent av mottagna bidrag och gåvor 14,0% 13,2% 
  
Not 4 Personal 2015 2014 

 Kvinnor 11 8 
 Män 2 4 

 Totalt 13 12 

 Löner och ersättningar    
 Styrelse 0 0 
 Generalsekreterare  596 759 453 805  
 Övriga anställda 4 344 533 4 064 221 

 Totalt 4 941 292 4 518 026 

 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 519 464 1 481 137 
 Pensionskostnader generalsekreterare (inkl. löneskatt) 118 460 91 526 
 Pensionskostnader övriga (inkl. löneskatt) 398 614 283 493 

 Totalt 2 036 538 1 856 156 

 Övriga personalkostnader 205 410 186 679 

 Totalt personalkostnader 7 183 240 6 560 861 
     
Not 5 Inventarier  2015 2014 

 Ingående anskaffningsvärde 1 368 904 1 168 903 
 Årets investeringar 1 345 625 200 000 

 Utgående anskaffningsvärde 2 714 529 1 368 903 

 Ingående avskrivningar enligt plan -1 034 699 -930 808 
 Årets avskrivning enligt plan -552 563 -103 890 

 Utgående avskrivningar enligt plan -1 587 262 -1 034 698 

 Restvärde enligt plan 1 127 267 334 205

NOTER
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Not 6 Kortfristiga placeringar Anskaffningsvärdet  Bokfört värde  Marknadsvärde 

 Swedbank 7 808 142-9  6 428 019         5 932 512  5 806 368 
 Swedbank 9 073 859-2  1 029 063      1 046 693  1 047 105 

 Totalt   6 979 205  6 853 473 
       
Not 7 Förändring av eget kapital Stiftelsekapital  Fritt eget kapital  Summa 

 Belopp vid årets ingång 36 000  7 799 498  7 835 498 
 Årets resultat   32 660  32 660 

 Belopp vid årets utgång   7 832 158  7 868 158 
       
Not 8 Övriga kortfristiga skulder   2015  2014 

 Mottagna bidrag för gåvokatalog och projekt   5 028 915  8 383 969 
 Källskatt och sociala avgifter   226 165  206 773 
 Skatteskuld   15 362  7 197 

 Totalt    5 270 442  8 597 939  
       
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2015  2014 

 Upplupna semesterlöner   496 121  722 644 
 Upplupna sociala avgifter   155 881  337 352  
 Övrigt   1 063 511  1 086 300  

 Totalt   1 715 513  2 146 296 



14�



� 15



Alliance

Kattsundsgatan 15, 203 12 Malmö
Postgiro: 901301-2 / 901301-0

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

Webbplats: www.barnfonden.se


