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SIFFROR I KORTHET

Fadderbidrag och extragåvor: 85,5%
Enskilda större givare: 6,1%

Webbshop: 2,1%
Övrigt: 6,3%

Härifrån�kommer�pengarna
Här�arbetar�vi

Fler�nyckeltal

Resultat�och�ställning

 2016 2015 2014 2013 2012 

Verksamhetsintäkter (Mkr) 93,6 100,1 101,2 92,3 86,8 

Balansomslutning (Mkr) 23,3 25,4 31,3 22,9 17,8 

Insamlade medel per anställd (Mkr) 7,2 7,7 8,4 7,7 7,9 

23 462 faddrar gav sitt 
stöd till vårt långsiktiga  
utvecklingsarbete för  
utsatta barn.

393 företag gav sitt stöd  
till vårt arbete för att ge  
fler barn möjlighet till en 
bättre framtid.

5 stiftelser gav sitt stöd  
till vårt arbete där barn 
alltid är i fokus.   

23 462  393 5

Övriga:  35 %

Kenya:  6 %

Uganda:  7 %

Indien:  7 %

Kambodja:  8 %

Burkina Faso:  8 %

Bolivia:  8 %

Etiopien:  9 %

Mali:  12 %
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ORDFÖRANDEN HAR ORDET
Vi lever i tider av oro och osäkerhet. Värderingar vi länge tyckt varit självklara befinner sig 
under attack och ifrågasätts. I grunden handlar det om humanism och medkänsla.  

Ska vi sluta oss och stänga gränser, minska möjligheten för människor att skapa en bättre fram-
tid? Ska vi primärt slå vakt om ”vårt” – eller ska vi dela med oss?

Det är frågor som är lättare att besvara när kris, krig och flyktingströmmar är på bekvämt av-
stånd. Men oändligt svårare när de inte bara finns utan direkt påverkar vår egen vardag.

Barnfondens svar är enkelt. Fred, trygghet och säkerhet kan bara byggas om alla människor får 
en rimlig chans att skapa sin framtid, utifrån sina ambitioner och förutsättningar. Barnfonden är 
ingen abstrakt konstruktion som lever sitt eget liv. Barnfonden är och förblir våra givares organisa-
tion. Vi i styrelsen och organisationen förvaltar ert förtroende, det är både ett privilegium och ett 
stort ansvar.

Vi kallar oss gärna den lilla organisationen med det Stora Hjärtat och det är verkligen sant att ett 
starkt engagemang finns i allt vi gör. Samtidigt måste vi klara att agera professionellt och korrekt, 
det förtroende våra faddrar visar oss genom att stanna kvar år efter år är vår främsta belöning.

Barnfonden agerar på många plan. I Sverige förstås med vår verksamhet och alla kontakter 
med givare och samarbetspartners. Runt om i världen i alla våra projekt tillsammans med våra 
kollegor. Men också på ett globalt plan som medlem i ChildFund Alliance, ett globalt nätverk 
med utvecklingsorganisationer som tillsammans distribuerar 3,8 miljarder kronor i mer än femtio 
länder i olika projekt. Utgångspunkten är alltid densamma – barnen är i centrum och vi arbetar för 
hållbar utveckling. 

Barnfondens och ChildFund Alliances verkliga hjärtefråga är barns rätt till ett tryggt liv, utan 
våld, trakasserier och med möjlighet till skola och utbildning. Under 2015 arbetade ChildFund 
Alliance därför tillsammans med andra organisationer för att påverka FN:s arbete med att lägga 
fast nya globala mål för de kommande femton åren. Det är utomordentligt glädjande att det 
efter hårt arbete gick att få in barns trygghet i de nya globala FN-målen. Delmål 16.2 kan synas 
självklar: ”End abuse, exploitation, trafficking and all forms of violence against and torture of child-
ren.

Ord är dock bara ord och handling något annat. ChildFund Alliance kommer inte att nöja sig 
med att detta mål äntligen lagts fast utan nu jobbar vi intensivt för att hitta modeller och verktyg 
att mäta hur detta viktiga mål förverkligas. Genom att mäta resultat och rapportera såväl fram-
gångar som motgångar vill vi hålla trycket uppe och regeringar och institutioner ansvariga för att 
leva upp till de mål de själva tagit fram.

Så mitt i all oro och osäkerhet finns det bara en väg framåt. Vi står 
fast vid de grundvärderingar som vägleder vår verksamhet. Genom 
exemplets makt vill vi, tillsammans med våra givare, visa att ett uthålligt 
arbete som ger fler barn möjlighet att skapa en egen framtid är den 
enda vägen, och den rättvisa vägen, som leder till trygghet för oss alla.

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 och 
hälsovård. Vi arbetar också för att barn ska skyd-
das 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, organisationer och boende i områdena 
som får stöd så småningom ska ta över arbetet 
och själva driva utvecklingen vidare.

Barnfonden startade 1991 och är en självständig 
del av det globala nätverket ChildFund Alliance 
som består av elva organisationer. Vi är politiskt 
och religiöst obundna och leds av en oavlönad 
styrelse.

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 
självständig organisation med en nationell styrelse. 
Tillsammans arbetar vi för att skapa långsiktig och 
meningsfull förändring för utsatta barn och familjer 
i fler än 50 länder.

Barnfonden stödjer utvecklingsarbete i 25 länder i 
Afrika, Asien och Latinamerika genom samarbete 
med amerikanska ChildFund International, danska 
BØRNEfonden och australiska ChildFund Australia. 

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 län-
derna granskas av externa revisorer. Personal från 
Barnfonden och våra samarbetspartners granskar 
också kontinuerligt arbetet. Det görs både ekono-
miska revisioner och undersökningar av insatsernas 
effekt för att säkerställa att arbetet bedrivs ända-

6�



� 7

målsenligt och når uppsatta mål.
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 styrelse godkän-
ner kvalitetskoden som publiceras på Barnfondens 
webbplats. 

Goda Testamentet är ett initiativ av Frivilligorganisa-
tionernas Insamlingsråd. Barnfondens och ett fyrtio-
tal andra ideella organisationer medverkar i Goda 
Testamentet och som medverkande organisationer 
hanterar vi testamentgåvor enligt tydliga etiska och 
juridiska riktlinjer. 

Globala�målen�
De nya utvecklingsmålen som antogs av FN:s med-
lemsstater i september 2015 har tagit ett helhets-
grepp om global hållbar utveckling. Vi ska bland 
annat utrota fattigdom och hunger, säkerställa 
allas tillgång till rent vatten och sanitet, säkerställa 
jämlik utbildning för alla och uppnå jämställdhet. 
Barnfonden och ChildFund Alliance har varit särskilt 
pådrivande för att få igenom delmål 16.2: Att 
eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel 
och alla former av våld eller tortyr mot barn. Mål 
nummer 17, som är det sista i ordningen, handlar 

om partnerskap, samarbeten, kapacitetsbyggande 
och resursmobilisering för att uppnå målen. Ett 
centralt mål för att vi tillsammans – nationer, orga-
nisationer, näringsliv och privatpersoner – ska nå de 
högt uppställda målen. 

Så�här�ger�vi�barn�chans��
till�en�bättre�framtid
Barnfondens vision är en värld där alla barn har 
möjlighet till en bättre framtid. Arbetet vi genomför 
finansieras av insamlade pengar från privatper-
soner, företag, organisationer och stiftelser. Under 
2016 har ändamålet främjats genom att vi samlat 
in 93 599 220 kronor. Arbetet bedrivs huvudsakligen 
genom insatser inom utbildning, hälsa, försörjning 
och barns rätt till trygghet och skydd med syfte att 
skapa en långsiktig utveckling av hela samhällen.

Konkreta�exempel��
på�insatser�
l  I indiska Rajasthan lever många barn ett liv i fat-

tigdom utan möjlighet att gå i skola. En anled-
ning är att det är för långt för barnen att ta sig till 
närmaste skola. En annan att barn från margina-
lisade grupper är utstötta i och inte är välkomna i 
skolan. I ett projekt som finansieras av norska Kav-
lifondet arbetar Barnfonden för att barn från olika 
minoritetsgrupper som aldrig fått chans att gå i 
skolan ska få lära sig att läsa och skriva. Tre lokala 
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lärocenter i området Kotra i Rajasthan har etable-
rats med volontärer som lärare. Lärocentren drivs 
på lokal nivå av invånarna själva. En viktig del i 
projektet är att ta tillvara den kraft, kunskap och 
vilja som finns lokalt. Målet är att barnen ska lära 
sig läsa och skriva, eftersom det är nödvändigt 
för att senare klara skolgången i en statlig skola.

l  Under 2015 och 2016 inträffade den värsta 
torkan på flera decennier i Etiopien och över 10 
miljoner människor var akut drabbade. Barnfon-
den gav under det akuta skedet katastrofstöd till 
drabbade områden och 2016 startade vi, med 
stöd av Musikhjälpen, även ett projekt i Dugda för 
att öka klimatsäkerheten och bidra till att lindra 
konsekvenserna av nästa naturkatastrof. Precis 
som i stora delar av Etiopien i övrigt så sysselsätts 
en majoritet av familjerna i Dugda av jordbruk, 
boskapsuppfödning och fiske. Konkret handlar 
insatsen om att förbättra och effektivisera jord-
bruk och boskapsskötsel, stärka förutsättningarna 
för mer diversifierade inkomstkällor samt att få 
hushåll, skolor och samhälle i stort att agera mer 
klimatsmart. Ett viktigt delmål är att öka kunska-
pen om hur man skapar trygghet och säkerhet 
för barn.

l  I Barnfondens webbshop går det att stödja vårt 
arbete genom att köpa en gåva. Under 2016 
blev storsäljaren moringaträd. Försäljningen av 
trädplantan startade före jul och resulterade i 
8 080 sålda moringaträd. Trädet kallas ofta för 
mirakelträdet på grund av sina många och 
unika egenskaper, både vad gäller näring och 
förmågan att rena vatten. Moringaträdet trivs 
i såväl torrt som tropiskt klimat och växer tre till 
fyra meter redan det första året. De näringsrika 
bladen kan ätas och är en viktig näringskälla för 
många barn. Fröna kan rostas eller malas ner till 
matolja. Förmågan att rena vatten kommer sig 
av att extrakt från trädets frön hjälper till så att 
fasta partiklar koagulerar i smutsigt vatten. Under 
2017 börjar vi planteringen, bland annat i Kenya, 
av de träd som såldes under 2016.  

l  95 procent av alla med en funktionsnedsättning 
i Etiopien lever i fattigdom. Barnfonden stödjer ett 
treårigt projekt där målet är att få fler barn med 
funktionsnedsättningar att gå i skolan. I dag går 
bara 2,5 procent av alla dessa barn i skolan. 
Fokus är bland annat att förändra attityden gent-
emot barn med särskilda behov. En annan del 
handlar om att göra skolan fysiskt tillgänglig för 
alla. Attityderna i samhället är en stor utmaning. 
I storstäderna har det skett en förändring men 
på landsbygden är det fortfarande skamligt och 
stigmatiserade att ha en funktionsnedsättning. 
Det attitydförändrande arbetet bland elever, per-
sonal och föräldrar är därför centralt i projektet. 
Skolorna vi arbetar med är så kallade integrerade 
skolor. Det innebär att de är öppna för barn både 
med och utan funktionsnedsättning. 
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Väsentliga�händelser
l  Barnfonden deltog för första gången som 

kampanjorganisation i Radiohjälpens insamling 
Världens barn tillsammans med 15 andra huma-
nitära organisationer och Sveriges Radio, Sveriges 
Television och Utbildningsradion. Vi bidrog bland 
annat till insamlingen i Malmö. 

l  Barnfonden genomförde en kampanj mot 
könsstympning med ett nytt bildspråk som fick 
stort genomslag i sociala medier. Kampanjens 
budskap, ”Låt flickor växa upp hela. Säg nej till 
könsstympning” fick stort gensvar och delades 
och kommenterades, och trafiken till hemsidan 
ökade markant under kampanjperioden. 

l  Tillsammans med Hungerprojektet, Individuell 
Människohjälp (IM) och Svalorna Indien Bangla-
desh ordnade Barnfonden konferensen Skåne-
Global som handlade om hur näringslivet i 
Skåne kan bidra till FN:s globala mål. Syftet med 
SkåneGlobal är att erbjuda en återkommande 
mötesplats för företag som vill skapa ett ansvars-
tagande näringsliv i södra Sverige.

l  Tillsammans med vårt internationella nätverk 
ChildFund Alliance genomförde vi för sjunde 
gången den omfattande undersökningen ”Small 
Voices Big Dreams”. Syftet med undersökningen 
är att ge barn som inte annars kommer till tals en 
röst. 6 000 barn i åldrarna 10-12 år från 41 länder 
deltog. Mer än en tredjedel av barnen i undersök-
ningen, 34 procent, uppgav att de inte känner sig 
trygga i skolan. Orsaken till den upplevda otrygg-
heten var allt från mobbning och förekomst av 
vapen till oro för den egna säkerheten i undermå-
ligt byggda skolor. 

Förväntad�utveckling
Vi ser fortsättningsvis ett stort behov av vårt långsik-
tiga arbete inom utbildning, hälsa och försörjning 
för och med barn och familjer i några av världens 
fattigaste länder. Ledning och styrelse ser positivt 
på Barnfondens möjligheter att växa och därmed 
komma ett steg närmare vår vision: En värld där 
alla barn har möjlighet till en bättre framtid. 

Efter en nedgång i intäkterna 2016 investerar vi och 
satsar för att öka insamlingen inom både privat gi-
vande, institutioner och stiftelser. Vi kraftsamlar och 
rullar ut en treårig strategi i syfte att ytterligare höja 
kvaliteten inom vårt arbete och nå fler utsatta barn 
och familjer med långsiktiga insatser inom hälsa, 
utbildning och försörjning. 

Inom ramen för FN:s globala mål för hållbar 
utveckling som ska vara uppnådda år 2030 bidrar 
vi till arbetet för att realisera flera av de 17 huvud-
målen. Vi fortsätter arbetet med att bygga upp vår 
opinionsbildning med stöd av vårt internationella 

nätverk ChildFund Alliance och fokuserar på barns 
rätt till trygghet och skydd, Child Protection, och 
delmål 16.2 i de globala målen. Enligt delmål 16.2 
ska övergrepp, utnyttjande, människohandel och 
alla former av våld eller tortyr mot barn elimineras. 

Organisation�och�ledning
Barnfonden leds av en oavlönad styrelse. Under 
2016 hölls fyra protokollförda möten.

Följande personer har deltagit i styrelsearbetet 
med antal närvarotillfällen inom parantes: Len-
nart Wiklund (ordförande) (3), Lennart Bernard (vice 
ordförande) (4), Karin Grauers (vice ordförande) (4),  
Sofia Svahn (4), Yasemin Arhan Modéer (2), Maria 
Thomelius (4), och Thomas Rebermark (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-, 
ekonomi- och programchef. Under 2016 arbetade 
i genomsnitt 13 anställda inom fadderservice, 
insamling och kommunikation, ekonomi, program 
och företag. Vid kansliet arbetar också volontärer 
som hjälper till med enklare administrativa uppgif-
ter som packning av material och översättning av 
brev till fadderbarnen.

2016 bytte Barnfonden revisionsbyrå från Grant 
Thornton till Baker Tilly Saxos KB med huvudrevisor 
Linda Sjöberg. 
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RESULTATRÄKNING

 Not 2016 2015  
 
Verksamhetsintäkter     
   
Insamlade medel 1 93 599 220 100 084 900 

Summa verksamhetsintäkter  93 599 220 100 084 900 
     
   
Verksamhetskostnader     
   
Ändamålskostnader 2,4 -78 223 961 -85 603 738 
Insamlingskostnader 3,4 -11 759 150 -10 840 188 
Administrativa kostnader 3,4 -3 061 612 -3 237 629 
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 5 -529 705 -552 563 

Summa verksamhetskostnader  93 574 428 -100 234 118 
     
   
Verksamhetsresultat  24 792 -149 218 
     
   
Resultat från finansiella investeringar     
   
Ränteintäkter och liknande resultatposter  36 380 54 205 
Utdelningar  4 520 128 898 
Räntekostnader   -201 -1 225 

Summa finansiella poster  40 699 181 878 
    
Resultat efter finansiella poster   65 491 32 660 

Årets resultat   65 491 32 660
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BALANSRÄKNING

 Not 2016-12-31 2015-12-31 
  
Tillgångar     
  
Anläggningstillgångar     
Immateriella anläggningstillgångar  5 448 547 897 083 
Materiella anläggningstillgångar  5 149 015 230 184 

Summa anläggningstillgångar  597 562 1 127 267 
     
Omsättningstillgångar     
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  4 153   404 084  
Förutbetalda kostnader  347 967 262 601 

Summa kortfristiga fodringar  352 120 666 685 
   
Kortfristiga placeringar 6 7 935 581 6 979 205  
   
Kassa och bank  14 427 361 16 625 726 

Summa omsättningstillgångar  22 715 062 24 271 616 
     
Summa tillgångar  23 312 624 25 398 883 
     
   
Eget kapital och skulder     
   
Eget kapital 7    
Bundet eget kapital     
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser   36 000 36 000 

Summa bundet eget kapital  36 000 36 000 
     
Fritt eget kapital    
Balanserad vinst eller förlust  7 832 158 7 799 498 
Årets resultat  65 491 32 660 

Summa fritt eget kapital  7 897 649  7 832 158 
     
Summa eget kapital  7 933 649  7 868 158 
     
   
Kortfristiga skulder     
   
Leverantörsskulder  1 348 621 1 475 435 
Övriga kortfristiga skulder 8 6 591 091 5 270 442 
Förutbetalda månadsavgifter  5 956 900 9 069 335 
Upplupna kostnader 9 1 482 363 1 715 513 

Summa kortfristiga skulder  15 378 975 17 530 725 
                   
Summa eget kapital och skulder  23 312 624  25 398 883 
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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 över-
lämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäkten 
ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde. 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 extragåvor
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 fadderbarnet bor. Mottagna fadderbidrag och 
extragåvor som per bokslut ännu ej överförts till 
samarbetspartners redovisas som skuld i balans-
räkningen.

Övrig insamling
Som övrig insamling räknas allt annat givande som 
till exempel testamenterade gåvor. 

Övriga ersättningar och bidrag
I övriga ersättningar och bidrag ingår utdelningar 
från Swedbank Robur Humanfond, från Gunnar 
Sjöbergs och Monika Selkmans Minnesfond samt 
bidrag från ChildFund International. Swedbank 
Robur Humanfond är en fond som årligen delar ut 
två procent av fondens värde till anslutna ideella 
organisationer.

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

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 
ändamålskostnader räknas också avgifter till Barn-
fondens samarbetspartners samt de till ändamåls-
kostnader 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. Admi-
nistrationen är en kvalitetsgaranti för att pengarna 
används på rätt sätt. Exempel på administrations-
kostnader är revision, verksamhetssystem, ekonomi-
personal samt de till administrativa kostnader förde-
lade gemensamma kostnaderna. Gemensamma 
kostnader är bland annat kostnader 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 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: balanserade 
utgifter 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 år 1990. Det fria 
egna kapitalet, som kan disponeras fritt av styrelsen, 
består av balanserade överskott samt årets vinst.

Redovisnings- och värderingsprinciper
Barnfondens Insamlingsstiftelses redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovis-
ningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRII:s styrande riktlinjer för årsre-
dovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. 
Årsredovisningen är även förenlig med K3-reglerna.
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NOTER

Not 1 Mottagna bidrag och gåvor 2016 2015 

 Fadderbidrag 71 624 273 78 732 246 
 Extra penninggåvor till fadderbarn 8 362 920 9 260 142 
 Projektfadderbidrag 880 479 876 951 
 Gåvokatalogen 1 990 900 2 682 080 
 Katastrofinsamling 56 803 225 075 
 Skräddarsydda projekt 5 688 317 4 810 175 
 Övrig insamling 4 380 939 3 104 189 
 Övriga ersättningar och bidrag  614 589 394 042 

 Totalt 93 599 220 100 084 900 

 I skräddarsydda projekt ingår insamling från Radiohjälpen med 2,8 Mkr (2,1) och från Forum Syd   
 med 0,2 Mkr (0,2).
 Insamling från företag uppgick till 3,1 Mkr (2,9) och från Institutioner & Stiftelser till 3,0 (2,4).   
 Utdelningen från Swedbank Robur Humanfond uppgick till 107 876 (24 042) kronor och  
 från G. Sjöberg & M. Selkmans Minnesfond till 0 (370 000) kronor.

Not 2 Ändamålskostnader 2016 2015 

 Samarbetspartners kostnader för utvecklingsarbete 76 275 340 83 527 205 
 Kontorets kostnader för utvecklingsarbete 1 948 621 2 076 533 

 Totalt  78 223 961 85 603 738 
 Ändamålskostnader i % av mottagna bidrag och gåvor.  83,6 %  85,5 %

Not 3 Insamlings- och administrationskostnader  2016 2015 

 Insamlingskostnader  11 759 150 10 840 188 
 Administrationskostnader 3 061 612 3 237 629 

 Totalt 14 820 762 14 077 817 

 Totalt mottagna gåvor (inkl. finansiella poster) 93 640 120 100 268 003 
 Insamlings- och administrationskostnader i % av  
 mottagna bidrag och gåvor  15,5% 14,0% 
  
Not 4 Personal 2016 2015 

 Kvinnor 11 11 
 Män 2 2 

 Totalt 13 13 

 Löner och ersättningar    
 Styrelse 0 0 
 Generalsekreterare  608 270 596 759  
 Övriga anställda 4 325 865 4 344 533 

 Totalt 4 934 135  4 941 292 

 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 550 305 1 519 464 
 Pensionskostnader generalsekreterare (inkl. löneskatt) 128 373 118 460 
 Pensionskostnader övriga (inkl. löneskatt) 494 008 398 614 

 Totalt  2 172 686 2 036 538

 Övriga personalkostnader 145 374         205 410

 Totalt 7 252 195 7 183 240 
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NOTER

Not 5 Anläggningstillgångar    2016 2015 

 Immateriella anläggningstillgångar
 Ingående anskaffningsvärde 1 345 625  - 
 Årets investeringar - 1 345 625 

 Utgående anskaffningsvärde enligt plan  1 345 625 1 345 625 

 Ingående avskrivningar enligt plan 448 542 - 
 Årets avskrivning enligt plan 448 536 448 542 

 Utgående avskrivningar enligt plan 897 078 448 542 

 Utgående restvärde enligt plan   448 547 897 083

 Materiella anläggningstillgångar
 Ingående anskaffningsvärde 1 368 904 1 368 904 
 Årets investeringar - - 

 Utgående anskaffningsvärde enligt plan  1 368 904 1 368 904 

 Ingående avskrivningar enligt plan 1 138 720 1 034 699 
 Årets avskrivning enligt plan 81 169 104 021 

 Utgående avskrivningar enligt plan 1 219 889 1 138 720 

 Utgående restvärde enligt plan   149 015 230 184

Not 6 Kortfristiga placeringar  2016 2015

 Marknads-  Anskaffnings-           Bokfört Bokfört
 värde  värde värde värde 
 Swedbank 7 808 142-9  6 791 994  7 109 437         6 888 888   5 932 512 
 Swedbank 9 073 859-2 1 046 385  1 029 063      1 046 693   1 046 693 
 Övriga aktieplaceringar  86 161  -      -   - 

 Totalt  7 924 540 8 138 500  7 935 581   6 979 205
       
Not 7 Eget kapital Stiftelse kapital  Fritt eget kapital  Summa 

 Ingående balans 2016-01-01 36 000  7 832 158  7 868 158 
 Årets resultat -  65 491  65 491 

 Utgående balans 2016-12-31 36 000  7 897 649  7 933 649 
       
Not 8 Övriga kortfristiga skulder   2016  2015 

 Mottagna bidrag, ej överförda    6 338 606  5 028 915 
 Personalens skatter och sociala avgifter   213 772  226 165 
 Skatter   38 713  15 362 

 Totalt     6 591 091  5 270 442  
       
Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2016  2015 

 Upplupna semesterlöner   581 585  496 121  
 Upplupna sociala avgifter   182 733  155 881  
 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter      718 045  1 063 511  

 Totalt   1 482 363  1 715 513 
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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


