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Det här är vårt viktigaste 
uppdrag!
2019 var året då barnkonventionen fyllde 30 år. 
Detta jubileum följdes tätt av att konventionen 
blev svensk lag den 1 januari i år. Om vi skapar för-
utsättningar för barns och ungas kreativitet, fantasi 
och vilja att bidra har vi bevis för att världen lyfter. 
Tillsammans med våra lokal partners och Child-
Fund Alliance gör du och vi att över 13 miljoner 
barn och familjer får ett tryggare liv. 

Vi vet att en viktig nyckel till ett tryggare liv och 
minskad fattigdom stavas jämställdhet. Men, vi 
kämpar inte för flickors lika tillgång till utbildning 
enbart eftersom det minskar fattigdom utan för att 
det är alla barns, även flickors, okränkbara rättig-
het att ha tillgång till utbildning och ett liv utan 
diskriminering. Dessutom är kvinnor mer benäg-
na att spendera pengar på saker som stöder deras 
barn, hushållet och därmed samhället.  Barnfonden 
kämpar därför för att ge flickor lika tillgång till ut-
bildning och samma möjligheter som pojkar har.

Barnet i centrum för hållbar utveckling
Vårt viktigaste uppdrag är att vara relevanta för 
barnen vi stödjer och den omvärld de växer upp i. 
Vi jobbar kontinuerligt med att följa upp vårt ar-
bete och ha en dialog med både barn och vuxna 
om vad som kan göras och hur det kan göras på 
bästa sätt. Under dessa samtal spelar klimatkrisen 
en större och större roll. Vi arbetar för att barn ska 
kunna utvecklas och vara trygga även om en kli-
matkatastrof slår till. 

Vi ser på nära håll hur barn och familjer i utsat-
ta områden drabbas av klimatförändringar. Färska 
klimatanalyser visar att ytterligare 300 miljoner 
människors hem kommer ligga under vatten år 
2050. Om bara 30 år. Vilken effekt får det på de 
över 90 miljoner barn som då drabbas? Vi vet att 
barnen drabbas hårdast och är mest utsatta för 
förtryck, våld och exploatering vid katastrofer. Vi 
måste arbeta ännu mer intensivt med att förbere-
da, utbilda och bygga motståndskraft i de områden 
där vi kan göra skillnad.

Kraven på hållbara produkter, hållbar produktion 
och hållbar affärsutveckling ökar från såväl kunder 
som investerare och ägare. Med detta ökar också 
trycket på näringslivet att vara med och bidra till 

att ändra förutsättningarna för hur vi minskar 
och möter effekterna av klimatförändringarna. 
Riskerna där fler människor är i behov av stöd, 
en lägre köpkraft och kraftigt urholkade mark-
nadsförutsättningar i samband med klimatkata-
strofer är i sig en ekonomisk drivkraft. Här kan 
Barnfonden, tillsammans med barnen, aktörer i 
civilsamhället, myndigheter och företag fylla en 
viktig roll.

Avslutningsvis och framåt
Organisatoriskt var 2019 ett år som präglades 
av förändring och förbättrade processer. Till-
sammans inom ChildFund Alliance har vi lagt 
grunden för vår framtida strategi, utvecklat vår 
ekonomistyrning och implementerat ett nytt 
verksamhetssystem med automatiserade flö-
den. Allt för att mer effektivt kunna fokusera på 
barnrättsområdet.

Med dig som fadder, månadsgivare och företags-
partner kan vi från vårt kontor i Malmö bedriva 
och utveckla vårt arbete. I den här årsberättel-
sen kan du läsa om vilken effekt våra insatser 
har. 

Åren i Barnfondens styrelse har varit otroligt 
inspirerande och jag är hedrad över att ha fått 
arbeta med så många hoppfulla, kompetenta 
människor för ett av världens viktigaste upp-
drag: Barns rättigheter och förutsättningar. När 
jag nu valt att gå vidare lämnar jag med stor 
glädje och största förtroende över stafettpinnen 
till Barnfondens nya ordförande, Yasemin Arhan 
Modéer. 

Tack alla som bidrar och engagerar er. Tillsam-
mans gör vi skillnad!

Thomas Rebermark
Avgående ordförande Barnfonden, Sverige
och styrelseledamot ChildFund Alliance.





Barnfonden ingår i ChildFund Alliance som finns i 11 medlemsländer.

Tillsammans stödjer vi cirka 13 miljoner barn och familjer i 63 länder.

Talande siffror för 2019

HÄRIFRÅN KOMMER 
PENGARNA

Företag 
1 542 000 kr.
(2%)

Offentliga bidrag
3 742 912 kr.
(4,%%)

Kambodja: 
3 000 barn och 
vuxna har fått 
information om 
riskerna med osä-
ker migration och 
trafficking. 

Mali: 2 475 barn har 
vägts och genom-
gått hälsokontroll. 
Vi har dessutom 
delat ut 6 445 
impregnerade 
myggnät.

Burkina Faso: 1 659 flickor 
har fått utbildning om sina 
rättigheter.

Etiopien: 750 skol-
barn fått tillgång till 
en ny skolbyggnad 
och nya toaletter. 

Barnfondens 17 367 faddrar stödjer 20 414 
fadderbarn runt om i världen. Många väljer ett 
ha fler fadderbarn än ett.

83 501 707 kronor – Barnfondens insamlade 
medel 2019.

Barnfonden stödjer utvecklingsprojekt i 24 
länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Genom vår gåvokatalog har 1 130 familjer fått 
kycklingar.

Barnfonden fick beviljat sitt största projekt 
någonsin – ett EU-finansierat projekt vi ge-
nomför under tre år i Indien med jämställdhet 
och klimat i fokus. Insatsen når 15 000 kvinnor 
i Indien.  

NYCKELTAL

Indonesien: 
143 personer, 
däribland lärare, 
har utbildats i hur 
de kan skapa en 
barnvänlig, inklu-
derande, trygg 
och stimulerande 
förskolemiljö. 

Allmänheten
71 707 828 kr.
(84,5%)

Externa stiftelser och fonder
5 280 636 kr. 
(6,5%)



Om Barnfonden

Vi har alltid samma utgångspunkt och det är att 
barnet är i fokus. För alla barn har rätt till ett 
tryggt liv. Ett liv utan våld och hunger. Ett liv där 
det finns möjlighet att gå klart skolan.

Vi ser till hela barnet och de faktorer, personer 
och strukturer som påverkar det. Genom att ar-
beta i samma område en längre tid får vi möjlig-
het att följa utvecklingen genom hela barndomen. 
Våra samarbetspartners arbetar intensivt med att 
förbättra barns och familjers villkor genom att fo-
kusera på utbildning, hälsa, försörjning och barns 
rätt till trygghet och skydd.

Vi är en barnfokuserad utvecklingsorganisation 
som arbetar med barns rättigheter ur ett helhets-
perspektiv. Långsiktig och hållbar utveckling är 
grunden i all vår verksamhet och vi utgår alltid 
från barnens behov. Vetskapen om att vi arbetar 
med barns liv och framtid präglar varje del av vårt 
arbete. Vårt mål är att lokala myndigheter 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 be-
står av elva medlemsorganisationer. Vi är partipoli-
tiskt och religiöst obundna och leds av en oavlönad 
styrelse. Ett stort personligt engagemang genomsy-
rar hela verksamheten, från kontakten med givare 
till arbetet tillsammans med barn och familjer i våra 
programområden.

Medlemmarna i ChildFund Alliance har förbundit 
sig att följa gemensamma riktlinjer för att skapa hög 
kvalitet inom programarbete, insamling och ekono-
misk uppföljning. Varje medlem är en självständig 
organisation med en nationell styrelse. Tillsammans 
arbetar vi för att skapa långsiktig och meningsfull 
förändring för 16 miljoner utsatta barn och familjer 
i fler än 60 länder.

Barnfonden har under 2019 stöttat utvecklingsarbe-
te i 24 länder i Afrika, Asien och Latinamerika ge-
nom samarbete med amerikanska ChildFund Inter-
national, australiska ChildFund Australia och danska 
PlanBörnefonden.



Globala målen
De globala målen för hållbar utveckling riktar sig 
till alla världens länder. Målen gäller oss alla och 
världens ledare har förbundit sig till de 17 olika må-
len för att vi till år 2030 tillsammans ska: avskaffa 
extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, 
lösa klimatkrisen och främja fred och rättvisa.

På Barnfonden är de globala målen ett ständigt när-
varande ramverk. Genom långsiktigt arbete med 
fokus på barn och insatser inom utbildning, hälsa, 
försörjning och barns rätt till trygghet och skydd 
bidrar vi till att flera av delmålen ska bli verklighet. 
Barnfonden och ChildFund Alliance har varit sär-
skilt pådrivande för att få igenom delmål 16:2. Att 
eliminera övergrepp, utnyttjande, människohandel 
och alla former av våld eller tortyr mot barn. Nu 
pågår arbetet för fullt för att nå detta viktiga mål.

Kontroll och granskning
För Barnfonden är förtroendet från våra givare 
den absolut viktigaste byggstenen i vår verk-
samhet. Svensk Insamlingskontroll kontrollerar 
att vår insamling sköts på ett ansvarsfullt sätt 
och att pengarna går till ändamålet utan oskäli-
ga kostnader. Barnfonden har två av Svensk In-
samlingskontroll godkända 90-konton: 901301-2 
och 901302-0.

Barnfondens verksamhet i Sverige och våra sam-
arbetspartners arbete på plats i länderna gran-
skas av externa revisorer. Personal från Barnfon-
den och våra samarbetspartners granskar också 
kontinuerligt arbetet. Det görs både ekonomis-
ka revisioner och undersökningar av insatsernas 
effekt för att säkerställa att arbetet bedrivs än-
damålsenligt och når uppsatta mål.

Barnfonden är medlem i Giva Sverige, de svens-
ka insamlingsorganisationernas branschorgan 
som verkar för etisk och professionell insamling. 
Som medlem i Giva Sverige har Barnfonden för-
bundit sig att följa den kvalitetskod som gäller 
för alla medlemmar. Barnfondens styrelse god-
känner kvalitetskoden som också granskas av 
revisor.  

Rent vatten och god hygien 
- grundläggande  för möjligheten till en 

trygg uppväxt med god hälsa och skolgång. 
Något alla blivit akut påminda om i och 

med corona-pandemin. 



Långsiktighet är ett av Barnfondens främsta signum. Genom att arbeta 
i samma område en längre tid får vi möjlighet att bygga nära relationer 
med familjerna och följa utvecklingen genom hela barndomen.

Arbetet vi genomför finansieras av insamlade pengar från privatpersoner, 
företag, institutioner och stiftelser. Under 2019 har ändamålet främjats 
genom att vi samlat in 83,5 miljoner kronor. Arbetet bedrivs huvudsakli-
gen genom insatser inom utbildning, hälsa, försörjning och barns rätt till 
trygghet och skydd – alltid i syfte att skapa en långsiktig utveckling av 
hela samhällen.

Tillsammans 
ger vi barn 
en bättre framtid 



Barnvänlig motståndskraft i Etiopien
Torka är ett återkommande problem i området 
Dugda i Etiopien. Barnfonden arbetar därför för 
att stärka motståndskraften både bland barn och 
vuxna för att de ska vara bättre rustade när nästa 
naturkatastrof slår till. 

Barnfondens projekt i Dugda startade 2016 och un-
der 2019 har arbetet fortsatt med att stärka funk-
tioner som är sårbara när en katastrof slår till. 80 
procent av Etiopiens befolkning är beroende av 
jordbruk och många drabbas hårt av återkommande 
perioder av torka. Vi arbetar för att skapa aktivite-
ter som kan ge inkomster vid sidan av jordbruket. 
Att lära sig vilka grödor som är bra att odla när det 
är risk för torka är ett sätt att bygga motstånds-
kraft. Att lära sig bevattningsteknik är en annan, 
liksom att stötta kvinnor att starta sina egna verk-
samheter. Genom projektet har 200 kvinnor under 
2019 fått stöd att starta egen verksamhet där de 
föder upp och säljer getter.

Det här projektet har formats för att minska de 
negativa effekterna av klimatförändringarna och 
säkerställa att barn skyddas så mycket som möjligt. 

Gymnastiklärare och elever centrala i projekt 
mot våld 
Oruro ligger på den bolivianska högplatån och är en 
av landets mest våldsamma städer. I ett 18 måna-
der långt projekt arbetar Barnfonden tillsammans 
med ungdomar för att bryta våldsspiralen. På idrot-
ten i skolan får eleverna leka, tävla och göra samar-
betsövningar – och därefter reflektera tillsammans. 

I Oruro har hälften av eleverna utsatts för våld i 
skolan. Barnfonden arbetar med våldsförebyggan-
de undervisning och för att fler unga ska känna 
till sina rättigheter. Projektet, som finansieras av 

Radiohjälpen, har som huvudfokus att förändra 
våldsamma attityder och beteenden hos föräld-
rar, lärare och elever. 

Barnfonden har under flera år arbetat med 
våldsförebyggande undervisning i Oruro, vilket 
har gett effekt. Det är lugnare nu i området och 
färre gäng. Vi har fokuserat på bemötande, kon-
fliktlösning, övergrepp i skolan och mobbning. 

Stoppa trafficking i Kambodja
I Kambodja migrerar många barn och unga till 
närliggande länder för att arbeta och bidra till 
familjens försörjning. I provinsen Svay Rieng 
där Barnfonden arbetar visar studier att mer än 
hälften av alla ungdomar under 24 år någon gång 
migrerat över gränserna – en hög siffra som vi 
arbetar för att förändra.

Barnfonden har arbetat i provinsen Svay Rieng 
i många år och sedan juli 2018 driver vi ett pro-
jekt särskilt fokuserat på att stoppa trafficking 
och skydda barn från en osäker migration. Un-
der 2019 har arbetet fortsatt för att skydda barn 
mot utnyttjande, övergrepp och våld. I projektet 
verkar vi både uppsökande för att förebygga att 
barn och unga migrerar olagligt, samt att se till 
att de som utsatts för osäker migration får stöd 
och hjälp.

Kunskapen om migration och trafficking har 
genom projektet ökat bland invånarna i Svay 
Rieng. Samtidigt som vi har arbetat med att 
sprida information har vi fokuserat på att stärka 
strukturer i samhället, både inom myndigheter 
och andra organisationer. På så vis kommer vi åt 
orsakerna till trafficking och osäker migration.

Konkreta exempel från 2019 

Idrott som en väg mot ett samhälle 
utan våld.  I Bolivia arbetar Barn-
fonden för att bryta våldsspiraler i 
hem, skola och samhälle. 

Barnfonden bygger barnvänlig mot-
ståndskraft i Etiopien, ett land som ofta 
drabbas av torka, översvämningar och 
livsmedelsbrist. Som i alla katastrofer 
är det kvinnor och barn som drabbas 
hårdast.



Väsentliga händelser  

Nytt verksamhetssystem för bättre 
administration 
Barnfonden påbörjade under 2018 arbetet med 
ett nytt verksamhetssystem som har implemen-
terats under 2019. Det nya systemet har effek-
tiviserat Barnfondens administrativa arbete och 
digitaliserat flertalet processer. Många av de 
tidigare postala utskicken har under 2019 blivit 
digitala, något vi ser har en positiv effekt både 
på ekonomi och miljö. Det nya systemet gör det 
lättare att kommunicera med givare. Alla fadd-
rar som stödjer oss kommer under 2020 att få 
tillgång till Mina sidor via Barnfondens hemsida 
där de samlat kan ta del av information om sitt 
fadderskap.

Minskade intäkter - bland annat till följd av 
avslutat samarbete
Under 2019 har Barnfonden avslutat samarbetet 
med den danska organisationen Børnefonden. 
För ett par år sedan lämnade de vår interna-
tionella allians, ChildFund Alliance, och har 
därefter gått samman med Plan International 
och bytt namn till PlanBørnefonden. Den här 
sammanslagningen bidrog till en del föränd-
ringar, bland annat att vi inte kunde ha samma 
kontroll, påverkan och inblick i verksamheten 
vi stödjer. 

Med det som utgångspunkt beslutade Barnfonden 
att avsluta samarbetet med PlanBørnefonden. De 
faddrar som hade fadderskap i Västafrika, där vi 
samarbetade med PlanBørnefonden, blev under 
2019 erbjudna nya fadderskap i våra övriga verk-
samhetsländer. Många valde att fortsätta med sitt 
fadderskap i ett nytt land, men en del såg bytet 
som en naturlig anledning att avsluta. Den här för-
ändringen medförde en större minskning i antalet 
fadderskap än vad vi normalt har. PlanBørnefonden 
ansvarar för området som vi nu har lämnat och vi 
känner oss helt trygga med att utvecklingsprojek-
ten i dessa områden kommer att fortgå i deras regi. 

Under 2019 uppgick insamlingen till 83,5 miljo-
ner kronor vilket är en minskning med knappt 13 
miljoner kronor från föregående år. Minskningen 
beror främst på ett stort antal tappade fadderskap 
med 22 275 fadderskap per den sista december 
2018 och 20 414 faderskap per den sista december 
2019. Men även på minskade bidrag från institu-
tioner och stiftelser från 14,4 miljoner 2018 till 8,9 
miljoner 2019, vilket främst beror på de bidrag som 
beviljades från Musikhjälpen 2018 men inte 2019.

Barnfondens arbete utgår till stor del från FN:s barnkonvention. 



Ny Generalsekreterare samt omorganisering
Under hösten 2019 avgick Anna Svärd som general-
sekreterare och Martina Hibell tog över som till-
förordnad generalsekreterare. Martina blev sedan 
utsedd som ordinarie generalsekreterare 1 februari 
2020. Ekonomiavdelningen har stärkts upp och för 
att jämföra med föregående år har avdelningen nu 
tre medarbetare istället för en. En av dessa tjäns-
ter, projektcontroller, tillkom som en del i en omor-
ganisering som genomfördes i augusti, där antalet 
programhandläggare minskades för att Barnfonden  
istället ska ha en starkare ekonomiavdelning.

Nytt EU-projekt sätter jämställdhet och kli-
mat i fokus
Under 2019 godkändes Barnfondens andra EU-pro-
jekt, tillika vårt största enskilda projekt hittills. 
Det känns oerhört spännande att under tre år, med 
start 2020, få jobba med EU-delegationen i Indien 
och tillsammans stärka kvinnors rättigheter och 
kapacitet. För att förändringarna ska bli hållbara 
över tid arbetar vi med tio lokala civilsamhällesor-
ganisationer. Som en del i projektet kommer dessa 
organisationer att bli stärkta i sin kapacitet för att 
arbeta med jämställdhet och klimat.

Barnkonventionen 30 år
Barnfondens arbete grundar sig i barnkonventio-
nen. Vi både planerar och följer alltid upp vårt ar-
bete med utgångspunkt i barnets bästa och för att 
stärka barns rättigheter. Den 20 november 2019 
var det 30 år sedan FN:s generalförsamling antog 
barnkonventionen. I samband med jubileet upp-
märksammade vi barnkonventionens betydelse, 

vad det innebär att den blir svensk lag från och 
med år 2020 och vilka globala utmaningar som 
kvarstår. 

Barnkonventionen är viktig och ingen annan 
konvention som rör mänskliga rättigheter 
har ratificerats så snabbt av så många länder. 
Forskning visar att det är mycket tack vare 
barnrättsorganisationer som barnkonventionen 
har fått så stor betydelse internationellt och 
nationellt.

Small Voices Big Dreams – rapporten där vi 
höjer barnens röster
I september 2019 lanserade Barnfonden och 
ChildFund Alliance den unika globala rap-
porten, Small Voices Big Dreams. 5 500 barn 
från 15 länder, däribland Sverige, har gett sin 
bild av våld, utsatthet, hot – och vad som gör 
dem trygga. Rapporten talar sitt tydliga språk: 
Bland det viktigaste vuxna kan göra för att 
stoppa våld mot barn är att lyssna på vad bar-
nen har att säga. Det anser hela 92 procent av 
barnen mellan 10 och 12 år i Sverige.

Våld mot barn förekommer över hela världen 
och korsar landsgränser, kulturer och socioeko-
nomiska grupper. För att kunna stoppa våld 
och övergrepp mot barn måste vi förstå alla 
dess dimensioner – och vi måste alltid agera 
på barnens röster, åsikter och förväntningar. 
Vartannat barn i rapporten anger att vuxna inte 
lyssnar på deras åsikter i frågor som rör dem. 

Några av kvinnorna som deltar i Barnfondens jämställdhetsprojekt i Indien.



Förväntad utveckling

Organisation och ledning 

Under 2020 kommer vi att arbeta fram en ny fem-
årig global strategi för ChildFund Alliance. En 
strategi som kommer att prägla hur Barnfonden ar-
betar och framtagandet av en ny femårsstrategi för  
2021-2025. Vi ser fram emot att gå på djupet och 
analysera vägen framåt och hur vi på bästa sätt kan 
stärka barns rättigheter. 

Som alltid har vi barnet i fokus - barnets rätt till 
utbildning, till att bli lyssnat på, till att vara frisk 
och till att vara trygg. Barnfonden tar sig också an 
de allvarliga konsekvenserna av klimatförändring-
arna, som alltid drabbar barn hårdast och som leder 
till ökad otrygghet och risk att utsättas för våld. Vi 
arbetar för att göra de områden vi verkar i bättre 
förberedda för naturkatastrofer, vattenbrist, torka 
och obrukbar jord. I vår verksamhet ser vi tydligt 
att vissa förödande effekter av exempelvis en torka 
går att förebygga, och det är just här vi vill lägga 
vårt främsta fokus. 

Under 2020 kommer vi att göra en ökad satsning 
inom informations- och kommunikationsarbete. 

Barnfonden leds av en oavlönad styrelse. Under 
2019 hölls 4 protokollförda möten. 

Följande personer har deltagit i styrelsearbetet 
med antal närvarotillfällen inom parantes: Thomas 
Rebermark (ordförande) (4), Karin Grauers (vice 
ordförande) (4), Yasemin Arhan Modéer (vice ord-
förande) (4), Lennart Wiklund (2), Maria Thome-
lius (4), Petra Bergarp (4), Johanna von Bahr (3), 
Edvard Hall (3) och Sofia Svahn (0). 

Valberedningen bestod enligt styrelsebeslut 2015 
av Lennart Bernard från Barnfonden och två exter-
na medlemmar. Annikki Schaeferdiek (Syster P) 
och Sten Alfredsson (Lagercrantz Group). Under 
hösten valdes Lennart Wiklund till ny ordförande i 
valberedningen och en ny instruktion för valbered-
ningen antogs av styrelsen.  

Vi ser ett stort behov att öka medvetenheten 
om barns rättigheter, om vårt ansvar för barns 
rättigheter och om hur miljö och klimat påver-
kar just barn. Vi lever i en global värld där våra 
val påverkar människor i andra delar av världen, 
och där svenska företags och svenska politikers 
handlingar kan få effekter långt bortom Sveri-
ges gränser. 

Barnfondens faddrar är de som utgör grunden i 
vår finansiering och därmed också gör det möj-
ligt för oss att vara med och göra skillnad för 
barn i 19 länder. Även under detta år kommer vi 
fortsätta att finnas till hands vid frågor och fun-
deringar och för att underlätta kontakten mellan 
fadder och fadderbarn. Att våra givare känner 
sig trygga med och välkomna hos Barnfonden 
är centralt för oss och vi arbetar hela tiden för 
att utveckla kommunikationen med våra givare. 
Parallellt arbetar vi aktivt för att hitta fler som 
vill vara med och stödja oss. 

I januari 2020 avslutade Thomas Rebermark 
sitt uppdrag och som ny ordförande har styrel-
sen utsett Yasemin Arhan Modéer. Karin Grau-
ers fortsätter som vice ordförande och Petra 
Bergarp valdes in som vice ordförande. 

Barnfondens kontor ligger i Malmö. Generalse-
kreteraren leder arbetet med stöd av program-
chef, ekonomichef och insamlings- och mark-
nadschef. Under 2019 arbetade i genomsnitt 
17 tjänster inom givarservice, insamling och 
kommunikation, ekonomi, program och före-
tagssamarbeten. På Barnfondens kontor har vi 
också en volontär som hjälper till med enkla-
re administrativa uppgifter såsom packning av 
material och översättning av brev till fadder-
barnen. Ett värdefullt stöd till kontoret under 
2019 har också varit de två praktikanter som in-
gick i kommunikationsgruppen under hösten. 



Riskhantering

Hållbarhetsupplysningar

Barnfonden Insamlingsstiftelses placeringspolicy 
föreskriver att stiftelsens finansiella tillgångar en-
bart får placeras på bankkonton i SEK eller i nå-
gon av valutorna EUR eller USD, samt i hållbara 
räntefonder och penningmarknadsfonder med låg 
risk. Föreningen har som policy att sälja aktier som 
erhålls som gåva omedelbart och därigenom inte 
bedriva placeringsverksamhet i aktier. En förteck-
ning över aktuella placeringar återfinns i not 12. 

Hållbarhet för Barnfonden handlar om att vi lång-
siktigt kan tillgodose barns säkerhet och trygghet 
på bästa sätt över tid. Vi måste se till att miljön 
och klimatet inte skapar en ännu sämre situation 
för dessa mest utsatta och vi måste tillgodose den 
sociala hållbarheten som handlar om det dagliga ar-
betet att tillgodose basbehov som mat, utbildning, 
trygghet, tillgång till el och vatten. Vårt uppdrag är 
att bygga ett långsiktigt och inkluderande samhäl-
le där grundläggande mänskliga behov uppfylls och 
barns säkerhet sätts i främsta rummet. Vi ser också 
till den ekonomiska hållbarheten med självförsör-
jande familjer som klarar av att stå emot klimatets 
nycker såväl som politiska oroligheter. Den ekolo-
giska hållbarheten ses ofta som en förutsättning för 
såväl social som ekonomisk hållbarhet. Den socia-
la hållbarheten ligger i sin tur till grund för att en 
ekonomisk hållbarhet är möjlig. Vi diskuterar kon-
tinuerligt med våra samarbetsorganisationer och 

genom våra partners i ChildFund Alliance hur 
vi på bästa sätt kan jobba med alla tre dimen-
sioner parallellt. Faller den ena, faller alla tre. 
I vår arbetsmiljöpolicy ingår riktlinjer, rutiner, 
mål och aktiviteter för att uppnå effektivitet 
och kvalitet i vårt arbete med arbetsmiljö, jäm-
ställdhet och mångfald. Arbetet är en kontinu-
erlig process av ständiga förbättringar som do-
kumenteras och revideras årligen. Policyn ses 
över årligen och revideras vid behov. Lagar, för-
ordningar och myndighetskrav utgör minimik-
rav för stiftelsen. Vi jobbar proaktivt och aktivt 
för en arbetsplats fri från diskriminering som 
främjar våra medarbetares hälsa, arbetsglädje 
och effektivitet. Det gör vi bl.a. genom utbild-
ningar, skyddsronder, information och dialog i 
olika forum för samverkan, samt utvärdering 
och vid behov reviderade förebyggande och ak-
tiva processer och rutiner.



  20190101 - 20191231 20180101 - 20181231

Belopp i kr.  Not    
   

Verksamhetsintäkter 3,4

Bidrag  11 561 231 16 985 487  
Gåvor  70 712 145 79 177 416
Övriga intäkter   1 228 331 56 874

Summa verksamhetsintäkter  83 501 707 96 219 777

Verksamhetskostnader 6,7  

Ändamålskostnader   -65 846 375 -78 306 717
Insamlingskostnader  -13 062 162 -12 717 338
Administrationskostnader 5 -3 652 153 -3 905 625

Totala verksamhetskostnader   -82 560 690 -94 929 680

Verksamhetsresultat  941 017 1 290 097

 

Resultat från finansiella 
investeringar 8,9

Ränteintäkter och liknanden resultatposter  425 880 220 096
Räntekostnader och liknande resultatposter  -290 354 -511

Resultat efter finansiella poster  1 076 543 1 509 682
   

Fördelning av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)  1 076 543 1 509 682

Ändamålsbestämning av medel  -1 037 788 -1 455 334

Kvarstående medel  38 755 54 348

RESULTATRÄKNING



   20191231  20181231

Belopp i kr. Not 

Tillgångar  

Anläggningstillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar  
Balanserade utgifter för programvaror 10 3 898 428 2 031 175
  
  3 898 428 2 031 175
Materiella anläggningstillgångar     
Inventarier och datorer 11 0 33 333

  0 33 333

Summa anläggningstillgångar  3 898 428 2 064 508

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  41 940 0
Aktuell skattefordran  238 234 113 938
Övriga fordringar  94 658 84 165
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 525 612 372 432

  900 444 570 535

  
Kortfristiga placeringar 12  
Övriga kortfristiga placeringar  8 230 023 8 166 890

  8 230 023 8 166 890

Kassa och bank  16 344 398 16 664 752   

Summa omsättningstillgångar  25 474 865 25 402 177   
 
Summa tillgångar  29 373 293 27 466 685

   
  

BALANSRÄKNING



   20191231 20181231

Belopp i kr. Not 

Eget kapital och skulder

Eget kapital          

Bundet eget kapital   
Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser  36 000 36 000

  36 000 36 000

Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel  8 545 093 6 529 294
Kvarstående medel  328 580 252 249
   
  8 873 673 6 781 543

Summa eget kapital  8 909 673 6 817 543
   

Kortfristiga skulder   

Skuld erhållna, ej utnyttjade bidrag  9 779 243 9 726 319
Fadderbarnsbidrag och faddergåvor  4 491 026 5 425 347
Leverantörsskulder  978 802 954 247
Övriga kortfristiga skulder  2 702 670 272 227
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 14 2 511 879 4 271 002

  20 463 620 20 649 142
   
Summa eget kapital och skulder  29 373 293  27 466 685

BALANSRÄKNING



  20190101 - 20191231 20180101 - 20181231

Belopp i kr. Not 

Den löpande verksamheten   
Resultat efter finansiella poster  1 076 543 1 509 682    
Justeringar för poster som inte ingår 
i kassaflödet, mm.  228 252 50 493

  1 304 795 1 560 175 
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten före förändringar 
av rörelsekapital  1 304 795 1 560 175 

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/minskning(+) av rörelsefordringar  -205 613 -141 353
Ökning(-)/minskning(+) av rörelseskulder  -309 818 4 676 605
Kassaflöde från den löpande 
verksamheten  789 364 6 095 427

Investeringsverksamheten
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar  -1 046 586 -3 046 762

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -1 046 586 -3 046 762  

Finansieringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 0 0   

Årets kassaflöde  -257 222 3 048 665
Likvida medel vid årets början  24 831 643 20 767 390

Likvida medel vid årets slut  24 574 421 23 816 055

Noter till kassaflödesanalysen

Not Likvida medel  20191231 20181231
Följande delkomponenter ingår i likvida 
medel:
Banktillgodohavande  16 344 398 16 664 752
Kortfristiga placeringar, jämställda med 
likvida medel  8 230 023 8 166 890

  24 574 421 24 831 642

       

KASSAFLÖDESANALYS



Förändring av eget kapital

   Ändamålsbestämda
 Stiftelsekapital  medel projekt  Balanserad vinst  Totalt
Ingående balans enl.    
fastställd balansräkning  36 000  6 529 294   252 249   6 817 543
Effekt av rättelse av fel   974 964   40 623   1 015 587

Justerad ingående balans   
2019-01-01  36 000  7 504 258   292 872   7 833 130
Ändamålsbestämt av givare   1 033 481      1 033 481
Utnyttjande
Balanserad vinst      43 062   43 062

Vid årets utgång  36 000  8 537 739   335 934     8 909 673

Rättelse av fel avser felaktig avskrivning av programvara under 2018.

    





     
   

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
  
Belopp i kr om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper 
 
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BF-
NAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplys-
ningar lämnats som krav av Svensk Insamlingskontroll. 

Verksamhetsintäkter
 
Intäktsredovisning  
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning 
redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till det verkliga värdet av det som erhållits 
eller kommer erhållas. 

Gåvor  
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. 
 
Fadderbidrag och faddergåvor  
Med fadderbidrag avses månadsbidrag från barnfaddrar. Fadderbidraget används till långsiktigt utvecklingsar-
bete för barn och familjer i de områden där fadderbarnen bor. Pengarna överförs, efter avdrag för Barnfondens 
kostnader, till respektive partner (ChildFund International, ChildFund Australia, PlanBörnefonden) som i sin tur 
säkerställer att bidraget går till det område som faddern stöder. Med extragåvor avses gåvor till fadderbarnets 
familj och/eller till projektet där fadderbarnet bor. Erhållna fadderbidrag och extragåvor som per bokslut ännu ej 
överförts till samarbetspartners redovisas som skuld i balansräkningen. 

Insamlade medel  
Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från allmänhet, företag, organisationer, samfund, privata och ideella 
fonder och stiftelser. 
 
Gåvor som kommer i form av att företag åtagit sig att betala en viss procent av sin försäljning till insamlingsorga-
nisationen är också insamlade medel eftersom det är det utomstående företaget som säljer - inte insamlingsorga-
nisationen. 
 
Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör anläggningstillgång om 
den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar.  
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs, försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redo-
visas netto, dvs, efter avdrag för försäljning- och hanteringskostnader (exempelvis eventuell gåvoskatt). 

Donerade tillgångar 
Tillgångar, framförallt aktier och andra värdepapper, som doneras till Barnfonden värderas till verkligt värde vid 
gåvotillfället. Intäkten redovisas i posten Övriga insamlade medel. I den mån det uppkommer en realisationsvinst 
eller förlust vid avyttringen redovisas denna också i posten Insamlade medel om tillgången avyttras kort efter att 
gåvan erhållits och under rubriken Resultat från finansiella poster om avyttring sker vid senare tillfälle. 

Bidrag 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till 
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. 
  

NOTER 



NOTER 

     
   
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 Barnfondens samarbetspartners samt de till ända-
målskostnader fördelade gemensamma kostnaderna

Insamlingskostnader 
Med insamlingskostnader menas kostnader som varit nödvändiga för att genererar externa intäkter samt att 
behålla och rekrytera nya faddrar. Här ingår bland annat kostnader för insamlingsaktiviteter, annonser, reklam, 
kampanjer och utskick. Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insam-
lingspersonal som de till insamlingskostnader fördelade samkostnaderna. 

Administrationskostnader 
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Administrationen utgör en 
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är revision, administrativa system 
och kostnader som inte är att hänföra till ändamålskostnader eller insamlingskostnader. Hit hör även de till admi-
nistrationskostnader fördelade samkostnaderna. 
 
Samkostnaderna, som främst omfattar kostnader för lokaler och IT, fördelas på ovanstående tre kostnadskatego-
rier baserat på de anställdas arbetsuppgifter. 

Leasing 
Samtliga leasingavtal redovisas som en operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt 
över leasingperioden. 

Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster. 
 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen 
tjänas in. 

Balansräkningen 

Kortfristiga placeringar 
Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas till verkligt värde i enlighet med ÅRL 4 kap § 14a. Föreningen 
har som policy att omedelbart sälja aktier som har mottagits som gåva och därmed inte bedriva placeringsverk-
samhet. 

Utländska valutor 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

Ändamålsbestämda medel 
Ändamålsbestämda medel består av insamlade medel som av givaren öronmärkts för ett visst ändamål. 

Balanserat kapital 
Föreningens balanserade vinst, inklusive årets resultat, utgör den del av eget kapital som kan disponeras fritt av 
föreningens styrelse. 
 
Om styrelsen vid ett senare tillfälle skulle vilja ändamålsbestämma detta balanserade kapital sker en omföring 
inom eget kapital. 



Kassaflödesanalys  
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, dvs, den utgår från organisationens verksamhetsre-
sultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida 
medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavande, kortfristiga finansiella placeringar som dels är ut-
satta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffninstidpunkten. 

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

Immateriella anläggningstillgångar 

Immateriella anläggningstillgångar - programvara 
Immateriella tillgångar i form av programvara som förvärvats av stiftelsen är redovisade till anskaffningsvärde 
minus ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Utgifter för internt genererat arbete redovisas i resultträk-
ningen som kostnad då de uppkommer. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.

Immateriella anläggningstillgångar        År   
   
Förvärvade immateriella tillgångar
Dataprogram           7   
   

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och 
nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet. 

Avskrivningar 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade för-
brukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Materiella anläggningstillgångar        År  
 
Inventarier och datorer          5   
     

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner
  
Balansomslutning
Totala tillgångar.

     
   

  
  

NOTER 



  20190101 - 20191231 20180101-20181231

Not 3  Verksamhetsintäkter    

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Allmänheten  70 712 145 79 177 416

Summa   70 712 145 79 177 416

Bidrag som redovisats i resultaträkningen 
  
Allmänheten   995 683 1 522 584  
Företag & organisationer   1 542 000 1 062 903 
Externa stiftelser & fonder  
 Radiohjälpen   3 970 946 8 700 000 
 Övriga  1 309 690 824 129  
Offentliga bidrag 
 EU  450 512 2 675 871
 Forum Syd  3 292 400 2 200 000

Summa  11 561 231 16 985 487
 

Not 4 Övriga rörelseintäkter 
  
  
Marknadsföringsstöd  939 449 0
Erhållna bidrag för personal    288 840 56 865
Övrigt  42 0 

Summa   1 228 331 56 865

Not 5 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda   
Medelantalet anställda  17 16
Varav män    4 4
Styrelseledamöter  7 6
Varav män   2 2
   
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader,
inkl. pensionskostnader
Styrelse   0 0 
Generalsekreterare   777 600 718 696
Övriga anställda   5 636 041 5 191 042 

Summa  5 636 041 5 191 042

Sociala avgifter enligt lag och avtal  2 035 835 1 822 419
Pensionskostnader generalsekreterare (inkl. löneskatt) 149 410  110 603
Pensionskostnader övriga anställda (inkl. löneskatt) 485 469 563 555

Avgående generalsekreterare uppbär avgångsvederlag fram tom september 2020 till ett totalt 
belopp om 950 000 kr. 

  

NOTER 



  20190101 - 20191231 20180101-20181231

Not 6  Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
    
Avskrivningar enligt plan fördelade per funktion
Ändamålskostnader  0 0
Insamlingskostnader  -193 000 -1 015 587
Administrationskostnader  -33 333 -50 494

Totalt  -226 333 -1 066 081

Not 7 Leasing

  2019 2018
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till   521 153 423 967
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande
Inom 1 år  447 600 521 153
Inom 2 till 5 år  163 000 610 600
Avtalet om lokalhyra i Malmö sträcker sig fram tom 2021-05-31.

Not 8 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter, övriga  14 343 15 487
Utdelningar  189 521 204 609
Valutakursvinst  222 016 0

Summa  425 880 220 096 

Not 9 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader, övriga  4 562 511
Valutakursförlust  235 286 0
Orealiserade värdeförändringar  50 506 0

Summa  290 354 511

Not 10 Balanserade utgifter för programvara

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  4 392 387 1 345 625
Årets investeringar  1 277 212 3 046 762
Avyttringar och utrangeringar  -1 576 251 

Vid årets slut  4 093 348 4 392 387

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -2 361 211 -1 345 625
Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar 1 345 624
Korrigering tidigare år  1 015 587 
Årets avskrivning  -194 920 -1 015 587

Vid årets slut  -194 920 -2 361 212

Redovisat värde vid årets slut  3 898 428 2 031 175 
 

NOTER 



  20190101 - 20191231 20180101-20181231

Not 11 Materiella anläggningstillgångar
  

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början  1 368 904 1 368 904
Avyttringar och utrangeringar  -221 763  

  1 147 141 1 368 904
Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början  -1 335 571 -1 285 077
Omklassificeringar  221 763 
Årets avskrivning  -33 333 -50 494

  -1 147 141 -1 335 571

Redovisat värde vid årets slut  0  33 333

Not 12 Kortfristiga placeringar

 Marknadsvärde  Ansk.värde  Bokf.värde 2019  Bokf.värde 2018
Räntefonder i Swedbank 8 316 426  8 521 684 8 230 024 8 166 890

Totalt 8 316 426  8 521 684 8 230 024 8 166 890

Not 13 Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

Förutbetalda hyror  136 072 0
Övriga poster  389 541 372 431

  525 613 372 431

Not 14 Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 

Upplupna semesterlöner  733 928 677 982
Upplupna sociala avgifter   230 600 213 022
Upplupna löner  950 000 0
Övriga upplupna kostnader   357 373 3 250 803
Upplupen löneskatt  239 979 129 195

  2 511 880 4 271 002

Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Effekterna av covid 19-pandemin
Barnfonden har hittills inte sett någon direkt påverkan av covid 19-pandemin men personalen arbetar 
till stor del hemifrån sedan mars månad. Även om de långsiktiga effekterna av covid 19-pandemin 
ännu är osäkra, förväntar sig Barnfonden ingen större kortsiktig effekt. Ingen personal friställs och 
inga kostnadsbesparingar är planerade.     
 

  

NOTER 
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