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VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Ordförande har ordet
Det är fantastiskt att se vilken nytta som fadderprojekten kan göra genom våra faddrars 
stöd. Det blev jag påmind om när jag besökte vårt fadderprojekt i Svay Rieng i södra 
Kambodja i november. Brunnar borras och skolor byggs, barn får gå på hälsokontroller, 
lärare får vidareutbildning och ungdomar får yrkesutbildningar, för att nämna några 
exempel. Därför gläder jag mig över att ytterligare 2 500 personer valde att bli faddrar  
i Barnfonden under året. 

I Kambodja fick jag se många konkreta exempel på fadderprojektens arbete. Jag 
mötte So Nary, en 14-årig flicka, som gjorde starkt intryck på mig. So Nary och hennes 
mamma har fått en brunn och en egen latrin, en toalett, genom fadderprojektet.  
Tack vare det är de friskare och behöver inte gå långt efter vatten längre. So Nary 
drömmer om att bli dataspecialist, men just nu oroar hon sig för om hon alls ska kunna 
gå färdigt skolan. Hon ska börja i en ny skola till hösten och då blir skolvägen längre, 
vilket oroar hennes mamma, som är rädd för att hon ska bli överfallen längs vägen.  
Personalen i fadderprojektet stödjer So Nary och försöker ordna så att flera ungdomar 
kan cykla tillsammans till skolan. So Nary har ett starkt driv och jag hoppas verkligen  
att hon får fortsätta i skolan och uppfylla sina drömmar.

Något som gör mig extra stolt är att vi under 2011 kunde starta ett nytt fadderprojekt  
i Selingué, ett område i Mali i Västafrika, där inga andra organisationer har arbetat  
långsiktigt. Det är ett utsatt område med brist på det mesta. Många barn går inte  
i skolan och flickor gifter sig och får barn tidigt. Det är vanligt att familjer förlorat ett  
eller flera barn på grund av sjukdomar och brist på hälsokliniker. Det värmer mitt hjärta 
att veta att föräldrar i det här området säger att det känns som att en tyngd har lyfts 
från deras axlar – för att de vet att deras barn kommer att ha bättre förutsättningar  
i livet. Något som bara stärker mig i min övertygelse, att det är ett viktigt arbete som 
våra faddrar och givare bidrar till. 

Men trots allt hårt arbete kommer bakslag, katastrofer som vi inte kan påverka.  
Under 2011 drabbades Östafrika av en torka som ledde till allvarlig matbrist och över 
10 miljoner människor hotades av svält. Genom våra samarbetsorganisationer delades 
över 800 ton mat ut i norra Kenya. Jag vill tacka er som stöttade den insatsen – era 
bidrag räddade liv!    

Ett stort tack till alla våra faddrar och givare som 
gör vårt viktiga arbete möjligt. Ni gör skillnad!

Annikki Schaeferdiek 
Ordförande i Barnfondens styrelse
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Barnfonden är en fadderorganisation som arbetar 
för att barn som lever under fattiga förhållanden 
i Afrika, Asien och Latinamerika ska få gå i skolan 
och få tillgång till hälso- och sjukvård. Vi förbättrar 
familjers möjlighet att försörja sig själva och vi är 
med och skapar en långsiktig utveckling i det  
omgivande samhället.

Barnfonden är medlem i det internationella  
nätverket ChildFund Alliance, som består av tolv 
barnfokuserade biståndsorganisationer. Tillsam-
mans arbetar vi för att skapa en långsiktig och  
meningsfull förändring för barn och familjer som 
lever under fattiga förhållanden i 59 länder. 

Genom våra samarbetspartners ChildFund  
International, BØRNEfonden och ChildFund  
Australia stödjer Barnfonden utvecklings-
arbete i 773 fadderprojekt i Afrika, Asien och  
Latinamerika. Fadderprojekten, som finns i 25  
länder, arbetar främst med insatser inom hälsa, 
utbildning och försörjning.  

Kartan visar i vilka länder vi samarbetar med 
ChildFund International, BØRNEfonden respektive 
ChildFund Australia.

BARNFONDEN I KORTHET
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SIFFROR I KORTHET

84,2 %
Ändamålskostnader

2,6 %
Administrations-
kostnader

13,2 %
Insamlingskostnader

83,2 %
Faddrarnas  
månadsbidrag

9,4 %
Extra gåvor  
till fadderbarn

7,1 %
Övrig insamling  
(bl a via företag  
och Gåvokatalog)

0,3 %
Övriga intäkter

  2011 2010 2009 2008 2007

Verksamhetsintäkter (Mkr) 78,9  77,6      74,7      71,4      64,7    

Balansomslutning 13,9  13,1      12,8      13,4      13,6    

Överföring av medel (%) 84,2  85,2      84,8      84,9      84,5    

Insamlade medel/anställd (Mkr)  6,6 5,8      5,7      6,5      6,8    

Insamling 2007-2011  (Mkr)

Barnfondens totala intäkt har ökat med 21,9 % från 
2007 till 2011. 2011 uppgick den totala insamlingen  
till 78,9 Mkr, en ökning med 1,6 % jämfört med  
föregående år.

Antal fadderskap 2007-2011

Antalet fadderskap har i genomsnitt ökat med 5,4 %  
under åren 2007 till 2011. 2011 var ökningen 0,5 %.

Resultat och ställning

Härifrån kommer pengarna

Så här används pengarna
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28 102 
28 102 fadderbarn och 
deras familjer och byar 
fick stöd av Barnfonden 
per den 31 dec 2011.

1,6
Intäkterna ökade 
med 1,6 % under 
2011.

6,6
Vi samlade in 
6,6 Mkr/anställd.

15,8
Våra administrations- 
och insamlingskost-
nader uppgick till  
15,8 % under 2011.

12
Barnfonden  
hade i medeltal  
12 anställda.

FLER NyCKELTAL
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Hälsa
I de länder där Barnfonden arbetar är sjukdomar 
och olika hälsoproblem en ständig riskfaktor  
som hindrar barnen från att växa, gå i skolan  
och må bra. 

För att förbättra hälsan hos barn och familjer i  
fadderprojekten erbjuds de regelbundna hälso-
kontroller och vaccinationer. Mycket fokus läggs 
också på att sprida kunskap om hur man skyddar 
sig mot allvarliga sjukdomar, som malaria och  
hiv/aids. För att ge barnen bättre grundförutsätt-
ningar arbetar fadderprojekten också med för-
bättringar i hemmiljön. Det kan till exempel handla 
om att öka tillgången till näringsrik mat, rent vatten 
och toaletter.

Utbildning
Att barn får gå i skolan är en förutsättning för att 
minska fattigdomen i världen. Genom utbildning 
ökar barns chanser att i framtiden få ett arbete 
och en försörjning. Att få lära sig läsa och skriva är 
också viktigt för kunna ta tillvara sina rättigheter 
och göra sin röst hörd. 
 
Barnfonden arbetar för att alla fadderbarn ska  
få gå i skolan. I många områden där fadderpro-
jekten startas är det långt till närmsta skola och  
om det finns en skola i byn är den ofta i behov  
av renovering och tillbyggnad. Ett första steg blir  
då att renovera eller bygga en ny skola och att i  
samarbete med lokala myndigheter förse skolan 
med utbildad personal och utrustning. 

Barnfonden arbetar också med att förbättra  
kvaliteten på utbildningen. Vi arbetar för att skapa 
bra skolor där barnen stimuleras, känner sig trygga 
och får utvecklas på sina egna villkor.

BARNFONDENS ARBETE

Barnen i fokus

I allt Barnfondens arbete är barnen i fokus och alla insatser utgår från barnens behov och  
rättigheter. Vi arbetar tillsammans med barn och deras familjer för att förbättra tillgången till  
utbildning, hälsovård och möjligheten till försörjning. På så sätt skapar vi tillsammans en bättre  
framtid – både för det enskilda barnet och för det omgivande samhället.

Genom Barnfondens faddrar får över 28 000 fadderbarn, familjer och de samhällen de lever  
i stöd genom ett fadderprojekt. De viktigaste arbetsområdena i fadderprojekten är utbildning, 
hälsa och försörjning.
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Försörjning
Målsättningen med Barnfondens arbete är att  
familjerna på sikt ska ha möjlighet att försörja sig 
själva och ge sina barn det de behöver. Därför är 
arbetet med att förbättra familjernas försörjnings-
möjligheter och att finna nya inkomstkällor en viktig 
del av insatserna i fadderprojekten.  

För tonåringar som har lämnat eller gått ut skolan  
är det viktigt att hitta en bra försörjning. Annars finns 
det risk för att se söker sig till storstäder eller emigrerar 
illegalt. I båda fallen riskerar de att exploateras som 
billig arbetskraft under farliga arbetsförhållanden.

Beroende på vilka förutsättningar och behov som 
finns i ett projektområde, arbetar Barnfonden på 
olika sätt för att förbättra försörjningsmöjligheterna. 
Det kan till exempel handla om att sprida kunskap 
om nya jordbruksmetoder, om att erbjuda yrkesut-
bildningar eller mikrolån för att starta egen verk-
samhet.

Familjerna deltar i fadderprojekten
Målsättningen med allt Barnfondens arbete är att 
skapa en långsiktig utveckling av hela det lokala 
samhället. Att stärka familjerna, så att de får kunskap 
och kapacitet att själva driva utvecklingen vidare, 
är en grundläggande förutsättning för att utveck-
lingen ska bli hållbar. De lokala fadderprojekt som 
Barnfonden stödjer arbetar med långsiktiga insatser 
som sträcker sig över 10-20 år. 

Fadderprojekten startas i samarbete med de familjer 
som bor i området. Deras engagemang är avgöran-
de för att fadderprojektet ska bli framgångsrikt. Vid 
projektstarten bjuds familjerna in till diskussioner för 
att tillsammans komma fram till vilka behov som finns 
och vilka underliggande orsaker som finns till olika 
problem. Därefter sätts en plan över aktiviteter upp. 

De mest utsatta familjerna får möjlighet till extra stöd 
genom att ett barn i familjen får en fadder. Men alla 
familjer i området får del av projektets insatser, till 
exempel när det borras brunnar eller sker förbättringar 
i hälsokliniker och skolor.

Familjerna som deltar väljer en styrelse för fadder-
projektet, där också barn och ungdomar är med 
och gör sin röst hörd. Fadderprojekten samarbetar 
också med andra organisationer och med myndig-
heter på både lokal och regional nivå.
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ExEMpEL pÅ INSATSER UNDER 2011 

Nytt fadderprojekt startade i Mali
I Selingué i södra Mali startade Barnfonden i juli 2011 
ett nytt fadderprojekt som heter Yelen. I området bor 
55 000 människor i 26 byar. Hälften av dem är barn.

Förutsättningarna för barnen är svåra. Vart femte 
barn dör före fem års ålder av orsaker som under-
näring, malaria eller diarrésjukdomar. De få skolor 
som finns är i mycket dåligt skick – och många barn 
får aldrig ens chansen att börja skolan. Detta gäller 
särskilt flickor. 

Genom det nya fadderprojektet arbetar Barnfonden 
för att alla barn i området ska få möjlighet att gå  
i skolan, tillgång till hälsovård om de blir sjuka och  
för att deras familjer ska få bättre möjlighet att  
försörja sig. 

Familjerna i området är väldigt förväntansfulla inför 
vad fadderprojektets arbete ska leda till.

 – Jag är glad för att Barnfonden kommit hit och 
jag ser fram emot att se min by och våra omgiv-
ningar utvecklas, säger Seriba Traore som är pappa 
till ett av fadderbarnen.

Några av de första fadderbarnen som blev  
inskrivna i projektet fick en fadder redan i augusti. 
Vid årsskiftet hade över 230 barn fått en fadder. 

Under hösten påbörjades bygget av en ny skola  
i byn Tiéguekourouni. I byns gamla skola trängs  
190 elever i två hus byggda av lera och två provi-
soriska skjul. I flera av klassrummen finns inte ens 
bänkar utan barnen sitter direkt på marken eller på 
tegelstenar. Under regnsäsongen kan barnen inte 
alls gå i skolan eftersom taken förstörs av de kraftiga 
regnen. Den nya skolan kommer att ha tre klassrum, 
nya toaletter, ett kontor för rektor och lärare och 
förvaringsutrymmen så att skolböcker och annat 
material inte blir förstört.

Det har även borrats två brunnar och en äldre bygg-
nad, som de lokala myndigheterna har donerat, har 
renoverats och används som fadderprojektskontor.
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Livsviktig insats mot matbrist 
i Kenya och Etiopien
Efter att Östafrika drabbats av den värsta torkan  
på över 60 år slog skördarna fel och under 2011 
utvecklades en katastrof där miljontals människor 
hotades av svält. 

I Kenya och Etiopien startade Barnfondens  
samarbetsorganisationer ChildFund Kenya och  
ChildFund Ethiopia en hjälpinsats som Barnfondens 
givare bidrog till med 270 000 kr.

Insatserna riktades mot de mest utsatta grupperna: 
barn under fem år och gravida eller ammande 
kvinnor. För barn under fem år är undernäring extra 
allvarligt eftersom det innebär att deras utveckling 
hindras och de kan få livslånga skador. Totalt fick  
73 000 barn och kvinnor matleveranser och annat 
stöd. I Kenya delades över 820 ton mat, bland annat 
majsmjöl, bönor och näringsberikad gröt, ut på över 
600 förskolor.

Näringsrik frukt till familjer i Kambodja
I Kambodja har utsatta familjer i området Svay Rieng i 
sydöstra Kambodja fått fruktträd genom Barnfondens
gåvokatalog. Undernäring är ett stort problem på 
landsbygden i Kambodja och frukt är ett viktigt  
näringstillskott för både barn och vuxna.

Träden som delades ut är bland annat mango-, 
citron- och guavaträd. Vid utdelningen av träden 
fick familjerna utbildning om hur de ska ta hand om 
sina träd för att de ska växa bra och snabbt få frukt. 
De fick också information om hur man ska göra när 
man planterar träden och om vilken sorts gödning 
träden behöver.

Bun Nath som går i sjunde klass och bor i byn  
Andoung är ett av de barn som fått fruktträd. Han 
har fått två fruktträd som han planterat på sina  
föräldrars jordlott. Bun Nath hoppas att träden snart 
ska få frukt. Han tar noga hand om sina träd varje 
dag efter skolan och ser till att hans småsyskon inte 
leker för nära träden och förstör dem.

 – Jag önskar att jag hade fler fruktträd så att  
jag kunde dela med mig till våra grannar, säger  
Bun Nath.
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13 800 fadderbarn fick stöd i Benin  
– 2 000 genom svenska faddrar
I Benin har över 13 800 fadderbarn och deras  
familjer i 318 byar fått stöd genom fadderprojekten. 
Svenska faddrar stödjer över 2 000 av dessa  
fadderbarn. I byarna bor totalt en halv miljon  
människor som också fått del av insatsen. 

Insatsen i siffror:

Utbildning
15 nya förskolor har byggts
Tillbyggnad 103 klassrum i befintliga skolor 
281 ungdomar har fått en yrkesutbildning
1 294 bänkar till skolor
2 skolbibliotek
1 019 föräldrar har fått lära sig 
hur man startar ett föräldraråd

Försörjning
6 800 kvinnor har deltagit i försörjningsprojekt
4 560 personer har fått mikrolån 
405 kvinnor har fått ledarskapsutbildning 
79 plantskolor har fått stöd
471 familjer har fått hjälp att starta en fruktodling 

Hälsa
15 148 barn har fått hälsokontroller
180 barncenter har fått stöd

Barns rättigheter och utveckling
3 000 föräldrar och 7 000 barn 
har fått information om barns rättigheter 
14 378 barn har firat afrikanska barnens dag
30 532 elever har deltagit i sommarlovsaktiviteter

Utbildningsprojekt i Etiopien 
gör att fler barn klarar skolan
I Barnfondens utbildningsprojekt i Etiopien arbetar  
vi för att förbättra skolmiljön och kvaliteten på  
undervisningen i sex skolor. Under 2011 har skolorna 
gjort stora framsteg. Sedan projektets start har  
antalet barn som fullföljer sin utbildning ökat från  
43 till 78 procent.

Skolorna som deltar har tillsammans över 7 500 
elever. Under det senaste året har skolorna fått 
flera nya klassrum, fler bänkar, stolar och böcker 
och alla skolor har fått skolträdgårdar där det 
odlas grönsaker.  

Alla skolor har nu även separata toaletter för flickor 
och pojkar, vilket i kombination med att flickorna har 
fått tillgång till bindor, har löst problemet med att 
flickor som har mens inte vågar gå till skolan.

Kvaliteten på undervisningen har höjts genom att  
lärare har fått vidareutbildning och nytt utbildnings-
material. Barnen själva har fått mer inflytande i skol-
orna genom att det startats elevråd och tjejklubbar. 

Sedan lärarna börjat använda nya utbildningsme-
toder, som låter barnen vara aktiva på lektionerna, 
har relationen mellan barn och lärare förbättras. 
Efter att barnens föräldrar fått delta i workshops har 
även de börjat engagera sig och ta upp frågor som 
rör barnens utbildning. Att barnen har sina föräldrars 
stöd och att även föräldrarna har en bra dialog 
med skolan är en viktig del i att få ännu fler barn att 
fullfölja sin utbildning.

Insatsen i siffror:

4 nya klassrum
6 skolträdgårdar
222 skolbänkar
2 796 skolböcker
4 838 elever har fått skolmaterial
3 utbildningscenter 
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1 500 myggnät till familjer i Mali
I fem byar i sydvästra Mali har 1 500 familjer fått  
impregnerade myggnät som skydd mot malaria.

 – Jag är väldigt glad för nu kommer vi inte att 
bli sjuka lika ofta. Jag har redan haft malaria två 
gånger i år, säger Samadjé, 6 år.

Myggnäten delades ut vid byarnas barncentrum 
i samband med hälsokontroller för barn. Under en 
dag fick barnen och föräldrarna lära sig mer om hur 
sjukdomen smittar och om hur man kan skydda sig 
mot malaria. Det viktigaste är att sova under mygg-
nät, eftersom malariamyggorna sticker på natten.

Malaria kan vara livshotande och måste behandlas 
på sjukhus. Men på landsbygden i Mali är det få 
människor som har kunskap om sjukdomen eller vet 
hur man skyddar sig.

 – Tidigare visste jag inte att det var myggen som 
gjorde att mina barn blev sjuka så ofta. Vi trodde  
att det var häxkraft. Nu vet jag att det är myggen 
som smittar och sedan jag fick myggnäten har inga 
av mina barn blivit sjuka, berättar Madje Bagayoko 
som har förlorat två barn i malaria.

 

Fadderbarnet Maria Elena 
har fått stödundervisning
Ett av de barn som fått en svensk fadder under 2011 
är Maria Elena, 6 år, från Cochabamba i Bolivia. 
Hon bor tillsammans med sin mamma Luisa och tre 
bröder i ett litet stenhus med jordgolv. Området de 
bor i ligger nära en stor soptipp. Det finns varken 
elektricitet, rinnande vatten eller avlopp och det 
dammar mycket. Maria Elena och hennes bröder får 
ofta ögoninfektioner och eksem. De betalar 1 dollar 
för att vattenbilen ska fylla upp deras vattentunna, 
men vattnet är inte alltid rent. Maria Elenas pappa 
arbetar på en gård där man föder upp kycklingar 
och är sällan hemma, så hennes mamma försörjer 
barnen själv. Eftersom hon inte kan arbeta heltid 
och samtidigt ta hand om barnen är det svårt att få 
pengarna att räcka till.

Sedan familjen kom i kontakt med fadderprojektet i 
Cochabamba och Maria Elena fick en fadder, Anna 
Thorell från Uppsala, har deras situation förbättrats. 

Maria Elena har börjat i skolan, men hon har svårt 
att hänga med i undervisningen eftersom hon inte 
gått i förskola. Genom fadderprojektet får hon nu 
extraundervisning och läxhjälp efter skolan för att 
komma ifatt. 

Maria Elena och hennes bröder får nu gå på 
regelbundna hälsokontroller på en klinik som drivs 
av fadderprojektet. Luisa har också fått lära sig hur 
man kan rena dricksvattnet så att barnen inte ska 
bli sjuka. Alla fadderprojekt i Bolivia lär ut SODIS-
metoden, som innebär att man renar vatten med 
UV-strålningen från vanligt solljus.

Familjens ekonomi har också förbättrats genom att 
de fått en liten vagn med möjlighet att förvara och 
hålla mat varm. Den kan Luisa använda för att på 
helgerna sälja korv och potatis vid en fotbollsplan 
i närheten. På så sätt har hon fått en välbehövlig 
inkomst till familjen. 
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ÅRET SOM GÅTT 

Barnfonden fyllde 20 år
I somras fyllde Barnfonden 20 år och det firade vi tillsammans med faddrar och festival-
besökare under en konsert på Malmöfestivalen. Lena Endre var konferencier och 
Rebecka Törnqvist, Titiyo, Sara Isaksson, Sven Lindvall, Niklas Gabrielsson och Lars Halapi 
stod för musiken.

En fadder som kom för att fira med oss var Annika Jarvi. Hennes familj har varit faddrar 
till en flicka i Burkina Faso i två år.

 – Det är jätteroligt med de teckningar och brev vi får från fadderbarnet, säger hon.

Annikki Schaeferdiek, som är ordförande för Barnfondens styrelse, tackade artisterna, 
publiken, Barnfondens personal och så klart alla faddrar.

 – Vi är väldigt glada att så många kom och firade med oss! Vi vill så klart även  
passa på och tacka de av våra 26 000 faddrar som inte hade möjlighet att komma  
till Malmö, säger Annikki Schaeferdiek.
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Undersökning visade att barn 
helst vill förbättra skolan
För andra året i rad har Barnfonden och våra sam-
arbetsorganisationer i ChildFund Alliance frågat 
barn över hela världen om deras drömmar, rädslor 
och vad de skulle göra för att förbättra för barnen  
i sitt land om de var landets ledare. I undersökning-
en, som heter Small Voices Big Dreams, deltog 4 600 
barn från 44 olika länder. Allt från några av världens 
fattigaste länder som Benin och Mali till rika länder 
som USA, Sverige och Australien.

Barnens svar visar att det som är allra viktigast för 
dem är skolan. Allra viktigast är den för barn i  
utvecklingsländer. Där anger nästan vartannat barn 
att det första de skulle göra om de var president  
eller statschef i sitt land är att förbättra skolan. I de 
rika länderna svarar vart fjärde barn skolan.

Men hur barnen vill förbättra skolan skiljer sig åt. 
Medan barnen i utvecklingsländerna i första hand 
vill bygga fler skolor, förbättra undervisningen och  
se till att alla barn får en chans att gå i skolan, vill 
flera av de svenska barnen ha mindre läxor och 
kortare dagar.

 – För barn i Sverige är det en självklarhet att få  
gå i skolan. Så är det inte för barn i länder som till  
exempel Mali, Etiopien och Burkina Faso. Det är  
tydligt att barn i utvecklingsländer förstår att  
utbildning är deras chans till en bättre framtid.  
Det är hoppingivande, säger Carolina Ehrnrooth, 
generalsekreterare för Barnfonden.

Boze Elementary utsedd till bästa skola
Skolan Boze Elementary, som är en av de sex skolor 
som deltar i Barnfondens utbildningsprojekt i Etiopien, 
har fått flera utmärkelser under året. Bland annat har 
skolan utsetts till en av de tre bästa i landet och vid 
en ceremoni fått besök av utbildningsministern, Fuad 
Ibrahim. Skolan används nu som en modellskola och 
rektorer och lärare från hela distriktet kommer för 
att se hur man arbetar med elevinflytande och nya 
utbildningsmetoder.

Lokala utbildningsmyndigheter planerar att införa 
arbetssättet med mer elevinflytande i alla skolor i 
regionen eftersom Barnfondens projekt har gett så 
bra resultat. Sedan projektets start har antalet elever 
som fullföljer sin utbildning nästan fördubblats!
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HÄRIFRÅN KOMMER pENGARNA

personliga faddrar bidrar mest
Barnfonden har drygt 26 000 personliga faddrar som stödjer vårt arbete. Faddrarnas 
månadsbidrag används till att utveckla hela området där fadderbarnet bor genom 
långsiktiga insatser inom utbildning, hälsa och försörjning.

Barnfondens personliga faddrar har möjlighet att brevväxla med sina fadderbarn och 
får varje år rapporter från fadderprojektet som berättar hur det går för fadderbarnet 
och om det arbete som genomförs i projektet tack vare faddrarna. Detta skapar en 
värdefull kontakt och ett engagemang mellan faddrar och fadderbarn.

15
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”Fadderbesök värmer hjärtat
När vi stannade utanför familjens hydda, i en liten by i 
södra Indien, kände jag genast igen alla från ett foto jag 
fått tillsammans med ett brev från mitt fadderbarn Sushila. 
Hennes mamma kom ut och mötte oss och välsignade 
oss med en bindi i pannan (en röd prick). Sushila var 
väldigt blyg till en början, men sedan hon kom fram och 
hängde röda och gula blommor runt min hals.

Under dagen fick jag se fadderprojektskontoret och  
fick lära mig mer om hur de arbetar. Jag fick också  
besöka Sushilas skola. Vi hade med spel, ritblock, pennor, 
myggnät och armband till Sushila och hennes tre systrar. 
De blev överlyckliga.

Besöket hos Sushila är en upplevelse jag aldrig kommer 
glömma. Och det var ett av mina bästa minnen från hela 
min Indienresa. När jag åkte därifrån värmde det i hjärtat 
att veta att Sushila verkligen existerar och att det lilla det 
kostar mig i månaden gör en så stor skillnad för en hel by. 
Att nu ha sett det med egna ögon betyder mycket.”

Stina Lönn, Uppsala

Engagerade faddrar besöker sina fadderbarn

”Besök hos fotbollstokiga Fousseyni i Mali
Sedan tre år tillbaka har jag varit fadder till en pojke 
i Mali. Jag har jobbat extra och sparat för att kunna  
besöka honom. Under min resa fick jag veta att jag är 
den yngsta fadder som besökt sitt fadderbarn i Mali. 

När jag kom till byn hade många människor samlats och 
jag fick hälsa på byns ledare och äldre män. Sedan gick 
vi genom byn, mellan ler- och jordhus och boskap. Mitt 
fadderbarn satt tillsammans med sin familj och släkt som 
samlats under familjens solskydd. 

När jag såg dem blev jag spänd inför mötet – hur skulle 
det bli? Fousseyni satt bland sina kusiner och alla väntade 
förväntansfullt på att jag skulle känna igen honom bland 
barnen. Det var inte helt lätt men till slut kände jag igen 
Fousseyni från fotot. Efter att vi alla suttit och pratat en 
stund visade Fousseynis pappa oss runt. Familjen ville visa 
de förändringar som skett genom fadderprojektets verk-
samhet. Det gav mig förståelse för hur viktiga insatser 
Barnfonden gör i området och jag kunde se att mina 
bidrag har stor betydelse.

Jag hade med mig en fotboll till Fousseyni och vi spelade 
ett tag tillsammans och det var väldigt roligt. Jag upp-
levde att vi fick en bra kontakt och att det var ett väldigt 
positivt möte för oss alla. Resan till Mali var en spännande 
och stark upplevelse och någonting som jag alltid  
kommer att bära med mig.”  

Malin Johansson, 17 år, Pålänge
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Extragåvor till fadderbarnet och familjen
Många faddrar väljer att även ge extra gåvor till sitt fadderbarn vid jul och vid  
fadderbarnets födelsedag. Christina van der Gaag från Uppsala skickade 500 kr  
som gåva till sitt fadderbarn Daouda i Mali. Det räckte precis till att köpa en cykel  
som gör det lättare för Daouda att ta sig till skolan.

Faddrar som ger mer 
Genom Barnfondens gåvokatalog kan man till exempel ge bort en get till en familj  
i Zambia, fruktträd till en familj i Kambodja eller skolböcker till barn i Etiopien. Som tack  
får man ett gåvokort som man kan ge bort som present. Under 2011 ökade intresset  
för gåvokatalogen och speciellt inför jul valde många faddrar, och andra givare, att  
ge bort gåvokort som julklapp.

Många faddrar ger även extra bidrag till Barnfondens utvalda projekt som gör riktade 
insatser inom hälsa, utbildning och försörjning. Utvalda projekt under 2011 var till  
exempel att bygga en förskola i Benin, att arbeta mot tuberkulos i Indien och stöd  
till ett utbildningsprojekt i Bolivia.
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Även företag och stiftelser 
stödjer Barnfondens arbete
Barnfondens arbete stöds också av flera företag. En del företag är faddrar, medan 
andra stödjer arbetet genom större engångsgåvor. Ett företag som samarbetar  
med Barnfonden är Delicard som säljer gåvokort. Den som får gåvokortet kan som  
ett alternativ välja att ge kycklingar till en familj i Brasilien eller Zambia.

Andra exempel på företag som gav stöd till Barnfondens verksamhet under 2011  
är Högfeldt Design/Capri Collection, Restaurang Tranquilo, Soft Goat och  
Studentlitteratur. 

En stiftelse som stödjer Barnfondens arbete i Mali är Echo Bay Foundation. Under 2011 
finansierade de två brunnar i byarna Tiéguekourouni och Fabara Koro, samt bygget  
av tre barncenter. Barncenter är kombinerade barn- och mödravårdscentraler som 
även fungerar som förskolor.
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KONTROLL OCH GRANSKNING
Barnfonden kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att insamlingen 
sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga 
kostnader. Barnfonden har två av Svensk Insamlingskontroll godkända 90-konton: 
901301-2 och 901302-0.

Barnfonden är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem  
i FRII har Barnfonden förbundit sig att följa den kvalitetskod som började gälla för  
alla medlemmar den 1 januari 2009. 

Barnfondens verksamhet granskas även av en auktoriserad revisor (Grant Thornton  
i Malmö). Våra samarbetspartners fadderprojekt granskas på plats av personal  
från landskontoren varje år. Dels görs en ekonomisk revision och dels undersöks att  
projektens arbete fungerar ändamålsenligt och når satta mål. Våra samarbetspartners 
landskontor granskas av externa revisorer.

19
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Om Barnfonden 
Barnfonden Insamlingsstiftelse bildades som en 
självständig organisation i december 1990 i sam-
arbete med danska BØRNEfonden. Vi är en politiskt 
och religiöst obunden organisation.

Barnfonden arbetar för att barn som lever under 
fattiga förhållanden i Afrika, Asien och Latinamerika 
ska få gå i skolan och få tillgång till hälso- och  
sjukvård. Vi ger familjer möjlighet att försörja sig 
själva och vi är med och skapar en långsiktig 
utveckling i det omgivande samhället. Barnfondens 
vision är en värld där varje barn har möjlighet att 
utvecklas på sina egna villkor – en värld där  
barnen är med och skapar en bättre framtid. 

Barnfonden är medlem i det internationella  
nätverket ChildFund Alliance, som består av tolv 
barnfokuserade biståndsorganisationer. Tillsam-
mans arbetar vi för att skapa långsiktig och  
meningsfull förändring för barn och familjer som 
lever under fattiga förhållanden i 59 länder. 

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

Barnfonden stödjer 773 fadderprojekt i 25 länder  
i Afrika, Asien och Latinamerika genom samarbete 
med ChildFund International, BØRNEfonden och 
ChildFund Australia, alla medlemmar i ChildFund 
Alliance. ChildFund International, med säte i  
Richmond, har varit verksam sedan 1938 och  
arbetar i 31 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. 
BØRNEfonden har varit verksam sedan 1972 och 
har fadderprojekt i fem länder i Västafrika.  
BØRNEfonden har sitt säte i Köpenhamn. ChildFund 
Australia, med säte i Sydney, har varit verksam  
sedan 1985 och arbetar i fyra länder i Asien.  
Alla tre samarbetspartners är politiskt och religiöst 
oberoende och leds av oarvoderade styrelser.

Barnfondens värderingar 
Barnet i fokus
Barnfonden värnar om barnets värde och rättig-
heter. Vi strävar efter att skapa ett samhälle som 
respekterar och lyssnar på barnen och som ger 
dem möjlighet att utveckla sin fulla potential.

Lokal förankring och långsiktighet
Barnfondens arbete genomförs i nära samarbete 
med familjerna. De är involverade i projekten och 
är med och fattar beslut – allt för att säkerställa att 
de ska kunna driva utvecklingen vidare. 

Respekt
Barnfonden stödjer barn och familjer oavsett tro, 
ursprung eller politisk övertygelse. Respekt – både 
för den enskilda människan och för lokalsamhällets 
kultur och värderingar – är grundläggande i vårt 
arbete. FNs konvention om barnets rättigheter är 
vägledande.

Öppenhet
Barnfondens ekonomi redovisas öppet. Verksam-
heten följs upp kontinuerligt för att säkerställa att 
våra givares medel används effektivt, ansvarsfullt 
och ändamålsenligt. 

Förståelse och engagemang
Vi vill öka kontakten och förståelsen mellan  
människor från olika delar av världen. Vi tror att  
det personliga fadderskapet kan ge insikter om 
barns liv i världen och om den egna möjligheten 
att påverka detta liv till det bättre.

ÅRSREDOVISNING
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2011 i siffror  
Totala verksamhetsintäkter 2011 uppgick till 78,9 Mkr 
(77,6 Mkr), vilket innebär en ökning med 1,6 %  
jämfört med 2010. Fadderbidragen uppgick till  
65,7 Mkr (65,3 Mkr) och extra gåvor till fadderbarn 
eller projekt till 7,5 Mkr (7,2 Mkr). Fadderbidrag  
och extra gåvor utgör tillsammans 92,7 % av den 
totala intäkten. (Jämförande siffror med 2010  
inom parentes.)

Utdelningen från Banco Fonder för 2011 blev 81 761 kr.

Under året har givare kunnat anmäla sig sig för ett 
nytt fadderskap, s.k. projektfadderskap. 144 525 kr 
har samlats in på detta sätt till stöd för Barnfondens 
arbete.

Övrig insamling, dvs all insamling som ej har  
anknytning till fadderskapet, uppgick under året  
till 5,7 Mkr (5,0 Mkr). Största delen kom från de 
personliga faddrarnas extra månadsgivande till 
Utvalda projekt som uppgick till 2,1 Mkr (2,2 Mkr). 
Genom de utvalda projekten finansieras projekt 
inom utbildning, hälsa och försörjning i fadder-
projekt världen över.

I övrig insamling ingår även Barnfondens Gåvo-
katalog, med riktade gåvor så som myggnät till en 
familj i Mali eller fruktträd till en familj i Kambodja. 
Insamlingen till Gåvokatalogen uppgick till 2,0 Mkr 
(1,8 Mkr), vilket är en ökning med 11,1 % från 2010.

Till den övriga insamlingen hör också större  
engångsgåvor från privatpersoner och företag,  
där Barnfonden mottagit 0,9 Mkr under året  
(0,9 Mkr) samt Aktuell Insamling som under andra 
delen av 2011 riktade sig till familjer som drabbats 
av torkan i östra Afrika och uppgick till 0,3 Mkr  
(0,1 Mkr).

Vi har också under året fått möjlighet att använda 
utdelningen av donationen från G. Sjöberg & M. 
Selkmans Minnesfond med 65 111 kr för ett projekt  
i Uganda.

Till ändamålet överförda bidrag uppgick till  
64,1 Mkr (63,6 Mkr) och innebär en ökning med  
0,8 % jämfört med 2010. Ändamålskostnadernas 
andel av den totala insamlingen var 84,2 %.

 
Under året överfördes sammanlagt 59,4 Mkr  
(59,5 Mkr) i fadderbidrag och gåvor till lokala  
utvecklingsprojekt i 25 länder till gagn för fadder-
barnen, deras familjer och lokalsamhällen.

Insamlingskostnaderna uppgick till 10,4 Mkr (8,2 Mkr) 
och administrationskostnaderna till 2,1 Mkr (2,6 Mkr). 
Insamlings- och administrationskostnadernas andel 
av de totala intäkterna uppgick till 15,8 % (14,1 %). 
För att bedriva insamling med hjälp av s k 90-konto 
krävs normalt att denna siffra inte överstiger 25 %.

Årets resultat uppgick till 0,1 Mkr (0,6 Mkr). För året 
var budgeterat ett minus på 0,6 Mkr. Trots att värv-
ning av nya faddrar ej nådde det budgeterade 
antalet var det, framförallt tack vare neddragning 
av personalkostnader, möjligt för årets resultat att 
visa ett litet plus. Barnfonden har ett fritt eget  
kapital på 4,95 Mkr.

Hur ändamålet främjats 
under året 
Barnfondens ändamål enligt stadgarna är att 
oberoende av politiska, rasmässiga och religiösa 
hänsyn och i överensstämmelse med Förenta 
Nationernas konvention om barnets rättigheter 
(Generalförsamlingens resolution 44/25) hjälpa  
nödlidande barn i hela världen.

Barnfondens ändamål skall främjas genom att:

•	Barnfonden	i	Sverige	verkar	för	att	erhålla	frivilliga		
 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 samhälle-  
 liga ramar sörja för en sund uppväxt, utveckling   
 och utbildning av barn, som annars skulle sakna   
 grundläggande livsförnödenheter.
•	Barnfonden	samarbetar	med	och	assisterar	
 ansvarsmedvetna organisationer över hela 
 världen för att härigenom bidra till att nödlidande  
 barn erhåller omsorg, utveckling och utbildning.
•	Barnfonden	anskaffar	finansiering	till	genomför-
 andet av projekt, som förbättrar förhållandena   
 för barn som lever under svåra omständigheter   
 och deltar i genomförande av projekten. 
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Ändamålet har under året främjats genom att 
Barnfonden har samlat in totalt 78,9 Mkr vilket är  
en ökning med 1,6 % jämfört med 2010. Som  
jämförelse kan nämnas att vi samlade in totalt  
29,2 Mkr 2001. 

84,2 % av de insamlade medlen har under året 
använts till ändamålet för insatser inom utbildning, 
hälsa och försörjning, med syfte att skapa en lång-
siktig utveckling av hela samhällen. Barnfonden  
har 26 000 personliga faddrar som stödjer totalt  
28 102 fadderbarn, deras familjer och byar i  
25 länder i Afrika, Asien och Latinamerika. Fadder-
bidragen har bland annat använts till att arbeta  
för att fadderbarnen, och de andra barnen i 
området, ska få möjlighet att gå i skolan. Bidragen 
används också till hälso- och sjukvård och till att 
förbättra familjernas försörjningsmöjligheter. Utöver 
det arbete som har finansierats med faddermedel 
har Barnfonden också finansierat större projekt  
med medel från övrig insamling.

Exempel på insatser finansierade av medel från 
övrig insamling, som har främjat ändamålet.

•	I	Etiopien	har	7	500	elever	fått	en	bättre	skolmiljö		 	
 genom att sex skolor har renoverats, fått fler klass-
 rum, bibliotek, toaletter och skolträdgårdar. För
 att höja kvaliteten på undervisningen har lärarna  
 fått utbildning i nya undervisningsmetoder. På 
 skolorna har det startats ungdomsklubbar och
 elevråd så att barnen får vara med och bestäm-
 ma och kan ta vara på sina rättigheter.  
•	I	staden	El	Alto	i	Bolivia	har	nio	skolor,	som	tillsam-
 mans har 7 426 elever, fått var sitt resurscenter   
 med skolmaterial, dator och TV. Centren används  
 i undervisningen liksom under barnens fritid. För   
 att förbättra barnens situation i skolorna har  
 lärare och rektorer fått utbildning om nya under-
 visningsmetoder och barns rättigheter.
•	I	Rajasthan	i	nordvästra	Indien	har	insatser	gjorts		
 för att stoppa spridningen av tuberkulos i 25 byar  
 i otillgängliga bergsområden. Hälsokliniker har   
 rustats upp, personal har fått vidareutbildning
 och volontärer bland lokalbefolkningen har 
 utbildats för att sprida informationen vidare.

FRIIS kvalitetskod 
Kodrapport för 2011 godkänns av styrelsen och 
publiceras på Barnfondens hemsida. 

Väsentliga händelser 
under 2011
I nära samarbete med BØRNEfonden inleddes i  
juni arbetet med ett nytt fadderprojekt i södra Mali. 
I projektet Yelen ingår 26 byar med 55 000 invånare, 
varav hälften barn. Under tre år ska 1 500 faddrar 
från Sverige värvas till projektet. I augusti spelades 
en ny reklamfilm för Barnfonden in i området. 

Barnfondens 20-årsjubileum firades samma månad 
med en konsert under Malmöfestivalen, där  
flera styrelsemedlemmar medverkade: Rebecka 
Törnqvist sjöng och Lena Endre var konferencier. 
Styrelseordförande Annikki Schaeferdiek deltog 
också i programmet. 

Med start i augusti genomfördes en insamling till 
förmån för svälten på Afrikas horn. 660 000 män-
niskor berördes av torkan och situationen bedöm-
des som livshotande för 7 000 barn, enbart i de 
områden i Kenya och Etiopien där Barnfondens 
samarbetsorganisation ChildFund International 
arbetar. Insamlingen pågick under 5 månader  
och resulterade i 270 000 kronor. 

För andra året i rad deltog Barnfonden i ChildFund 
Alliance undersökning om barns åsikter. Totalt 
besvarade 4 600 barn från 44 länder frågorna. Den 
största delen av barnen kom från utvecklingsländer 
som Bolivia, Indien och Mali. Men även barn från 
rika länder som USA, Sverige och Australien deltog. 
Bland annat svarade barnen på vad de helst vill 
göra när de har en ledig dag. Resultatet visade 
att lek med kompisar är det som prioriteras högst 
av alla barn. Det framgick också att barn i fattiga 
länder väljer skolarbete och att hjälpa till hemma 
i betydligt högre grad än barn i rika länder, som 
prioriterar att spela dataspel och resa om de har 
en ledig dag.
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Organisation och ledning 
Barnfonden leds av en oarvoderad styrelse. Under 
2011 hölls fem protokollförda möten. Styrelsen 
utvärderar sitt arbete enligt gällande styrdokument. 
Ordinarie ledamot Eva Fredrikson avtackades på 
ett styrelsemöte den fjärde april. Advokat Karin 
Grauers invaldes som ordinarie ledamot vid  
samma möte. 

Följande personer har deltagit i styrelsearbetet  
med antal närvarotillfällen inom parantes:  
Annikki Schaeferdiek (ordförande) (5), 
Sten Alfredsson (vice ordförande) (4), 
Cathrine Stjärnekull (vice ordförande) (3), 
Lena Endre (2), Karin Grauers (3),  
Helena Nilsson-Lannegren (4), Eva Radetzky (5), 
Måns Molander (2), Håkan Friberg (4),  
Rebecka Törnkvist (5), Lennart Bernard (5) och  
Eva Fredrikson (1). 

Styrelsens valberedning 2011 bestod av  
Helena Nilsson Lannegren, Håkan Friberg och  
Rebecka Törnkvist.

Barnfondens kansli ligger i Malmö. Under 2011  
arbetade 12 anställda inom avdelningarna fadder-
service, ekonomi, insamling & kommunikation samt 
program. Vid kansliet arbetar också volontärer som 
hjälper till med enklare administrativa uppgifter 
som packning av material och översättning av 
brev till fadderbarnen. Under året skedde ett byte 
av generalsekreterare. Maria Thomelius avgick på 
egen begäran och slutade i maj. Till ny general-
sekreterare utsågs Carolina Ehrnrooth som tillträdde 
i oktober. Mellan maj och oktober arbetade eko-
nomichef Kerstin Reimers som tf generalsekreterare.

Barnfondens funktionsgrupp bestod av general- 
sekreteraren, Karin Bergqvist (Fadderservice),  
Kerstin Reimers (Ekonomi), Cecilia Schön (Insamling 
& Kommunikation) och Ulrika Wedin (Program).

Revisor var Grant Thornton med Ann Theander  
som huvudansvarig revisor.

Förväntad utveckling 
i framtiden 
Ett arbete har inletts för att bredda och diversifiera 
Barnfondens insamling, främst genom en satsning 
mot företag, som väntas leda till nya givare och 
samarbetspartner 2012. En satsning på PR och  
kommunikation ska också ge ökad synlighet för 

Barnfonden. Fadderverksamheten utgör fortsatt 
grunden och kärnan i Barnfondens verksamhet, 
men ökad konkurrens och stigande marknads-
föringskostnader för värvning av faddrar ställer  
krav på nytänkande och effektivisering. 2011 
ökade givandet genom gåvokatalogen, både från 
privatpersoner och företag, och ytterligare tillväxt 
väntas 2012. Företagssatsningen och andra kom-
pletterande insamlingsvägar gör att Barnfondens 
styrelse och ledning ser positivt på möjligheten för 
fortsatt ökad insamling till stöd för utsatta barn och 
deras familjer i Afrika, Asien och Latinamerika.

Barnfonden strävar efter att hålla låga omkostnader
för insamling och administration vid kansliet i Malmö.
Detta för att kunna använda så stor del som möjligt 
av insamlade medel till det arbete som våra sam-
arbetspartners utför till förmån för barnen och deras 
familjer. Vi har under flera år överfört mellan 84 och 
85 % av insamlade medel till våra samarbetspartners. 
Under 2012 fortsätter vi vårt arbete att använda våra 
resurser så effektivt som möjligt och att kontinuerligt 
se över de kostnader där besparingar är möjliga.

Information 
Adress: Barnfonden, Västra Kanalgatan 8,  
Box 4100, 203 12 Malmö, 
Telefonnummer: 040-12 18 85.

Hemsida: www.barnfonden.se
E-post: info@barnfonden.se

Plusgiro: 901301-2 och 901302-0
Bankgiro: 901-3012 och 901-3020

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen 
vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av 
efterföljande resultat– och balansräkning.

Nyckeltal 
Totalt insamlat från månadsbidrag (tkr): 65 671 (65 290)
Verksamhetsintäkter, netto (tkr): 78 875 (77 614)
Andel medel insamlade från faddrar: 92,7 % (93,4 %)
Andel medel insamlade från företag, 
enskilda givare: 7,2 % (6,4 %)
Andel övriga intäkter:  0,3 % (0,2 %)
Andel utbetalt till ändamålet:  84,2% (85,3 %)
Andel administrationskostnader:  2,6 % (3,5 %)
Andel insamlingskostnader:  13,2 % (10,6 %)
Andel totala kostnader:  99,7 % (99,3 %)
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RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING

Resultaträkning
Not 2011 2010

Verksamhetsintäkter
Insamlade medel 1 78 874 841 77 614 315
Summa verksamhetsintäkter 78 874 841 77 614 315

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader 2 -66 429 062 -66 089 122
Insamlingskostnader 3 -10 417 671 -8 222 080
Administrativa kostnader 3 -2 080 400 -2 604 941
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -89 479 -94 947
Summa verksamhetskostnader -79 016 612 -77 011 090

Verksamhetsresultat -141 771 603 225

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter 261 423 63 844
Summa resultat från finansiella investeringar 261 423 63 844

Resultat efter finansiella poster 119 652 667 069

Årets resultat 119 652 667 069

RESULTATRÄKNING
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Balansräkning
Not 2011 2010

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 5 151 639 185 823
Summa anläggningstillgångar 151 639 185 823

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 32 633 30 974
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 204 408 293 574

Kortfristiga placeringar 6 6 216 917 5 969 255

Kassa och bank 7 359 258 6 671 943

Summa omsättningstillgångar 13 813 216 12 965 746

SUMMA TILLGÅNGAR 13 964 855 13 151 569

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 7
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital 36 000 36 000

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust 4 796 800 4 129 730
Årets resultat 119 653 667 069

Summa eget kapital 4 952 453 4 832 799

Kortfristiga skulder
Personalens källskatt 76 116 75 425
Leverantörsskulder 970 251 777 753
Övriga kortfristiga skulder 8 2 533 189 1 976 590
Förutbetalda månadsavgifter 8 4 699 193 4 667 606
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 733 653 821 396

Summa kortfristiga skulder 9 012 402 8 318 770
         

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 13 964 855 13 151 569

Ställda säkerheter Inga Inga
Ansvarsförbindelser Inga Inga

BALANSRÄKNING
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REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSpRINCIpER 
SAMT NOTER

Redovisnings- och värderingsprinciper 
Barnfondens Insamlingsstiftelses redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer  
med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och  
FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar  
lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll.

Verksamhetsintäkter
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.  
Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt  
bindande sätt. Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde.

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 balansdagen finns avtalade men ej erhållna 
gåvor från företag och organisationer, intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Fadderbidrag och faddergåvor
Med fadderbidrag avses inbetalningar ämnade för fadderbarn och pågående projekt i  
barnets fadderprojekt. Pengarna överförs, efter avdrag för administrationsavgift, till fadder-
kontoret hos våra samarbetspartners, som i sin tur säkerställer att bidraget når det barn och 
det fadderprojekt som faddern stödjer.

Med faddergåvor avses extra gåvor till fadderbarnet som via fadderkontoret kommer till  
barnet och familjen. Erhållna fadderbidrag och faddergåvor som per bokslut ännu ej  
överförts till fadderkontoret redovisas som skuld i balansräkningen.

Övriga insamlade medel
Som övriga insamlade medel räknas mottagna gåvor, som ej är relaterade till det personliga 
fadderskapet, från allmänhet, företag, organisationer, privata och ideella fonder samt stiftelser.
Till insamlade medel räknas även testamenterade gåvor och donationer. Med gåva avses  
tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation.

Donationen från G. Sjöberg & M. Selkman ingår inte i Barnfondens årsredovisning utan har 
en särskild årsredovisning som egen stiftelse. 

Finansiella intäkter
Banco Fonder
Barnfondens insamlingsstiftelse erhåller årligen via avtal med Banco Fonder en viss procent 
av fondvärdet hos de fondsparare som valt Barnfonden som mottagare.
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Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag 
enligt dess stadgar. Till ändamålskostnader räknas även avgift till Barnfondens samarbets- 
partners samt programkostnader för resor och lön för programansvarig, med uppgift att 
i samarbete med våra partners ta fram nya och övervaka befintliga projekt.  

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas kostnader som varit nödvändiga för att generera externa 
intäkter samt för att behålla och rekrytera nya faddrar. Här ingår bland annat kostnader  
för insamlingsaktiviteter, annonser, PR, reklam, kampanjer och utskick. Insamlingskostnader 
inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insamlingspersonal samt de till 
insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera organisa-
tionen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel 
på sådana kostnader är revision, administrativa system, lön för generalsekreterare och  
ekonomichef samt kostnader som inte är att hänföra till ändamålskostnader eller  
insamlingskostnader.

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

Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat 
med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjande-
perioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:
•	Balanserade	utgifter	för	programvara	3	år
•	Inventarier	5	år
•	Datorer	3	år

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Eget kapital
Eget kapital består av en insats från danska BØRNEfonden vid uppstartande av 
Barnfonden 1991.

Balanserad vinst samt årets resultat
Stiftelsens balanserade överskott, inklusive årets resultat, som är 4,9 Mkr utgör den del 
av eget kapital som kan disponeras fritt av stiftelsens styrelse.
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Not 1 Mottagna bidrag och gåvor 2011 2010
Månadsbidrag 65 671 376 65 290 851
Extra penninggåvor till fadderbarn 7 458 402 7 219 678
Övriga gåvor och bidrag (bl a Utvalda projekt) 5 663 301 4 993 691
Utdelning Humanfonden 81 761 110 095
Totalt 78 874 840 77 614 315

Not 2 Ändamålskostnader 2011 2010
Överfört till hjälparbete via samarbetspartners -64 125 254 -63 605 273
Överförd avgift till ChildFund International -1 025 392 -1 192 447
Överförd avgift till BØRNEfonden -768 189 -840 534
Programkostnader -510227 -450868
Totalt -66 429 062 -66 089 122

% av överförda bidrag och gåvor 84,2% 85,2%

Not 3 Insamlings- och administrationskostnader 2011 2010
Totalt mottagna bidrag och gåvor (inkl. ränteintäkter) 79 136 264 77 678 159

Insamlingskostnader -10 417 671 -8 317 031
Administrationskostnader -2 080 400 -2 604 941
Totalt -12 498 071 -10 921 972

 % av mottagna bidrag och gåvor 15,8% 14,1%

Not 4 Personal 2011 2010
Medelantal anställda:
Kvinnor 11 12
Män 1 1

12 13

Löner och ersättningar har uppgått till:
Styrelse 0 0
Generalsekreterare 463 600 456 360
Övriga anställda 3 100 814 3 616 252
Totala löner och ersättningar 3 564 414 4 072 612

Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 158 643 1 295 530
Pensionskostnader generalsekreterare 45 608 40 848
Pensionskostnader övriga 216 216 241 476

1 420 467 1 577 854

Övriga personalkostnader 188 847 56 876

Totala personalkostnader 5 173 728 5 707 342

Noter
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Not 5 Inventarier 2011 2010
Ingående anskaffningsvärde 883 741 846 402
Årets investeringar 55 295 37 340
Utgående anskaffningsvärde 939 036 883 742

Ingående avskrivningar enligt plan -697 918 -602 971
Årets avskrivning enligt plan -89 479 -94 948
Utgående avskrivningar enligt plan -787 397 -697 919

Restvärde enligt plan 151 639 185 823

Not 6 Kortfristiga placeringar Bokfört värde Marknadsvärde
Penningmarknadsfond Mega 5 201 620 5 201 620
Banco Likviditetsfond 1 015 296 1 015 296
Totalt 6 216 916 6 216 916

Investeringen i Penningmarknadsfonden Mega (Swedbank Robur Fonder AB) gjordes
under 2002 med 4 000 000 kr. Under 2011 har utdelning för 2010 reinvesterats 110 095 kr
i Penningmarknadsfonden Mega.

Stiftelse- Fritt eget
Not 7 Förändring av eget kapital kapital kapital Summa

Belopp vid årets ingång 36 000 4 796 800 4 832 800
Årets resultat 119 653 119 653
Belopp vid årets utgång 36 000 4 916 453 4 952 453

Not 8 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011 2010

Mottagna, förutbetalda månadsbidrag och gåvor 4 699 193 4 667 606
Mottagna  bidrag för gåvokatalog och projekt 2 533 189 1 878 367
Upplupna semesterlöner 486 712 555 945
Upplupna sociala avgifter 246 941 265 451
Totalt 7 966 035 7 367 369
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REVISIONSBERÄTTELSE
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