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Barnet är alltid i fokus i UNICEFs arbete

Allt arbete som UNICEF gör utgår från barns rättigheter och barnkonventionen.
Det handlar om att se barnet som en rättighetsbärare och säkra att alla beslut
som berör barn beaktar barnets bästa och barnets rätt till inflytande och
delaktighet. Detta för att alla barn ska ges möjlighet att utvecklas till sin fulla
potential.
Den 16 september började jag, Pernilla Baralt, mitt uppdrag
som ny generalsekreterare för UNICEF Sverige. Jag har
sedan dess investerat mycket tid i att lära känna, lyssna
och bygga relationer, inte minst till vår fantastiska personal, våra samarbetspartners, medlemsorganisationer
och andra viktiga samhällsaktörer liksom med UNICEFs
globala organisation. För att göra maximal skillnad för barn
fortsätter vi att utvecklas, både digitalt och i arbetssätt för
att ständigt vara relevanta och innovativa.
Vid årsskiftet blev barnkonventionen svensk lag och vi
arbetar för att den ska få maximalt genomslag. Vi vill också
arbeta än mer integrerat tillsammans med barn och unga.
Att lyssna på barn och unga och att stå upp för och främja
deras engagemang är en del av barns rättigheter. Vi anser
också att det ska vara självklart att barn ska kunna driva
enskilda klagomål och vill därför att Sverige ska skriva
under det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen.
Barnkonventionen är universell, precis som Agenda 2030.
Vi har nu knappt tio år kvar att leverera på målen i Agenda
2030; att ge alla barn möjlighet till liv, utveckling, utbildning, trygghet och säkerhet. Tillsammans ska vi göra allt
vi kan för att leverera resultat så att varje barn får utvecklas
till sin fulla potential.

Varje dag står UNICEF på barnets sida och arbetar för att
göra skillnad i barns liv. Och varje dag arbetar vi på UNICEF
Sverige för att möjliggöra det; genom att samla in pengar
och skapa engagemang och samarbeten, driva opinionsbildning, påverka politiska beslut och utveckla vår programverksamhet. Vårt arbete mot alla former av våld mot barn
fortsätter. Liksom arbetet med barn i socialt utanförskap.
Ett arbete som är särskilt viktigt när ojämlikheten mellan
barn ökar både nationellt och globalt. Vi fortsätter också
att arbeta för att sprida kunskap om barnkonventionen i
skolan, skydda barn på flykt samt stärka barnrättsperspektivet i biståndet.
Vi är både glada, stolta och tacksamma för att så många
människor och företag väljer att stödja oss – världens
ledande barnrättsorganisation – så att alla barn kan få se
sina rättigheter bli verklighet.

Maj-Inger Klingvall		
Pernilla Baralt
Ordförande			Generalsekreterare
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2019 i siffror

Privatinsamling 77 %
Företagsinsamling 23 %

Under 2019 uppgick UNICEF Sveriges insamlade medel
till 668 miljoner kronor. Av insamlingsintäkterna kommer
63 procent från våra Världsföräldrar (månadsgivare). De
bidrog med 421 miljoner kronor vilket var en ökning med
21 miljoner kronor jämfört med 2018. Vid årets slut var
Världsföräldrarna 282 250 personer.
Akelius Foundation matchade julkampanjen 2019 men
intäkten, 71 miljoner, redovisas 2020. Akelius samarbetar
med UNICEF i ett språkprojekt som syftar till att barn på
flykt snabbare ska få möjlighet att lära sig nya språk och
därmed underlätta integrationen.
UNICEF Sveriges totala verksamhetsintäkter uppgick till
670 miljoner kronor, att jämföras med 821 miljoner kronor
2018. 23 procent kommer från företagssamarbeten, där
den allra största delen, 33 miljoner kronor, kommer från
IKEA Foundation. En anledning till de minskade intäkterna
2019 är att avtalet med IKEA planenligt löper ut under året.
Gåvor från privatpersoner fortsätter att ha en positiv tillväxt. Förutom intäktsökningen genom våra Världsföräldrar
har engångsgåvor och katastrofinsamling starkt bidragit
till ett bra resultat 2019. Vi har även fått en gåva från en
enskild givare på 17 miljoner.

Den totala insamlingen från privatpersoner och företag till
katastrofer i världen uppgick till 44 miljoner kronor. Förutom IKEA Foundation har UNICEF Sverige flera andra
samarbetspartners, däribland H&M Foundation, Svenska
Postkodlotteriet, Gina Tricot, Akelius, Brynäs IF, Företag
för Malawi, Boråstapeter, Marathongruppen, Millicom,
Pictura, Sandvik Coromant, M-Magasin, Wackes, Nordic
Choice och Cubus, som har bidragit med mycket pengar
till UNICEFs verksamhet. Vi har under året även erhållit
ett bidrag från Radiohjälpen.
Övriga intäkter kom från testamenten, gåvor via insamlingsbrev, enskilda donationer samt försäljning av kort
och presenter.
Efter avdrag för kostnader överfördes 563 miljoner kronor
till UNICEFs verksamhet. UNICEF Sverige har ett 90-konto,
vilket innebär att organisationen står under granskning av
Svensk Insamlingskontroll (SIK). Enligt SIK:s regelverk ska
minst 75 procent gå till verksamheten, och organisationen
måste ha en redovisning som granskas av en auktoriserad
revisor. År 2019 gick 84 procent av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.
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Syrien

Konflikten i Syrien är en av de värsta humanitära kriserna i världen och den
har pågått alldeles för länge. Situationen kan kännas hopplös, men UNICEF
ger aldrig upp. Vi kommer fortsätta att göra allt som står i vår makt för att
hjälpa de syriska barnen.

Många av Syriens barn har levt i konflikt större delen av
livet, och våldet har eskalerat under 2019. Tusentals barn
utsätts återigen för ett ofattbart lidande.
Förtvivlan är stor när hundratusentals människor trängs
in i allt mindre områden utan att veta vart de ska ta vägen
härnäst. De söker skydd i tält, skolor, butiker eller offentliga
byggnader. Många tvingas sova utomhus i minusgrader.
Bomber och snö faller från himlen, och föräldrar vet inte
längre hur de ska kunna skydda sina barn.

Under 2019 har vi exempelvis:
• Levererat varma kläder och filtar till mer än
530 000 barn.
• Gett mer än 4,5 miljoner människor tillgång till vatten
och förbättrad sanitet.
• Sett till att mer än 500 000 bebisar som ännu inte fyllt
ett år fått vaccin mot farliga sjukdomar.
Oavsett vilken riktning konflikten tar härnäst kommer
UNICEF att fortsätta kämpa vid barnens sida.

VAD GÖR UNICEF FÖR BARNEN I SYRIEN?

UNICEF finns på plats i Syrien och på flera andra platser i
regionen. Vi hjälper barnen att hantera konflikten och gör
vad vi kan för att de ska ha möjlighet till fortsatt skolgång.

Vi vet att de tvingats utstå tillräckligt mycket som det är och
vi gör allt som står i vår makt för att barnen ska få den barndom de har rätt till. Vi är skyldiga dem det.

UNICEF SVERIGE 2019
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Förvaltningsberättelse 2019
ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET
2019-01-01–2019-12-31

Styrelsen och generalsekreteraren för UNICEF Sverige,
med säte i Stockholm, lämnar härmed följande redogörelse för 2019 års verksamhet.
ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

UNICEF Sverige är en ideell organisation och en av
UNICEFs 33 nationalkommittéer. Uppdraget är att samla
in pengar till UNICEFs verksamhet för barn i världen. I uppdraget ingår även att informera om UNICEF, bilda opinion
och bedriva påverkansarbete i barnrättsfrågor.
SAMMANFATTNING AV ÅRET

2019 var ett framgångsrikt år för UNICEF Sverige. Verksamhetsintäkterna uppgick till 670 miljoner kronor (821).
Av dessa överfördes 535 miljoner kronor (694) till UNICEFs
arbete i fält och 28 miljoner kronor gick till vårt arbete för
barn i Sverige.
PRIVATGÅVOR

Under 2019 har många givare generöst valt att stödja
UNICEFs arbete för alla barn. Gåvorna från svenska folket
och insamlingen från privatpersoner (exkl. stora givare)
uppgick till totalt cirka 518 miljoner kronor (506) vilket är
en ökning med 2,4 procent från 2018. Således ser vi precis

som föregående år en ökning i insamlingen under 2019,
även om den är något mindre.
Ökningen i insamlingen är främst tack vare våra Världsföräldrar (månadsgivare). En stor del av de nya givarna
kom i samband med vår tv-gala i TV4 “Världens viktigaste
kväll – och roligaste”, där över 25 000 personer anmälde
sig för att blir Världsföräldrar. Våra Världsföräldrar uppgick vid årets slut till 282 210 (275 016) och de bidrog med
421 miljoner kronor (400).
Det fina resultatet är till stor del tack vare våra lojala givare
och de engångsgåvor som kommit in under året, många i
samband med tillfällen som mors dag, fars dag samt jul.
Vi har även tacksamt mottagit flera testamenterade gåvor.
BETYDELSEFULLA FÖRETAGSSAMARBETEN

Några av UNICEF Sveriges samarbetspartners under 2019
var IKEA Foundation, H&M, H&M Foundation, Postkod
Lotteriet, Gina Tricot, Sandvik Coromant, Millicom,
Pictura, Wackes, Brynäs, TV4, Företag för Malawi, Marathongruppen, Boråstapeter och Akelius Foundation.
Den största delen av företagsintäkterna, 151 miljoner kronor, kom även 2019 från IKEA Foundation och H&M Foundation samt PostkodLotteriet.
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IKEA Foundation stödjer bland annat UNICEFs arbete i
Kina, Indien, Kenya, Rwanda och Indonesien. IKEA Foundation är en mycket betydelsefull partner som stödjer en
mängd initiativ inom hälsa, sanitet och utbildning, för att
ge barn i utsatta regioner en bättre start i livet.
H&M Foundation fortsatte sin satsning på utbildning och
barns tidiga utveckling, genom ett treårigt projekt i Mali,
Vietnam, Timor Leste och Egypten. Stiftelsen finansierar
även ett viktigt program för barn med funktionshinder i
Uganda, Peru och Bulgarien.
Under året förlängdes avtalet med Gina Tricot med ytterligare ett år. Gina Tricot fortsätter att stödja barn i slummen
i Dhaka, Bangladesh. I projektet ingår även ett samarbete
med lokala fabriker för att förbättra situationen för arbetande mödrar.
Under 2019 har även vårt samarbete med Företag Malawi,
som består av fastighetsbolagen Brunswick Real Estate,
Nordanö, Atrium Ljungberg, Möller & Partners och Areim,
förlängts med tre år. Företag för Malawi stödjer ett program där 47 500 barn får tillgång till så kallade Children’s
corner, där de får stöd och trygghet. Brunswick arrangerade även loppet Spring för Livet för fastighetsbranschen.
Intäkterna ger ytterligare stöd till barnen i Malawi.
Sandvik Coromant stödjer UNICEFs globala utbildningsprogram, och arbetar aktivt tillsammans med UNICEF Sverige för att samla in mer pengar till UNICEF. Syftet med
samarbetet är att ge barn och ungdomar möjlighet till en
trygg uppväxt och tillgång till utbildning.
Vårt samarbete med Brynäs IF grundar sig i ett gemensamt
engagemang för barns rätt till lek, vila och fritid. Som en
del av sin verksamhet driver Brynäs IF initiativet En bra
start. Verksamhetens syfte är att barn och unga, genom
olika samhällsnyttiga aktiviteter, ska få en bra start i livet,
både på och utanför isen.
En bra start har bland annat lett till ledarskapsutbildningar
för ideella ledare samt elevsamtal om normer och värderingar. En av årets höjdpunkter är firandet av barnkonventionens dag som samlar 2 000 barn i Gavlerinken. Brynäs
stödjer UNICEFs verksamhet Galz and Goals i Namibia.
För andra året i rad arrangeras Stafesten för UNICEF av vår
partner Marathongruppen. Löparevenemangen riktar sig
till framförallt företag där deltagande lag bidrar till UNICEF
via startavgifter och insamlingar. Stafesten för UNICEF
arrangerades på sju orter i landet och hade drygt 23 000
löpare. Samarbetet med Marathongruppen ger också möjligheter för UNICEF att informera och utbilda ungdomsledare om barnkonventionen.
NCC gav en stor julgåva som kommer att gå till ett projekt i
Malawi som bidrar till att ge fler barn tillgång till rent vatten.
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Boråstapeter stödjer UNICEFs arbete med en tapetkollektion för barn. För varje såld tapetrulle ur kollektionen
Scandinavian Designers Mini ger Boråstapeter en donation
till UNICEF.
Under 2019 erhöll UNICEF 24 miljoner kronor från Svenska
PostkodLotteriet. Pengarna är ett stort och viktigt bidrag till
UNICEFs humanitära arbete i katastrofer runt om i världen.
Sedan 2018 driver Akelius Foundation, tillsammans
med UNICEF, ett utbildningsprojekt i Grekland, Mauretanien och Libanon. Kärnan i projektet är en digital
plattform som underlättar för utsatta barn och ungdomar att lära sig ett nytt språk och på det sättet enklare
integreras i samhället.Under november och december
dubblerade Akelius Foundation UNICEF Sveriges intäkter, vilket gav hela 70 miljoner. Pengarna kommer att
utbetalas 2020 och kommer främst att bidra till det fortsatta arbetet med den den digitala språkplattformen.
Under julkampanjen fick vi in ett antal större gåvor från
flera företag bland annat från NCC, AFRY och Essity.
Filantropi och stora donationer
Under 2019 ökade insamling av stora gåvor med 100 procent jämfört med genomsnittet för insamlingen under tidigare år. En stor anledning till detta var en aktiedonation
till ett värde av cirka 17,2 miljoner kronor från en av våra
givare. Även bidrag från ett flertal givare/filantroper med
donationer till projekt för bland annat utbildning i Sierra
Leone, utbildning i Bhutan, utbildning i Mocambique,
Child protection i Guatemala och till uppstart av en akademi för utbildning samt utveckling av drönare i Malawi
bidrog till resultatet.
Radiohjälpen
Vi erhöll bidrag från Radiohjälpen på totalt med 3,8 miljoner
kronor som gick vidare till dels Jemen och dels Syrien.
VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

I september tillträdde Pernilla Baralt som ny generalsekreterare för UNICEF Sverige. Innan dess var Pernilla stats
sekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsministern där
hon bland annat hade ansvar för propositionen att göra
barnkonventionen till lag och för Sveriges bidrag till det
globala partnerskapet mot våld mot barn. Hon har även
haft ledande positioner inom EU-kommissionen i Bryssel
och i Stockholm. Pernilla har även varit chef för tanke
smedjan Global Utmaning. Hon har läst statsvetenskap,
internationell rätt och internationella relationer, och har
examen från Göteborgs universitet samt från Institut des
Études Politiques i Strasbourg.
Véronique Lönnerblad avgick som generalsekreterare efter
17 år på UNICEF Sverige. Under de åren ökade omsättningen från 114 till 821 miljoner. Antalet Världsföräldrar
ökade från 43 000 till 282 000. UNICEF Sverige tackar
Véronique för de mycket framgångsrika åren.

UNICEF SVERIGE 2019
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I och med riksdagens beslut om att göra barnkonventionen till lag och ikraftträdandet 1 januari 2020 fokuserades
mycket av verksamheten under 2019 på att förbereda,
kommunicera och säkra genomslaget för denna lagstiftning. Barnkonventionen firade dessutom 30 år under hösten vilket blev ett bra tillfälle att reflektera över framstegen
så långt och vikten av att öka takten i att göra barns rättigheter till verklighet för alla barn.

Intäkterna till kampanjen kom från såväl privata givare som
företag. Akelius Foundation dubblade julkampanjen vilket
bidrog till att vi kunde göra ännu större skillnad för barn.

I vårt programarbete utvecklade vi vår nya profilfråga –
Våld mot barn. Samtidigt var frågan om barn i asylprocessen fortfarande aktuell och föranledde flera aktiviteter
både i media och i form av olika remissvar.

VÅRT PÅVERKANSARBETE

Företagsavdelningen arbetade både med att förnya pågående avtal och med att skaffa nya företagspartners. Under
året har företagsavdelningen utvecklat två nya koncept för
att attrahera fler partners på olika nivåer.
Insamlingen från privatpersoner har gått mycket bra under
året. Under 2019 genomförde vi flera lyckade och uppmärksammade kampanjer. De fick många att bli Världsföräldrar,
handla i vår gåvoshop och ge andra gåvor. Som tidigare år
hade vi i maj en insamlingsgala i TV4 “Världens viktigaste
kväll – och roligaste”. Syftet var att rekrytera Världsföräldrar. Under galan, som sändes för sjuttonde året, anmälde
sig över 25 000 personer till att bli Världsföräldrar. Vi har
också fortsatt att framgångsrikt rekrytera givare i bland
annat digitala kanaler, via DRTV (direktrespons-tv), faceto-face, DM och telemarketing.
Året avslutades med en framgångsrik julkampanj. Vi lyckades nå ut brett och arbeta integrerat med PR, kommunikation
och marknadsföring i både digitala och traditionella kanaler.

I de digitala kanalerna lyckades vi nå ut bra med kampanjer
kring bemärkelsedagar såsom mors dag och fars dag. Med
hjälp av våra ambassadörer och influencers tog vi fram
innehåll som blev en framgångsrik del av våra kampanjer.

Programavdelningen arbetar med kunskapsuppbyggnad,
policyformulering, analyser, remissbesvarande och pilotprojekt inom våra prioriterade sakfrågor. Vi arbetar aktivt
med påverkan och opinionsbildning genom debattartiklar, seminarier, rapportlanseringar, referensgrupper
och både traditionella och sociala medier. Vi medverkar i olika forum såsom Barnrättsdagarna, Järvaveckan
och Almedalen.
UNICEF Sverige arbetar för att barnkonventionens ställning ska stärkas och tillämpas bättre på alla samhälls
nivåer. Vi fokuserar på områden där barn är särskilt utsatta
och där Sverige har fått kritik av bland annat FN för att inte
leva upp till bestämmelserna i barnkonventionen. Utöver
barnkonventionens bestämmelser följer UNICEF Sverige
också hur regeringen lever upp till de globala målen i
Agenda 2030 inom landet. Vi arbetar för att:
•
•
•
•
•
•

Stärka barnkonventionens genomslag.
Stärka barnkonventionens genomslag i skolan.
Öka delaktigheten för barn i socialt utanförskap.
Stoppa våld mot barn.
Skydda barn på flykt.
Stärka barnrättsperspektivet i biståndet.

UNICEF SVERIGE 2019

Under 2019 var en prioriterad fråga för samtliga på program
avdelningen att barnkonventionen skulle bli svensk lag
2020. Det innebar många förfrågningar om att utbilda och
föreläsa om barnkonventionen för kommuner, socialtjänst,
skolor, myndigheter och idrottsföreningar.
Under året uppmärksammade vi att barnkonventionen
fyllde 30 år. Flera aktiviteter under året kopplades till detta
och på själva "födelsedagen" den 20 november firade vi
barns rättigheter tillsammans med samarbetspartners,
politiker och barn.
Vi följde upp det "valmanifest" vi tagit fram inför valet 2018
där vi särskilt lyfte frågor om att:
• Alla barn ska ha rätt till familjeåterförening.
• Alla former av våld mot barn ska vara straffbart.
• Ökat statligt ansvar för en likvärdig skola.
Vi lanserade rapporten "Olagligt men inte straffbart" med
fokus på att göra alla former av våld mot barn straffbara,
även psykiskt våld. Skolkampanjen Operation Dagsverke
fokuserade på barns rätt till kunskap om klimatförändringar och insamlingen gick till Filippinerna.
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ställer krav på att hela flödet av medel granskas i flera led.
Vi ser regelbundet över våra kostnader för att säkerställa
att givarnas gåvor når ändamålet.
INTERNT ARBETE MED UNICEF

Både vår generalsekreterare och ordförande medverkade
vid UNICEFs styrelsemöten i New York och har samarbetat med den svenska delegationen. Samarbetet har
fungerat väl.
Generalsekreterare, ordförande och före detta generalsekreterare deltog även i nationalkommittéernas årliga möte
i Andorra. I samband med mötet avgick Véronique Lönnerblad från standing group (kommittéernas representation).
Viktiga frågor internt som vi har arbetat med under 2019
är ökad samverkan och utvecklandet av agilt arbetssätt. Vi
ska använda det faktum att barnkonventionen blivit lag och
öka kompetensen och synliggöra kopplingar till Agenda
2030. Andra frågor som växt är efterfrågan på samverkan
med företag kring nationella utmaningar, barn och ungas
rätt och möjlighet att göra sin röst hörd samt ökad vikt för
klimatfrågan och UNICEFs arbete kring denna.
FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

Vi har fortsatt med verksamheten där våra frivilliggrupper
gör lekaktiviteter med barn på bland annat asylboenden.
Projektet Rättighetsbaserad skola har vi under året utvecklat en modell som skolor kan använda relativt självständigt, och med visst stöd av oss, för att låta barnkonventionen genomsyra hela skolans verksamhet.
Pilotprojektet Barnrättskommun pågick 2017 – 2019 och
avslutades hösten 2019 med diplomering av fyra av fem
kommuner. En metod utvecklades under året och kommer
att lanseras 2020 i samband med att barnkonventionen
blir lag.
Vi har fortsatt att sprida våra uppskattade handböcker för
socialsekreterare och idrottsföreningar.

UNICEF Sverige tror på en fortsatt försiktig ökning av
gåvor från privatpersoner. Vi ser ökade utmaningar avseende insamling från företag och jobbar därför fram nya
strategier som ska hjälpa oss att hitta nya partners. Vi
bevakar kontinuerligt implementeringen av barnkonventionen för att säkerställa att barns rättigheter tas tillvara i
enlighet med konventionens intentioner.
Covid-19 virusets spridning är en väsentlig risk. Samtidigt
råder hög osäkerhet i vilken utsträckning det kommer att
påverka UNICEF Sverige. Det finns en viss risk för att föreningens leverantörer kommer få leveransproblem och att
personal tidvis inte kommer att vara tillgänglig. Det finns
även en risk för att våra intäkter kommer att påverkas
negativt på grund av nuvarande läge.
VÅRA AMBASSADÖRER OCH ANDRA KÄNDA PROFILER

ANVÄNDING AV FINANSIELLA INSTRUMENT

UNICEF Sverige har som policy att omgående sälja gåvor
som fast egendom, aktier eller andra finansiella instruments så snart de erhållits. Detta för att respektera gåvans
nominella värde vid gåvotillfället. UNICEF Sverige spekulerar aldrig med givarnas gåvor.
HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR

UNICEF Sverige arbetar aktivt för att vara en hållbar organisation. Vi köper miljövänliga produkter till kontoret, vi
köper grön el, klimatkompenserar resor men strävar efter
att minimera antalet resor. Vi strävar efter att skapa en
hållbar arbetsmiljö för våra anställda. Vi ställer krav på
våra leverantörer att ha kollektivavtal för sina anställda.
Vi arbetar för att säkerställa ekonomisk hållbarhet där vi

UNICEF Sveriges ambassadörer är personer som är välkända
i breda målgrupper och som hjälper oss att nå ut med vårt
budskap och samla in pengar. Eva Röse, Jenny Strömstedt,
Kajsa Bergqvist, Lill Lindfors, Mark Levengood och Morgan
Alling var UNICEF Sveriges ambassadörer vid årets slut.
Under året har våra ambassadörer medverkat vid ett flertal
olika tillfällen, bland annat i våra kampanjer och i samband
med olika event. Dessutom har vi under året fortsatt satsningen på att bygga upp relationen till en grupp digitala
profiler, så kallade influencers. De hjälpte oss att nå ut
med vår kommunikation till olika målgrupper, genom att
delta i olika event och hjälpa oss att posta inlägg under
våra kampanjer. Ett exempel är när journalisten Soraya
Lavasani och barnmorskan Asabea Britton reste till Benin
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i samband med mors dag. Ett annat tillfälle är inför årets
tv-gala där digitala profiler bidrog till att vi fick stor räckvidd i vår kommunikation.
FÖRVALTNING

Styrelsen är ansvarig inför årsstämman. Mellan årsstämmorna är styrelsen högsta ansvariga organ för styrning
och ledning av kommittén. Förutom sin kontrollfunktion
har styrelsen en strategisk och policygrundande uppgift.
Styrelsen har delegerat det operativa ansvaret till generalsekreteraren. Under 2019 har styrelsen bestått av tio ordinarie ledamöter samt en personalrepresentant. Styrelsen
har haft tio (10) möten under året, varav sju ordinarie styrelsemöten, ett konstituerande möte, en årsstämma samt
en arbetsdag i juni.
UNICEF SVERIGES STYRELSE

UNICEF Sverige leds av en styrelse som utses av årsstämman. Styrelsen består av tio ledamöter varav en ordförande, en vice ordförande och åtta ordinarie ledamöter.
Generalsekreteraren är adjungerad vid styrelsens möten.
Personalen har rätt att utse en representant i styrelsen.
Ordinarie ledamöter:
Maj-Inger Klingvall (10), född 1946. Ordförande. Fil.pol.
mag. Statsråd 1996 – 2001, riksdagsledamot 1988 – 2002,
ambassadör 2002 – 2011.
Anders Palmgren (10), född 1954. Journalist, författare,
korrespondent, kommentator, producent och reporter
med stor erfarenhet av mediavärlden. Verkat som chef
inom TV4 Nyheter och som styrelseledamot i Medieledarna, Publicistklubben och Marknadskommittén Brommapojkarna. Utbildad sjukskötare, ledare och journalist.
Eva-Maria Rask Turesson (8), född 1967. Programansvarig för bistånd på Adoptionscentrum. Med bland annat
juridisk och beteendevetenskaplig bakgrund är Eva-Maria
en framträdande gestalt inom såväl svenskt som internationellt utvecklingsarbete. Inte minst som ledare inom
organisationer som Adoptionscentrum, scoutrörelsen och
Forum Syd.
Ingrid Pramling Samuelsson (10), född 1946. Fil. dr med
barn- och ungdomsvetenskap som specialitet. Särskilt
har Ingrid uppmärksammat barns tidiga utveckling. Ingrid är knuten till ett antal universitet och styrelser och har
genomfört betydande uppdrag för bland annat UNESCO.
Johan Forsberg (10), född 1963. Johan har en bred kunskap inom exempelvis ekonomi, kommunikation och
affärsutveckling, samt rik erfarenhet av styrelsearbete i
olika miljöer och företag. Johan har stort engagemang i
omvärldsbevakning och värderingsfrågor inom företagande, ledarskap, verksamhetsutveckling och innovation.
Han är anlitad som stöd till ledningsgrupper och styrelser
i utvecklings- och förankringsfrågor.
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Johanna Hallin (10), född 1975. Johanna har omfattande
erfarenhet av arbete i olika kulturer och länder, inom
mänskliga rättigheter, hållbarhet och framtidens företag
ande. Området har spänt över uppdrag som till exempel
att bygga demokratiprogram i Myanmar och att verka för
pressfrihet i Vitryssland. Johanna har grundat och leder
Inter Business Initiative och företaget Srey.
Lennart Foss (5), född 1954. Lennart är koncernchef för
NTM AB – Norrköpings Tidningars Media AB. Han har
tidigare varit både ekonomichef, t.f. ekonomidirektör,
annonschef och vd för Expressen. Därefter direktör vid
Tidnings AB Marieberg, vd för Initiativ Universal Media
och vd för VLT AB, ett börsnoterat medieföretag. Lennart
har haft många tidigare styrelseuppdrag. Hans nuvarande
styrelseuppdrag, förutom UNICEF Sverige, är ordförande
i Mediekompaniet, ledamot i PP (Pressens Pensionskassa)
och TT (Tidningarnas Telegrambyrå). Lennart var också
utsedd av regeringen för att utreda och förhandla ett nytt
filmavtal 2011 – 2012.
Pegah Afsharian Torghabehi (5), född 1989. Pegah är
medgrundare och ordförande för Kompis Sverige. Hon
har studerat kandidatprogrammet i mänskliga rättigheter
vid Lunds universitet och har även gått Höj Röstens politikerskola. Pegah är styrelseledamot i Invitationsdepartementet och tidigare ledamot i Mattecentrum.
Peter Mattsson (9), född 1970. Sportchef på Riksidrottsförbundet. Framträdande företrädare för en jämlik och
inkluderande idrott med bred erfarenhet av internationell
samverkan och projektarbete.
Tiina Nummi-Södergren (9), född 1965. Tidigare generalsekreterare för MyRight. Jurist med särskild inriktning på
samhällsutveckling i frågor som rör jämlikhet, fattigdomsbekämpning och tillgänglighet utifrån ett långsiktigt internationellt hållbarhetsperspektiv.
Astrid Steen född 1958. Personalrepresentant. Ansvarig
filantropi och stiftelser, UNICEF Sverige.
Som föredragande ingår: Pernilla Baralt, Generalsekreterare UNICEF Sverige
Sekreterare: Karin Forsselius Reimer, assistent till
generalsekreterare.
Valberedning
I valberedningen ingår följande personer: Odd Swarting
(sammankallande), Ingrid Engdahl, Emina Krzovic Butler,
Mona Arfs och Monica Green.
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Resultat och ställning

RESULTAT OCH STÄLLNING

2019

2018

2017

2016

2015

Balansomslutning i mnkr

116

120

142

144

84

Verksamhetsintäkter i mnkr

670

821

808

793

676

Bidrag till UNICEF

535

694

689

686

583

Ändamålskostnader i %

84%

88%

89%

89%

89%

282 210

275 016

247 359

237 980

228 553

Antal Världsföräldrar
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UNICEF Sveriges öronmärkta
resurser gick till följande insatser 2019
HÄLSA

• Globalt hälsoprogram 2,4 miljoner i stöd till hälsovård
för nyfödda och vaccinationsprogram
• DR Kongo 1,4 miljoner för Ebolabekämpning

HIV AIDS

• Namibia 1 miljon till utbildning om hiv genom idrott
SKYDD MOT VÅLD OCH EXPLOATERING

VATTEN OCH SANITET

• Östasien (Kina och Östtimor) 1,4 miljoner till program
inom vatten, sanitet och god hygien
UTBILDNING

• Grekland 12,5 miljoner till på alla utbildning för barn på
flykt
• Libanon 22 miljoner till utbildning för barn på flykt
• Bangladesh 3,9 miljoner till utbildning i förskola och
grundskola
• Nepal 4,5 miljoner till utbildning
• Sierra Leone 5,2 miljoner till program med fokus på
flickors rätt till utbildning
• Mocambique 2,6 miljoner till utbildning
• Mauretanien 3 miljoner till utbildning för barn på flykt
• Bulgarien 1,2 miljoner förskoleutbildning till barn
med funktionshinder
• Mali 3 miljoner utbildning till barn i förskoleålder
• Östtimor 3 miljoner utbildning till barn i förskoleålder
• Vietnam 3,2 miljoner utbildning till barn i förskoleålder
• Egypten 3,2 miljoner utbildning till barn i förskoleålder
• Filippinerna 2 miljoner till stöd för katastrofförberedande arbete med barn med funktionshinder
• Globala utbildningsprogram 2,6 miljoner

Alla globala samarbeten med UNICEFs regionkontor och fältkontor
kring barns rättigheter är inte med i den här sammanställningen.

• Malawi 3 miljoner till skydd till utsatta barn (Företag för
Malawi + Spring för livet)
• Latinamerika 2,4 miljoner till skydd för barn
• Filippinerna 2 miljoner till stöd för barn med
funktionsnedsättning
• Guatemala 1,5 miljoner mot barnäktenskap och till stöd
för tonårsflickor
• Bolivia 1 miljon till skydd för barn
• Kambodja 2,3 miljoner förebyggande arbete mot sexuell exploatering av barn
• Libanon 2 miljoner till stöd för barn på flykt, utsatta för
sexuell exploatering
KATASTROFINSATSER

• Katastrofarbete 24 miljoner till insatser i olika kriser
• Utbildning 1,3 miljoner till utbildning i katastrof
• Syrien 5,9 miljoner till stöd för barnen i Syrien och dess
grannländer
• Jemen 5,5 miljoner till katastrofinsatser
• Jordanien 3 miljoner till stöd för barn på flykt
• Mellanöstern 1,8 miljoner till stöd till barn på flykt i
flyktingläger
• Östasien 2 miljoner till återuppbyggnadsarbete efter
cyklon

UNICEF SVERIGE 2019
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Resultaträkning

BELOPP I TKR

NOT

2019

2018

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter

187

83

664 454

811 546

Gåvor

3

Bidrag

3

3 081

7 414

Övriga intäkter

4

2 293

1 812

670 015

820 855

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

5,6

-563 094

-725 748

Insamlingskostnader

5,6

-95 627

-83 304

Administrationskostnader

5,6

-11 294

-11 803

-670 015

-820 855

–

–

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

34

4

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-24

-66

Resultat efter finansiella poster

10

-62

ÅRETS RESULTAT

10

-62
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Balansräkning

BELOPP I TKR

NOT

2019-12-31

2018-12-31

3 660

2 914

3 660

2 914

1 690

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

9

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet

10

2 161

Inventarier, verktyg och installationer

11

1 029

711

3 190

2 401

749

856

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

12

Summa anläggningstillgångar

749

856

7 599

6 171

454

441

8 830

5 469

9 284

5 967

98 780

107 487

98 780

107 487

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar

57

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank
Kassa och bank

15

Summa omsättningstillgångar

108 064

113 454

SUMMA TILLGÅNGAR

115 663

119 625

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Ändamålsbestämda medel

68 198

81 610

Balanserat resultat

20 767

20 829

Årets resultat

10

-62

88 975

102 377

Leverantörsskulder

16 173

8 900

Aktuell skatteskuld

234

106

1 685

1 629

Kortfristiga skulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

16

8 596

6 613

26 688

17 248

115 663

119 625
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Rapport över förändringar i eget kapital

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Ingående balans 2019-01-01

Totalt eget
Ändamåls- Balanserat kapital
kapital bestämda medel inkl årets resultat
102 377

81 610

20 767

Förändringar i redovisade värden som redovisas direkt mot eget kapital
Ändamålsbestämt av årsstämman

68 198

68 198

–

Utnyttjade

-81 610

-81 610

–

Summa förändringar i redovisade värden

-13 412

-13 412

Omföring mellan poster i eget kapital
Avsättning till bundet eget kapital, kapitalisering av löpande avkastning 14

10

10

Summa Omföringar

10

10

Eget kapital 2019-12-31

88 975

68 198

20 777
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Kassaflödesanalys

BELOPP I TKR

NOT

2019

2018

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

17

Inbetald skatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

10

-62

-13 361

5 704

-13 351

5 642

128

54

-13 223

5 696

Förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar
Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-3 317

10 780

9 312

-25 304

-7 228

-8 828

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar

-1 649

-362

-493

-1 816

Avyttring av immateriella anläggningstillgångar

596

–

Avyttring av finansiella tillgångar

107

107

-1 439

-2 071

Kassaflöde från investeringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut

15

-8 667

-10 889

107 447

118 346

98 780

107 447
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Noter
Belopp i tkr om inget annat anges.

NOT 1
REDOVISNINGSPRINCIPER

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Giva Sveriges styrande riktlinjer, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3).
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till
anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt. Intäkter värderas till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas, med avdrag för rabatter.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap
i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång
eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är
det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en
tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser
att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som
omsättningstillgångar.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Övriga intäkter
Övriga intäkter avser främst licensförsäljning och redovisas vid faktureringstillfället.
Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner:
ändamålskostnader, insamlingskostnader, administrativa
kostnader.
Ändamålskostnader består av information, opinionsbildning samt bidrag till UNICEFs globala programverksamhet.
Insamlingskostnader består av kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter såsom indirekta
kostnader såsom lokalkostnader och allmänna kontorskostnader kostnader för insamlingskampanj, annonser, reklam,
lönekostnader, tackbrev o.d. samt del av organisationens
lokalkostnader och allmänna kontorskostnader.
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att
administrera och driva organisationen. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren.
Exempel på sådana kostnader är kostnader för extern revision, givarregister, årsstämma, upprättande av årsredovisning samt löner samt kostnader för administrativ personal.
Ersättning till anställda
Löpande ersättning till anställda i form av löner och social
avgifter och löpande utlägg kostnadsförs i takt med att de
anställda utför tjänster.
Leasing
Alla leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal.

Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för
tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla
gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Poster i utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens
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kurs. Ickemonetära poster räknas inte om utan redovisas
till kursen vid anskaffningstillfället.
Balansräkningen
Tillgångar

Medlen avser överföring till fältverksamheten i de olika
programländerna och utbetalas i maj följande år.

Immateriella tillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar
Övriga immateriella anläggningstillgångar som förvärvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat med
ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Avskrivningar
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kostnad i
resultaträkningen.
Internt upparbetade
immateriella tillgångar

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas
ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda
medel. Se även eget kapital rapporten.

Nyttjandeperiod

Utveckling av system business intelligence (BI)
10 år
Utveckling av CRM system 			 10 år
Nyttjandeperioden överstiger 5 år då Qlikview är en flexibel lösning som medger enkel anpassning till ändrade
omständigheter. Därför bedöms nyttjandeperioden vara
minst 10 år. CRM systemet egenutvecklas på en flexibel
plattform som ska kunna möta framtida behov samt kunna
anpassas till ändrade omständigheter. Därför bedöms nyttjandeperioden vara minst 10 år.
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.

NOT 2		
UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Uppskattningar och bedömningar utvärderas löpande och
baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållanden.
Nyttjandeperiod och värdering av immateriella tillgångar
Organisationens ledning utvärderar värdering och fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed sammanhängande avskrivning för organisationens immateriella anläggningstillgångar. Dessa uppskattningar baseras på historisk
kunskap om motsvarande tillgångars nyttjandeperiod.
Nyttjandeperiod samt bedömda nyttjande värden prövas
varje balansdag och justeras vid behov om det föreligger
ett nedskrivningsbehov. En snabbare teknologisk utveckling kan aktualisera en förändrad bedömning av nyttjandeperiod och/eller nedskrivningsbehov.
NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
NOT 3
INSAMLADE MEDEL
Gåvor som redovisats i
resultaträkningen

2018

Allmänheten

517 978

578 914

Företag

145 404

231 304

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

Operation Dagsverke

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid
anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.
Nyttjandeperiod
Inventarier, verktyg och installationer 
5 år
Möbler 
5 år
Nedlagda utgifter på annans fastighet 
10 år
Datorer och programvara 
3 år
Utländsk valuta
Monetära poster i utländsk valuta räknas om till balansdagens kurs. Ickemonetära poster räknas inte om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

2019

Insamlade medel:

1 072

1 328

664 454

811 546

Övrig bidrag

3 081

7 414

Summa offentliga bidrag

3 081

7 414

Summa bidrag

3 081

7 414

667 535

818 960

Summa gåvor
Bidrag som redovisats i
resultaträkningen

Summa insamlade medel

NOT 4		
ÖVRIGA INTÄKTER

Licensintäkter
Övriga intäkter

2019

2018

2 117

1 770

176

42

2 293

1 812

UNICEF bedriver endast försäljning via licenspartners.

UNICEF SVERIGE 2019

19

NOT 5		
ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER
OCH ARVODEN TILL STYRELSE OCH REVISORER
Medelantalet anställda
Sverige

2019
varav män

2018
varav män

78
18

71
15

Samtliga anställda är tjänstemän.

Redovisning av könsfördelning
i företagsledningar

2019-12-31
2018-12-31
andel kvinnor andel kvinnor

Styrelsen

60%

40%

Övriga ledande befattningshavare

57%

43%

Löner och andra ersättningar
samt sociala kostnader,
inklusive pensionskostnader

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad revision av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och generalsekreteraren, förvaltning samt revision och annan granskning utförd i enlighet med överenskommelse eller avtal.
Detta inkluderar övriga arbets uppgifter som det ankommer på organisationens revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid
sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga
arbetsuppgifter.

NOT 6
OPERATIONELL LEASING

Leasingavtal där organisationen är
leasetagare
2018

Löner och ersättningar

33 612

30 255

Sociala kostnader

15 220

13 729

Inom ett år

(varav pensionskostnad)1

(3 792)

(3 320)

Mellan ett och fem år
Senare än fem år

Av organisationens pensionskostnader avser 405 tkr (390)
generalsekreteraren.
1

Räkenskapsårets kostnadsförda
leasingavgifter
2019

2018

1 045

1 105

32 567

29 150

Styrelse och
[generalsekreteraren/kanslichefen/VD/]
Löner och andra ersättningar
Övriga anställda
Löner och andra ersättningar

Styrelsen erhåller 500 kr per möte samt ersättning för
utlägg i samband med resor.
Ideellt arbete
Under året har ca 200 (200) personer arbetet ideellt för
organisationen, framförallt med att sprida information om
UNICEFs verksamhet. Värdet av dessa ideella insatser har
inte redovisats i resultaträkningen.
Arvode och kostnadsersättning till
revisorer

2019

2018

190

175

68

147

KPMG, Fredrik Sjölander
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver
revisionsuppdraget

2018-12-31

Framtida minimileaseavgifter avseende
icke uppsägningsbara operationella
leasingavtal

2019

Löner och andra ersättningar fördelade
mellan styrelseledamöter m.fl. och
övriga anställda

2019-12-31

5 933

5 515

17 016

15 634

–

–

22 949

21 149

2019

2018

5 626

4 461

Innefattar lokalhyra, datorer, skrivare, videokonferens samt
kuverteringsmaskin.

NOT 7
RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Ränteintäkter, övriga

2019

2018

34

4

34

4

NOT 8		
RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER

Räntekostnader, övriga

2019

2018

-24

-66

-24

-66
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NOT 9
BALANSERADE UTGIFTER FÖR
UTVECKLINGSARBETEN OCH LIKNANDE

NOT 11
INVENTARIER, VERKTYG OCH INSTALLATIONER

2019-12-31

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

4 494

3 298

Nyanskaffningar

3 810

1 816

Avyttringar och utrangeringar

-3 913

-620

Vid årets slut

4 391

4 494

Netto anskaffningsvärde

4 391

4 494

Återförda avskrivningar på avyttringar
och utrangeringar

-1 580

-897

Vid årets början
Nyanskaffningar
Rörelseförvärv

1 590
-741

-683

Vid årets slut

-731

-1 580

3 660

2 914

NOT 10
NEDLAGDA UTGIFTER PÅ ANNANS FASTIGHET

5 057

864

294
–

-172

-222

Vid årets slut

5 821

5 129

Netto anskaffningsvärde

5 821

5 129

-4 418

-4 140

172

222

Avyttringar och utrangeringar

Vid årets början

2019-12-31

2018-12-31

2 344

2 276

Årets avskrivning på
anskaffningsvärden

-546

-500

Vid årets slut

-4 792

-4 418

Redovisat värde vid årets slut

1 029

711

NOT 12
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början

5 129
–

Återförda avskrivningar på avyttringar
och utrangeringar

Årets avskrivning

Redovisat värde vid årets slut

2018-12-31

Ackumulerade avskrivningar

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början

2019-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden

2018-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

784

68

Vid årets början

856

963

Vid årets slut

3 128

2 344

Avgående tillgångar

-107

-107

Netto anskaffningsvärde

3 128

2 344

Redovisat värde vid årets slut

749

856

-654

-420

Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar
Vid årets början
Återförda avskrivningar på avyttringar
och utrangeringar

–

–

Årets avskrivning

-313

-234

Vid årets slut

-967

-654

2 161

1 690

Redovisat värde vid årets slut

Värdepappersinnehavet avser ett testamente med en villkorad återstående avyttringsperiod om 7 år.

NOT 13
FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
2019-12-31

2018-12-31

Förutbetalda hyror

1 322

1 285

Upplupna intäkter

3 386

3 611

Förutbetalda kostnader

4 122

573

8 830

5 469

Övriga poster

NOT 14
RESULTATDISPOSITION

Årets överskott, finansnettot 10 tusen kronor, balanseras
i eget kapital.
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NOT 15
LIKVIDA MEDEL

NOT 19
NYCKELTALSDEFINITIONER
2019-12-31

2018-12-31

98 740

107 446

Följande delkomponenter ingår i likvida
medel:
Banktillgodohavanden
Kortfristiga placeringar, jämställda med
likvida medel

40

40

98 780

107 486

Ovanstående poster har klassificerats som likvida medel
med utgångspunkten att:
• De har en obetydlig risk för värdefluktuationer.
• De kan lätt omvandlas till kassamedel.
• De har en löptid om högst 3 månader från
anskaffningstidpunkten.

NOT 16
UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Upplupna löner
Övriga upplupna kostnader
Förutbetalda intäkter
Upplupna sociala avgifter

2019-12-31

2018-12-31

1486

1 538

985

1 135

5 667

3 466

458

174

8 596

6 613

NOT 17
ÖVRIGA UPPLYSNINGAR TILL KASSAFLÖDESANALYSEN
JUSTERINGAR FÖR POSTER SOM INTE INGÅR I
KASSAFLÖDET M M
Avskrivningar och återföringar,
avskrivningar på utrangerade och
avyttrade anläggningstillgångar
Nedskrivningar/reversering av
nedskrivningar
Ändamålsbestämda medel
Övriga ej kassaflödespåverkande
poster

2019

2018

-162

1 417

–

–

-13 412

3 371

213

916

-13 361

5 704

NOT 18
VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER
RÄKENSKAPSÅRETS UTGÅNG

UNICEF har fått julkampanjen 2019 matchad av Akelius
Foundation. Intäkten som matchas uppgår till 71 miljoner
och tas upp som intäkt 2020.

Balansomslutning: Totala tillgångar
Ändamålskostnader i %: Den andel av intäkterna som når
ändmålet enlig UNICEFs Sveriges stadgar.
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Underskrifter

Stockholm den 11 mars 2020

Maj-Inger Klingvall, ordförande

Ingrid Pramling Samuelsson, vice ordförande

Peter Mattson

Johan Forsberg

Lennart Foss

Johanna Hallin

Anders Palmgren

Eva-Maria Rask Turesson

Tiina Nummi-Södergren

Pegah Afsharian Torghabehi

Astrid Steen, personalrepresentant

Pernilla Baralt, generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har lämnats

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
KPMG AB

Sven-Ivar Jansson
Lekmannarevisor

UNICEF SVERIGE 2019

Revisionsberättelse
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Styrelse, ledningsgrupp
och medelmsorganisationer

Styrelse
• Maj-Inger Klingvall
• Ingrid Pramling Samuelsson
• Anders Palmgren
• Eva-Maria Rask Turesson
• Johan Forsberg
• Johanna Hallin
• Lennart Foss
• Pegah Afsharian
• Peter Mattsson
• Tiina Nummi-Södergren
Ledningsgrupp
• Pernilla Baralt
• Per Westberg
• Andreas Eriksson
• Petra Nerde
• Helene Brinkenfeldt
• Fredrik Hedberg
• Christina Heilborn
Medlemsorganisationer
• Adoptionscentrum
• Junis – IOGT-NTOs Juniorförbund
• Kristdemokratiska Kvinnoförbundet
• Lekfrämjandet IPA Barns rätt till lek
• LO
• Lärarförbundet
• MyRight
• Riksförbundet Hem&Skola
• Riksidrottsförbundet
• SSU-förbundet
• Svenska Fotbollsförbundet
• Svenska OMEP
• Sveriges Olympiska Kommittén
• Sveriges Skolledarförbund
• S-kvinnor
• Vårdförbundet
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2020 04 UNICEF Sverige har 90-konto och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll

UNICEF Sverige
Box 8161
104 20 Stockholm
Telefon 08-692 25 00
unicef.se

