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SAMLADE KRAFTER RÄDDAR BARNS LIV
2015 var ett av de mest omtumlande åren på länge, med både stora natur
katastrofer och svåra konflikter. Under 2015 var det svårt att se att världen går
framåt och att stora framsteg fortfarande görs. Men, det har också varit ett år då
både världen och Sverige har kunnat samlas och driva utvecklingen framåt. De
nya globala målen fastställdes av FN, och i Sverige upplevde vi en generositet och
kraftfull solidaritet för barnen på flykt och deras familjer.

UNICEF Sverige arbetade för barn i Sverige genom

AMBITIÖS PLAN FÖR DE KOMMANDE ÅREN

att bland annat påverka regeringen, inte minst

Tillsammans med en lika hängiven styrelse har

för respekten av asylrätten och de asylsökande

kansliet utvecklat verksamheten och även tagit fram

barnens rättigheter. Vi verkade även för att barn till

en ny verksamhetsplan för åren 2016 till 2019. Det är

EU-migranter har rätt till vård och skola medan de

en ambitiös plan. Vår ambition bygger på vår kärlek

vistas här.

för barnen och vår vilja att ge dem en bättre värld
att leva i. Vår ambition bygger också på den trygga

SAMLAD KRAFT GER REKORDHÖGT RESULTAT

grund vi fått från alla som på olika sätt stödjer oss,

Vi arbetade också för situationen i världen genom att

för det finns alltid ett sätt att stå på barnens sida och

återigen utöka vårt bidrag till UNICEFs arbete i fält.

förändra deras liv till det bättre.

Under 2015 samlade UNICEF Sverige in otroliga
676 miljoner kronor varav 89 procent gick till ända

Låt oss tillsammans kämpa för varenda unge, med

målet, nämligen vårt eget arbete för barn i Sverige

kraft och kärlek.

och arbetet i utvecklingsländer. Så mycket som
58 miljoner kronor gick till vårt katastrofarbete.
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Under 2015 uppgick UNICEF Sveriges insamlade medel

övriga samarbetspartners, däribland H&M Foundation,

till 670 miljoner kronor. 49 procent av insamlings

PostkodLotteriet och Gina Tricot, bidragit stort till

intäkterna kommer från våra Världsföräldrar (månads 100
100UNICEFs verksamhet.
givare). De bidrog med 330 miljoner kronor vilket är
en ökning med 33 miljoner kronor jämfört med 2014.
Världsföräldrarna var vid årets slut 228 553 till antalet.

0

33 procent kommer från företagssamarbeten, där den

2004 2005 2006 2007 2008allra
2009
2010
2011
2013
2014kommer
2015 från
största
delen,
1162012
miljoner
kronor,
IKEA Foundation.

Övriga intäkter kom från testamenten, gåvor via insam
lingsbrev, enskilda donationer samt försäljning av kort

0och presenter.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201
Efter avdrag för kostnader överfördes 583 miljoner
kronor till UNICEFs verksamhet.

UNICEF Sveriges totala verksamhetsintäkter uppgick
kronor 2014. Förutom intäktsökningen genom våra

SVENSK INSAMLINGSKONTROLL GRANSKAR
VÅRT ARBETE

Världsföräldrar har engångsgåvor och katastrofinsam

UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att

ling bidragit till det goda resultatet 2015. IKEA Founda

organisationen står under granskning av Svensk

tion fortsätter att stödja UNICEFs arbete och ligger

Insamlingskontroll (SIK). Enligt SIK:s regelverk ska

fortsatt på en hög nivå.

75 procent gå till verksamheten, och organisationen

till 676 miljoner kronor, att jämföra med 670 miljoner

måste ha en redovisning som granskas av en aukto
Den totala insamlingen från privatpersoner och företag

riserad revisor. År 2015 gick 89 procent av UNICEF

till katastrofer i världen uppgick till 58 miljoner kronor.

Sveriges intäkter till verksamheten.

Förutom IKEA Foundation har även UNICEF Sveriges
©UNICEF/ Romana
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ETT OMTUMLANDE ÅR FÖR BARNEN
I slutet av 2015 beräknades cirka 60 miljoner människor vara på flykt och ungefär
hälften av dem var barn. 70 000 asylsökande barn kom till Sverige med hemska
upplevelser i bagaget – den högsta siffran sedan andra världskriget. Dessutom har
en rad andra katastrofer och kriser inträffat under året – och som alltid är det barnen
som drabbas hårdast. Därför är det avgörande att tidigt finnas på plats för att stödja
barnen. UNICEF arbetar varje dag för att förbättra barnens situation över hela värl
den med barnkonventionen som utgångspunkt.

FRAMSTEG HOTAS AV KONFLIKTER

UNICEF kämpar för barnen och deras familjer i konflikt

På många sätt har barnens situation förbättrats

områdena, längs flyktvägen och i flyktinglägren. Vi har

sedan FN:s barnkonvention antogs 1989. Barnadödlig

levererat förnödenheter som rent vatten, näring och

heten har gått ner, antalet barn som arbetar har mins

vaccin. Vi har också sett till att barnen har fått sjukvård,

kat, färre flickor könsstympas och allt fler barn har

skolgång och skyddat dem mot övergrepp. Tack vare

möjlighet att gå i skolan. Men, många av framstegen

att vi arbetar i 190 länder kan vi snabbt ställa om arbe

hotas av det stora antalet konflikter och kriser som

tet när en katastrof inträffar och se till att barnen i ett

pågår – något som UNICEF arbetar med att förhindra.

tidigt skede får det stöd de har rätt till.

Några av de händelser som skakade världen under

VIKTIGT PÅVERKANSARBETE I SVERIGE

2015 var jordbävningarna i Nepal, de väpnade konflik

I Sverige har vi under året fokuserat på sakfrågor

terna i Sydsudan och den tropiska cyklonen Pam som

som rör barnkonventionens status, handel med barn,

slog till mot ögruppen Vanuatu. Miljontals barn drab

barn i socialt utanförskap, millenniemålen och barn

bades av de omfattande katastroferna. UNICEF fanns

på flykt. Vi har analyserat de konsekvenser politiker

på plats och satte direkt in livräddande hjälpinsatser

nas beslut får för barn på flykt. Dessutom har vi ställt

för barnen och deras familjer.

krav på att alla barn som vistas i Sverige måste om
fattas av barnkonventionen. Vi har också samlat in

UNICEF STÖTTAR BARNEN LÄNGS
FLYKTVÄGEN

pengar till arbetet för barn på flykt och krävt lagliga
vägar in i EU.

Under 2015 har miljontals barn tvingats på flykt. De har
– Barnen är särskilt utsatta i katastrofer och riskerar

på jakt efter en trygg tillvaro. I många fall har barnen

att utsättas för människohandel och övergrepp.

tvingats klara sig på egen hand, utan sina föräldrar, när

UNICEFs arbete för att skydda och stödja barn är

de har flytt från länder som Syrien, Jemen, Irak och

därför livsavgörande, säger Christina Heilborn,

Nigeria på grund av oroligheterna.

programchef på UNICEF Sverige.
©UNICEF/Dragaj
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lämnat sina hem, korsat landsgränser och kontinenter
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2015-01-01–2015-12-31
Styrelsen och generalsekreteraren för UNICEF Sverige lämnar härmed följande redogörelse för 2015 års verksamhet.

INFORMATION OM VERKSAMHETEN

ner. Bidraget varierar från år till år utifrån årets behov

UNICEF Sverige är en ideell organisation och en av

av medel för det avsedda projektet.

UNICEFs 34 nationalkommittéer. Uppdraget är att sam
la in pengar till UNICEFs verksamhet för barn i världen.

Under julen sålde H&M presentkort över hela världen

I uppdraget ingår även att informera om UNICEF, bilda

till förmån för UNICEF. För varje sålt presentkort skänk

opinion och bedriva påverkansarbete i barnrättsfrågor.

te H&M Foundation motsvarande fem procent av kor
tets värde. Den totala summan blev mer än 45 miljoner

SAMMANFATTNING AV ÅRET

kronor som kommer bidra till ett utbildningsprojekt i

2015 har varit ännu ett framgångsrikt år för UNICEF

Myanmar som kommer omfatta fler än 480 000 barn.

Sverige. Vi gjorde vårt bästa resultat någonsin. Verk

Med donationer på 20 miljoner kronor per år i tre år,

samhetsintäkterna uppgick till 676 miljoner kronor

finansierar stiftelsen även ett globalt projekt som syf

(670 miljoner kronor föregående år). 583 miljoner kro

tar till att ge barn den bästa starten i livet genom att

nor (575) gick till UNICEFs arbete i fält och 19 miljoner

satsa på tidig utbildning och utveckling. Under 2015

kronor (23) gick till vårt programarbete i Sverige. Totalt

gjordes insatser i nio länder och fler än 45 000 barn

gick 89 procent (89) av våra intäkter till ändamålet.

nåddes. Stiftelsen finansierar även ett utbildningspro
jekt för barn i slummen i Dhaka och 2015 fick UNICEF

REKORD FÖR PRIVATGÅVOR

11 miljoner kronor till projektet.

Allt fler givare har generöst valt att stödja UNICEFs
Gina Tricot stödjer 150 förskolor i Dhakas slum.

folket har slagit alla rekord i år med totalt 447 miljo

Under fem år har 22 500 barn fått börja förskolan och

ner kronor (384), en ökning med cirka 16 procent från

sen gått vidare till skolan. Flera barn med funktions

2014. De flesta av våra givandeformer fortsätter att

nedsättningar, som vanligtvis hålls hemma, har också

öka och värt att notera är att försäljningen i gåvo

skrivits in i förskolan. Dessutom utbildas förskolelärare

shopen på unicef.se har ökat jämnt över året och

i barnvänlig pedagogik. 2015 donerades 4,4 miljoner till

sedan slagit rekord under julkampanjen.

projektet. Gina Tricot engagerade även sina butiker och
butikspersonal i en insamlingskampanj under våren

Gällande katastrofinsamling har insamling skett större

©UNICEF/Pirozzi

arbete för barn under 2015 och gåvorna från svenska

och julen.

delen av året på grund av flera större katastrofer och

UNICEF SVERIGES ÖRONMÄRKTA RESURSER GICK TILL FÖLJANDE INSATSER 2015

pågående konflikter som påverkat barn världen över.

Brynäs IF fortsätter bygga upp verksamheten ”En bra

Till exempel insamling till Nepal efter jordbävningarna

start” med aktiviteter riktade till barn och ungdomar i

i april och maj samt insamling till barn på flykt.

Gävle. I november anordnade Brynäs IF ”Barnkonven

Vatten och sanitet:

Etiopien 0,8 miljoner kronor för

Nepal 1 miljon kronor för skydd till

tionens dag” i Gavlerinken Arena där de slog världsre

Guatemala 3 miljoner kronor för

förskola och utbildning.

utsatta barn.

Antalet Världsföräldrar (månadsgivare) uppgick vid

kord i största mattelektion för barn. Totalt deltog cirka

vatten och sanitet.

Bolivia 1,6 miljoner kronor för

Malawi 1,5 miljoner kronor för

årets slut till 228 553 stycken (213 271) och de bidrog

4 000 elever på lektionen. Brynäs IF startade i mitten

Somalia 4,4 miljoner kronor för

utbildning i katastrof.

skydd till utsatta barn.

med 330 miljoner kronor (297).

av september insamlingen ”Det här handlar inte om

vatten och sanitet.

Ghana 0,5 miljoner kronor för stöd

Bangladesh 5 miljoner kronor för

för flickors utbildning.

förskola samt mot barnarbete.

hockey” till förmån för barn på flykt, som engagerade

BETYDELSEFULLA FÖRETAGSSAMARBETEN

samtliga SHL-klubbar. Totalt samlades det in cirka

Utbildning:

Några av UNICEF Sveriges samarbetspartners under

500 000 kronor till UNICEF.

Nepal 4 miljoner kronor för utbild

Hiv och aids:

Humanitära insatser:

ning och barnvänliga skolor.

Sierra Leone 1,6 miljoner kronor

Barn på flykt 28,6 miljoner kronor

PostkodLotteriet, Gina Tricot, Gothia Cup, Brynäs IF,

Senaste utdelningen från PostkodLotteriet i mars 2015

Tanzania 3,2 miljoner kronor för

för stöd till barn som är påverkade

för barn på flykt.

TV4, M-magasin och Expressen.

gav UNICEF 28 miljoner kronor som bland annat gick

arbete med vatten och sanitet

av hiv eller aids.

Syrien 14,4 miljoner kronor för

till vatten- och sanitetsprojekt i Guatemala och arbete

inom utbildning.

Namibia 3 miljoner kronor för att

stöd för barnen i Syrien och dess

mot hiv och aids i Namibia.

Bhutan 4,5 miljoner kronor för ka

hindra smitta från mamma till barn.

grannländer.

2015 var IKEA Foundation, H&M, H&M Foundation,

Den största delen av företagsintäkterna kom även 2015

tastrofförebyggande arbete inom

från IKEA Foundation. IKEA Foundation stödjer framför

8

allt UNICEFs arbete i Indien för att minska barnadöd

VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

utbildning.

Skydd mot våld och exploatering:

Tematiskt stöd globalt:

ligheten och förbättra hälsoförhållanden för miljontals

Under året har UNICEF Sverige, i samarbete med den

Bangladesh 11 miljoner kronor för

Gambia 2,5 miljoner kronor för

Utbildning 2,2 miljoner kronor.

kvinnor och barn i några av landets mest utsatta regio

globala organisationen, tagit fram en strategisk plan

utbildning och för att motverka

arbete mot könsstympning och

Näring 2,6 miljoner kronor.

barnarbete.

barnäktenskap.

Vatten och sanitet 4,8 miljoner

Bolivia 0,5 miljoner kronor för

Guatemala 1,2 miljoner kronor för

kronor.

vidareutbildning av lärare.

arbete mot barnäktenskap.

Vaccinering 1 miljon kronor.
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(Joint Strategic Plan) som sträcker sig från 2016 till 2019.

Även årets julkampanj hade ”Barn på flykt” som

Planen beskriver hur UNICEF Sverige ska bidra till de

bärande tema. Vi uppnådde väldigt goda resultat och

ambitiösa mål kring insamling och programarbete som

samlade in totalt 46 miljoner kronor vilket var långt

den globala organisationen har satt upp för perioden.

över målet på 31 miljoner kronor. Vi tog fram mycket
innehåll i kampanjen som bidrog till att vi nådde ut

Årets vårkampanj lyfte fram UNICEFs viktiga arbete

brett. Vi satsade bland annat på att kända personer fick

med temat WASH (Water, Sanitation & Hygiene). Vi

skapa egna önskelistor med produkter ur vår gåvo

satte fokus på vikten av rent vatten för barns överlev

shop. Även några av våra ambassadörer producerade

nad och utveckling. I april lanserades en insamlings

innehåll kopplat till kampanjens tema som de spred i

kampanj i butik tillsammans med IKEA, Gina Tricot,

sina sociala medier.

H&M och Apotek Hjärtat. Vi utförde även egna aktivite
ter för att sprida kännedom om sakfrågan. Kampanjen

VÅRT PÅVERKANSARBETE

fick mycket goda resultat och vi överskred våra mål

Programavdelningen arbetar med kunskapsuppbygg

med 30 procent och samlade in 3,9 miljoner kronor.

nad, policyformulering, analyser, remissbesvarande
och pilotprojekt inom våra sakfrågor. Vi arbetar aktivt

Vårkampanjen övergick i UNICEF Sveriges stora insam

med påverkan och opinionsbildning genom debatt

lingsgala i TV4, Humorgalan – för varenda unge, som

artiklar, seminarier, samtal, referensgrupper och såväl

sändes för trettonde året i rad med syftet att rekrytera

traditionella som sociala medier.

Världsföräldrar. Årets datum, Valborgsmässoafton, var
en utmaning och med det följde ett lägre tittande och

Våra prioriterade sakfrågor har hittills varit barnkon

även ett lägre resultat. Nära 700 000 tittade på galan

ventionens status, barn på flykt, handel med barn,

och vi fick 12 443 nya Världsföräldrar.

barn i socialt utanförskap samt millenniemålen. Ytterli
gare ett programområde är utbildning och delaktighet.

Under våren genomfördes en mycket lyckad aktivitet
tillsammans med H&M Foundation. Syftet var att spri

Under hösten har stort fokus varit på flyktingkrisen och

da kännedom om vår fokusfråga kring barns tidiga

situationen för barn på flykt. Vi har arbetat intensivt

utveckling och lärande, samt vår partners dedikerade

med att analysera konsekvenser för barn av olika poli

investering. Därför skapade vi en global aktivitet. En

tiska beslut och ställt krav på politiker och myndigheter

kampanjsajt uppmuntrade barn och vuxna att enga

att respektera barnkonventionen. Vi har även påbörjat

gera sig i frågan och sprida kunskap genom en lekfull

en verksamhet där våra frivilliggrupper gör lekaktivite

idé kallad ”Unicoin”. Genom kampanjsajt, sociala

ter med barn på asylboenden.

medier, kampanjfilm samt PR-insatser fick kampanjen
mycket stor spridning och nådde 200 miljoner

Årets opinionskampanj handlade om att ge barn indivi

människor världen över.

duell klagorätt när deras rättigheter kränkts. Vi vände
oss till regeringen med krav på att skriva under det

Årets opinionskampanj fokuserade på barn i socialt

tilläggsprotokoll till barnkonventionen som handlar om

utanförskap. Under två veckor i oktober riktade vi kam

detta.

panjen ”Röster från bänken” till allmänhet och berörda
politiker, där fokus var att stärka barns egna röster och

Vårt arbete för att stärka barns rättigheter har 2015 gett

att ge barn klagorätt när deras rättigheter kränks. Vi

konkreta resultat inom bland annat följande

producerade bland annat en unik poddserie i fem av

områden:

snitt där barn själva berättade om sina erfarenheter av

•

Vi genomförde en kombinerad insamling för barn

att inte få vara delaktiga i beslut som rör dem. Barnmi

på flykt och opinionsbildning för lagliga vägar till

nister Åsa Regnér medverkade i det avslutande podd

EU, som gav effekt på EU-nivå i form av att

avsnittet.

principen om barnets bästa ska beaktas.
•

2015 handlade till stor del om flyktingkatastrofen. Vår
kommunikation fokuserade under hösten till stor del
på insamling till flyktingkatastrofen och dess konse

Barnministern har i olika sammanhang refererat
till att barnkonventionen ska bli svensk lag.

•

Biståndsministern har gett Sida i uppdrag att
stärka barnrättsperspektivet i biståndet.

kvenser. Vi lyckades nå ut brett i både traditionella och
Under våren genomförde vi kampanjen Operation

arnas situation och fick ett bra resultat i vår insamling.

Dagsverke med 114 anmälda skolor (24 680 elever).

Vi såg ett kraftigt engagemang bland både privatper

Skolorna samlade in 2,8 miljoner kronor till vårt utbild

soner och företag.

ningsprogram i Tanzania. Skolorna fick tillgång till

©UNICEF/Estey
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sociala medier kring våra politiska krav kring flykting
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skolmaterial om barnkonventionen och årets insam

under 2015 bestått av tio ordinarie ledamöter samt en

lingsprojekt. Våra barnrättsinformatörer gjorde även

personalrepresentant. Styrelsen har haft åtta möten

skolbesök under kampanjen för att ge elever kunskap

under året varav ett i samband med en hel arbetsdag

om barns rättigheter globalt och i Sverige.

i juni.

Projektet ”Rättighetsbaserad skola” fortsatte att ut

UNICEF SVERIGES STYRELSE*

veckla en modell för att låta barnkonventionen genom

Odd Swarting, född 1957. Ordförande i UNICEF Sve

syra hela skolans verksamhet. Projektet finansieras av

rige sedan maj 2011. Odd är advokat och var fram till

Arvsfonden. Vi har också haft ordförandeskapet i

september delägare i Setterwalls advokatbyrå i Stock

Nätverket för barnkonventionen.

holm. Från september månad är Odd delägare i advo
katbyrån Calissendorff Swarting. (6)

Våra frivilliga runt om i landet deltog under året i flera

Maj-Inger Klingvall, född 1946. Vice ordförande. Stats

insamlings- och informationsaktiviteter.

råd 1996–2001, riksdagsledamot 1988–2002, ambas
sadör 2002–2011. (5)

AMBASSADÖRER OCH SUPPORTRAR

Anders L. Pettersson, född 1968. Anders är generalse

UNICEF Sveriges ambassadörer är välkända profiler

kreterare för ECPAT Sverige som arbetar mot barnsex

som hjälper oss att nå ut med vårt budskap och samla

handel. Han har under många år arbetat internationellt

in pengar. Kajsa Bergqvist, David Hellenius, Mark

på FN-uppdrag och under ett antal år även för UNICEF

Levengood, Lill Lindfors, Eva Röse och Jenny Ström

i New York och i Stockholm. (5)

stedt var UNICEF Sveriges ambassadörer vid årets

David Lega, född 1973. Kommunalråd och ledamot i

slut. Jenny Strömstedt utnämndes till ambassadör

kommunstyrelsen i Göteborg för Kristdemokraterna.

under 2015 och besökte flyktingläger i Libanon på sin

Sedan 2009 är David ledamot i Riksidrottsstyrelsen.

första fältresa.

Elitsimmare i svenska simlandslaget för handikappade
1993–2000. (6)

Förutom ambassadörerna har UNICEF Sverige

Ebba Lindsö, född 1955. Ebba är civilekonom. Hon har

även en grupp engagerade supportar som represen

bland annat varit vd för Transferator och Svenskt

terar olika sektorer i samhället och hjälper oss att

näringsliv, chefredaktör för Affärsvärlden samt vd och

bidra till våra uppställda mål. Vid årets slut hade

chefredaktör för TT. (6)

vi tolv UNICEF-supportrar: Morgan Alling, Jacob

Ingrid Pramling Samuelsson, född 1946. Fil.dr med

Felländer, Lars-Åke Persson, Soledad Pinero Misa,

barn- och ungdomsvetenskap som specialitet. Särskilt

Zinat Pirzadeh, Gunilla von Platen, Anja Pärson,

har hon uppmärksammat barns tidiga utveckling. Hon

Vanna Rosenberg, Amanda Schulman, Titti Schultz,

är knuten till ett antal universitet och styrelser och har

Hannah Widell och Stefan Wiklund.

genomfört betydande uppdrag för bland annat
UNESCO. (5)
Emina Krzovic Butler, född 1964. Emina har arbetat

Både generalsekreteraren och ordföranden har med

som egen företagare, ägt restauranger och varit

verkat vid UNICEFs styrelsemöten i New York och

ordförande i Gamla Uret. Hon har även arbetat som

samarbetet med svenska UD-delegationen har

översättare och tolk. Idag arbetar Emina inom Stock

fungerat bra. Generalsekreteraren och vice ordfö

holms stad, Utbildningsförvaltningen med frivillig

randen deltog i nationalkommittéernas årliga möte i

återvandring. (4)

Boston. Véronique Lönnerblad ingick i Standing Group

Mona Arfs, född 1951. Mona är fil.dr i nederländska,

(kommittéernas representation), med särskilt ansvar

prefekt vid Göteborgs universitet och ledamot i Adop

för bland annat insamlingsfrågor.

tionscentrums styrelse. (7)
Monica Lindstedt, född 1953. Monica är civilekonom

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS SLUT

och entreprenör, samt konsult inom ledarskap och

I februari 2016 rekryterades en ny chef till företags

organisationsfrågor. Ordförande i Företagarna. (7)

insamlingen.

Roland Håkansson, född 1949. Roland har en bred
erfarenhetsbakgrund som bland annat avdelnings
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INTERNT ARBETE

RESULTAT OCH STÄLLNING
2015

2014

2013

2012

2011

84

98

105

79

82

Verksamhetsintäkter i mkr

676

670

656

506

496

583

575

565

421

409

89 %

89 %

89 %

89 %

86 %

228 553

213 271

185 105

165 160

142 350

Balansomslutning i mkr

FÖRVALTNING

direktör, förbundssekreterare, intressepolitisk chef och

Bidrag till UNICEF i mkr

Styrelsen är ansvarig inför årsstämman. Mellan års

var under tiden 2007–2014 ordförande i styrelsen för

Ändamålskostnader* i %

stämmorna är styrelsen den högsta ansvariga för

MyRight. (6)

styrning och ledning av kommittén. Förutom sin kon

Lisa Ericson, född 1979. Personalrepresentant. Lisa är

Antal Världsföräldrar

trollfunktion har styrelsen en strategisk och policy

anställd vid UNICEF Sverige som programansvarig för

grundande uppgift. Styrelsen har delegerat det opera

utbildning och delaktighet. (1)

tiva ansvaret till generalsekreteraren. Styrelsen har

*närvaro på styrelsemöten inom parentes.

*) Ändamålskostnader enligt Svensk Insamlingskontrolls regler.
Årets överskott, finansnettot -114 tkr, balanseras i eget kapital.
Belopp i efterföljande resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter är angivna i tkr om inget annat anges.
Uppgifter inom parentes avser föregående år.

RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

BALANSRÄKNING tkr

Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande

9

699

703

Materiella anläggningstillgångar
10

640

289

Summa anläggningstillgångar 		

Inventarier, verktyg och installationer

1 339

992

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 		

131

130

Övriga fordringar 		

245

3 332

11

34 393

15 083

Summa kortfristiga tillgångar		

34 769

18 545

40

257

Kassa och bank 		

47 416

76 782

Summa omsättningstillgångar		

82 225

95 584

SUMMA TILLGÅNGAR		

83 564

96 576

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar

RESULTATRÄKNING tkr

Not

2015

2014

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter 		

93

93

Gåvor

3

670 419

654 802

Bidrag

3

1 622

10 443

Övriga intäkter

4

3 810

4 712

Ändamålsbestämda medel 		

28 698

44 649

Summa verksamhetsintäkter		

675 944

670 050

Balanserat resultat 		

19 797

16 577

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Årets resultat 		-114
Verksamhetskostnader				
Ändamålskostnader

5,6	-601 100	-597 872

Insamlingskostnader

5,6	-68 028	-65 314

Administrationskostnader

5	-6 816	-6 864

Summa verksamhetskostnader		-675 944	-670 050
Verksamhetsresultat		

0

0

Summa eget kapital		

3 220

48 381

64 446

Leverantörsskulder 		

10 162

7 816

Aktuell skatteskuld		

34

27

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

2 003

981

22 984

23 306

Resultat från finansiella poster				

Summa kortfristiga skulder		

35 183

32 130

Ränteintäkter och liknande resultatposter

7

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

83 564

96 576

Räntekostnader och liknande resultatposter

8	-118	-4

Ställda säkerheter		

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

4

Resultat efter finansiella poster		-114

3 224
3 220

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
ÅRETS RESULTAT		

14

-114

3 220

15

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR
I EGET KAPITAL

KASSAFLÖDESANALYS

KASSAFLÖDESANALYS tkr

NOT

2015

2014

Den löpande verksamheten		
Resultat efter finansiella poster 		-114
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

3 220

14 	-15 439

436

Kassaflöde från den löpande verksamheten före 		-15 553

3 656

förändringar av rörelsekapital 				

RAPPORT ÖVER FÖRÄNDRINGAR		
I EGET KAPITAL tkr
Ingående balans

2015-01-01

Totalt
eget kapital
64 446

Ändamåls-	
bestämda medel
44 649

Balanserat kapital
inkl årets resultat

Inbetald skatt		

19 797

Kassaflöde från den löpande verksamheten		

Effekt av retroaktiv tillämpning		-	-	-

7

–

före förändringar av rörelsekapital 		-15 546

3 656

Effekt av rättelse av fel		-	-	Justerad ingående balans

2015-01-01

64 446

44 649

19 797

Förändringar i rörelsekapital
–

–

Förändringar i redovisade värden

Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar 		-16 224

Ökning(-)/Minskning(+) av varulager 		

19 534

som redovisas direkt mot eget kapital

Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder 		

Ändamålsbestämt av årsstämman 		

28 698

28 698 	-

3 046	-10 471

Kassaflöde från den löpande verksamheten 			-28 724

12 719

Utnyttjade 		-44 649 	-44 649	Summa förändringar i redovisade värden 		-15 951 	-15 951 	-

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 		-683	-260
Avyttring av materiella anläggningstillgångar 		

Omföring mellan poster i eget kapital

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar 		

–

4

-176	-349

Avsättning till bundet eget kapital,

Avyttring av finansiella tillgångar 		

kapitalisering av löpande avkastning 		-114		-114

Kassaflöde från investeringsverksamheten 			-642 	-605

217

–

Summa omföringar 		-114 		-114

EGET KAPITAL

16

2015-12-31

48 381

28 698

19 683

Årets kassaflöde 		

-29 366

12 114

Likvida medel vid årets början 		

76 782

64 668

Likvida medel vid årets slut		

47 416

76 782
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NOTER

NOTER

Gåvor och bidrag

kostnader. Exempel på sådana händelser är förlus

En transaktion i vilken organisationen tar emot en

ter på grund av jordbävning eller krig.

tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller

NOT 2

ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten er

Uppskattningar och bedömningar

NOT 1 		

Hänsyn har tagits till beräknat restvärde, fastställt vid

hålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer

Uppskattningar och bedömningar utvärderas lö

Redovisningsprinciper					

anskaffningstillfället i då rådande prisnivå.

att uppfylla vissa villkor och om organisationen har

pande och baseras på historisk erfarenhet och andra

en skyldighet att återbetala till motparten om vill

faktorer, inklusive förväntningar på framtida händel

koren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det

ser som anses rimliga under rådande förhållanden.

inget bidrag är det en gåva.

Nyttjandeperiod och värdering av immateriella till

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med FRII:s
Nyttjandeperiod

styrande riktliner, årsredovisningslagen och Bokfö
ringsnämdens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredo

Inventarier, verktyg och installationer

visning och koncernredovisning (K3).

Möbler
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med

5 år
10 år

Datorer och programvara

3 år

tidigare år.

gångar.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de

Organisationens ledning utvärderar värdering och

erhålls.

fastställer bedömd nyttjandeperiod och därmed

Leasing

sammanhängande avskrivning för organisationens

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till

Alla leasingavtal redovisas som operationella lea

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som

immateriella anläggningstillgångar. Dessa uppskatt

anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

singavtal.

en
tillgång
NOT
1 eller en kostnad beroende på om gåvan

ningar baseras på historisk kunskap om motsvarande

förbrukas
direktoch
eller
inte. Gåvor som organisationen
Redovisningsvärderingsprinciper

Huvuddelennyttjandeperiod.
av intäkterna har
influtit via våra samt
sex
tillgångars
Nyttjandeperiod

TILLGÅNGAR

Operationella leasingavtal

avser
attSveriges
stadigvarande
bruka i verksamheten
redovi
UNICEF
redovisningsoch värderingsprinci

90-konton:nyttjandevärden
pg 90 20 01-7, pgprövas
90 25 01-6,
90 00 39-9,
bedömda
varje pg
balansdag

Immateriella tillgångar

Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal,

sas
som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor redovi
per överensstämmer
med årsredovisningslagen
och

bg 902-0017,
bg 902-5016
900-0399.
och
justeras vid
behov omoch
detbg
föreligger
ett nedskriv

Övriga immateriella anläggningstillgångar

inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive

sas
som omsättningstillgångar.
Bokföringsnämndens
allmänna råd för ideella fören

ningsbehov. En snabbare teknologisk utveckling kan

Övriga immateriella anläggningstillgångar som för

utgifter för tjänster som försäkring och underhåll,

ingar samt FRII:s styrande riktlinjer för årsredovis

Erhållna gåvor
aktualisera
en förändrad bedömning av nyttjande

värvats är redovisade till anskaffningsvärde minskat

redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Gåvor
som huvudregel
till verkligt
värde.
ningen.värderas
I årsredovisningen
har även
de upplysningar

Erhållnaoch/eller
gåvor redovisas
netto efter direkta kostnader
period
nedskrivningsbehov.

lämnats som krävs av Svensk insamlingskontroll

som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång.

med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar.
Utländsk valuta

Bidrag
(SIK). Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm

Avskrivningar

Monetära poster i utländsk valuta räknas om till

Bidrag
redovisas
somår.
intäkt när villkoren för att er
fört med
föregående

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade

balansdagens kurs. Ickemonetära poster räknas inte

hålla bidraget uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas

nyttjandeperiod. Avskrivningen redovisas som kost

om utan redovisas till kursen vid anskaffningstillfället.

som
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget
Intäktsredovisning
uppfylls.
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som

nad i resultaträkningen.
Ändamålsbestämda medel

erhållits eller kommer att erhållas.

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital

Verksamhetens
kostnader
							

av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer
Insamlade
medel
att
återkrävas,
det vill säga att organisationen haft ut

redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra

Verksamhetskostnader
in i följande
funktioner:
Intäkter i form av gåvor delas
eller bidrag
intäktsförs
som

Allmänheten
446 därför
679 till
383
947
gifter
för ändamålet. Bidrag skuldförs
dess

ändamålsbestämda medel. Se även eget kapital-

ändamålskostnader,
insamlingskostnader
och förMed
huvudregel när gåvan
sakrättsligt är genomförd.

för business intelligence (BI)

rapporten.

valtningskostnader.
gåvor avses främst insamlade medel från privatper

att
de utgifter som bidraget ska täcka
Företag
220 uppkommer.
882
267 766
							
Operation Dagsverke
2 858
3 089

Nyttanjandeperioden överstiger fem år då Qlikview

Medlen avser överföring till fältverksamheten i de

Ändamålskostnader
består
information,
opinions
för att beteckna medel
som av
erhållits
av externa
bi

är en flexbel lösing som medger enkel anpassning till

olika programländerna och utbetalas i maj följande år.

bildning
samt
bidrag
till UNICEFs globala program
dragsgivare
efter
ansökan.

Internt upparbetade

Nyttjandeperiod

immateriella tillgångar
Utveckling av system

10 år

soner och företag. Begreppet bidrag används främst

verksamhet.
							

ändrade omständigheter. Därför bedöms nyttjande

Andra bidrag är sådana som inte är till för att täcka
Summa
670 419
654 802
ett ändamål, till exempel kvittas inte administrations
bidrag mot administrationskostnader utan intäktsförs
Bidrag
bland övriga bidrag och särredovisas i not.
Sida
–
3 500

Intäkter

Gåvor och bidrag från i första hand privatpersoner

Det inflöde av ekonomiska fördelar som organisatio

Insamlingskostnader
av kostnader
varit
redovisas av naturligabestår
skäl normalt
enligt som
kontant

Materiella anläggningstillgångar

nen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning

nödvändiga
för att
generera
externaoch
intäkter
såsom
principen. Även
bidrag
från företag
organisa

Materiella anläggningstillgångar redovisas till

redovisas som intäkt. Intäkter värderas till verkliga

kostnader
för insamlingskampanj,
annonser,
reklam,
tioner redovisas
normalt i den period
då bidraget

Ändamålskostnader
Övriga bidrag
1 622
6 943
Överskottet som uppkommer genom insamling och
Summa bidrag
1 622
10 443
försäljning används till ändamålet som består av in

anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av

värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas,

lönekostnader,
tackbrev
samt del av
organisatio
erhålls. I den mån
det påo.d.
balansdagen
finns
avtalade

formation, opinionsbildning (program i Sverige) samt

skrivningar och nedskrivningar. I anskaffningsvärdet

med avdrag för rabatter.

nens
lokalkostnader
och
allmänna
men ej
erhållna bidrag
från
företagkontorskostnader.
och organisatio

bidrag till UNICEFs internationella arbete för barn.

perioden vara minst tio år.

ner intäktsförs dessa efter individuell prövning.

ingår, förutom inköpspriset, även utgifter som är
Medlemsavgifter

Förvaltningskostnader
består av kostnader för extern
							

Kostnader som ingår är:

Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlem

revision,
medlemsregister,
Gåvor som
utgörs av annat årsstämma,
än kontanta upprättande
medel, vär

• direkta kostnader såsom löner med lönebikostnader,

Avskrivningar

skap i organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid

av
årsredovisning
samt löner
för administrativ per
deras
till marknadsvärdet
vid gåvotillfället.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade

inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas

sonal.
							

nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den

över den tidsperiod som avses.

direkt hänförliga till förvärvet.
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Bidrag från Sida och liknande myndigheter
NOT 3
2015
2014
Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter
Gåvor och bidrag
redovisas i enlighet med BFN R5 om statliga stöd, det
Gåvor
redovisats endast
i resultaträkningen:
vill
sägasom
de intäktsförs
om det med hög grad

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudre

förväntade förbrukningen av tillgångens framtida

Extraordinära
intäkter
och kostnader
gel när leverans
skett, varvid
faktura utställs. Indivi

ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som

Endast
i sällsyntagörs
undantagsfall
inträffar händel
duell bedömning
av varje utestående
fordran.

kostnad i resultaträkningen.		

ser
som gerav
upphov
extraordinära
intäkterredovi
eller
Försäljning
varor i till
egna
försäljningsställen

		

sas enligt kontantprincipen.

tryckkostnader samt massmediekontakter
• indirekta kostnader såsom andel av hyra och
kontorskostnader
• direkta projektkostnader, produktion och underhåll
av webb
• utställningsproduktion, utbildning av lokala grupper
med mera
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NOT 4

2015

2014

Övriga intäkter
Övriga intäkter

4 712

Värdet av dessa ideella insatser har inte
redovisats i resultaträkningen.
2015

2014

kostnadsersättning

47

Redovisning av könsfördelning

-118

-4

KPMG, Fredrik Sjölander, 2015

Vid årets början

879

530

Nyanskaffningar

176

349

Vid årets slut

1 055

879

Netto anskaffningsvärde

1 055

879

Revisionsverksamhet

191 215

202 500

40 625

47 500

utöver revisionsuppdraget

Vid årets början

-176

-13

60 %

50 %

valtning samt revision och annan granskning

Övriga ledande

57 %

33 %

utförd i enlighet med överenskommelse eller

Årets avskrivning

-180

-163

avtal.

Vid årets slut

-356

-176

699

703

Detta inkluderar övriga arbetsuppgifter som
det ankommer på organisationens revisor att
utföra samt rådgivning eller annat biträde som

kostnader, inklusive pensionskostnader
Löner och ersättningar

25 631

25 362

Sociala kostnader

10 859

10 063

(varav pensionskostnad) 1)

(2 661)

(2 422)

arbetsuppgifter.

Inventarier, verktyg och installationer
2015

2014

332 tkr (332 tkr) generalsekreteraren.

982

Mellan ett och fem år

sekreteraren
Övriga anställda

24 622

Styrelsen erhåller 500 kronor per möte samt
ersättning för utlägg i samband med resor.

24 374

15 095

21 509

6 999

300

277

22 984

23 306

kostnader
Förutbetalda intäkter

NOT 13
Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel:
Banktillgodohavanden

Räkenskapsårets kostnads-

61

4 988

5 213

683

260

-1 011

-485

Vid årets slut

4 660

4 988

Netto anskaffningsvärde

4 660

4 988

Nyanskaffningar

67

200

367

261

434

146

83

förda leasingavgifter

Återförda avskrivningar

Innefattar skrivare, videokonferens samt

på avyttringar och

kuverteringsmaskin.

utrangeringar
Årets avskrivning på

Ränteintäkter och liknande resultatposter

Vid årets slut

Ränteintäkter, övriga

Redovisat värde vid

4

3 224

4

3 224

årets slut

257

47 456

77 039

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 tre månader från
anskaffningstidpunkten

-4 907

1 011

485

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.
2015
2014
Avskrivningar

-332

-277

-4 020

-4 699

640

289

Ändamålsbestämda medel
Rearesultat försäljning av

512

440

14 927

44 649

–

-4

15 439

45 085

anläggningstillgångar

NOT 15
Nyckeltalsdefinitioner
Balansomslutning:

20

40

Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen
-4 699

anskaffningsvärden

NOT 7

76 782

NOT 14

Ackumulerade avskrivningar:
Vid årets början

47 416

medel

utrangeringar

uppsägningsbara operationella leasingavtal
Inom ett år

Vid årets början

Avyttringar och

Framtida minimileaseavgifter avseende icke

988

213

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Leasingavtal där organisationen är leasetagare

Styrelsen/general-

Övriga upplupna

jämställda med likvida

NOT 10

1) Av organisationens pensionskostnader avser

Löner och andra ersättningar

935

Kortfristiga placeringar,

eller genomförandet av sådana övriga

Operationell leasing

styrelseledamöter m.fl. och övriga anställda

Redovisat värde vid
årets slut

föranleds av iakttagelser vid sådan granskning

NOT 6

Löner och andra ersättningar fördelade mellan

962

förutbetalda intäkter

Ackumulerade avskrivningar:

Styrelsen

Löner och andra ersättningar samt sociala

Upplupna löner

Upplupna kostnader och

Upplupna sociala avgifter

samt styrelsen och generalsekreteraren, för-

befattningshavare

15 083

NOT 12

Deloitte, Therese Kjellberg, 2014

revision av årsredovisningen och bokföringen

Andel kvinnor

34 393

Upplupna intäkter

Balanserade utgifter för

Med revisionsuppdrag avses lagstadgad

i organisationens ledning

1 041

Förutbetalda hyror

NOT 9

Ackumulerade anskaffningsvärden:

Revisionsuppdrag
19 %

-4

utvecklingsarbeten och liknande

till revisorer

49

-118

NOT 11

Förutbetalda kostnader

Arvode och

23 %

1 194

Räntekostnader, övriga

3 810

Varav män

13 293

och upplupna intäkter

Summa övriga intäkter

Medelantalet anställda

32 248

liknande resultatposter

sprida information om UNICEFs verksamhet.

arvoden till styrelse och revisorer

749

ideellt för organisationen, framförallt med att

4 677

Anställda, personalkostnader och

951

Under året har cirka 200 (200) personer arbetat
3 739

NOT 5

2014

Förutbetalda kostnader

Licensintäkter

licenspartners.

2015

Räntekostnader och

35

UNICEF Sverige bedriver endast försäljning via

2014

NOT 8

71

Totalt i Sverige

2015

Ideellt arbete

Totala tillgångar

21

UNDERSKRIFTER

REVISIONSBERÄTTELSE

Min revisionsberättelse har lämnats 2016-04-12
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UNICEF SVERIGE

STYRELSE 2015

PERSONAL

Program

Ordförande

Generalsekreterare

Christina Heilborn, avd. chef

Odd Swarting

Véronique Lönnerblad

Eva Dalekant

Vice ordförande

Vice generalsekreterare

Emma Schönberg

Maj-Inger Klingvall

Per Westberg

Cecilia Åhl

Ledamöter

Stab

Insamling privat

Mona Arfs

Karin Forsselius Reimer

Petra Nerde, avd. chef

Emina Krzovic Butler

Emily Rosenqvist

Cecilia Bergman

Lisa Ericson

Henrik Edström

Roland Håkansson
David Lega

Ekonomi och administration

Ingrid Forsberg

Monica Lindstedt

Fredrik Hedberg, avd. chef

Jenny Holmberg

Ebba Lindsö

Marie Jönsson

Frida Holmquist Lantz (vikarie

Anders L. Pettersson

Maud Hellberg

för Elin Rosén)

Ingrid Pramling Samuelsson

Nicklas Linder

Marion Keith

MEDLEMSORGANISATIONER 2015

Kommunikation

Elin Rosén (tjänstledig)

Adoptionscentrum

Andreas Eriksson, avd. chef

Andrea Salguero (vikarie för

Diakonia

Jim Carlberg

Line Skaarud)

IOGT-NTOs Juniorförbund

Jenny Dynesius

Line Skaarud (föräldraledig)

Lekfrämjandet

Ingeborg Ekblom

Yamina Steiser

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

Emma Grummas

Ylle Stigzelius Åkermo

LO

Christina Jogensjö

Eva Swande

Lärarförbundet

Eva Kellerman

Malin Svensson

MyRight

Christina Kerpner

Susanna Olsson Alvebro

PRO

Jesper Liveröd (föräldraledig)

(vikarie för Frida Holmquist

Riksförbundet Hem & Skola

Monica Lundbom

Lantz)

Riksidrottsförbundet

Maria Mungenast

Socialdemokrater för tro och solidaritet

Thérese Quiding (vikarie för

Insamling företag

SSU-förbundet

Jesper Liveröd)

Ann-Charlotte Linden, avd. chef

Svenska Fotbollsförbundet

Anna Sandberg

Anna Danieli

Svenska OMEP

Åsa Sandlund Lee (föräldra-

Håkan Ivemark

Sveriges Olympiska Kommitté

ledig)

Anton Nyman

Sveriges Psykologförbund

Eva Torkelson (vikarie för

Axel Wallin

Sveriges Skolledarförbund

Åsa Sandlund Lee)

André Wedin

Nina Lundgren

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
Vårdförbundet

©UNICEF
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