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LEDARE

Framgångsrikt år för SOS Barnbyar
– trots en turbulent värld

2014

är året då vi
såg att världen
var oroligare
än på länge. Inte sedan andra världskriget har så många människor flytt från
sina hem. Och som alltid är det barnen
som drabbas hårdast av svält, sjukdomar och hemlöshet när krig, förföljelse
och naturkatastrofer driver människor
på flykt. Statistik från Unicef visar att
140 miljoner barn i världen förlorat en
eller båda sina föräldrar* och det är
barnen som saknar föräldrar eller andra
närstående som är de som råkar allra
mest illa ut.
Trots att världen ser ut som den gör så
finns det ljusglimtar.
Jag har gjort mitt första år som
generalsekreterare för SOS Barnbyar
i Sverige. Det har varit ett fantastiskt
år. Jag har sett ett otroligt engagemang
bland personal och frivilliga i Sverige och bland bymammor och annan
personal ute i världen. Jag har också fått
uppleva de fruktansvärda miljöer som är
verklighet för många barn i de fattigaste
delarna av världen.

JAG HAR SETT att vårt långsiktiga

arbete med barnbyar, familjestärkande
program, skolor och medicinkliniker gör
skillnad både för de barn som får del av
hjälpen och för stabiliteten i samhällena
runt omkring.
Jag kan med stolthet konstatera att vi
haft en rekordökning i antalet faddrar
under 2014. Våra faddervärvare märker
att viljan att hjälpa är stor. Jag är också
stolt över att både generositeten och
engagemanget hos våra företagspart-
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ners hela tiden ökar. Allt fler företag
ser att hållbarhet inte bara handlar om
miljö, och att socialt ansvarstagande
och investeringar i barn i världen kan ge
både bättre avkastning och ett starkare
varumärke.
VI HAR FLERA nya partnerföretag som
gått in med både stora pengar och ett
djupt engagemang. Det största bidraget
kom från Akelius Foundation som har
investerat ytterligare 100 miljoner i
Gaza.
Under 2015 ökar vi tempot ytterligare.
Vi har högt satta insamlingsmål både

när det gäller privatgivare och företag.
SOS Barnbyar Sverige går in i ett nytt
land, Togo, i södra Västafrika där vi ska
renovera en befintlig barnby. Bland annat hjälper VVS-montörer till att bygga
vattenreningsanläggningen i barnbyn.
I vår årsberättelse presenterar vi
siffrorna för 2014, men också verksamheten, visionerna för framtiden och inte
minst barnen – som är i fokus i allt vi
inom SOS Barnbyar gör i världen.
Catharina Gehrke,
Generalsekreterare SOS Barnbyar
* Enligt Unicef SOWS 2015
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ÅRET SOM GICK

Rekord i antal
nya faddrar

14 695
nya fadderskap
totalt över
73 000

Barn joggar för en god sak
FÖR 32:A GÅNGEN ägde i september Skoljoggen – Sveriges största löparengagemang

för barn och ungdomar, rum. En halv miljon unga deltar varje gång. Syftet är att eleverna
ska röra på sig – och på samma gång hjälpa andra barn. Barnen kan frivilligt ta med sig
en Springslant där överskottet går till SOS Barnbyar under 2012-2016. Bidraget går till
Bouar i Centralafrikanska republiken som har plats för 120 barn. Hittills har 3,9 miljoner
samlats in.

71 miljoner
till världens
barn
SOS Barnbyar är under 2014 och
2015 en av de organisationer som
är med i Radiohjälpens insamling
Världens Barn. Den 27 september
ägde den stora Riksinsamlingen
rum och den 3:e oktober sände
SVT Världens Barn-galan. Totalt
71 miljoner samlades in och SOS
Barnbyars del kommer att gå
till vårt familjestärkande arbete
i Ulan Bator i Mongoliet. Där är
gapet mellan rika och fattiga stort
och många familjer lever under
extrema förhållanden.
193 familjer och totalt 500 barn
får stöd och hjälp genom det
sociala centret.

Vårruset

123 000 tjejer sprang
Vårruset i 17 städer under
2014. Det var den 26:e
upplagan av Europas största löpartävling för kvinnor.
SOS Barnbyar är humanpartner och insamlingen på
hittills 146 000 kronor har
gått till vårt transithem för
spädbarn i Kosovo.

En resa för livet
UNDER FYRA VECKOR i början av 2014 fick vi följa Darin Zanyar, Eagle-Eye Cherry,
Sophie Zelmani och Uno Svenningsson på deras resa till ett av världens fattigaste områden –
Filippinernas huvudstad Manilla. Artisterna mötte den tuffa och hårda verklighet som många barn
lever i, där fattigdom, barnprostitution och ett liv på gatan är en del av vardagen. I samband med
programmet värvade SOS Barnbyar över 6 000 nya faddrar. Darin och Eagle-Eyes skrev tillsammans
låten Dream Away som förärades med en guldskiva och fortsätter dra in pengar till SOS Barnbyar.
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HIT GICK PENGARNA 2014*
Barnbyar och familjestärkande program finansierade
av svenska privatpersoner och företag.
* Ett urval av länder

Estland
Lettland

Ryssland

Ukraina

Mongoliet

Kosovo
Kina
Bangladesh

Gaza/Palestina
Haiti
Senegal

Centralafrikanska
republiken

Benin

Indien

Kambodja
Thailand

Vietnam
Filippinerna

Ghana
Burundi

Moçambique

Bolivia

Botswana

RESULTAT OCH STÄLLNING
Tkr

2014

2013

2012

2011

2010

307 672*

303 080

283 268

263 866

255 564

3 111

-1 191

2 877

225

4 964

Balansomslutning

174 283

160 023

134 588

119 825

104 433

Medeltal anställda

43

36

34

29

27

Verksamhetsintäkter
Årets resultat efter fördelning
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ÅRET I SIFFROR

Så fördelas bidragen
Familjestärkande program 6,6 %

Driva våra
barnbyar
74,0 %

Katastrofhjälp 6,6 %
Avgifter och bidrag till
huvudkontoret 4,2 %
Information/övrigt 3,8 %
Bygga nya barnbyar 3,7 %
Kapacitetsförstärkning
av lokala SOS-organisationer 1,1%

Administration
och insamling

16%
Resultat SOS Barnbyar Sverige 2014

FÖRRA ÅRET
SAMLADE VI IN*
316 050 000 KR

Härifrån kom
pengarna 2014
Företag, organisationer
och stiftelser 21,10%
Postkodslotteriet 7,30%
Övriga intäkter
och gåvor 1%

2010

2012

2013

Allmänheten
70,6%

316 050 000

263 866 000
2011

303 080 000

2009

255 564 000

220 020 000

Mer pengar
för varje år

283 268 000

*D
 e redovisade intäkterna på 307,7 Mkr tar hänsyn till
en reservering för återbetalningar till givare avseende
ett stoppat konstruktionsprojekt i Centralafrikanska
republiken som samlats in före 2014.

2014

STADIG INTÄKTSÖKNING
SOS Barnbyar Sverige har sedan 2009 haft en genomsnittlig årlig
tillväxt på 7,5 procent. Insamlings- och administrationskostnderna
uppgick 2014 till 16 procent.				
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23 MILJONER

SÅ MYCKET FICK SOS BARNBYAR
FRÅN POSTKODLOTTERIET 2014
Pengarna har gått till vårt arbete i Bolivia, Benin,
Estland, Haiti, Mongoliet och Moçambique.
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DEN HÅLLBARA VÄGEN

För att kunna möta globala utmaningar såväl som
att försäkra sig om hållbarheten i våra program,
anpassar SOS Barnbyar sina insatser.
Annika Billing, programchef
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DEN
HÅLLBARA
VÄGEN
– En global strategi för SOS Barnbyar
I en föränderlig värld måste verksamheten ständigt
anpassas och förbättras. Begränsade resurser måste
utnyttjas maximalt, hela tiden med barnets bästa för
ögonen. För SOS Barnbyar innebär det att i ännu
högre grad fokusera på sitt kärnområde: att stödja de
barn i världen som är allra mest utsatta, och att hitta
nya och innovativa sätt att göra det på.

D

en hållbara vägen är namnet på en global utvecklingsstrategi för SOS Barnbyar. Organisationen
samarbetar idag i högre utsträckning med myndigheter och andra organisationer för att, om det är
möjligt, kunna lämna över driften av skolor samt hälso- och
socialcenter och istället fokusera på vår kärnverksamhet.
– För att kunna möta globala utmaningar såväl som att
försäkra sig om hållbarheten i våra program, anpassar SOS
Barnbyar sina insatser och fokuserar i högre utsträckning på
att ge barn möjlighet att växa upp i en familj, sin egen eller
en ny. Hög- och medelinkomstländer får ta större ansvar för
finansieringen så att de pengar som samlas in i till exempel
Sverige kan koncentreras till de allra fattigaste länderna där
tusentals utsatta barn är helt utan omsorg. säger Annika Billing, programchef på SOS Barnbyar Sverige.
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DEN HÅLLBARA VÄGEN

– SOS BARNBYAR I Sydafrika ligger i

framkant, i det här arbetet. Det hänger
ihop med att landet har bättre ekonomiska förutsättningar än många andra
afrikanska länder. Här finns en större
medelklass och vi ser att när lokala
organisationer samarbetar med myndigheterna för att gemensamt ta ansvar för
barnen fungerar samhället bättre. Den
långsiktiga planen är att verksamheten i
Sydafrika ska bli självfinansierad, säger
Annika Billing.
Ett tydligt exempel på utvecklingen
finns i Rustenburg, en stad någon timme
väster om Johannesburg. Där ligger
barnbyn integrerad i ett bostadskvarter
och SOS-familjernas hus skiljer sig inte
från de övriga husen på gatan.
– De integrerade barnbyarna är mer i
linje med den sydafrikanska regeringens
modell för fosterhem men också mer
kostnadseffektiva. Och framför allt blir
barnen mer integrerade i samhället,
säger Siphiwe Mahpanga, nationell chef
för SOS Barnbyar i Sydafrika.

MEN DET ÄR inte bara de barnbyar som
byggs idag som har en ny inriktning.
Många av de byar som funnits i 20-30
år går också igenom en förändringsprocess. Tanken är att se över verksamheten och anpassa den efter de nya kraven
där man i större utsträckning sätter barnets behov i centrum i beslut om vilka
verksamheter och insatser som behövs.
Det är också viktigt att involvera den
befintliga personalen, mammorna och
såklart barnen.
– Mammorna reagerar med blandade
känslor inför planerna, men när barnen
tillfrågas är de oftast positiva och kommer med många förslag på hur de vill ha
det. De vill till exempel inte se SOSkontoret från sitt hus och inte heller bli
skjutsade av fordon märkta med SOS
Barnbyars logotyp. De åker hellre kommunalt till skolan, berättar Thabu Kubu,
nationell chef för de familjestärkande
programmen i Sydafrika. Att barnen får
vara med och påverka sitt liv i barnbyn
är en självklarhet. ●
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Barnen i ett familjehem i Qwa Qwa i Sydafrika hjälper till att hänga tvätt.

Mamma Bitsang och assisterande mamma Maureen, tar tillsammans hand om sex fosterbarn.
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FÖRETAG GÖR SKILLNAD

Barnbyn i Brovary
i Ukraina har byggts
med hjälp av svenska
företag.

FÖRETAG som gör insatser
utöver det vanliga
Väldigt många företag jobbar
i dag aktivt med hållbarhet. Det
är självklart att minimera miljö
belastningen i verksamheten och
att ställa miljökrav på underleverantörer. Allt fler företag lägger
också till en mänsklig dimension
i sitt hållbarhetsarbete.

D

et finns flera skäl till varför
ett företag väljer att agera
hållbart. Det stärker varumärket, det kan ha kommersiella skäl och det kan bero på krav när
företaget etablerar sig på nya marknader. Ett aktivt stöd till SOS Barnbyar
engagerar personal och kunder och är
också en viktig faktor för att attrahera
ny arbetskraft. Företagen märker att
allt engagemang ger dem dubbelt upp
tillbaka.
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– När vi och våra företagspartners
tillsammans hittar ett tydligt och enkelt
sätt att samverka så ger det ett stärkt
varumärke, personal som är stolta över
sin arbetsgivare och kunder som känner
ett ökat engagemang och förtroende
samtidigt som man gör en konkret
samhällsnytta, säger Anna Magnard,
kundansvarig på SOS Barnbyar.
Här är några exempel på företag som
gjort något alldeles extra i samarbete
med SOS Barnbyar.
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FÖRETAG GÖR SKILLNAD

Semcon på uppskattat besök i Bangalore i Indien.

Så skapar SEMCON engagemang
i hela företaget
FÖR SEMCON ÄR partnerskapet med

SOS Barnbyar ett sätt att ge medarbetarna möjlighet att engagera sig
i ett konkret projekt för att minska
fattigdomen i världen. Semcon har
under sitt första år som partner bidragit till möjliggörandet av ett flerårigt
renoveringsprojekt av SOS barnbyn i
Bhimtal, norra Indien. Dessutom jobbar
man aktivt med att Semconanställda i
Indien bidrar med utbildningsinsatser,
genomför dagsverken samt engagerar
sig i byarna i Bangalore, Tirupati och
Puducherry.
– Vi genomförde en intern omröstning och våra medarbetare fick välja
vilken organisation vi skulle samarbeta med. För oss på Semcon har det
även varit viktigt att kunna stötta med
konkreta projekt och ha möjligheten att
10

engagera våra medarbetare lokalt. Vi
har verksamhet i Indien och hjälpbehovet där är stort, det känns bra att vi som
företag kan bidra och göra skillnad för
dessa barn och ungdomar, säger Markus
Granlund, vd Semcon.
Semcons engagemang
ska synas i hela organisationen. Varje år utses två
interna ambassadörer för
partnerskapet med SOS
Barnbyar. De har i uppgift
att synliggöra samarbetet
genom att sprida information på vårt intranät,
interna föreläsningar och Markus Granlund, vd
aktiviteter. De deltar även
på en resa till Indien där de besöker
våra projekt och följer samarbetet på
nära håll. ●

FAKTA SEMCON:
Semcon är ett teknikkonsultföretag
som jobbar i Sverige, Tyskland,
Storbritannien, Brasilien,
Ungern, Indien, Kina, Norge
och Spanien. Semcon är
verksamma inom en mängd
olika branscher som till
exempel: fordonsindustrin,
energisektorn, life science,
telekom och övrig utvecklingsintensiv industri.
En grundtanke i arbetet
är att Semcon med modern
teknik skapa framtidens
innovativa och tekniska
lösningar för ett mer hållbart
samhälle.
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Hemköp har bidragit till byggnationen av barnbyn i Brovary i Ukraina.

HEMKÖPS engagemang
har växt under åren
HEMKÖP HAR SAMARBETAT med SOS

Barnbyar sedan 2007 och bland annat
bidragit till byggnationen av barnbyn
Brovary i Ukraina.
– För oss är socialt ansvar en
självklarhet. När våra medarbetare
för 8 år sedan började ge en del av sin
julklappspeng till byggandet av SOS
barnbyn i Ukraina var det inget vi
planerade att gå ut med externt. Det var
en förlängning av det CSR-arbete som
vi redan bedrev.
– Samarbetet med SOS Barnbyar är
en möjlighet för oss att påminna våra
medarbetare om att Hemköp tar socialt
ansvar: att det vi arbetar med aldrig
bara får handla om kronor och ören,
säger Maria Nobel, marknad och kommunikationschef på Hemköp.
Under flera år har en handfull medarbetare och Hemköps bonuskunder runt
om i Sverige rest till barnbyn i Ukraina
för att rapportera hem till kollegor och
vänner om det arbete deras pengar och
julklapp går till.
För fyra år sedan gick Hemköp för
första gången ut med information om
SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2014 

projektet till sina kunder i samband
med att man sålde produkter till förmån
för SOS Barnbyar. Samtidigt knöts
kundkorten till projektet.
– Våra bonuskunder är viktiga för oss
och är också huvudmålgruppen för våra
satsningar. Medlemmarna har kunnat
läsa om situationen i barnbyn i kundtidningen och några har fått möjligheten
att besöka Ukraina, säger Maria Nobel.
Insamlingen bygger på principen att
många småslantar blir stora summor
om tillräckligt många hjälper till. De
huvudsakliga insamlingskanalerna är:
•P
 antknappen, där kunderna får chansen att skänka pantpengarna till SOS
Barnbyar.
•U
 tvalda varor där en del av priset går
till SOS Barnbyars verksamhet.
•B
 onuskunder kan välja att skänka 10
öre per hundralapp, så går Hemköp in
med lika mycket.
•E
 n del av personalens julklappspengar
går till SOS Barnbyar.
•H
 emköp har varit huvudsponsor till
TV dokumentärserien En resa för
livet, 2015. ●

LASSEMAJAS
DETEKTIVBYRÅ
HJÄLPTE SOS
BARNBYAR
Akademibokhandeln, Bonnier
Carlsen och författarna Martin
Widmark och Helena Willis i
unikt samarbete för att samla in
pengar till en skola i Centralafrikanska republiken. Alla som
köpte boken Brandkårsmysteriet på Akademibokhandeln
hjälpte till i insamlingen.

FUNKTIONS
HINDRADE
BARN FÅR STÖD
LSS assistans är ett företag
som jobbar med personliga
assistenter för att ge funktionshindrade ett bättre liv. De valde
att att stödja en SOS-familj med
funktionshindrade barn i Narva
i Estland.

SOS BARNBYARS
KATASTROFFOND
MAX Hamburgerrestauranger
stöder SOS Barnbyars katastroffond. MAX kan med kort
varsel sätta ihop en kampanj
där intäkterna går till SOS Barnbyars verksamhet. Under 2014
gick insamlingen bland annat till
Filippinerna och Syrien.
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KATASTROFINSATSER
Guinea, Liberia och Sierra Leone
Redan i början av året rapporterades
de första fallen av den relativt okända
sjukdomen ebola i Guinea i Västafrika.
Så småningom står det klart att detta
skulle bli historiens värsta ebolautbrott. SOS Barnbyar fanns redan
på plats i Guinea, Liberia och Sierra
Leone och tack vare god lokalkännedom och medicinsk personal kunde
man skänka viktig medicinsk utrustning, hjälpa sjuka människor, ta hand
ombarn som blir föräldralösa och förse
isolerade byar med nödhjälpsinsatser.

Långsiktigt
katastrofarbete
2014 KAN GÅ till historien som ett
konflikternas och naturkatastrofernas
år. Det stora ebolautbrottet i Västafrika,
översvämningar på Balkan samt krig
och konflikt i bland annat Ukraina,
Syrien och Centralafrikanska republiken. SOS Barnbyar är ingen katastroforganisation men vi kan ändå snabbt
sätta in hjälp i drabbade områden tack
vare de lokala organisationerna och
den infrastruktur som finns i länderna.
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Syrien
För bara några år sedan var Syrien ett föredöme i Mellanöstern när det gällde skolor
men sedan kriget bröt ut har utbildningsnivån rasat på grund av våld, fattigdom och
rädsla. För att hjälpa barnen att komma
iväg till skolan har SOS Barnbyar delat ut
skolmaterial och skolväskor till tusentals
barn och satt upp barnvänliga platser.

Vi kan anpassa vår verksamhet för att
hjälpa till. Till exempel kan våra skolor
och medicinkliniker användas för andra
syften.
Efter den inledande akuta insatsen
vidtar det långsiktiga arbetet. SOS
Barnbyars insatser har alltid barnen i
fokus och vi hjälper barn och familjer att bygga en bättre framtid. Här
är några av de projekt vi jobbat med
under 2014:
ÅRSREDOVISNING 2014 SOS BARNBYAR

Ukraina
Sedan årets början har oron och våldet i
Ukraina eskalerat. SOS barnby i Lugansk
i östra Ukraina hamnade mitt i inbördeskriget, byn evakuerades och barn och
föräldrar flyttades till säkrare områden.
Även i Brovary och Kiev gjordes extra
insatser under hela året. Människor som
flytt från Krim till Kiev fick stöd och hjälp,
SOS Barnbyar skapade barnvänliga zoner
bland annat i form av en lekbuss dit barn
kunde få komma och bara vara barn.

Balkan
En översvämning på Balkan i maj drabbade Serbien och Bosnien hårt. SOS
Barnbyar fick snabbt igång ett nödhjälpsprogram med mat, dricksvatten och
hygienpaket samt barnvänliga platser där
barn som drabbats kunde komma bort från
vardagen en stund.

Centralafrikanska republiken
Den väpnade konflikten i Centralafrikanska
republiken har drabbat barn och familjer
svårt under 2014. Nödhjälpsprogram har
satts in under året men planerna på att
bygga en ny barnby i Bossangoa har lagts
på is eftersom våldsamheterna omöjliggör
arbetet och det inte går att garantera säkerheten för dem som jobbar i landet.
SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2014 

Filippinerna
I samband med den tyfon som svepte in
över Filippinerna i november 2013 satte
SOS Barnbyar in snabb katastrofhjälp.
Hjälpen har under året utvecklats mot
långsiktig uppbyggnad. Här är några
exempel på hjälp under året:
Ekonomiskt stöd till föräldralösa barn,
stipendier till barn för till exempel skolgång och resor till och från skolan. Nya
bostäder och skolor som ersätter de som
förstördes har byggts. Barnbyn Tacloban
har återuppbyggts från grunden. Redskap
för försörjning, fiskebåtar, fiskenät och
andra arbetsredskap. Barnvänliga platser
har satts upp så att barnen kan få leka
och bearbeta sina upplevelser under tiden
som föräldrarna söker jobb eller bygger
upp sitt hus.
13

FADDERVÄRVNING
Ibland leder mötet
med förbipasserande
till ett nytt fadderskap.
Andra gånger väcks
en tanke som kan
leda till ett engagemang senare.

2

Det gäller att ha rätt
attityd och att vara
påläst om verksamheten för att kunna
svara på frågor.

Alla nya värvare får en
utbildning. De får också
öva på värvningssamtal
med sina kollegor innan
de ger sig ut på stan.
Varje onsdag träffas värvarna på SOS
Barnbyars kontor för
vidareutbildning.

Minna, Dahlia och
Mary har telefonen
som arbetsredskap.
De ringer välkomstsamtal till nya regelbundna givare och
ger dem möjlighet att
ställa frågor.

ENERGI, ENGAGEMANG
OCH KUNNANDE
är receptet för lyckad faddervärvning
I april 2014 anställdes de första faddervärvarna, en satsning som gett ett
resultat ingen hade vågat hoppas på. Våra utomhusvärvare har snabbt blivit
kunniga ambassadörer som jobbar helhjärtat för att värva nya faddrar och
månadsgivare.
SOS BARNBYAR HAR under flera år

arbetat med faddervärvning genom
personlig värvning, så kallad face-2-face
genom att anlita externa företag. För att
bättre kunna kontrollera hur värvarna
arbetar, ge dem kontinuerlig utbildning
och försäkra oss om att de har rättvisa
arbetsvillkor bestämde vi oss för att
starta upp en värvarorganisation i egen
regi.
Värvarna jobbar i alla väder och det
krävs ett stort engagemang för att lyckas.
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Det tar kontakt med människor de möter
på offentliga platser eller knackar dörr
i villaområden i Stockholmstrakten.
Värvarna jobbar i grupp och gruppen har
alltid en teamledare med sig för stöd och
coachning.
DET ÄR VIKTIGT att värvarna har kunskaper om verksamheten. Därför utbildas de fortlöpande och får träna på hur
de ska bemöta människor de möter. Alla
värvarna har också regelbundna uppfölj-

ningssamtal med sin närmaste chef.
Under året som gått har vi haft ungefär tio värvare ute per dag och de har
tillsammans lyckats värva fler än
1 000 nya givare.
Under året har vi också börjat bygga
en telemarketingavdelning. Tanken är att
människor som påbörjar ett regelbundet
givande till SOS Barnbyar ska få ett välkomstsamtal och samtidigt få en chans
att ställa frågor om det är någonting de
undrar om SOS Barnbyar.●
ÅRSREDOVISNING 2014 SOS BARNBYAR

BARNS DELAKTIGHET

FNs BARNKONVENTION
All verksamhet i SOS Barnbyar ska
genomsyras av FNs barnkonvention.
Här är de fyra huvudprinciperna i
barnkonventionen:
• Alla barn har samma rättigheter
och lika värde.
• Barnets bästa ska komma i första
rummet vid alla beslut som rör
barnet.
• Alla barn har rätt till liv och utveckling både kroppsligt och intellektuellt.
•Alla barn har rätt att uttrycka sin
mening och få den respekterad.

Barnen deltog i en workshop där de fick rita och diskutera hur deras vardag ser ut idag och hur
de vill att det ska se ut i framtiden.

BARNENS RÖSTER
SKA FÅ HÖRAS
SOS Barnbyar ser barn som en viktig resurs i samhället och arbetar med
att göra barns röst hörd. Vi lär oss otroligt mycket genom att lyssna på
barnen i vår egen verksamhet och låta dem få inflytande.

U

nder 2014 startade den
svenska programavdelningen ett projekt tillsammans
med SOS Barnbyar Moçambique för att bättre ta vara på barnens
erfarenheter. I samband med en renovering av barnbyn i Inhambane lät man
30 barn i och utanför barnbyn berätta
om sin vardag och vad deras största
utmaningar är. När barnbyn renoveras har man valt att integrera SOSfamiljerna i samhället, dvs. bygga hus
i kringliggande samhället istället för
en avgränsad barnby. De nya husen
kommer även att byggas med miljöperspektiv.
Studien inleddes under våren 2014
SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2014 

och leddes av en barnrättskonsult.
– Intervjuerna ledde till konkreta
förbättringsförslag. Ett exempel är
att barnen ville ändra reglerna för hur
och när de får umgås med sina vänner
utanför barnbyn, berättar Marlene Larsson, programhandläggare SOS Barnbyar
Sverige.
– Vi gjorde även en workshop med
barnen där de fick uttrycka sina åsikter i
diskussionsgrupper och genom teckningar, musik och teater. Efter sex
månader anordnades ännu en workshop
med barnen för att följa upp från den
första workshopen och fråga barnen
hur de upplevde förändringarna, säger
Marlene Larsson.

Resultaten i form av teckningar.

Erfarenheterna från studien ledde
till ett nytt projekt i Moçambique som
syftar till att inkludera barnens åsikter mer i programutvecklingen. För
att ytterligare stötta barnen och ge
dem redskap att uttrycka sina åsikter
kommer projektet under 2015 även
inkludera arbete med att stärka barnens
självkänsla.
SOS Barnbyar Sverige har tagit
stafettpinnen för barns delaktighet och
inflytande och inkluderat detta i den
nationella strategin. Även i SOS Barnbyars internationella strategi framhålls
att barns delaktighet och inflytande
ska prioriteras. Projektet finansieras av
Svenska PostkodLotteriet. ●
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• SIEM REAP KAMBODJA APRIL 2014
Mjölk till lillasyster

”

På Pub Street, Siem Reaps mest turisttäta
gata, kan en ensam svensk medelålders
fotograf bara gå ett par meter innan de olika
sex-anbuden börjar hagla. Överallt ser man tiggande
barn, men sex-årige Prak drar ändå till sig min uppmärksamhet. Han är mager och litet lätt uppkäftig där
han går runt med sin två månader gamla skrikande lillasyster i famnen. Han ber enträget om pengar till mjölk
till babyn och viftar med den tomma nappflaskan. Ingen
av de förbipasserande bryr sig om honom. När vi frågar
var hans mamma är så svarar han undvikande att hon
sover någonstans i närheten, men han vet inte var.”

Urban Brådhe
tog bilden för Metro och SOS Barnbyar under en
reportageresa i Kambodja.
Arbetar nu som frilansfotograf, har även arbetat
på Sydsvenskan, Kvällsposten, GT och Aftonbladet.
Pristagare i Årets Bild, gjort två böcker ”Livet kan
inte vänta” och ”Livet som anhörig”.

SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2014 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET

”

Arbetet med
att utveckla
organisationen
fortsätter”

A

tt besöka en barnby är en
mäktig upplevelse. Att möta
människorna bakom siffrorna,
se barnen och veta att var
och en av de här unga människorna bär
på sin egen tragiska historia och ändå
hittat mod och kraft att gå vidare för att
bygga en bättre framtid.
Jag hade glädjen att få delta i invigningen av SOS barnby Les Cayes på
Haiti i början av 2015. Byn började
byggas efter den förödande jordbävningen 2010 och har kunnat bli verklighet bland annat tack vare svenska
donationer.
FAMILJERNA FLYTTADE IN i slutet av

2014 och kände sig redan hemma i sina
nybyggda hus. När jag träffade barnen
och de engagerade bymammorna kände
jag en enorm stolthet över att få vara
en del av en organisation som förändrar
livet på ett konkret sätt för så många
18

människor runt om i hela världen.
2014 var ett bra år för SOS Barnbyar.
Insamlingen ökade med 13 miljoner
(4 procent) jämfört med året innan. Vi
i Sverige värvade flest faddrar av alla
SOS Barnbyars medlemsländer, 10 procents ökning från året innan. Nu har vi
totalt över 73 000 faddrar som tillsammans gav 192 miljoner kronor under
året som gick.
FÖRUTOM BARNBYN LES CAYES på
Haiti blev också den nya barnbyn i Thai
Binh i Vietnam klar för inflyttning i slutet av 2014. SOS Barnbyars familjestärkande program når allt fler behövande
familjer som annars riskerar splittras.
Vi har fått in nya partnerföretag som
tillsammans med våra tidigare samarbetspartners har tagit en aktiv del i
verksamhetens utveckling både med
pengar och med ett beundransvärt personligt engagemang.

Jag har också haft glädjen att välkomna en ny generalsekreterare.
Catharina Gehrke som tillträdde i februari har redan hunnit sätta sin prägel
på SOS Barnbyars arbete i Sverige. Två
nya styrelsemedlemmar, Filippa Bergin
och Maria Ziv har också tillfört ny energi och nya idéer till oss i styrelsen.
2015 FORTSÄTTER ARBETET med att
utveckla SOS Barnbyar. Från mitt arbete i den internationella senaten i SOS
Children´s Villages International vet jag
att andra länder tar intryck av Sveriges framgångsrika arbete och att den
svenska organisationen tar allt större
plats på den internationella arenan. Det
är ett ansvar att vara en förebild men
jag är säker på att 2015 blir ett ännu
mer framgångsrikt år.

Michael Karlsson,
Ordförande SOS Barnbyar
ÅRSREDOVISNING 2014 SOS BARNBYAR

ÅRSREDOVISNING
Organisationsnummer 802405-7815
Styrelsen och generalsekreteraren för SOS Barnbyar Sverige
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2014.
Information om verksamheten samt förvaltning

Information om verksamheten samt förvaltning
INTERNATIONELLT

SOS Barnbyar internationellt har över 60 års erfarenhet av att
arbeta för barns grundläggande rättigheter. Arbetet är inriktat
på de barn i världen som har det allra sämst och som har svårt
att hävda sina rättigheter. Barn vars röst är svag eller obefintlig. Dessa barn får inte bara hjälp för dagen. Vi ser till att barn
får växa upp i en familj, att de får utbildning och därmed en
framtid. Det kan antingen innebära att stödja utsatta föräldrar och ibland äldre syskon eller släkting så att barnen kan
fortsätta växa upp i sin befintliga familj eller för de barn som
inte har någon, att faktiskt få en familj. Vi kallar det för en
långsiktig lösning på ett akut problem.
Totalt får idag drygt en och en halv miljon barn och vuxna
hjälp genom SOS Barnbyar. Organisationen hade år 2013 över
30 000 anställda i 134 länder och drev 566 barnbyar med tillhörande skolor, sociala center, yrkesskolor, ungdomsboenden
och medicinkliniker. Genom våra sociala och familjestärkande
program får årligen nära en halv miljon människor stöd med
mikrolån, utbildning och andra insatser. SOS Barnbyar kan
också, genom sin omfattande lokala närvaro runtom i världen,
lindra lidandet för människor som drabbas av humanitära
katastrofer.
Erfarenheten visar att barn som förlorar sina biologiska
föräldrar generellt sett har sämre framtidsutsikter. Som vuxna
löper de större risk för ohälsa, hamnar oftare i arbetslöshet och
kriminalitet, både som offer och förövare. Därför arbetar SOS
Barnbyar allt mer förebyggande, för att genom tidiga insatser
kunna förhindra att barn blir föräldralösa. De familjestärkande
programmen riktar sig till familjer som lever i fattigdom och
som på grund av missbruk, sjukdom eller annan yttre stress
riskerar att splittras. Insatserna är utformade som ett tillfälligt
stöd som ska ge familjen bättre förutsättningar att ta hand om
och försörja sina barn. Insatserna skräddarsys utifrån varje
familjs unika situation, och tas fram i samarbete med familjen
själv.
Ofta är det väldigt lite som krävs för att göra stor skillnad för ett barns framtid. Det kan exempelvis handla om ett
mikrolån till familjen för att starta upp en inkomstgivande
verksamhet, utbildning till en förälder för att på sikt kunna
skaffa sig försörjning, familjerådgivning, bidrag till mat och
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mediciner till en kroniskt sjuk förälder, eller stöd för barnet att
kunna gå i skolan. Våra barnbyar finns på plats för att fånga
upp de barn som saknar eller på grund av situationen inte kan
bo kvar hos sina biologiska föräldrar, trots stöd och insatser. I
barnbyarna får barnen komma till en miljö som i allt väsentligt
liknar en hemmiljö. Barnen får bo i familjehus i barnbyn, med
en mamma och syskon. I de fall det finns biologiska syskon
är det viktigt att de håller ihop och får bo i samma familj. Vid
slutet av året bodde drygt 80 000 barn och ungdomar i organisationens barnbyar. Hjärtat av verksamheten är barnbymammorna, som genomgått en omfattande rekryteringsprocess och
utbildning i barnpsykologi, näringslära, och barns rättigheter.
De ska ge barnen kontinuitet, trygghet, och stöd i att växa upp
till självständiga individer.
Organisationens långa erfarenhet av frågor inom pedagogik,
psykologi och barns rättigheter innebär att metoderna är väl
beprövade. I förhållande till institutionell omvårdnad eller fostervård uppvisar SOS Barnbyar goda långsiktiga resultat, såväl
i låg- som höginkomstländer. En stor del av insamlade medel
är öronmärkta, och organisationen har väl fungerande rutiner
för att säkerställa att de pengar som de svenska faddrarna
bidrar med till verksamheten når det avsedda ändamålet.
Under 2014 fortsatte också arbetet med SOS Children’s
Villages of tomorrow, en programutveckling som syftar till
att ytterligare förbättra kvaliteten på vårt arbete, stärka barns
medverkan och stödja integrationen i det lokala samhället.
Ledstjärnan i SOS Barnbyars arbete – oavsett i vilken form
det bedrivs – är att tillgodose barns grundläggande rättigheter,
behov av trygghet, utbildning och hälsa. Ofta sker detta i samarbete med lokala myndigheter, organisationer eller informella
nätverk. Ett ökat fokus på familjestärkande arbete är en central
del av SOS Barnbyars långsiktiga strategi.
Totalt hjälper SOS Barnbyars familjestärkande program 328
700 barn och vuxna.
SOS Children’s Villages är organiserade efter en federationsmodell med medlemsorganisationer. Paraplyorganisationen SOS Children’s Villages International med huvudkontor
i Innsbruck (IO), Österrike, har under året slutfört en större
organisationsförändring, vilket bland annat innebär ett ökat
ansvar för regionkontoren och en utökad kontakt mellan de
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olika medlemsorganisationerna. Det högsta beslutande organet
utgörs av Generalförsamlingen, som består av representanter
från varje medlemsland. Generalförsamlingen sammanträder
vart fjärde år och väljer president och styrelsemedlemmar
till den internationella senaten. Senaten, som har ett 20-tal
medlemmar inklusive presidenten Siddhartha Kaul, sammanträder minst en gång per år. Dess uppgift är bland annat att
godkänna årsbudgeten, lägga fram förslag om organisationens
övergripande verksamhet och inriktning till Generalförsamlingen samt välja generalsekreterare och medlemmar till
Management Council/Ledningsgruppen. Ledningsgruppen
har 8 medlemmar och leds av organisationens CEO tillika
Generalsekreterare, de träffas fyra gånger per år och har till
uppgift att förbereda och underlätta Senatens beslut. Arbetet
inom Generalsekretariatet fördelas mellan tre poster: CEO/
Generalsekreterare, COO/Chief operational officer/Program- och verksamhetschef och CFO/Chief financial officer/
Ekonomichef. Generalsekretariatet har det operativa ansvaret,
vari bland annat ingår att utveckla programverksamheten och
att samordna överföring av information och finansiella medel
mellan medlemsländernas givar- och mottagarorganisationer.

en ny personalpolicy tagits fram och förankrats i organisationen, där bland annat förtroendetid infördes. Föreningen har
kollektivavtal med Unionen och en lokal fackklubb.
Den svenska föreningen är, efter organisationerna i Tyskland
och Norge, SOS Childen’s Villages tredje största internationella bidragsgivare. Ordförande Michael Karlsson ingår i den
internationella Senaten. Övriga styrelseledamöter utgörs av
Lennart Holm (vice ordförande), Filippa Bergin (ny ledamot), Gunnar Brock, Susanne Ekblom, Bodil Långberg, Per
Schlingmann och Maria Ziv (ny ledamot). Styrelsen har under
året haft åtta protokollförda möten. Valberedningen består av
ordförande Theo Martins samt Pia Sergo och Mattias Bedding.
Styrelsen arbetar ideellt och helt utan arvode.
SOS Barnbyars ledningsgrupp bestod under 2014 av generalsekreterare Catharina Gehrke (tillträdde februari 2014),
ekonomichef Ulf Gustafsson (tillträdde mars 2014) kommunikationschef Elisabet Stahlenius, chef företagssamarbeten
och stora privata givare Pia Watkinson, insamlingschef Katja
Skaarud samt programchef Annika Billing.
Revisor i föreningen är Öhrlings Pricewaterhousecoopers
med Marie Welin som huvudansvarig revisor.

MÅL- OCH ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
Generalförsamlingen

Internationella Senaten

Management Council

Generalsekretariat

SVERIGE

SOS Barnbyar startade den svenska insamlingsverksamheten
år 1972 med den fasta övertygelsen att alla barn har rätt till en
trygg uppväxt med kärleksfulla vuxna omkring sig. Sedan dess
har våra insamlade medel gett tusentals utsatta barn möjlighet att växa upp i en familjebaserad miljö med tillgång till
sjukvård och utbildning.
SOS Barnbyar Sverige hade under året motsvarande 43
heltidsanställda och har sitt säte i Stockholm. Under året har
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SOS Barnbyar Sverige är primärt en insamlingsorganisation och
av detta följer att uppställda mål till största delen är av finansiell karaktär. De finansiella målen är i sin tur kopplade till den
internationella organisationens långsiktiga strategi, enligt vilken
en miljon utsatta barn genom SOS Barnbyars insatser skall
tillförsäkras en trygg och kärleksfull uppväxt senast 2020.
SOS Barnbyar hjälpte internationellt drygt en och en halv
miljon människor förra året. Av dessa är drygt 400 000 barn
inom barnbyverksamheten och de familjestärkande programmen, de två områden som utgör organisationens kärnverksamhet. Ökningen till en miljon barn 2020 skall i princip uteslutande ske inom de familjestärkande programmen. För att bidra
till denna målsättning måste SOS Barnbyar Sverige, som är en
av de största internationella bidragsgivarna, uppnå såväl en hög
kontinuerlig tillväxt som att öka andelen öronmärkta medel till
det familjestärkande arbetet.
SOS Barnbyar arbetar ständigt för att förbättra uppföljning
och redovisning av effekterna av vårt arbete. Det är viktigt ur
flera synpunkter, dels för att kunna se vad som behöver förbättras och förändras i våra program, dels för att behålla trovärdigheten inför våra givare och inte minst inför de barn och familjer
som vi hjälper. Under senare år har ett antal processer inletts
för att stärka uppföljning och utvärdering av våra program. Till
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”

SOS Barnbyar Sverige är en ideell förening med
uppdrag att samla in medel åt den internationella
organisationen, delta i programutvecklingen,
sprida information om verksamheten samt att
driva opinion i barnrättsfrågor.”

dem hör införandet av en förändringsmatris som identifierar
indikatorer för måluppfyllelse och en programdatabas med insamlad data som visar hur vi levererar mot uppställda indikatorer. Exempel på indikatorer är andel familjer som efter fullföljt
familjestärkande program är stabila och självförsörjande vid
uppföljning efter 2 år, andel ungdomar som har ett arbete två år
efter att de lämnat en barnby, samt andel barn i våra program
som har en stabil anknytning till minst en vuxen.
Det är våra lokala partners som mäter resultat av uppsatta
mål och ansvarar för att de nås. SOS Barnbyar Sverige följer
och kontrollerar att de medel vi skickar till respektive land
används på ett korrekt sätt.
2014 års faktiska insamling uppgick till 316,1 Mkr. Redovisade intäkter på 307,7 Mkr har belastats med en reservering på 8,4
Mkr för återbetalning till två givare för den stoppade konstruktionen i Centralafrikanska republiken. Det medför att årets ökning är
4,3 % (1,5%).
Ökningen är till stor del hänförlig till en jämn och tämligen
stadig tillväxt inom regelbundet givande. Antalet nyrekryterade månadsgivare har aldrig tidigare varit så högt som under
2014. Vi rekryterade 14 695 nya fadderskap och har över
73 000 faddrar. Totala fadderrelaterade intäkter ökade under
året med 14,4 % till 192,1 Mkr.
Ändamålskostnader inom SOS Barnbyar är till exempel
finansiering av barnbyar och övriga program, utvecklingsprojekt samt administrativa kostnader för den internationella
verksamheten. Ändamålskostnaderna ökade med 11,5 % till
261 Mkr, vilket enligt Svensk Insamlingskontrolls definition
motsvarar 84,5% av totala intäkter. Motsvarande siffra föregående år var 77,4 %.
Under året har vi ökat vårt bidrag till organisationens barnbyar med 17,8 % till 193,6 Mkr. Bidraget till familjestärkande
program uppgick till 17,1 Mkr vilket är en ökning med 10,8 %
mot föregående år. SOS Barnbyars bidrag till katastrofinsatser
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under året har varit fortsatt höga och uppgick 2014 till 17,2
Mkr. Bidragen har främst gått till hjälpinsatser i Syrien, Centralafrikanska republiken och Filippinerna.
Årets administrations- och insamlingskostnader i relation
till totala intäkter enligt Svensk Insamlingskontrolls definition
uppgick till 16,0 %. Motsvarande siffra för 2013 var 16,1 %.

SAMARBETE MED SVENSKA
POSTKODLOTTERIET

Erhållna bidrag från Svenska PostkodLotteriet uppgick under
2014 till 23 Mkr som har använts till SOS Barnbyars arbete i
Bolivia, Benin, Estland, Haiti, Mongoliet och Mocambique.
Svenska PostkodLotteriet finansierar också delar av SOS
Barnbyars internationella påverkansarbete och delar av ett så
kallat ”Reinovation project” som syftar till att ytterligare lyfta
kvaliteten och modernisera verksamheten. PostkodLotteriet
har sedan starten 2005 till och med 2014 delat ut 4,9 miljarder
kronor till den ideella sektorn. PostkodLotteriet är tillsammans
med sina systerlotterier i Holland och Storbritannien världens
tredje största privata givare till ideell verksamhet.

FRII:S KVALITETSKOD

En uppdaterad effektrapport enligt FRII.s kvalitetskod publicerades i början av oktober på föreningens hemsida http://
www.sos-barnbyar.se/wp-content/uploads/2013/04/effektrapport.pdf

FINANSIELL RISKHANTERING

SOS Barnbyars placeringspolicy föreskriver att föreningens
finansiella tillgångar enbart får placeras på bankkonton eller i
räntebärande värdepapper med låg risk. Föreningen har som
policy att sälja aktier som erhållits som gåva omedelbart och
därigenom inte bedriva placeringsverksamhet i aktier. En förteckning över aktuella ränteplaceringar återfinns i not 12.
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SOS Barnbyar Sverige erhåller huvudsakligen sina intäkter i svenska kronor medan de projektrelaterade kostnaderna
vanligtvis betalas i dollar eller euro. Snittkurserna under året
uppgick till 6,86 SEK/USD respektive 9,1 SEK/EUR. Motsvarande siffror för 2013 var 6,51 SEK/USD respektive 8,65
SEK/EUR. Placeringspolicyn föreskriver att större donationer
omgående skall växlas in till målvalutan i väntan på överföring till den internationella organisationen. Detta sker i syfte
att minska föreningens valutaexponering. Värdet av föreningens utländska valuta uppgick vid årets slut till 17,8 miljoner
kronor.
Under den senare delen av 2014 har kronan försvagats mot
dessa valutor vilket har ökat våra programkostnader. Effekten
motverkas av valutakursvinster på placeringar i dessa valutor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS SLUT

I januari 2014 sändes under fyra veckor tv-programmet En
Resa för Livet. Producerat av OTW/SOS Barnbyar för TV4.
Medverkade i programmet gjorde artister såsom Darin Zanyar,
Eagel Eye Sherry, Sophie Zelmani och Uno Svenningsson. En
resa för Livet berättade om organisationens arbete på Filipinerna, och uppmanade till fadderskap. Tillsammans med en
framgångsrik DRTV-kampanj under mellandagarna gav det en
bra skjuts in i det nya året.
I början av året invigdes också barnbyn i Kratie, Kambodja. Barnbyn är finansierad av den svenske affärsmannen
Stefan Bengtsson och består av 12 familjehus, förskola och
familjestärkande program. Kratie som ligger i östra delen av
Kambodja gränsande mot Vietnam är ett av landets fattigaste
områden med stora utvecklingsbehov.
Under februari månad tillträdde Catharina Gehrke som
generalsekreterare och i början av mars Ulf Gustafsson som
ekonomichef.
Vid årsmötet i april valdes två nya styrelseledamöter in,
Filippa Bergin och Maria Ziv. De ersatte de två avgående
ledamöterna Caroline Berg och Lisa Lindström.
Under våren inleddes en verksamhet med att utveckla faddervärvning med sk Face2Face och Door2Door i egen regi.
Team och teamledare har anställts och verksamheten är i full
gång i Stockholmsområdet.
I maj firades Internationella familjedagen på Sollidenscenen
på Skansen med över 10 000 besökare. Familjedagen arrangerades i samarbete med Metro och föregicks av en större
reportageserie och insamling i både den tryckta såväl som den
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digitala tidningen. Vi samarbetade under samma period även
med Vårruset, Sveriges största löparevent för kvinnor.
Ännu en gång bröt krig och konflikt ut i Gazaremsan. SOS
barnbyn klarade av att driva verksamheten vidare även om
stora restriktioner gjordes för att skydda barn och personal.
I samband med konflikten tog SOS Barnbyar Sverige emot
en större donation från Akelius Foundation. En ny integrerad
barnby är nu under planering. Vi är under 2014 och 2015
aktiva medarrangörer för Världens barn-kampanjen med tillhörande gala. Frivilliggrupper aktiverades över hela landet till
den stora Riksinsamlingen.
Under hela hösten påverkades insamling och fokus av den
växande ebolaepidemin. SOS Barnbyar har verksamhet i samtliga drabbade länder och traumat och effekterna av epidemin
var stora och varaktiga. Sverige bidrog med 100 000 Euro
till det lokala katastrofarbetet. Insamlingen kulminerade med
en reportageserie i Aftonbladet strax innan julen 2014 med
tillhörande insamling.
SOS Barnbyar i Sverige har under året bidragit till katastrofinsatser också i Syrien, Centralafrikanska republiken, Filippinerna, Kroatien och Bolivia. Totalt samlades 10,5 Mkr in via
katastroffonden. Inbördeskriget i Syrien har nu pågått i mer än
5 år och SOS Barnbyar arbetar dels genom de barnbyar som
finns i landet sedan tidigare men också genom att erbjuda en
tillfällig skola för flyktingbarn i Libanon. I Centralafrikanska
republiken är läget fortfarande spänt och många människor är
på flykt. Tusentals barn och vuxna sökte under en tid i barnbyn
i Bangui. En större katastrofinsats påbörjades 2013 och fortsatte under hela 2014.
Under 2014 har internationellas strategiska projekt implementerats, till exempel ”Sustinable path” en ny strategisk
inriktning på hur program och verksamhet ska finansieras i
ett antal länder. SOS Barnbyar Sverige deltar aktivt med både
resurser och kompetens.
Vi arbetar hårt med att få till stånd samarbeten med leverantörer pro bono i syfte att hålla nere våra produktions- och
marknadsföringskostnader. Under förra året fick vi uppskattningsvis konsulttimmar, tjänster, medieplaceringar mm till ett
värde motsvarande 13,2 Mkr.

SVENSKA FOKUSLÄNDER

Ett fokusland är ett land där vi prioriterar våra resurser,
finansiella såväl som kommunikativa. Genom att fördjupa vårt
samarbete och våra relationer med ett mindre antal länder kan
vi skapa en portfölj med länder där vi kan satsa på att fördjupa
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Centralafrikanska republiken

Bolivia

Moçambique

vår kunskap och våra relationer. På så sätt kan vi fokusera
våra resurser och använda dem mer effektivt. Även i mottagarlandet effektiviseras verksamheten, då administrationen
kring rapportering och uppföljning minskar när de har ett eller
endast ett fåtal länder som givare. De svenska fokusländerna
är Bolivia, Centralafrikanska republiken, Kambodja, Moçambique, Mongoliet och Ukraina. Det finns dock fortfarande
ett flertal projekt i andra länder och så kommer det att förbli
under överskådlig tid.

arbetet med de familjestärkande programmen och barnen i
barnbyarna har periodvis av säkerhetsskäl varit begränsade
i sin rörlighet och aktiviteter har endast skett i barnbyn. Den
planerade verksamheten och konstruktionen av en ny barnby
i Bossangoa har under året skjutits på framtiden. Arbetet i
regionen är idag enbart fokuserat på katastrofprogram och
uppbyggnad av familjestärkande åtgärder. SOS Barnbyar Sverige har istället beslutat, i samråd med givarna, att flytta fonder
och finansiera delar av en ny barnby i Togo.

Bolivia

Kambodja

Vi har ett fortsatt stort engagemang i Bolivia och för tillfället
når vi ut till ca 3 300 barn och vuxna sammanlagt genom de
svenskfinansierade programmen, där fokus ligger på barnbyverksamhet, ungdomsboenden, yrkesskolor, och sociala center
där förskoleverksamhet som drivs av föräldrakooperativ ingår.

Centralafrikanska republiken

I Centralafrikanska republiken finansierar vi vår verksamhet i
Bouar som består av en barnby, en förskola, en skola, en medicinklinik samt omkring drygt 700 och vuxna genom det familjestärkande programmet. Oroligheterna i landet har försvårat
SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2014 

Verksamheten och det svenska engagemanget i Kambodja är
stort. Den består nu av ett flertal barnbyar, ungdomsboenden,
förskolor, skolor, yrkesskola samt familjestärkande program.
Sammanlagt får drygt 800 utsatta barn och vuxna stöd
genom våra familjestärkande program samt ca 1000 barn och
ungdomar genom den övriga verksamheten. Barnbyn och det
sociala centret i Kratie invigdes under året och är nu fullt operativ. Kratie är finansierad av privatpersonen Stefan Bengtsson. Markarbete och planering startade för den nya barnbyn i
Kampott. Även den helt finansierad av en svensk givare.
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Mongoliet

Moçambique

Kambodja

MEDLEMMAR OCH VOLONTÄRER

Den svenskfinansierade verksamheten består av en barnby där
92 barn bor, ett ungdomsboende med 24 ungdomar, samt ett
familjestärkande program där vi når ut till över 800 barn och
vuxna. Mongoliet har varit fokusprojekt för Världens Barn/Radiohjälpen under året.

SOS Barnbyar hade vid utgången av året 194 aktiva medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr per år och för detta erhåller
medlemmen föreningens tidning två gånger per år. Föreningen hade under året frivilliggrupper i följande orter/regioner runtom i landet: Kristianopel, Sandviken/ Gävle, Skåne,
Stockholm, Umeå, Vännäs samt Ystad. Totalt har under året
90 personer arbetat aktivt i frivilliggrupperna. Frivilliggrupperna informerar om SOS Barnbyars verksamhet, genomför
bössinsamlingar (själva eller med hjälp av butiker), säljer
julkort m.m. till förmån för organisationen samt deltar i olika
evenemang. Under 2014 uppgick insamlingsresultatet från frivilliggrupperna till totalt 543 (577) tkr. Föreningen har under
året haft hjälp av 6 volontärer med diverse kontorsgöromål,
såsom uppdatering av adressregister, kuvertering och utskick.
Antalet ideellt arbetande personer för föreningen uppgår
därmed till totalt 96. Med antagandet att varje arbetstimme är
värd 175 kronor samt att varje person arbetat i snitt 140 timmar per år uppgår värdet av arbetet till totalt 2,35 Mkr. Detta
värde har emellertid inte redovisats i resultaträkningen.

Ukraina

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

I Moçambique kunde vi genom den svenskfinansierade
verksamheten nå ut till ca 350 barn genom våra barnbyar och
förskolor, samt ca 1 650 barn och vuxna genom de familjestärkande programmen. Renoveringsprogrammet i Inhambane definierades under 2014 som ett av projekten inom ”SOS Children´s
Villages of Tomorrow” och ett flertal workshops och förstudier
har genomförts under året. SOS Children´s Villages of Tomorrow innebär en omfattande omorganisation och förändring för
att kvalitetssäkra och stärka våra program.
I ett samarbete tillsammans med Star for Life har en programutveckling initierats för att stärka barns självkänsla och
medverkan.

Mongoliet

Det har varit, och är, turbulent i Ukraina. Konflikten i de östra
regionerna har starkt påverkat SOS Barnbyars verksamhet.
Barnbyn i Lugansk har periodvis varit evakuerad och vissa familjer har omlokaliserats. De familjestärkande programmen har
i viss mån kunnat upprätthållas även om inriktning mer har varit
katastrof och nödhjälp. Barnbyn i Brovary, strax utanför Kiev,
har kunnat fungera utan större incidenter. I Ukraina kunde vi
genom SOS Barnbyar Sveriges finansiella åtagande totalt nå ut
till ca 85 utsatta barn genom våra barnbyar och drygt 1100 barn
och vuxna genom vår förebyggande verksamhet.
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I affärsplanen fastställs de långsiktiga målen till 2020. Prioriterade mål är bland annat att fortsätta öka antal månadsgivare
för att skapa stabilitet och finansiell styrka. Under 2015-16
kommer vi även att fokuseras på att utveckla segmenten
företag och stora privata givare. Dels i svenska aktiviteter men
också genom att delta i internationella utvecklingsprojekt. Utveckling av en kompetent programavdelning, ökad programpåverkan och förbättrad uppföljning avser främst att motsvara
givarnas framtida krav. De digitala plattformarna kommer att
prioriteras.
ÅRSREDOVISNING 2014 SOS BARNBYAR

Affärsplan och affärsmål omfattar också en riskanalys. En
rad omständigheter och händelser skulle kunna påverka mål
och målsättningar. Riskanalysen delas dels upp i risker utanför
organisationens kontroll (internationellt och lokalt), exempel
är krig/konflikt, korruption i våra verksamhetsländer, ekonomisk nedgång, valutautveckling. Dels inom organisationen
(internationellt och lokalt), exempel är korruption, olyckshändelser och förlust av nyckelbefattningar. För närvarande
bedöms samtliga risker som låga.

TILLÄMPLIGA NYCKELTAL ENLIGT
SI:S DEFINITION

• Administrationskostnader/Totala intäkter
• Administrativa kostnader + Övriga insamlingskostnader
• Totala verksamhetsintäkter + ränteintäkter – direkta
försäljningskostnader – räntekostnader
• Insamlingskostnader/Medel från allmänheten
• Insamlingskostnader
• Insamlade medel från allmänheten – direkta
försäljningskostnader
• Ändamålskostnader/Totala intäkter
• Ändamålskostnader
• Totala verksamhetsintäkter + ränteintäkter – direkta
försäljningskostnader – räntekostnader

INFORMATION

Adress och telefonnummer: SOS Barnbyar, Krukmakargatan 37 A,
Box 17256, SE-104 62 Stockholm, 08-545 832 00.
Juridisk form: Ideell förening
Plusgiro: 90 02 03-1, 90 02 30-4, 90 02 29-6
Bankgiro: 900-2031, 900-2304, 900-2296
Hemsida: www.sos-barnbyar.se

SOS Barnbyar är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd) och granskas av Svensk Insamlingskontroll.
FRII råder alla givare att undersöka följande innan beslut om
gåva fattas:
1. Ger organisationen ett vederhäftigt intryck?
2. H
 ar organisationen 90-konto, dvs. börjar på 90 och inte 91,
92 etc.?
3. Finns ett fungerande telefonnummer?
4. H
 ar organisationen uppgivit en gatuadress till sitt kontor,
inte bara en boxadress?
5. Vid bössinsamling – kan insamlaren legitimera sig?

SOS BARNBYARS VÄRDERINGAR

SOS Barnbyars värderingar är vägledande för hur organisationen
skall arbeta för att hjälpa utsatta barn till ett bättre liv.
Våra värderingar kan beskrivas på följande sätt:
• Vi agerar och visar mod. Vi har sedan länge utmanat de traditionella metoderna för omvårdnad av föräldralösa barn och vi
kommer även framöver att vara pionjärer inom detta område.
• Vi är engagerade och håller alltid våra löften. Vårt hängivna
arbete med utsatta barn möjliggörs genom långsiktiga relationer
mellan givare och medarbetare samt med lokala organisationer
och myndigheter i de samhällen där vi verkar.
• Vi tror på varandra. Vi stödjer och respekterar varandra och
skapar en miljö där medarbetarna känner självförtroende och kan
nå sin fulla potential.
• Vi är en pålitlig partner. I vårt arbete med att garantera barns
välbefinnande använder vi tillgängliga medel och resurser på ett
effektivt och ansvarsfullt sätt

SOS Barnbyar ger ut tidningen SOS Barn. Vi har även en
digital tidning på hemsidan, SOS Nytt.

SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2014 
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RESULTATRÄKNINGAR
			
Tkr
Not
2014
2013

		
VERKSAMHETSINTÄKTER
1, 2		
Medlemsavgifter		
20
22
Insamlade medel		
303 986
299 974
Försäljning		
2 388
2 593
Bidrag		
1 122
491
Övriga verksamhetsintäkter		
156
Summa verksamhetsintäkter		
307 672
303 080
			
VERKSAMHETSKOSTNADER
1, 4, 5		
Ändamålskostnader
3
-261 679
-234 600
Insamlingskostnader		
-38 409
-38 270
Administrationskostnader		
-11 107
-11 815
Summa verksamhetskostnader		
-311 195
-284 685
			
Verksamhetsresultat		
-3 522
18 395
			
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER			
Ränteintäkter och liknande resultatposter
6
3 554
2 197
Räntekostnader och liknande resultatposter
7
-346
-938
Summa resultat från finansiella poster		
3 208
1 259
			
Årets resultat		
-314
19 654
			
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT
13		
Årets resultat enligt resultaträkningen		
-314
19 654
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år		
27 605
21 408
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året		
-24 179
-42 253
			
Årets resultat efter fördelning		
3 111
-1 191
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BALANSRÄKNINGAR
Tkr

Not

2014-12-31

2013-12-31

		
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar				
Immateriella anläggningstillgångar				
Balanserade utgifter för programvara
8
1 701
1 693
Materiella anläggningstillgångar				
Inventarier och datorer
9
1 808
1 956
Finansiella anläggningstillgångar				
Långfristiga fordringar
10
1 748
1 703
		
S:a anläggningstillgångar		
5 257
5 352

Omsättningstillgångar				
Övriga fordringar		
788
939
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
11
16 099
21 683

		
16 887
22 622
		
Kortfristiga placeringar
12
90 367
85 731
Kassa och bank		
61 772
46 318

S:a omsättningstillgångar		
169 026
154 671
		
S:a tillgångar		
174 283
160 023

				
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital
13			
Ändamålsbestämda medel		
87 985
91 411
Balanserat kapital		
13 930
15 121
Årets resultat		
3 111
-1 191

S:a eget kapital		
105 026
105 341
				
Kortfristiga skulder				
Fadderbarnsbidrag och faddergåvor
1
50 458
43 203
Leverantörsskulder		
5 854
6 560
Skatteskulder		
7
Övriga skulder
14
9 242
680
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
15
3 696
4 239
S:a kortfristiga skulder		

69 257

54 682

S:a eget kapital och skulder		
174 283
160 023
		
Ställda säkerheter
16
1 000
1 000
Ansvarsförbindelser
17
Inga
Inga

SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2014 
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KASSAFLÖDESANALYSER
Tkr		

Not

2014

2013

			
Den löpande verksamheten			
Verksamhetsresultat			
-3 522
18 395
Avskrivningar		
8, 9
969
1 254
Erhållen ränta, valutakursvinster och utdelningar		
6
3 069
2 197
Erlagd ränta samt valutakursförluster		
7
-346
-938

Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital			
655
20 908
					
Ökning (-)/minskning (+) av fordringar			
5 734
-7 162
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 			
14 575
5 780
Kassaflöde från den löpande verksamheten			

20 964

19 526

					
Investeringsverksamheten					
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar		
8
-397
-1 271
Förvärv av materiella anläggningstillgångar		
9
-432
-1 977
Utrangering / försäljning materiella anläggningstillgångar		
9		
105
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar		
10
-855
Minskning av finansiella tillgångar 			
440
-

Kassaflöde från investeringsverksamheten			
-874
-3 998
					
Årets kassaflöde			
20 090
15 528

Likvida medel vid årets början			
132 049
116 520

Likvida medel vid årets slut			
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152 139

132 049

ÅRSREDOVISNING 2014 SOS BARNBYAR

NOTER
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Från 2014 upprättas årsredovisningen med tillämning av Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR
2012:1 (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. I
årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs
av Svensk Insamlingskontroll. Övergången till K3 har inte medfört
några ändringar i redovisade poster eller belopp.
VERKSAMHETSINTÄKTER
Intäktsredovisning
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till det
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i SOS
Barnbyar. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlemmen.
Gåvor
• Fadderbidrag och faddergåvor
Med fadderbidrag avses inbetalningar ämnade för fadderbarn och
barnbyar. Pengarna överförs, efter avdrag för administrationsavgift,
till fadderkontoret inom SOS-Kinderdorf International, som i sin tur
säkerställer att bidraget når det barn eller den barnby som faddern
stödjer.
Med faddergåvor avses extra gåvor till fadderbarnet som via
fadderkontoret placeras på respektive barns konto. Erhållna fadderbidrag och faddergåvor som per bokslut ännu ej överförts till
fadderkontoret redovisas som skuld i balansräkningen.
• Insamlade medel
Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från allmänhet,
företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och
stiftelser. Till insamlade medel räknas även testamenterade gåvor
och donationer samt bidrag från Radiohjälpen och PostkodLotteriet.
Gåvor som kommer i form av att företag åtagit sig att betala en viss
procent av sin försäljning till insamlingsorganisationen är också
insamlade medel eftersom det är det utomstående företag som
säljer – inte insamlingsorganisationen.
Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk
motprestation. Gåvan utgör anläggningstillgång om den är avsedd
att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga
gåvor utgör omsättningstillgångar.
Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs. försäljningsvärde
eller återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs.
efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader (exempelvis
eventuell gåvoskatt).

Intäkten redovisas i posten Gåvor. I den mån det uppkommer en
realisationsvinst eller -förlust vid avyttringen redovisas denna också
i posten Gåvor om tillgången avyttras kort efter att gåvan erhållits
och under rubriken Resultat från finansiella poster om avyttring
sker vid ett senare tillfälle.
Nettoomsättning
Med nettoomsättning avses avyttring av profilprodukter, såsom
armband, till förmån för SOS Barnbyars verksamhet.
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
VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till
organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Här ingår vidareförmedling av fadderbidrag och faddergåvor samt utbetalning till
nybyggnationsprojekt och familjestärkande program. Till ändamålskostnader räknas även föreningens avgift till SOS-Kinderdorf
International samt de till ändamålskostnader fördelade samkostnaderna.
Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas kostnader som varit nödvändiga
för att generera externa intäkter samt för att behålla och rekrytera
nya faddrar. Här ingår bland annat kostnader för insamlingsaktiviteter, annonser, reklam, kampanjer och utskick. Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader
för insamlingspersonal som de till insamlingskostnader fördelade
samkostnaderna.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för
givaren. Exempel på sådana kostnader är revision, administrativa
system och kostnader som inte är att hänföra till ändamålskostnader eller insamlingskostnader. Hit hör även de till administrationskostnader fördelade samkostnaderna.
Samkostnaderna, som främst omfattar kostnader för personal,
lokaler och IT, fördelas på ovanstående tre kostnadskategorier
baserat på de anställdas arbetsuppgifter.
Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

• Donerade tillgångar
Tillgångar, framförallt aktier och andra värdepapper, som doneras till SOS Barnbyar värderas till verkligt värde vid gåvotillfället.
SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2014 
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BALANSRÄKNINGEN
Kortfristiga placeringar
Kortfristiga innehav av aktier och andelar värderas till verkligt värde
i enlighet med ÅRL 4 kap § 14a. Föreningen har som policy att
omedelbart sälja aktier som har mottagits som gåva och därmed
inte bedriva placeringsverksamhet.
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden.
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens
kurs.
Ändamålsbestämda medel
Ändamålsbestämda medel består av insamlade medel som av
givaren öronmärkts för ett visst ändamål, såsom uppförandet av
en barnby, medicinklinik eller finansieringen av ett familjestärkande
program.
Balanserat kapital
Föreningens balanserade vinst, inklusive årets resultat, utgör den
del av eget kapital som kan disponeras fritt av föreningens styrelse.
Om styrelsen vid ett senare tillfälle skulle vilja ändamålsbestämma
detta balanserade kapital sker en omföring inom eget kapital.
KASSAFLÖDESANALYS
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, dvs.
den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller
utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och
banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels
är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels
handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare
återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten.
NOT 2 VERKSAMHETSINTÄKTER		
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
2014
Allmänheten
223 067
Företag och organisationer
40 531
Postkodlotteriet
23 000
Stiftelser
17 072
Övriga intäkter och gåvor
316
Summa
303 986
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2014
20
2388
156
2 564

2013
22
2593
2 615

307 672

303 080

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 2014
Annonsering & Media
6 500
Konsulttjänster
6 715
Summa
13 215

2013
9 000
3 000
12 000

Summa verksamhetsintäkter

Totala insamlade medel

Balanserade utgifter för programvara
5 år
Inventarier			5 år
Datorer				3 år

Bidrag som redovisats som intäkt
Forum Syd
Summa

Övriga verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Nettomsättning
Övriga intäkter
Summa

2014
1 122
1 122

2013
196 314
46 887
25 300
31 473
2 615
299 974
2013
491
491

320 887

315 080

Av ovanstående belopp har 295 327 tkr (288 676 tkr)
insamlats via 90-konton.
NOT 3 ÄNDAMÅLSKOSTNADER

Drift av barnbyar med tillhörande faciliteter
Konstruktionskostnader
Katastrofhjälp
Kostnader för familjestärkande program
Bidrag till Kinderdorf International *
Kapacitetsförstärkning av lokala
SOS-organisationer
Information och fördelade gemensammakostnader
Totalt

2014
193 597
9 807
17 232
17 156
11 107

2013
164 308
15 548
19 271
15 522
10 644

2 964

-

9 816
261 679

9 307
234 600

* Dessa medel används bl. a. för utveckling av den internationella
programverksamheten, för samordning via kontinental- och regionkontor samt för informationsöverföring mellan givar- och mottagarländer
NOT 4 MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER OCH ARVODE TILL STYRELSE

Medelantal anställda
Varav män

2014
43
11

2013
36
8

Styrelseledamöter
Antal på balansdagen
Varav män

2014
8
4

2013
8
4

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2014
Styrelse
Generalsekreterare
821
Övriga ledande befattningshavare
3 199
Övriga anställda
14 042

2013
591
3 199
10 248

Totala löner och ersättningar

14 038

18 062
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Sociala kostnader
Pensionskostnader generalsekreterare
Pensionskostnader övriga ledande
befattningshavare
Pensionskostnader övriga anställda
Sociala avgifter

2014
240

2013
113

600
898
5 364

539
567
4 208

7 102

5 427

Som övriga ledande befattningshavare räknas anställda ingående
i föreningens ledningsgrupp. Vid årets slut består denna av kommunikationschef, chef över samarbeten med företag och stora
privata givare, programansvarig, insamlingschef samt ekonomichef.
Genomsnittligt antal anställda i ledningsgruppen, utöver generalsekreteraren, var under året 5 (5) personer varav män 1 (0). Avgångsvederlag till ledande befattningshavare utgår ej.
Inga personer i ledningsgruppen har under året uppburit några
externa arvoden för uppdrag som innehavts mot bakgrund av
huvudanställningen.
Ideellt arbete
Under året har 96 (168) personer arbetat ideellt för organisationen.
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
NOT 5 LEASING
2014
2191

2013
1 684

Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande
Inom 1 år
2176
Inom 2 till 5 år
5813
Senare än 5 år		

2 187
8 003
-

Under året erlagda leasingavgifter

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2018-09-30 och förlängs med 3
år om inte avtalet sägs upp av någon av parterna
NOT 6 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER
2014
20
922
1845
273

2013
15
1 428
152
-

494

602

3 554

2 197

Räntekostnader
Valutakursförluster
Nedskrivning på långfristig fordran

2014
-338
-8
-

2013
-445
-406
-87

Summa

-346

-938

Utdelningar
Räntor
Valutakursvinst
Realisationsresultat vid försäljningar
Orealiserade värdeförändringar på
kortfristiga placeringar
Summa
NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE
RESULTATPOSTER
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NOT 8 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Balanserade utgifter för programvara
Ingående anskaffningsvärde
Utrangeringar / försäljningar
Årets aktiverade utgifter
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående av- och nedskrivningar
Utrangeringar / försäljningar
Årets av- och nedskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan

2014
7 262
-3 516
397
4 144
-5 569
3 516
-390
-2 443

2013
5 991
1271
7 262
-4 642
-927
-5 569

1 701

1 693

NOT 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Inventarier och datorer
2014
Ingående anskaffningsvärde
2 815
Utrangeringar / försäljningar
-84
Inköp
432
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 163
Ingående avskrivningar
-859
Utrangeringar / försäljningar
84
Årets avskrivningar
-579
Utgående ackumulerade avskrivningar
-1 355
Utgående restvärde enligt plan

2013
1 883
-1 045
1 977
2 815
-1 472
940
-327
-859

1 808

1 956

Fordran SOS Kinderdorf International

2014

2013

Ingående fordran
Utökad fordran under året
Minskad fodran under året
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivning
Årets nedskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Ingående valutakursjustering
Årets valutakursjustering
Utgående valutakursjustering

2 003
-440
1 563
-87
-87
-212
484
272

849
1153
2 002
-87
-87
-212
-212

SEK 1 748

1 703

NOT 10 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

Utgående fodran

SOS Kinderdorf International driver en investeringsfond som syftar
till att skapa förutsättningar för medlemsorganisationer att öka
insamlingen på tillväxtmarknader. De långsiktiga kontraktsfordringarna avser utlåning till denna investeringsfond. SOS Barnbyar
Sverige har givit ett lånelöfte om maximalt 250 000 Euro.
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NOT 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Förutbetalda marknadsföringskostnader
Övriga poster
Summa

NOT 12 KORTFRISTIGA PLACERINGAR
2014
9 038
496
6 195
370
16 099

2013
15 401
496
5 286
500
21 683

Antal
andelar

Bokfört Marknadsvärde
värde

Nordea Institutionell kortränta
34 248
Nordea Likviditetsinvest
103 063
Nordea Sekura
44 646
Nordea fastränteplaceringar
Summa		
			
NOT
13 EGET KAPITAL
			

Ändamåls		bestämda medel
		 övriga projekt

Ändamålsbestämda
katastrofmedel

Balanserad
vinst

41 427
16 060
12 880
20 000
90 367

41 427
16 060
12 880
20 000
90 367

Årets
resultat

Totalt

Ingående balans enligt fastställd balansräkning		
84 130
7 281
15 121
-1 191
Omföring av resultat				
-1 191
1 191
Omklassifiering		
-1 794
1 794			
Ändamålsbestämt av givaren		
24 179				
Utnyttjande		
-19 612
-7 992			
Årets resultat efter fördelning					
3 111

105 341
24 179
-27 605
3 111

Utgående balans		
86 903
1 083
13 930
3 111
105 026
						
NOT 14 ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER

NOT 17 ANSVARSFÖRBINDELSER
2014
8 377
865
9 242

2013
0
680
680

Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster

2014
2 026
1 338
332

2013
1 885
1 205
1 149

Summa

3 696

4 239

Skuld till givare avseende inställd konstruktion
Övriga poster
Summa
NOT 15 U
 PPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Som insamlingsorganisation har SOS Barnbyar Sverige ett ansvar
mot den internationella organisationen att fullfölja ingångna åtaganden. Detta ansvar gäller såväl konstruktion som löpande drift av de
faciliteter och program som finansieras av den svenska organisationen. Eftersom det internationella samarbetet bygger på solidaritet
mellan medlemsorganisationerna i den händelse någon part skulle
drabbas av finansiella svårigheter, kvantifieras inte dessa ansvarsförbindelser i årsredovisningen.		

NOT 16 STÄLLDA SÄKERHETER

Ställd säkerhet för kontorslokaler
(spärrade bankmedel)

2014

2013

1 000

1 000

Summa

1 000

1 000
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Stockholm 12 mars 2014

Catharina Gehrke,
Generalsekreterare

Gunnar Brock

Michael Karlsson, Ordförande

Susanne Ekblom

Lennart Holm, Vice Ordförande

Bodil Långberg

Per Schlingmann

Filippa Bergin

Maria Ziv

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-03-25
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marie Welin
Auktoriserad revisor

STYRELSEN

MICHAEL KARLSSON
Ordförande, är advokat och
delägare i Mannheimer Swartling advokatbyrå med företagsöverlåtelser som sitt speciella
kompetensområde.
Närvaro 2014: 8 av 8 möten.

LENNART HOLM
Vice ordförande, fd koncernchef och ordförande för
Perstorpkoncernen, numera
styrelseproffs och entreprenör.
Närvaro 2014: 8 av 8 möten.

FILIPPA BERGIN
Arbetar som hållbarhetschef på
Storebrand/SPP.
Närvaro 2014: 4 av 8 möten.
Nyinvald i styrelsen april 2014.

GUNNAR BROCK
Civilekonom. Tidigare vd och
koncernchef i Atlas Copco,
Tetra Pak och Alfa Laval.
Närvaro 2014: 6 av 8 möten.

SUSANNE EKBLOM
Arbetar som CEO för Vectura
Fastigheter AB och sitter i
styrelsen för Kunskapsskolan.
Närvaro 2014: 5 av 8 möten.

BODIL LÅNGBERG
VD för Sätra Bruk AB. Huvudsekreterare i den statliga utredningen om barnmisshandel.
Närvaro 2014: 7 av 8 möten.

PER SCHLINGMANN
Grundare av Per Schlingmann
AB och jobbar som rådgivare
och föreläsare. Per är även författare, krönikör och analytiker
Närvaro 2014: 7 av 8 möten

MARIA ZIV
Civilekonom och global varumärkes- och kommunikationsdirektör på Oriflame.
Närvaro 2014: 5 av 8 möten.
Nyinvald i styrelsen i april 2014
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Revisionsberättelse
Till årsmötet i SOS Barnbyar Sverige org.nr 802405-7815
Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SOS Barnbyar
Sverige för år 2014. Organisationens årsredovisning ingår i den
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 19-32.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för
årsredovisningen

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen
och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge
en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte
att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll.
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten
i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i
styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen
i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens och generalsekreteraren förvaltning för SOS
Barnbyar Sverige för år 2014.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar

Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för
förvaltningen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot eller generalsekreteraren har företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren på annat sätt har handlat i strid med
stadgarna.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 25 mars 2015
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marie Welin
Auktoriserad revisor

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2014 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och
balansräkningen.
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FOTOGRAFENS VAL
12 SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA
• DISTRIKT

Stort ansvar

”

21-åriga Maria i Santa Cruz tar hand om både sin son, sina små
syskon och sin pappa som är för gammal och skruttig för att ta
hand om sina egna barn. Hela familjen bor just nu i ett ruckel men
ska snart flytta in i ett alldeles nybyggt och av SOS finansierat hus. Då ska
Maria bli fostermamma till ytterligare tre barn. Det är ett stort ansvar och hon
är lite nervös.

Maja Brand
Frilansande dokumentärfotograf, utbildad på Nordens Fotoskola. När hon
inte åker på reportageresor med SOS Barnbyar jobbar hon bland annat
med Greenpeace, Dagens Nyheter och med egna projekt.
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