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VI FöRäNdRaR baRNS lIV
2013 var ett år som präglades av de stora katastrofer som drabbade barnen:  
tyfonen i Filippinerna och konflikterna i Syrien och Centralafrikanska republiken  
för att nämna några. Men det var också ett år då UNICEF Sverige upplevde en 
enorm uppslutning från våra givare. Totalt samlade vi in 656 miljoner, varav  
89 procent gick till ändamålet. Det förändrar livet för många barn, men fort farande 
finns mycket kvar att göra. 

UNICEF I SVERIGE
2013 var ett mycket bra år för UNICEF Sverige. Totalt 

samlade vi in 656 miljoner, och kunde därmed bidra 

med 565 miljoner till UNICEFs arbete i fält. 20 miljoner 

gick till vårt programarbete i Sverige. Totalt gick alltså 

89 procent av våra intäkter till ändamålet.

Resultatet beror till stor del på våra fantastiska före-

tagssamarbeten. IKEA Foundation, H&M, Gina Tricot 

och PostkodLotteriet är bara några av alla de företag 

som hjälpt oss att göra världen bättre för barn. Resul - 

tatet beror också på alla våra fantastiska Världsföräldrar 

och engångsgivare. Vid årets slut kunde vi räkna hela 

185 105 Världsföräldrar.

Samtliga har bidragit till att vi under 2013 kunde fort-

sätta kämpa för alla barns rättigheter, i världen men 

också i Sverige. I Sverige drev vi med framgång våra 

frågor kring barn i asylprocessen, barn som utsätts 

för människohandel och barn i utanförskap. Samtidigt 

drev UNICEF Sverige också för första gången Opera-

tion Dagsverke och projektet Rättighetsbaserad skola. 

Vi blev också utvalda att delta i utredningen om  

inkorporeringen av barnkonventionen, en fråga som 

vi har drivit under flera år. Med andra ord fick barn-

frågor stort gehör under året, och det behövs.

UNICEF I VäRldEN
Tyfonen Haiyan var en naturkatastrof som skakade 

världen när den slog till mot Filippinerna i november. 

Tack vare att UNICEF redan fanns på plats kunde vi 

snabbt ställa om till katastrofläge och bidra med bland 

annat rent vatten, medicin och vaccin. Vi skapade också 

tillfälliga utbildningsplatser och trygga barnvänliga 

platser där barn kan leka, men också bearbeta sina 

svåra upplevelser. När naturkatastrofer slår till förgörs 

mycket på nolltid, men med de rätta insatserna kan 

barnen snart påbörja vägen tillbaka till ett mer normalt 

tillstånd igen.

Det ser lite annorlunda ut i de länder som drabbas 

av konfliker och krig. Syrien är tyvärr ett exempel 

där hjälparbetet är en utmaning, och där behoven är 

enorma. Barn skadas och dör, används som soldater, 

utnyttjas och förs bort. Det orsakar svåra skador som 

tar tid att reparera. Vi måste göra allt vi kan för att en 

hel generation barn inte ska gå förlorad i Syrien. 

dEt FINNS alltId Ett Sätt
Vi närmar oss barnkonventionens 25-årsdag och för 

många barn har livet blivit bättre sedan barnkonven-

tionen kom till. Fler är vaccinerade, fler går i skolan 

och fler har tillgång till rent vatten och sanitet. Men 

fort farande händer saker som vi inte kan acceptera:

En modig pakistansk flicka blir beskjuten för att hon 

pratar om vikten av att flickor får gå i skolan. 150 milj oner 

barn mellan fem och 14 år tvingas fortfarande att arbeta. 

Var tredje kvinna i världens fattigaste länder gifts bort 

innan hon hunnit fylla 18 år. Barn används som barn-

soldater och blir måltavlor i konflikter.

UNICEF kämpar över hela världen för att alla barn ska 

få den barndom de har rätt till. Och vi gör det på alla 

möjliga och omöjliga sätt. Vi vet hur man förändrar 

barns liv och vi gör det tillsammans: styrelsen, kansliet, 

våra samarbetspartners, Världsföräldrar och andra 

givare, våra ambassadörer, supportrar och frivilliga 

med flera. Ett stort tack till alla som har bidragit till 

ett fenomenalt år i barnens tecken.

Det finns alltid ett sätt att förändra barns liv!

Odd Swarting 

Ordförande

Véronique lönnerblad 

Generalsekreterare
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Försäljning 2%

Övrig insamling 10%

Företag 43%

Världsföräldrar 44%

2013 I SIFFROR
Under 2013 uppgick UNICEF Sveriges insamlade medel 

till 648 miljoner kronor. 39 procent av insam lings intäkt-

erna kommer från våra Världsföräldrar. De bidrog med 

254 miljoner kronor vilket var en ökning med 32 miljoner 

kronor jämfört med 2012. Världsföräldrarna (månads-

givare) var vid årets slut 185 105 till antalet. 45 procent 

kommer från företagssamarbeten, där den allra största 

delen, 232 miljoner kronor, kommer från IKEA  

Foundation.

UNICEF Sveriges totala verksamhetsintäkter uppgick 

till 656 miljoner kronor, att jämföras med 506 miljoner 

kronor 2012. Förutom intäktsökningen genom våra 

Världsföräldrar har projekt som IKEA Foundation 

stöder, i främst Indien, fortsatt att ligga på en hög 

nivå, vilket har bidragit till det goda resultatet 2013.

Den totala insamlingen från privatpersoner och  

företag till tyfonens offer i Filippinerna uppgick till  

53 miljoner kronor. Förutom IKEA Foundation har 

även UNICEF Sveriges övriga samarbetspartners, 

däribland H&M, PostkodLotteriet och Gina Tricot, 

bidragit med mycket pengar till UNICEFs verksamhet.

Övriga intäkter kom från testamenten, gåvor via  

insamlingsbrev, enskilda donationer samt försäljning 

av kort och presenter.

SVENSK INSamlINGSKONtROll  
GRaNSKaR VåRt aRbEtE
UNICEF Sverige har ett 90-konto, vilket innebär att 

organisationen står under granskning av Svensk 

insamlingskontroll (SIK). Enligt SIK:s regelverk ska  

75 procent av intäkterna gå till verksamheten, och  

organisationen måste ha en redovisning som granskas 

av en auktori serad revisor. År 2013 gick 89 procent 

av UNICEF Sveriges intäkter till verksamheten.

antalet Världsföräldrar 2004–2013 bidrag till UNICEF 2004–2013

Bidrag 1%

Försäljning 1%

Övriga intäkter 15%

Företag 45%

Världsföräldrar 39%

totala intäkter 2013

Världsföräldrar 39% Försäljning 1%

Företag 45% Bidrag 1%

Övriga intäkter 15%
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bOSSES tEStamENtSGåVa  
blEV EN SKOla I malI
Läraren Bo Söderlund från Arvika brann för utbildning 

under hela sitt liv. I sitt testamente valde han att 

donera en betydande del av sitt arv till UNICEF Sverige. 

Tack vare Bosses generösa testamentsgåva går nu 

190 barn i skolan och har möjlighet att förändra sina liv.

Eftersom utbildning är en väg ut ur fattigdom och 

utsatthet arbetar vi på UNICEF för att alla barn världen 

över ska få gå i skolan och utveckla sina möjligheter 

till ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att 

påverka. Bo Söderlund hade under många år skänkt 

pengar till UNICEF Sverige. I sitt testamente valde han 

att donera en miljon kronor, pengar som han önskade 

skulle användas för att främja UNICEFs arbete för just 

utbildning där behoven är som allra störst. 

Få barn i mali har tillgång till utbildning

Efter Bosses bortgång bestämdes det att hans gåva 

skulle användas i Mali, ett av världens fattigaste länder. 

Väldigt få barn i Mali har tillgång till skola, och betydligt 

färre flickor än pojkar är inskrivna. Undervisningen 

håller oftast låg kvalitet, med överfulla klassrum och 

få lärare. De flesta skolor saknar vatten och toaletter, 

och klassrummen saknar bänkar, böcker och annat 

utbildningsmaterial.

lIVEt äR EN GåVa SOm  
KaN GES VIdaRE
Testamenten är en växande del inom UNICEF Sverige. Allt fler får kännedom om 
att man kan testamentera hela eller delar av sin kvarlåtenskap till en organisation. 
Det är vanligt att man testamenterar ett pengabelopp, en sak eller kanske en bostad. 
Egendom realiseras omgående. Att testamentera till UNICEF är ett fint sätt att 
stödja vårt långsiktiga arbete och ge barnen en bättre framtid. 

Vi byggde en ny skola i byn Kegnebougou, i regionen 

Koulikoro, i södra Mali. Skolan som redan fanns där 

var i så dåligt skick att den riskerade att rasa. Projektet 

påbörjades 2011 och skolan stod klar i juni 2013. Nu 

har 190 elever, varav 55 är flickor, tillgång till sex fullt 

utrustade klassrum med skolbänkar, katedrar, svarta 

tavlor, böcker och annat undervisningsmaterial. 

Genom att fattiga barn, främst flickor, från utsatta 

områden prioriteras ökar närvaron i skolorna. Det ökar 

i sin tur barnens möjligheter att skapa förändring för 

sig själva och sina samhällen. Alla barn har rätt till 

utbildning, och tack vare Bosses generösa gåva har 

nu fler barn fått möjlighet att gå i skolan och en chans 

att förändra sina liv.

att testamentera en gåva är att ge livet vidare

Genom att Bo Söderlund tänkte på UNICEF i sitt 

testa mente får hans livslånga engagemang för barns 

rätt till utbildning både här hemma och ute i världen 

en fortsättning. Tusentals elever får i många år fram-

över en möjlighet att gå i skolan. 

Att skriva in UNICEF i sitt testamente är ett fint sätt 

att vara med och kämpa för att alla barn i världen ska 

få en bättre framtid. Och alla gåvor, oavsett storlek, 

är lika välkomna och gör skillnad för barnen.
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SammaNFattNING aV åREt 
2013 är UNICEF Sveriges bästa år hittills insamlings-

mässigt. Totalt uppgick verksamhetsintäkterna till 

656 miljoner kronor (506), vilket innebar att vi kunde 

bidra med 565 miljoner kronor (421) till UNICEFs 

arbete i fält, och 20 miljoner till vårt programarbete 

i Sverige. Totalt gick 89 procent av våra intäkter till 

ändamålet.

Gåvorna från svenska folket har slagit alla rekord i  

år med totalt 355 miljoner kronor, en ökning med  

25 procent. Alla våra givandeformer fortsätter att öka. 

Särskilt värt att notera är försäljningen i gåvoshopen, 

ökningen av testamenten, och våra Världsföräldrar 

som vid årets slut uppgick till 185 105 (165 160).

Katastrofinsamlingen till förmån för Filippinerna gav 

intäkter på drygt 24 miljoner kronor från privatpersoner. 

Merparten kom från befintliga givare, men en del 

kom också från den gemensamma insamlingen i TV4, 

som vi hade tillsammans med Röda Korset, UNHCR, 

Rädda Barnen och Läkare Utan Gränser. Totalt, inklu-

sive företagsgåvor, gav katastrofinsamlingen för 

Filippinerna intäkter på 53 miljoner kronor. Vi har 

under året också fått utökat stöd från Radiohjälpen, 

bland annat för vårt katastrofarbete i Filippinerna.

Den allra största delen av företagsintäkterna kommer 

även 2013 från IKEA Foundation (232 miljoner kronor). 

Bidraget varierar från år till år utifrån årets kostnader 

för det avsedda projektet. IKEA Foundation stöder 

framför allt UNICEFs arbete i Indien för att minska 

barnadödligheten och förbättra hälsoför hållanden  

för miljontals kvinnor och barn i några av landets 

mest utsatta regioner.

Barnrättsprinciperna är en serie riktlinjer som ska 

hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättig-

heter. Principerna lanserades 2012 i samarbete med 

Rädda Barnen och FN:s Global Compact, och 2013 

startade vi ett samarbete kring principerna med The 

Academy for Human Rights in Business. Tillsammans 

har vi utbildat flera av Sveriges största företag i prin-

ciperna. Projektet finansieras av PostkodLotteriet.

Några av UNICEF Sveriges samarbetspartners under 

2013 var IKEA Foundation, H&M, PostkodLotteriet, Gina 

Tricot, Pictura, Wackes, Apotek Hjärtat, Gothia Cup, 

TV4, M-magasin, Tidningen mama, Expressen och 

SBS Radio.

INFORmatION Om VERKSamhEtEN
UNICEF Sverige är en ideell organisation och en av 

UNICEFs 36 nationalkommittéer. Uppdraget är att 

samla in pengar till UNICEFs verksamhet för barn 

i världen. I uppdraget ingår även att informera om 

UNICEF, bilda opinion och bedriva påverkansarbete  

i barnrättsfrågor.  

VIKtIGa häNdElSER UNdER åREt
Insamlingen till UNICEFs prioriterade områden upp-

gick till 72 procent och 28 procent gick till öronmärkta 

insatser. UNICEFs prioriterade områden 2013 var barns 

överlevnad och utveckling, utbildning och jämställdhet, 

hiv och aids, skydd mot våld och övergrepp, huma  nitära 

insatser samt opinionsbildning och samarbete kring 

barns rättigheter.

Under våren genomförde vi vår årliga kampanj För 

varenda unge, i år på temat ”mer än bara likes”, där vi 

samlade in till poliovaccin. Det gjorde vi dels genom 

en integrerad annonskampanj, aktiviteter och försälj-

ning av en nål i samarbete med våra kampanjpartners, 

och dels genom PR-aktiviteter där vi ville påvisa att  

likes på Facebook inte räddar barns liv, men att pengar 

gör det. Tack vare kampanjen kunde fler än 600 000 

barn vaccineras mot polio. 

Vårkampanjen avslutades med UNICEF Sveriges 

insamlingsgala i TV4, Humorgalan, som sändes för 

elfte året i rad med syftet att rekrytera Världsföräldrar. 

Årets gala var mycket framgångsrik och resulterade i 

nästan lika många nya månadsgivare som året innan.

2013 års opinionskampanj handlade om att uppmärk-

samma situationen för barn på flykt. För att stärka 

deras rättigheter hade vi även i år en uppmaning om 

att göra barnkonventionen till svensk lag.  

 

UNICEF SVERIGES öRONmäRKta RESURSER GICK tIll FölJaNdE INSatSER 2013

barns överlevnad och utveckling:

Zambia 2 miljoner kr till insatser 

mot undernäring. 

Guatemala 3,4 miljoner kr till  

vaccinationer och grundläggande 

hälsovård.

Vatten och sanitet:

Niger 2,8 miljoner kr till vatten 

och sanitet.

Utbildning och jämställdhet:

Nepal 5,8 miljoner kr till utbildning.

bhutan 4,2 miljoner kr till 

katastrof  förebyggande arbete 

inom utbildning.

Skydd mot våld och exploatering:

Sudan 1,3 miljoner kr för att 

stärka rättigheterna för barn med 

funktionsnedsättning.

Etiopien 2 miljoner kr för mikrolån 

till kvinnor samt socialbidrag till 

de allra mest utsatta familjerna.

Gambia 1,7 miljoner kr för arbete 

mot könsstympning och barn-

äktenskap.

Ockuperade Palestinska  

terri torierna 1,5 miljoner kr för 

stöd till ungdomar.

Vietnam 4,7 miljoner kr för att 

stärka rättigheterna för barn med 

funktionsnedsättning.

 

bangladesh 3,5 miljoner kr till 

förskola samt mot barnarbete.

Indien 4,8 miljoner kr till utbildning 

och hälsa samt mot barnarbete 

vid bomullsproduktion.

bangladesh 8,4 miljoner kr till 

utbildning och att motverka  

barnarbete.

humanitära insatser:

Syrien 4,2 miljoner kr till stöd  

för barnen i Syrien och dess 

grannländer.

FöRValtNINGSbERättElSE
åRSREdOVISNING FöR RäKENSKaPSåREt 2013-01-01–2013-12-31
Styrelsen och generalsekreteraren för UNICEF Sverige lämnar härmed följande redogörelse

för 2013 års verksamhet.
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Vi lanserade rapporten ”Barnets bästa? – En studie 

om asylsökande barn i socialtjänstens barnavård” 

och visade vår dokumentärfilm Mellanlandet för  

politiker, myndigheter och organisationer. Kampanjen 

fick mycket uppmärksamhet i media.

Årets julkampanj var framgångsrik och genererade 

sammanlagt drygt 26 miljoner kronor. Till skillnad 

från förra året räknar vi inte in intäkter från webb-

butiken eller riktad direktmarknadsföring. Via UNICEF  

Sveriges gåvoshop såldes fältprodukter till ett värde 

av 15 miljoner kronor. Varor man köper direkt i gåvo-

shopen, som exempelvis myggnät, fotbollar, vatten-

reningstabletter, vaccin och filtar, skickas sedan från 

bland annat UNICEFs stora lager i Köpenhamn till de 

barn som behöver det mest.

All övrig försäljningsverksamhet skedde genom våra 

licensavtal med Pictura och Wackes.

Under året har flera nya stora avtal slutits, till exempel 

med Brynäs IF. Brynäs blir därmed den första ishockey-

klubb i världen som ingår ett långsiktigt avtal med 

UNICEF. Avtalet sträcker sig över fem år och ger fem 

miljoner kronor. Pengarna kommer att gå till att ut-

veckla UNICEFs verksamhet med lek och rekreation 

bland några av de mest utsatta barnen i världen. Vi 

startade också ett samarbete med Gothia Cup och 

hade i samband med detta en väldigt framgångsrik 

kampanj där vi lyfte alla barns rätt till rent vatten, 

bland annat genom att lansera världens första  

svettmaskin.

Vi har under 2013 utvecklat nya sätt att träffa framtida 

givare. I dagsläget har vi personal på gator, torg och i 

bostadsområden i Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Framför allt är det studenter som brinner för mänskliga 

rättigheter som värvar, och arbetssättet är nu vår 

tredje största rekryteringskanal för Världsföräldrar.

I januari 2013 bytte avdelningen för opinion och påver-

kan namn till programavdelningen för att tydliggöra 

det arbete som bedrivs där. Det handlar framför 

allt om kunskapsuppbyggnad, policyformulering, 

analyser, remissbesvarande och pilotprojekt inom 

våra sakfrågor. Vi arbetar fortsatt aktivt med påver-

kansarbete och opinionsbildning för att driva fram 

förändringar som stärker barns rättigheter. Våra prio-

riterade sakfrågor är barnkonventionens status, barn 

på flykt, handel med barn, barn i socialt utanförskap 

samt millenniemålen. Ytterligare ett programområde 

är utbildning och delaktighet.

 

Vårt arbete för att stärka barns rättigheter har 2013 

gett konkreta resultat inom följande områden:

• Regeringen har tillsatt en utredning om barnkon-

ventionens juridiska status, det vill säga om den 

ska bli svensk lag eller inte, och vi ingår i referens-

gruppen. 

• Barn som lever gömda eller som papperslösa 

har fått laglig rätt till sjukvård och skolgång på 

samma villkor som andra barn i Sverige. 

• Myndigheter som arbetar med barn som kan vara 

utsatta för människohandel har fått ökad kunskap 

genom vår skrift ”Kan det vara människo handel?” 

som vi reviderat tillsammans med Länsstyrelsen. 

• Frågan om barnfattigdom har breddats till att 

fokusera mer på orsaker, konsekvenser och  

lösningar för barn i socialt utanförskap. 

• Vi har mer än tidigare medverkat i biståndspoli-

tiska sammanhang och lyft barnrättsperspektivet 

och UNICEFs arbete med millenniemålen. 

Under året genomförde vi också för första gången 

Operation Dagsverke där 105 skolor medverkade. 

Våra barnrättsinformatörer besökte många skolor  

för att ge elever kunskap om barns rättigheter globalt 

och i Sverige. 

Vi startade ett treårigt projekt som handlar om att 

skapa en rättighetsbaserad skola. Projektet finansieras 

av Allmänna arvsfonden. Vi har också haft ordförande-

skapet i Nätverket för barnkonventionen.

Våra frivilliga runt om i landet deltog under året i flera 

insamlings- och informationsaktiviteter, till exempel 

Gothia Cup, Bokmässan och IKEA Foundations mjuk-

djurskampanj till förmån för UNICEF och Rädda Barnen.

UNICEF Sveriges ambassadörer är David Hellenius, 

Eva Röse, Kajsa Bergqvist, Lill Lindfors, Liza  

Marklund och Mark Levengood. 

2013 utökade vi också vårt nätverk med en grupp 

engagerade supportrar. De representerar olika delar 

av det svenska samhället, men gemensamt är deras 

stora engagemang, den kompetens och de kontakter 

de har. Supportrarna hjälper oss att främja barns 

rättig heter, skapa opinion och samla in pengar. Vid 

årets slut hade vi tolv fantastiska UNICEF-supportrar:  
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Amanda Schulman, Anja Pärson, Gunilla von Platen, 

Hannah Widell, Jacob Felländer, Lars-Åke Persson, 

Morgan Alling, Soledad Pinero Misa, Stefan Wiklund, 

Titti Schultz, Vanna Rosenberg och Zinat Pirzadeh.

Vid årsstämman avtackades Lena Nyberg, Lennart 

Jonasson och Maja Frankel, och tre nya ledamöter 

valdes; Anders L. Pettersson, Ebba Lindsö och Emina 

Krzovic Butler.

Både generalsekreteraren och ordföranden har med-

verkat vid UNICEFs styrelsemöten i New York och 

samarbetet med den svenska UD-delegationen har 

fungerat bra. Båda deltog i annual meeting i Helsingfors 

där samtliga nationalkommittéer möts för att diskutera 

gemensamma frågor. Vice ordförande deltog, istället 

för ordförande, vid ett av styrelsemötena i New York.

VäSENtlIGa häNdElSER EFtER åREtS SlUt
I februari 2014 fattade UNICEFs styrelse i New York 

beslut om en ny plan för den privata sektorn. Privata 

sektorn står idag för cirka en tredjedel av UNICEFs 

resurser. Planen innehåller både mål och strategier 

och sträcker sig mellan 2014–2017. Den är bindande 

för kommittéerna som har gett planen sitt stöd. 

Den privata sektorn bidrar idag med en dryg miljard 

per år till den globala verksamheten. Enligt planen 

förväntas den öka sitt bidrag ytterligare med cirka 

en miljard till år 2017. Detta huvudsakligen genom en 

utökning av månadsgivande, företagssamarbeten, 

testamenten och internationella stiftelser.

FöRValtNING
Styrelsen har under 2013 bestått av tio ordinarie leda-

möter samt en personalrepresentant. Styrelsen har 

haft sju möten under året varav ett i samband med  

en hel arbetsdag i september. 

UNICEF SVERIGES StyRElSE*
Odd Swarting, född 1957. Ordförande i UNICEF  

Sverige sedan maj 2011. Odd är advokat och delägare  

i Setterwalls advokatbyrå i Stockholm. (7)

maj-Inger Klingvall, född 1946. Vice ordförande. 

Statsråd 1996–2001, riksdagsledamot 1988–2002, 

ambassadör 2002–2011. (6)

 

 

anders l. Pettersson, född 1968. Anders har arbetat 

inom FN-familjen sedan 1991. Han har tjänstgjort i 

Libanon, Kroatien och Bosnien. Anders har även  

arbetat för UNICEF både i New York under flera år, 

och i Stockholm. Han har bland annat studerat vid 

Stockholms universitet, Styrelseakademin och  

Uppsala universitet. (5) 

david lega, född 1973. Kommunalråd och ledamot i 

kommunstyrelsen i Göteborg för Kristdemokraterna. 

Sedan 2009 är David ledamot i Riksidrottsstyrelsen. 

Elitsimmare i svenska simlandslaget för handikappade 

1993–2000. (4)

Ebba lindsö, född 1955. Ebba är civilekonom. Hon  

har bland annat varit vd för Transferator och Svenskt  

näringsliv, chefredaktör för Affärsvärlden samt vd  

och chefredaktör för TT. (3)

Edgar Gumabon, född 1940. Edgar kom till Sverige 

från Filippinerna för mer än 30 år sedan. Sedan 

många år tillbaka är Edgar aktiv i UNICEF-gruppen  

i Helsingborg och blev 2007 Årets frivillig. (6)

Emina Krzovic butler, född 1964. Emina har arbetat 

som egen företagare, ägt restauranger och varit  

ordförande i Gamla Uret. Hon har även arbetat 

som översättare och tolk. Idag arbetar Emina inom 

Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen med  

frivillig återvandring. (4)

mona arfs, född 1951. Mona är fil. dr i nederländska, 

prefekt vid Göteborgs universitet och ledamot i  

Adoptionscentrums styrelse. (6)

monica lindstedt, född 1953. Monica är civilekonom 

och entreprenör, samt konsult inom ledarskap och 

organisationsfrågor. Ordförande i Företagarna. (5)

Roland håkansson, född 1949. Roland har en bred 

erfarenhetsbakgrund som bland annat avdelnings-

direktör, förbundssekreterare, intressepolitisk chef och 

är sedan 2007 ordförande i styrelsen för MyRight. (7)

lisa Ericson, född 1979. Personalrepresentant. Lisa är 

anställd vid UNICEF Sverige som programansvarig för 

utbildning och delaktighet. (7)

13*närvaro på styrelsemöten inom parentes.

RESUltat OCh StällNING

  2013 2012 2011 2010 2009

Verksamhetsintäkter i mkr  656 506 496 420 496

Bidrag till UNICEF 565 421 409 344 421

Ändamålskostnader* i % 89 % 87 % 86 % 85 % 89 %

Antal Världsföräldrar 185 105 165 160 142 350 128 900 107 050
 
*) Ändamålskostnader enligt Svensk insamlingskontrolls regler
Årets överskott, finansnettot 343 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.
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RESUltatRäKNING

RESUltatRäKNING tkr Not 2013 2012
Verksamhetsintäkter 2 656 206 506 463

Ändamålskostnader 3 -585 403 -437 298

Insamlingskostnader och försäljningskostnader 4 -63 828 -61 175

Administrationskostnader 4 -6 975  -7 990

Verksamhetsresultat  0 0

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 5 349 1 358

Räntekostnader och liknande resultatposter  -6 -643

  343 715

Resultat efter finansiella poster  343 715

åREtS RESUltat  343 715

balaNSRäKNING

balaNSRäKNING Not 2013-12-31 2012-12-31
tIllGåNGaR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar    

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 6 517 261

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 6 306 682

Summa anläggningstillgångar  823 943

Omsättningstillgångar

Varulager 7 0 1 203

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar  36 1 111

Övriga fordringar  1 202 956

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 37 912 13 022

Summa kortfristiga tillgångar  39 150 15 089

Kassa och bank  64 925 61  570

Summa omsättningstillgångar  104 075 78 805

SUmma tIllGåNGaR  104 898 78 805

EGEt KaPItal OCh SKUldER

Eget kapital

Ingående balans  16 234 15 519

Årets resultat  343 715

Summa eget kapital  16 577 16 234

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  10 538 9 860

Skuld till UNICEF 9 42 541 38 006

Övriga skulder  1 933 1 990

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 33 309 12 715

Summa kortfristiga skulder  88  321 62 571

SUmma SKUldER OCh EGEt KaPItal  104 898 78 805

Ställda panter och ansvarsförbindelser  Inga Inga
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KaSSaFlödESaNalyS

KaSSaFlödESaNalyS  2013 2012
den löpande verksamheten  

Verksamhetsresultat  0 0

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet:  

Nedskrivning av lager  1 304 0

Avskrivningar enligt plan samt utrangering  521 538

  1 825 538

 

Ränteintäkter och liknande resultatposter  349 1 358

Räntekostnader och liknande resultatposter  -6 -643

  343 715

Kassaflöde från den löpande verksamheten  

före förändringar av rörelsekapital  2 168 1 253

  

Förändring av rörelsekapital  

Ökning/minskning av varulager  -101 499

Ökning/minskning av fordringar  -24 061 -5 862

Ökning/minskning av leverantörsskulder  678 254

Ökning/minskning av kortfristiga skulder  25 072 -4 247

  1 588 -9 356

  

Kassaflöde från den löpande verksamheten  3 756 -8 103

  

Investeringsverksamheten  

Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -401 -248

Ökning/minskning av kortfristiga placeringar  0 2 365

  -401 2 117

  

årets kassaflöde    3 355 -5 986

  

ökning av likvida medel  

likvida medel vid årets början  61 570 67 556

Likvida medel vid årets slut  64 925 61 570

  3 355 -5 986

NOtER

NOt 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper

UNICEF Sveriges redovisnings- och värderingsprinci-

per överensstämmer med årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella fören-

ingar samt FRII:s styrande riktlinjer för årsredovis-

ningen. I årsredovisningen har även de upplysningar 

lämnats som krävs av Svensk insamlingskontroll 

(SIK). Redovisningsprinciperna är oförändrade jäm-

fört med föregående år.

Intäktsredovisning

Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 

erhållits eller kommer att erhållas.

       

Intäkter i form av gåvor eller bidrag intäktsförs som 

huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Med 

gåvor avses främst insamlade medel från privatper-

soner och företag. Begreppet bidrag används främst 

för att beteckna medel som erhållits av externa bi-

dragsgivare efter ansökan.

       

Gåvor och bidrag från i första hand privatpersoner 

redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontant-

principen. Även bidrag från företag och organisa-

tioner redovisas normalt i den period då bidraget 

erhålls. I den mån det på balansdagen finns avtalade 

men ej erhållna bidrag från företag och organisatio-

ner intäktsförs dessa efter individuell prövning. 

       

Gåvor som utgörs av annat än kontanta medel, vär-

deras till marknadsvärdet vid gåvotillfället.

       

Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudre-

gel när leverans skett, varvid faktura utställs. Indivi-

duell bedömning görs av varje utestående fordran. 

Försäljning av varor i egna försäljningsställen redovi-

sas enligt kontantprincipen.

Huvuddelen av intäkterna har influtit via våra sex 

90-konton: pg 90 20 01-7, pg 90 25 01-6, pg 90 00 39-9, 

bg 902-0017, bg 902-5016 och bg 900-0399.

Erhållna gåvor

Erhållna gåvor redovisas netto efter direkta kostnader 

som kan uppkomma vid försäljning av en tillgång.

bidrag från Sida och liknande myndigheter

Samtliga bidrag från Sida och liknande myndigheter 

redovisas i enlighet med BFN R5 om statliga stöd, det 

vill säga de intäktsförs endast om det med hög grad 

av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer 

att återkrävas, det vill säga att organisationen haft ut-

gifter för ändamålet. Bidrag skuldförs därför till dess 

att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.        

                                 

Andra bidrag är sådana som inte är till för att täcka 

ett ändamål, till exempel kvittas inte administrations-

bidrag mot administrationskostnader utan intäktsförs 

bland övriga bidrag och särredovisas i not.

ändamålskostnader

Överskottet som uppkommer genom insamling och 

försäljning används till ändamålet som består av in-

formation, opinionsbildning (program i Sverige) samt 

bidrag till UNICEFs internationella arbete för barn. 

Kostnader som ingår är: 

• direkta kostnader såsom löner med lönebikostnader, 

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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Bidrag för kommunikation redovisas som intäkt 

bland övriga bidrag varför kommunikationskostnader 

redovisas brutto under ändamålskostnader.

Insamlingskostnader och försäljningskostnader

• kostnader som varit nödvändiga för att generera 

externa intäkter såsom kostnader för insamlings-

kampanj, annonser, reklam, lönekostnader, tack-

brev och dylikt

• försäljningskostnader som är förenade med för-

säljning av varor, det vill säga lagerkostnader, varu-

kostnad och direkta försäljningskostnader samt del 

av organisationens lokalkostnader och allmänna 

kontorskostnader

administrationskostnader 

• kostnader för extern revision, medlemsregister, 

årsstämma, upprättande av årsredovisning samt 

löner för administrativ personal 

• indirekta kostnader såsom lokalkostnader och  

allmänna kontorskostnader

donerade tillgångar

Tillgångar, framförallt aktier och andra värdepapper, 

som doneras till UNICEF Sverige, värderas till ett för-

siktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället och 

bokas som en omsättningstillgång, eftersom tillgång-

en ska avyttras snarast möjligt. Intäkten redovisas i 

posten Insamlade medel. I den mån det uppkommer 

en realisationsvinst/-förlust vid avyttringen redovisas 

denna också i posten Insamlade medel om den avyttras 

kort efter att gåvan erhållits.

Kortfristiga placeringar

Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaff-

ningsvärdet och verkligt värde (marknadsvärde). 

Aktier och andelar som erhålles genom testamente 

eller gåva värderas till ett försiktigt beräknat mark-

nadsvärde (börskursen vid gåvotillfället).

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som, efter individuell 

prövning, beräknas bli betalt.

anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 

den bedömda ekonomiska livslängden. Immateriella 

anläggningstillgångar avskrivs på tio år. Datorer och 

programvara avskrivs på tre år. Möbler avskrivs på 

tio år, övriga inventarier på fem år. Leasing: Fören-

ingen leasar viss kontorsutrustning.

NOt 2 
Verksamhetsintäkter 2013 2012

Verksamhetsintäkterna fördelar sig enligt följande:

Medlemsavgifter 97 101

Insamlade medel 644 137 492 454

Försäljning 3 607 8 140

Externa bidrag 8 166 5 787

Övrigt 199 -19

Summa 656 206 506 463

Insamlade medel fördelar sig enligt följande:

Allmänheten 346 609 273 156

Företag 294 876 219 298

Operation Dagsverke  2 652 0

Summa 644 137 492 454

Bidrag

Externa bidrag fördelar sig enligt följande:

Sida 3 500 3 500

Forum Syd 0 256

UNICEF -863 1 067

Övriga 5 529 964

Summa 8 166 5 787

NOt 3 
ändamålskostnader  
Överföring till UNICEF  

från insamling 562 475 416 300

Överföring till UNICEF från försäljning 2 907 4 322

Kostnader för kommunikation  

och program 20 021 16 676

Summa 585 403 437 298

Ändamålskostnader i procent  

enligt SIK:s regler 89 % 87 %

NOt 4 
löner, andra ersättningar  

och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar:

Generalsekreterare 1 009 1 039

Övriga anställda 22 134 19 626

totala löner och ersättningar 23 143  20 665

I lönebeloppet ingår löner till 

timanställda med 3 989 tkr (74 tkr)

Sociala kostnader 9 564 8 837

Pensionskostnader 2 367 2 191

Av pensionskostnaderna avser 361 tkr (222 tkr)  

organisationens generalsekreterare.

Styrelsen ersätts med 500 kr per styrelsemöte.  

I övrigt utgår ersättning för resekostnader i  

samband med styrelsemöten. 

NOt 5 
Räntor och liknande 2013 2012 

resultatposter 
Räntor och liknande resultatposter 343 715

Summa 343 715

NOt 6
anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärde 261 0

Periodens inköp 269 261

Försäljning/utrangering 0 0

Utgående ack. anskaffningsvärde 530 261

Ingående avskrivningar 0 0

Periodens avskrivningar 13 0

Försäljning/utrangering 0 0

Utgående ack. avskrivningar 13 0

Utgående immat. restvärde enligt plan 517 261

materiella anläggningstillgångar 

datorer

Ingående anskaffningsvärde 2 078 1 830

Periodens inköp 54 248

Försäljning/utrangering -383 0

Utgående ack. anskaffningsvärde 1 749 2 078

Ingående avskrivningar 1 846 1 669

Periodens avskrivningar 161 177

Försäljning/utrangering -379 0

Utgående ack. avskrivningar 1 628 1 846

Utgående restvärde datorer enligt plan 121 232

Inventarier   

Ingående anskaffningsvärde 3 548 3 548

Periodens inköp 48 0

Försäljning/utrangering -133 0

Utgående ack. anskaffningsvärde 3 464 3 548

Ingående avskrivningar 3 100 2 738

Periodens avskrivningar 312 361

Försäljning/utrangering -133 0

Utgående ack. avskrivningar 3 279 3 099

Utgående restvärde  

inventarier enligt plan 185 449

totalt utgående restvärde enligt plan 823 943

NOt 7 
Varulager

Varulagret består av egna produkter samt kampanj-

material. Under året har varulagret skrivits ned helt då  

all försäljning numera sker via externa licenspartners.

NOt 8 
Förutbetalda kostnader  2013 2012 

och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror 843 778

Upplupna intäkter 31 048 11 312

Förutbetalda kostnader 6 021 932

Summa 37 912 13 022

 
NOt 9 
Skuld till UNICEF 

Att överföra gällande årets 

insamling och försäljning 39 634 30 039

Avräkning försäljning 2 907 7 967

Summa 42 541 38 006

NOt 10 
Upplupna kostnader och  

förutbetalda intäkter

Upplupna löner/semesterlöner 1 191 930

Övriga upplupna kostnader 18 193 10 478

Förutbetalda intäkter 12 504 0

Upplupna sociala avgifter 1 421 1 307

Summa 33 309 12 715

NOt 11 
Personal
Medeltalet anställda exkl.  

timanställda  38 36

   Varav män 7 5

Styrelseledamöter och ledning

Styrelseledamöter 10 10

   Varav män 5 5

Ledningsgrupp 7 8

   Varav män 2  3

Under året har ett flertal personer arbetat ideellt för  

UNICEF. Värdet av dessa ideella insatser har inte  

redovisats i resultaträkningen.

Sjukfrånvaro

Total sjukfrånvaro 2,1 % 2,1 %

Långtidssjukfrånvaro 0,0 % 0,0 %

Sjukfrånvaro kvinnor 1,7 % 1,7 %

Sjukfrånvaro män redovisas ej då  

antal < 10 personer.
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StyRElSE 2013

Ordförande

Odd Swarting

Vice ordförande

Maj-Inger Klingvall

ledamöter

Mona Arfs

Emina Krzovic Butler

Edgar Gumabon

Roland Håkansson

David Lega

Monica Lindstedt

Ebba Lindsö

Anders L. Pettersson

UNICEF SVERIGE

PERSONal

Generalsekreterare

Véronique Lönnerblad

assistent generalsekreterare

Karin Forsselius Reimer

Vice generalsekreterare

Per Westberg

ansvarig stora givare

Emma Ohlson

Ekonomi och administration

Fredrik Hedberg – avd.chef

Marie Jönsson

Maud Hellberg

Nicklas Linder

Kommunikation

Petra Hallebrant – avd.chef

Anna Berlin

Ingeborg Ekblom

Cecilia Hedenström

Jenny Holtare

Christina Jogensjö

Eva Kellerman

Christina Kerpner

Åsa Lee

Maria Mungenast

Dicran Sarafian

Karolina Westerlund

Program

Christina Heilborn – avd.chef

Eva Dalekant

Lisa Ericson

Emma Schönberg

Cecilia Åhl

Insamling privat

Alexandra Åquist – avd.chef

Ida Bah

Ingrid Forsberg

Marion Keith (Faillard 2013)

Petra Nerde

Elin Rosén

Line Skaarud

Malin Svensson

Eva Swande

André Wedin

Insamling företag

Ann-Charlotte Linden – avd.chef

Anna Danieli

Håkan Ivemark

Anton NymanmEdlEmSORGaNISatIONER 2013

Adoptionscentrum

Afrikagrupperna

Diakonia

IOGT-NTOs Juniorförbund

IPA Sweden/Barns rätt till lek

Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

LO

Lärarförbundet

MyRight

PRO

Riksförbundet Hem&Skola

Riksidrottsförbundet

Socialdemokrater för tro och solidaritet

SSU-förbundet

Svenska Fotbollsförbundet

Svenska OMEP

Sveriges Olympiska Kommitté

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Skolledarförbund

Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund

Unga Örnars Riksförbund

Vårdförbundet
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