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Styrelsen för Stiftelsen World Childhood Foundation får härmed avlämna redovisning för 
verksamhetsåret 2011-09-01 – 2012-08-31, stiftelsens fjortonde. Till följd av förändring av 
stiftelsens räkenskapsår, utgör förra räkenskapsåret, jämförelseåret, 8 månader 2011-01-01 
– 2011-08-31. 
 

 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
Bakgrund och ändamål 
World Childhood Foundation grundades 1999 av H.M. Drottning Silvia. Stiftelsens ändamål 
är att förbättra levnadsvillkoren för utsatta och utnyttjade barn.  Genom bidrag och andra 
insatser skall Stiftelsen bekämpa misären bland dessa barn samt skapa förutsättningar för 
värdiga uppväxtförhållanden för dem. Stiftelsen skall vidare uppmuntra till samarbete 
mellan de många goda initiativ som redan finns samt stödja eller starta egna projekt. 
Stiftelsen skall också t ex medverka i utbildnings- och informationsprogram avseende barns 
rättigheter. 
 
Stiftelsen skall bedriva sin verksamhet med medel som erhålles genom gåvor, bidrag eller på 
annat sätt. Dessa medel jämte avkastningen på dem skall, sedan uppkommande 
administrationskostnader täckts och skälig andel fonderats, användas för stiftelsens 
ändamål.  
 
Värdegrunden för Childhoods arbete är FNs barnkonvention och Childhood vision är att 
värna om barns rätt till en trygg barndom och ge dem möjlighet att utvecklas till starka, 
trygga och ansvarsfulla människor. 
 
 
Målgrupper  
Childhoods övergripande fokus är barn utsatta för sexuell exploatering och övergrepp. 
Målsättningen är att i så stor utsträckning som möjligt arbeta preventivt. Childhood har 
därför identifierat fyra målgrupper där det preventiva arbetet blir extra viktigt: Barn utsatta 
för övergrepp, Familjer i riskzonen, Barn i samhällets vård samt Gatubarn. Ett särskilt fokus 
ges flickors särskilda utsatthet. Stiftelsens verksamhet är inte begränsad till vissa länder eller 
geografiska regioner. 
 

 
Finansiärer, samarbeten och samverkan 
Förutom i Sverige finns stiftelser som verkar under namnet World Childhood Foundation i 
Brasilien, Tyskland och USA. Dessa stiftelser har också initierats av Drottning Silvia, men är 
juridiskt oberoende av varandra, har egna styrelser och egen förvaltning.  
 
Tillsammans med Drottning Silvia har fjorton företag, stiftelser och privatpersoner gått in 
som medstiftare i stiftelserna i de olika länderna. Denna grupp benämns ”Co-founders till 
World Childhood Foundation”.  Genom engagemanget i Childhood ges Co-founders och 
deras anställda en möjlighet att ta ett större samhälls- och socialt ansvar. Ett nära samarbete 
med Co-founders är därför en huvuduppgift för Childhood både för att föra ut budskap, 
påverka barnens villkor och för att samla in pengar.  
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Samtliga Childhoods Co-founders donerade var och en 1 miljon USD vid stiftelsens 
grundande. Avkastningen används till att finansiera projekt och administration. 
 
Childhoods fjorton Co-founders är: ABB, Axel Johnson Gruppen, Charles B. Wang 
Foundation, Curtis L. Carlson Family Foundation, Daimler Corporation Fund, Heimbold 
Foundation, Familjen Barbro E. Heinz, Oriflame - af Jochnick Foundation, Familjen Jane och 
Dan Olsson, Familjen Jan H. Stenbeck, SAP AG, Skandia, Familjen Sven Philip-Sörensen, 
TeliaSonera AB. 
 
Sedan 2004 har Childhood systematiserat arbetet med stora sponsorer och samarbets-
partners genom s.k. Major partneravtal. En Major partner förpliktar sig att bidra till 
Childhood med ett större belopp under en avtalstid om tre till fyra år. 
 
Under verksamhetsåret har Volvo Personbilar, ICA och Vattenfall utgjort  Major partners till 
Childhood. De tre Major partnerföretagen arbetar nära varandra och Childhood. Såväl 
gemensamma som företagsspecifika aktiviteter genomfördes under redovisningsperioden.  
Inga nya Major Partneravtal tecknades. 
  
Major donors och Sponsors är två andra avtalsbundna former för stöd till Childhood. Stödet, 
som är ett mindre belopp än beträffande Major partners, är flerårigt och följer i grunden 
samma uppläggning som Major partneravtalen. Under redovisningsperioden har Bain & 
Company Nordic Inc, Stena Fastigheter, Doc Morris och Handelsbanken varit Major donors 
till Childhood.  
 
Under verksamhetsåret har vi även haft kampanjavtal med 3M, Fruktbudet och Topploppet, 
ett kortare avtal under begränsad tid, vanligtvis 3-6 månader. 
 

Projektsmarbete och samverkan 
Childhood har inte någon egen personal på fältet utan utvärderar, bedömer och stödjer 
projektförslag från projektpartners i olika länder.  
 
Under de år Childhood varit verksamt har ett nätverk av projekt och arbetsmodeller byggts 
upp med positiva resultat. Ett ökat kunskapsutbyte mellan projekten i de olika länderna är 
ett effektivt sätt att utveckla projekten och att sprida idéer och erfarenheter. 
 
Childhood samverkar också med barnrättsorganisationer nationellt och internationellt. Ett 
exempel på det förstnämnda är samarbetsprojektet Barnkonventionen – av, för och med 
barn, där Childhood tillsammans med BRIS, Rädda Barnen, Unicef, Ecpat, SOS Barnbyar, Plan 
och myndigheten Barnombudsmannen och Barnombudsmannen arbetar för att öka 
kunskapen om barns rättigheter i Sverige. 
  
Insamlingsaktiviteter 
Childhood organiserar och driver inte egna insamlingsaktiviteter mot allmänheten, men kan 
medverka i sådana samarbeten tillsammans med andra organisationer. För första gången 
genomfördes en digital julkampanj riktad mot små och medelstora företag i både digital och 
tryckt media. Insamlingen blev lyckad och vi nådde vårt insamlingsmål. Childhood är också 
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medlem i Svensk Insamlingskontroll (SFI) samt i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd 
(FRII). 
 
Granskning 
För oberoende granskning och revision av projekt som stöds av Childhood, anlitas 
utomstående resurser, som alltid erhåller ersättning för detta arbete. Childhoods revisorer, 
Ernst & Young, utför det löpande uppdraget avseende granskning och revision av stiftelsen 
World Childhood Foundation pro bono. 
 
 
Föregående års förändring av räkenskapsår 
En väsentlig del (ca 30 % av årsomsättningen 2010) av Childhoods intäkter inkommer i 
samband med julgåvor och donationer kring julhelgen, en utveckling som – till följd av 
allmänhetens ökade kännedom om Childhood och ett allmänt ökande intresse att ge gåvor 
kring jul till välgörenhet – sannolikt upprepas och förstärks under kommande år. Dessa 
intäkter, som det är svårt att budgetera och planera inför, inflyter under de sista veckorna av 
december månad. Då verksamheten inte skall ackumulera överskott, skall i princip alla dessa 
intäkter fördelas till olika projekt före årsslutet, då bokslut upprättas. Detta är en ogynnsam 
situation, präglad av såväl stor osäkerhet avseende intäkternas exakta storlek som hur stora 
projektåtaganden som Childhood kan göra. Detta riskerar att kunna påverka bl a kvaliteten i 
projektbeslut på ett negativt sätt. 
 
Genom att flytta räkenskapsåret till 1 september till 31 augusti, infaller det under en period 
där dessa problem inte uppstår och det bidrar därför till en reducerad osäkerhet och ökad 
kvalitet i såväl interna som externa beslutsprocesser.  
 
Denna förändring, som beslutades av styrelsen i mars 2011, infördes genast efter att 
ansökan om stadgeändring i detta avseende beviljats av Kammarkollegiet. Förra 
räkenskapsåret förkortades därför till åtta månader och omfattade perioden första januari 
till trettioförsta augusti 2011. Denna verksamhetsberättelse är den första med brutet 
räkenskapsår som omfattar 12 månader.   
 
 
Projektverksamhet 
Childhood har en rådgivande grupp med sakkunniga på internationellt utvecklingsarbete, 
forskning och metodutveckling vad gäller psykosocialt stöd till utsatta barn och familjer, 
samt mänskliga rättigheter och anti-korruption. Inför styrelsebesluten går gruppen igenom 
de projektansökningar som inkommit och ger rekommendationer till styrelsen. Gruppen har 
under redovisningsperioden sammanträtt två gånger och bestått av: 
 

 Anders Nyman, leg. Psykolog & psykoterapeut, Utredare Vanvårdsutredningen 

 Fredric Larsson, programkoordinator, Nordiska ministerrådet  

 Viveca Urwitz, f.d. enhetschef Socialstyrelsen 

 Elsa Håstad, kansliråd, UD 

 Joel Borgström, policy specialist biståndseffektivitet, Sida 

 Tryggve Balldin, leg. Psykoterapeut, handledare i socialt arbete 
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Den svenska stiftelsen har under redovisningsperioden beviljat 18,3 miljoner kronor (13,7 
miljoner kronor) i projektbidrag till nya projekt. I tillägg hanterade under 
redovisningsperioden projektavdelningen i den svenska stiftelsen projektbidrag på 
ytterligare 3,4 miljoner kronor från den amerikanska stiftelsen avsedda för internationella 
projekt. Sydafrika, Sverige och Ryssland var under 2011/2012 de största mottagarländerna. 
Handläggningen i den svenska projektavdelningen omfattade under redovisningsperioden 63 
aktiva projekt, exklusive handläggning av ej beviljade projektansökningar. 
 
Under 2011 fram till juni 2012 har kansliet för World Childh & Youth Forum (www.wcyf.se) 
legat inordnat under World Childhood Foundation. World Child & Youth Forum, som 2009 
bildats på initiativ av kungafamiljen, skall vara en mötesplats för beslutsfattare från olika 
delar av samhället och representanter för olika initiativ att diskutera, informera och utbyta 
erfarenheter kring barns rättigheter med utgångspunkt från FN:s barnkonvention. Det första 
forumet genomfördes i november 2010.  Kostnader för World Child & Youth Forums kansli, 
samt för genomförandet av projektet redovisas som projektkostnader. Från och med 12 
mars, 2012 är World Child and Youth Forum en egen stiftelse och underordnas därför inte 
World Childhood Foundation. Per den 30 juli, 2012 överfördes alla WCYF tillgångar till WCYF 
konto. 
 
 
Projektportföljens utveckling 
Under året har arbetet fortgått med att säkerställa en balanserad och relevant 
projektportfölj vad gäller regioner, målgrupper och typ av projekt. För att undvika en alltför 
stor övervikt på svenska projekt har Childhood under året valt att inte ta emot ansökningar 
gällande nya svenska projekt. Från och med hösten 2012 accepteras åter ansökningar för nya 
projekt. Childhoods övergripande fokus på sexuella övergrepp och betoning på vikten av  
förebyggande insatser avspeglas i att den övervägande delen av projektstöden går till dessa 
två områden (barn som utsätts för våld och övergrepp 35 % och stöd till familjer i riskzonen 
35 %).  
 
Introduktionen av den uppdaterade definitionen av Childhoods målgrupper har gjort att 
Childhood kunnat positionera sig som en medveten aktör för barns rättigheter samtidigt som 
stiftelsens ursprungliga intentioner kvarstår oförändrade. 
 
Childhood har under redovisningsperioden initierat två nya stödformer. För att underlätta 
för mindre obeprövade organisationer med potential att utveckla nya modeller och metoder 
att söka stöd har en viss summa avsatts för små projektstöd (max 20 000 USD). För att öka 
flexibiliteten och hålla nere administrationen tillämpas en förenklad ansökningsprocedur för 
dessa projekt. Ytterligare en stödform är kapacitetsutvecklingsstöd till organisationer som 
redan har projektbidrag från Childhood. Syftet är att bidra till att långsiktigt stärka 
hållbarheten och öka kvaliteten på det arbete som görs med Childhoods målgrupper. 
Kapacitetsstödet riktas i huvudsak till mindre etablerade organisationer som behöver stärkas 
på områden som t.ex. ledarskap, finansiell styrning, strategisk planering m.m.  
 
Under året har beslut fattats om att undersöka möjligheterna för Childhood att finansiera 
projekt i Nepal.  
 

http://www.wcyf.se/
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Externa faktorer som påverkar Childhood 
Det är av central betydelse för Childhood att uppfattas som en långsiktigt uthållig partner till 
de projekt som stiftelsen stödjer och detta påverkas i sin tur av såväl interna som externa 
faktorer.  
 
När det gäller Childhoods framtida intäkter påverkas donationer och gåvor av det allmänna 
ekonomiska klimatet. Det faktum att en stor andel av intäkterna kommer från företag gör 
Childhood känsligt för förändringar i företagens vinster och förväntningar på vinster, liksom 
förändringar inom företagsbeskattningen avseende avdragsrätt etc. Det senare kan både öka 
eller minska intresset för framtida donationer, beroende på hur regelverket utformas. 
Utvecklingen av världsekonomin har också betydelse för avkastningen på Childhoods 
finansiella tillgångar. 
 
Childhood stödjer projekt i vissa länder där den framtida politiska utvecklingen kan ha 
avgörande betydelse för det civila samhällets utveckling och möjligheterna att uthålligt 
stödja projekten.  
 
Allmänhetens och medias legitima intresse för och granskning av ideella organisationers 
arbete ökar ständigt och det påfordrar stor öppenhet och transparens.  
 
Childhoods lilla och flexibla organisation fordrar att stiftelsen har möjlighet att rekrytera och 
behålla kvalificerad personal, med vana att arbeta på hög nivå nationellt och internationellt 
och med stort eget ansvar. 
 
Utvecklingen av de externa faktorer som kan påverka Childhood medför både möjligheter 
och risker. Beträffande riskerna, som både är externa och interna, identifierar Childhood i sin 
riskanalys såväl projektrisker (knutna till beslutsprocesser, handläggning och uppföljning av 
projekt), intäktsrisker (knutna till avtal och ekonomisk utveckling), finansiella risker (knutna 
till kapitalförvaltningen), varumärkesrisker (knutna till hur varumärket Childhood används 
och exponeras), organisationsrisker (knutna till förmåga att rekrytera och behålla personal, 
psykisk och fysisk arbetsmiljö m m) samt övriga risker (knutna till intern kontroll). Childhood 
arbetar kontinuerligt med att granska, utvärdera och upprätta system, rutiner och processer 
för att förebygga dessa risker. 
 
 
Policy för kapitalförvaltning 
Childhoods finansiella kapital, huvudsakligen omfattande det s k co-founderkapitalet, 
förvaltas enligt tre förvaltningsmandat (räntefonder, aktiefonder och alternativa 
placeringar), med angivna limiter avseende fördelning mellan mandaten. Förvaltnings-
tjänster upphandlas från fyra olika förvaltare. I räntemandatet ingår realränte- och 
nominella räntefonder, samt fr o m våren 2012 företagsobligationsfonder. Om angivna 
limiter över- eller underskrids skall portföljen omplaceras till den fördelning som anges i 
policyn.  
 
Utgångspunkten för policyn är en konservativ bedömning av marknadsutvecklingen, med 
stor hänsyn tagen till möjlighet till etisk granskning och kontroll av investeringarna, i 
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kombination med andra överväganden. Policyn för kapitalförvaltningen utvärderas årligen av 
Childhoods styrelse.  
 
Donationer och aktivitetsintäkter 
Childhood erhåller ingen statlig finansiering utan verksamheten finansieras huvudsakligen 
genom stöd från företag, organisationer och privatpersoner. Av detta står företags-
donationer enligt avtal för cirka 86 %. Ytterligare donationer av engångskaraktär har också 
erhållits från företag. Donationer och bidrag går till den samlade projektportföljen samt 
kostnader relaterade till urval och uppföljning av projekten. Vid samarbeten med företag och 
organisationer läggs stor vikt vid en samsyn i övergripande etiska ställningstaganden, liksom 
specifikt i frågor som rör barn och barns rättigheter.  
 
Childhood är ingen medlemsorganisation och arbetar inte med medlemsregister, 
medlemsavgifter etc. 
 
Samarbetet med Childhood anknyter ofta till företagens CSR-verksamhet (Corporate Social 
Responsibility) som riktar sig såväl mot kunder och leverantörer som internt mot den egna 
personalen. Under redovisningsperioden har Childhood genomfört aktiviteter tillsammans 
med företagspartners mot dessa målgrupper, båda med syfte att samla in medel som för att 
informera om och marknadsföra Childhood. Kostnaderna för att upprätta och upprätthålla 
dessa företagssamarbeten redovisas i detta sammanhang som insamlingskostnader, vilket 
avviker från redovisningen till Svensk insamlingskontroll, där dessa kostnader skall redovisas 
som administration. 
 
Under 2012 har Childhood också genomfört egna aktiviteter där såväl Co-founders som 
Major partners, Major donors och andra sponsorer medverkat med syfte att samla in pengar 
och informera om Childhoods verksamhet. Ett exempel på detta är Gröna Lund-dagen i maj 
som under 2012 genomfördes för nionde gången. Donationer och bidrag i samband med 
dessa aktiviteter redovisas som aktivitetsintäkter. 
 
Childhood var även 2012 Official Charity till Stena Match Cup-seglingarna I Marstrand. Ett 
nytt 5 års avtal tecknades under perioden. Innebörden av att vara Official Charity är att 
evenemangets och dess sponsorer tillsammans gör en större donation till Childhood, samt 
bereder plats för exponering och ytterligare insamlings-aktiviteter. Donationer och bidrag i 
samband med denna aktivitet har redovisats som aktivitetsintäkter. 
 
Under 2012 såldes mer än 20.000 s k ”Childhood-armband”.  Armbanden syftar till att lyfta 
fram och informera om några av artiklarna i FNs Barnkonvention, i enlighet med 
formuleringarna i Childhoods ändamålsbeskrivning att utbilda och informera om barns 
rättigheter. Intäkterna från försäljningen redovisas emellertid som aktivitetsintäkter (se även 
not 1) och kostnader för tillverkning och försäljning som insamlingskostnad. 
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Dedicerade medel från övriga Childhoodstiftelser till internationella projekt 
Stiftelserna i Brasilien, USA och Tyskland är juridiskt oberoende av varandra och samlar in 
pengar och administrerar projekt i sina respektive länder. USA och Tyskland bidrar också 
finansiellt till utvalda projekt i andra länder. Den svenska stiftelsen förvaltar de avsatta 
medlen samt sköter projektutvärdering, uppföljning och utbetalning till dessa projekt. Under 
2011-2012 uppgår detta dedicerade projektstöd från USA och Tyskland till totalt 5 miljoner 
kronor, vilket inte ingår i de redovisade intäkterna för den svenska stiftelsen. 
Projektkostnaden (på motsvarande belopp) ingår inte heller i de redovisade 
ändamålskostnaderna. Kostnaderna för förvaltning av medlen, projektuppföljning och 
utvärdering för dessa projekt ingår emellertid i verksamhetskostnaderna i den svenska 
stiftelsen.  
 
Childhoods varumärke 
Partnerföretagens interna och externa kommunikation kring sitt stöd till Childhood, 
Childhoods verksamhet och nyckelfrågor innebär att kunskapen om och igenkänningen av 
Childhood som organisation och varumärke hela tiden ökar. Idag har varumärket en hög 
igenkänning och en hög trovärdighet och det är en viktig uppgift i Childhoods alla olika 
samarbeten och samverkansprojekt att bevara denna position.  
 
En viktig del i varumärkesbyggandet och för att stödja andra informationsaktiviteter är att ha 
en intressant, levande och informativ hemsida på Internet (www.childhood.org) och 
Childhood har under redovisningsperioden fortsatt att prioritera detta. Childhood drev 
under året också, på initiativ av och i samarbete med Vattenfall, en blogg kring 
verksamheten (www.uppdragbarn.se). 
 
En ny varumärkesmätning gjordes i januari 2012. Mätningen gjordes kring kännedom, 
inställning och kunskap. Vid hjälpt kännedom svarade 80% att de kände till Childhood. Vi har 
starkast kännedom i åldersspannet 20-40 år samt i storstadsregioner. Inställningen till 
Childhood är övervägande positiv, däremot är kunskapen om vad Childhood gör fortfarande 
låg. 
 
Resultat och ekonomisk ställning 
Stiftelsens förmögenhetsvärde (bokfört värde på det egna kapital justerat för övervärdet i de 
finansiella anläggningstillgångarna) uppgick per den 31 augusti till 48,8 miljoner kronor (45,2 
miljoner kronor) och Childhood redovisar under redovisningsperioden 1 september 2011 till 
31 augusti 2012 en vinst på 2,3 miljoner kronor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.childhood.org/
http://www.uppdragbarn.se/
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Flerårsöversikt (miljoner kronor) 
År  2011-2012  2011 2010 2009 2008
   (8 mån) 
  
Redovisat resultat 2,3 -4,1  0,2 0,0 -9,2
  
Förmögenhetsvärde* 48,8 45,2 51,1 50,8 50,2 
 
Disponibla medel 0,8 -1,5 1,4 1,3 1,2
  
Beviljade medel 18,3 13,7 22,4 24,8 34,2
   
*Bokfört värde på det egna kapitalet justerat för övervärdet i de finansiella anläggningstillgångarna. 

 
Beträffande stiftelsens resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning 
med tillhörande noter. 
 
Resultatet från finansiella poster uppgick till 2,0 miljoner kronor. Resultatet hänför sig dels 
till utvecklingen på finansmarknaderna och den tyngdpunkt som Childhoods konservativa 
finanspolicy lägger vid investeringar med låg risk (räntor och obligationer), och dels till 
storleken på den samlade förmögenheten satt under förvaltning. I resultatet ingår också 
realisationsvinster och förluster från avyttring av fondandelar. 
 
Childhood har som princip att säkra en fullständig finansiering till alla de projekt som 
stiftelsen beslutar att stödja redan i samband med att beslutet fattats och avtal kring 
utbetalningsterminer jämte övriga villkor för utbetalning tecknats med projektet. Vid 
avtalets undertecknande bokförs summan av alla utbetalningar som ett projektåtagande. Vid 
redovisningsperiodens slut uppgick de totala projektåtagandena till 10 miljoner kronor (20 
miljoner kronor), vilket alltså är till fullo finansierat.  
 
Utbetalningar till projekten sker i flera olika valutor. För att minimera valutaexponeringen 
sker utbetalningarna enbart i tre valutor: SEK, EUR och USD. Sedan tidigare avtalade 
utbetalningar i andra valutor är terminssäkrade 
 
Väsentliga händelser, interna processer och måluppfyllelse  
 
Den av Childhood sedan många år använda arbetsprocessen för utvärdering, urval och 
uppföljning av de projekt som Childhood stödjer säkerställer en effektiv och transparent 
användning av de anförtrodda medlen för de syften som angivits. Här ingår krav på bland 
annat noggrant formulerade avtal mellan Childhood och projektpartnern där 
rapporteringskrav (såväl finansiellt som gentemot projektets syfte och mål) specificeras. 
Dessa avtal utgör underlag för bokföring av Childhoods projektåtaganden.  
Projektuppföljning sker också genom regelbundna personliga projektbesök av Childhoods 
handläggare. Arbetsprocessen är föremål för ständig utvärdering och revision. 
 
För att ytterligare stödja detta, samt fördjupa den interna kontrollen av verksamheten, 
arbetar Childhood sedan 2009 med att införa och efterfölja FRIIs kvalitetskod i tillämpliga 
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delar. En separat kodrapport lämnas vid sidan av denna årsredovisning. Rapporten är inte 
föremål för revisorsgranskning. 
 
Genomförandet av Childhoods vision sker i det praktiska arbetet med målgrupperna som 
bedrivs av de lokala organisationerna som får stöd. Childhoods handläggare arbetar aktivt 
med att stärka organisationernas förmåga att följa upp och återkoppla relevanta resultat av 
sitt arbete. Detta sker både genom dialog, genom erfarenhetsutbyte och genom 
kapacitetsstöd. Eftersom projekten utformas efter lokala förutsättningar och utifrån de 
lokala organisationernas strategier har Childhood valt att inte ta fram gemensamma mallar 
för resultatindikatorer. Childhoods fokus på förebyggande arbete kräver också ett långsiktigt 
tänkande vad gäller måluppfyllelse. Till detta hör utvecklingen av innovativa metoder och 
modeller för att arbeta med barn och familjer i riskzonen som Childhood lägger allt större 
vikt vid i urval och uppföljning av projekt. 
 
Organisation och personal 
Fram till 1 december, 2011 leddes Childhood av generalsekreteraren Mats Agurén och av 
biträdande generalsekreterare Anna De Geer, som också ansvarar för Childhoods 
projektavdelning. Mellan 1 december 2011 och 12 juni 2012, utsågs Anna De Geer som 
tillförordnad General Sekreterare. Vid styrelsemötet den 12 juni 2012 utnämndes Anna De 
Geer till General Sekreterare. Mats Agurén kvarstår i organisationen som ekonomisk 
rådgivare och internationell fundraiser. Britta Holmberg utsågs vid samma tidpunkt till 
projektansvarig och Ellika Mårtensson till ansvarig för fundraising inom Sverige. 
 
Generalsekreteraren deltar i styrelsearbetet i World Childhood Foundations stiftelser i USA, 
Tyskland och Braslien. Projektansvarige är medlem i Advisory Board i Tyskland och USA 
(under bildande). Reskostnader och övriga kostnader som uppstår till följd av detta betalas 
av Childhood i Sverige. Extra ersättning eller arvode utgår inte för dessa uppdrag. 
 
Childhoods uttalade ambition är att hålla de administrativa kostnaderna till ett minimum. 
Under året har en person ansvarig för insamlingsverksamhet och företagsrelationer anställts 
på 80%. Vid redovisningsperiodens utgång har Childhood 9 personer anställda. 
 
Den svenska stiftelsen finansierar också ett projektkontor i Berlin, som svarar för kontakter 
med och uppföljning av projekt i Tyskland, samt vissa informations- och 
marknadsföringsaktiviteter i Tyskland. Kostnaderna för detta fördelas mellan 
ändamålskostnader, insamlingskostnader och administration i resultaträkningen. 
 
 
Svensk Insamlingskontroll och FRII 
Childhood har sedan starten varit innehavare av s.k. 90-konto och är medlem i Svensk 
insamlingskontroll (SFI) samt i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). Childhood har 
därmed förbundit sig att verka efter de etiska normer och riktlinjer som dessa organisationer 
uppställer, samt delta i deras granskning. 
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Childhoods styrelse 
Styrelsen har under redovisningsperioden sammanträtt tre gånger. Ingen ersättning utgår 
för styrelsearbete i Childhood. Styrelsemötena hålls på engelska, och samtliga protokoll och 
underlag skrivs på eller översätts till engelska. För att uppfylla föreskrifter från bl a Svensk 
insamlingskontroll,  översätts sedan visst underlag till svenska. I styrelsen ingår Jane Olsson 
Thorburn (styrelseordförande), Kenneth Bengtsson (vice Styrelseordförande), Marie Ehrling, 
Richard Gage, Peter Hansson, Caroline Heinz-Youness, Martin Ingvar, Johan Söderström, 
Robert af Jochnick, Madeleine Leijonhufvud, Madeleine Linins Mörner, Lars Nyberg, Anna 
Philip-Sörensen, Sophie Stenbeck, Öystein Löseth, Johan Lundgren, Per Strömberg och 
Mårten Andersson. 
 
Styrelsen har en Executive Committee som sammanträder mellan styrelsemötena för att 
under styrelseordförandes ledning bereda vissa frågor och inom väl definierade områden 
och ramar ta preliminära beslut om projekt m.m. I Executive Committee har under 
verksamhetsåret ingått Jane Olsson Thorburn, Martin Ingvar, Anna Philip-Sörensen, Kenneth 
Bengtsson, Madeleine Leijonhufvud, Madeleine Linins-Mörner, Marie Ehrling och Johan 
Lundgren. Executive Committee har under redovisningsperioden sammanträtt sex gånger. 
 
Styrelsen utser inom sig en valberedning. I valberedningen under 2011/12 har Madeleine 
Leijonhufvud och Robert af Jochnick ingått. Nyval till styrelse och Executive Committee 
skedde i mars 2012 och nästa val till styrelse sker i mars 2013. 
 
 
Kontaktinformation 
 
Stiftelsen World Childhood Foundation 
Box 19084 
104 32 Stockholm 
Besöksadress: Bragevägen 12 
 
Tel 08-551 175 00 
Fax 08-200 302 
 
Hemsida: www.childhood.org  Insamlingskonton: PG 90 90 90-3 BG 909-0036 
Mail: info@childhood.org 

http://www.childhood.org/
mailto:info@childhood.org
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WORLD CHILDHOOD FOUNDATION 

RESULTATRÄKNING

(tkr) Not: 2011-2012 2011 (8mån) 2010

Verksamhetsintäkter 1 32 664 15 947 30 817

2

Ändamålskostnader -26 870 -18 665 -27 420

Insamlingskostnader 3 -3 813 -2 362 -3 766

Administrationskostnader -1 306 -868 -1 121

Verksamhetsresultat 675 -5 948 -1 490

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 4 1 943 2 910 2 416

Valutakursdifferenser 33 -962 -616

Summa 1 976 1 948 1 800

 Resultat efter finansiella poster 2 651 -4 000 310

 Skatt på årets resultat -334 -86 -117

ÅRETS RESULTAT 2 317 -4 086 193
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WORLD CHILDHOOD FOUNDATION 

BALANSRÄKNING
(tkr)

TILLGÅNGAR
Not: 2012-08-31 2011-08-31 2010-12-31

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

5 74 103 81

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 6 46 772 47 401 44 151

Långfristiga fordringar 7 257 252 250

Summa anläggningstillgångar 47 104 47 756 44 482

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 2 896 597 1 012

Fordringar på närstående 8 2 724 8 439 3 725Övriga fordringar 0 0 0

Skattefordringar 0 247 144

Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 9 404 1 432 4 820

6 025 10 715 9 702

Kassa och bank 7 560 9 128 20 174

Summa omsättningstillgångar 13 585 19 843 29 876

SUMMA TILLGÅNGAR 60 688 67 600 74 358

1
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 10

Stiftelsekapital 616 616 616

Co-founder 45 937 45 937 45 937

Balanserat kapital 821 -1 496 2 590

Summa eget Kapital 47 374 45 057 49 143

KORTFRISTIGA SKULDER

Projektåtaganden 6 440 13 440 12 488

Leverantörsskulder 180 333 497

Projektåtaganden för närståendes räkning 11 3 907 7 092 10 618

Övriga skulder 2 022 998 687

Upplupna kostnader 12 765 678 925

Summa kortfristiga skulder 13 314 22 542 25 215

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 60 688 67 600 74 358

Ansvarsförbindelser
- Beviljade ej kontrakterade projekt 4 267 3 091 0

Ställda säkerheter 7 257 252 250
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WORLD CHILDHOOD FOUNDATION 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Fördelningsnyckeln för samkostnaderna uppdaterades under 2010 baserat på förändringar i 

personalsammansättningen. 2011-2012 har samma fördelnigsnyckel använts som föregående år.

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen, FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning och 

med tillämpande av allmänna råd, rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden.

Stiftelsen är en avkastningsstiftelse med insamlingsverksamhet  varför projektåtaganden redovisas i 

resultaträkningen för att underlätta förståelsen av verksamhetens karaktär och utveckling samt underlätta 

jämförbarhet med andra liknande organisationer.

Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras stiftelsen och 

intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner 

redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer 

redovisas normalt i den period då gåvan inbetalas. Gåvor från företag och organisationer där avtal finns 

redovisas dock enligt faktureringsprincipen.

Verksamhetsintäkterna omfattar mottagna gåvor från allmänheten och företag, intäkter från egna 

aktivitetsprogram, försäljning av Childhoodarmbandet och reportageboken "Uppdrag Barn".

Verksamhetens kostnader delas in i tre områden; ändamålskostnader, insamlingskostnader samt 

administrationskostnader. Organisationens samkostnader (övriga externa kostnader samt 

personalkostnader) fördelas på dessa tre områden  baserat på personalkostnad per verksamhetsområde.

När projekt beviljats och avtal undertecknats redovisas totala beviljade projektkostnaden direkt i 

resultaträkningen och som skuld. Beviljade men ej undertecknade projektavtal redovisas som 

ansvarsförbindelse.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader omfattar bidrag till olika projekt i enlighet med stiftelsens projektplan, direkta 

kostnader för uppföljning och kontroll av projekt samt relevant del av samkostnaderna.

Insamlingskostnader

Med insamlingskostnader avses direkta insamlingskostnader, såsom t.ex. annonsering, kostnader för 

varumärke och informationsmaterial, samt relevant del av samkostnaderna. Här ingår även tillverknings-  

och försäljningskostnader för Childhoodarmbanden.

Administrationskostnader

Administrationskostnaderna avser direkta kostnader samt relevant del av samkostnaderna.

1
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Projektstöd från närstående

Materiella anläggningstillgångar

Den ekonomiska livslängden för samtliga inventarier är beräknad till 5 år.

Finansiella anläggningstillgångar

Fordringar

Värdering av skulder i utländsk valuta

Eget kapital

En betydande del av projektåtagandena sker i utländsk valuta. För att minimera valutarisken säkras värdet 

på dessa skulder genom valutaterminer. Under 2011-2012 har avtal endast tecknats i de utländska 

valutorna USD och EUR. Eftersom ett inflöde av dessa valutor finns från Childhoods stiftelser i USA och 

Tyskland har det inte funnits något behov av att säkra dessa skulder genom valutaterminer. Kursvinster och 

kursförluster på egna projektåtaganden redovisas som ändamålskostnad och är därmed inkluderat i 

verksamhetsresultatet. Realiserade kursvinster och kursförluster på projektåtaganden för närståendes 

räkning redovisas som fordran eller skuld på närstående.

Placering av förmögenhet sker i enlighet med den av styrelsen fastställda placeringspolicyn.

Eget kapital inkluderar stiftelsekapital (ursprungligt donationskapital inklusive kapitalisering), co-founders 

kapital, balanserat kapital samt årets resultat.

Inventarierna redovisas till anskaffningsvärdet och minskas med avskrivningar över nyttjandeperioden.

Värdepapper, som är anläggningstillgång, är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med erforderlig 

nedskrivning. I de fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. 

Värdepappersportföljen är kollektivt värderad då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning.

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 

reglerade. 

Projektstöd från stiftelsen i USA eller Tyskland ingår inte i de redovisade intäkterna för den svenska 

stiftelsen. Projektkostnaden (på motsvarande belopp) ingår inte heller i de redovisade 

ändamålskostnaderna. Kostnaderna för förvaltning av medlen, projektuppföljning och utvärdering för 

dessa projekt ingår emellertid i verksamhetskostnaderna i den svenska stiftelsen.
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NOTER
(Tkr)

NOT 1: Verksamhetsintäkter 2011-2012 2011 (8 mån) 2010
Allmänheten 2 026 1 867 3 694
Företag 23 884 9 392 20 901
World Child & Youth Forum 2 938 1 777 2 374
Egna aktivitetsprogram 1 556 2 016 2 086
Försäljning av armband och reportagebok 2 249 894 1 668
Övriga intäkter 12 0 94

32 664 15 947 30 817

NOT 2: Anställda och personalkostnader 2011-2012 2011 (8 mån) 2010
Medelantal anställda 9 9 8
 - varav kvinnor 8 8 7
 - varav män 1 1 1

Löner 3 761 2 506 3 903
Pensionskostnader 727 504 848
Sociala avgifter inkl löneskatt 1 380 909 1 442

NOT 3: Insamlingskostnader 2011-2012 2011 (8 mån) 2010
Del av samkostnader 2 613 1 735 2 490
Direkta insamlingskostnader 1 200 627 1 277

3 813 2 362 3 766

NOT 4: Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar 2011-2012 2011 (8 mån) 2010
Utdelningar 1 476 1 499 1 371
Räntor 72 43 9
Realisationsresultat vid försäljningar 395 1 368 1 035

Återföringar av nedskrivningar 0 0 0
Resultat 1 943 2 910 2 416

NOT 5: Materiella anläggningstillgångar
Anskaffningsvärden 2012-08-31 2011-08-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärde 148 110 111
Årets inköp 0 38 0
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 148 148 111

Ackumulerade avskrivningar
Ingående avskrivningar 45 29 7
Årets avskrivningar 29 16 22
Utgående ackumulerade avskrivningar 74 45 29

Bokfört värde
Utgående bokfört värde 74 103 81
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NOT 6: Långfristiga värdepappersinnehav
Anskaffningsvärden 2012-08-31 2011-08-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärde 47 401 44 151 58 244
Inköp 9 476 16 699 8 459
Försäljningar -10 105 -13 448 -22 553
Utgående ackumulerat anskaffningsvärde 46 772 47 401 44 151

Bokfört värde
Utgående bokfört värde 46 772 47 401 44 151

Värdepapper
Bokfört värde 46 772 47 401 44 151
Marknadsvärde 48 183 47 519 46 141
Över(+)/undervärde(-) 1 411 118 1 991

Fördelning värdepapper (bokfört värde)
Svenska och utländska aktier 28% 28% 31%
Svenska räntebärande värdepapper 67% 72% 55%
Hedgefonder 4% 0% 14%

100% 100% 100%

NOT 7: Andra långfristiga fordringar 2012-08-31 2011-08-31 2010-12-31
Erlagd deposition för kontorslokal 257 252 250

NOT 8: Fordringar på närstående 2012-08-31 2011-08-31 2010-12-31
Fordringar Childhood USA avseende projekt 2 672 8 387 3 725
Fordringar Childhood Tyskland avseende projekt 52 52 0

Summa 2 724 8 439 3 725

NOT 9: Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 2012-08-31 2011-08-31 2010-12-31

Förutbetalda hyror 60 59 177

Upplupen aktivitetsintäkt (Gröna Lund, Marstrand) 302 1 294 2 294

Övriga poster (upplupna intäkter) 24 42 2 229

Övriga poster (förutbetalda kostnader) 18 37 120

Summa 404 1 432 4 820

NOT 10: Eget Kapital 31 augusti 2012 Ursprungligt Balanserat

Stiftelsekapital Kapitalisering Co-founder kapital

Belopp vid årets ingång 100 516 45 937 -1 496
Årets resultat 2 317
Belopp vid årets utgång 100 516 45 937 821

2 920
2 941
Del av 2999
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NOT 11: Projektåtaganden för närståendes räkning 2011-2012 2011 2010

Projektåtaganden USA 1 838 3 552 6 201

Projektåtaganden Tyskland 2 070 3 540 4 417

Summa 3 907 7 092 10 618

NOT 12: Upplupna kostnader 2011-2012 2011 (8 mån) 2010

Upplupna semesterlöner 583 463 441

Upplupna sociala avgifter på semesterlöner 181 145 139

Övriga poster 0 70 345

Summa 765 678 925
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Stockholm den         november 2012

…………………………….. ……………………………….. ………………………
Jane  Olsson Thorburn Martin Ingvar Lars Nyberg
Ordförande

…………………………. …………………………… …………………………
Kenneth Bengtsson Johan Söderström Anna Philip-Sörensen

…………………………. …………………………… …………………………
Marie Ehrling Robert af Jochnick Sophie Stenbeck

……………………….. ………………………….. …………………………..
Richard Carlson Gage Madeleine Leijonhufvud Øystein Löseth

…………………………….. …………………………….. ……………………………..
Peter Hansson Madeleine Linins Mörner Johan Lundgren

…………………………. …………………………. ………………………….
Caroline Heinz-Youness Mårten Andersson Per Strömberg

Vår revisionsberättelse har avgivits den        /          2012

………………………………………………………………
Ernst & Young
Peter Strandh
Auktoriserad revisor
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Fördelningsnyckel
Baserad på årsinkomster 2012

Lönekostnader Andel av lön Totalt %-andel Beslutad mall 
Ändamål Del av Project Director 135 979 90%

Handläggare 1 402 651 100%
Handläggare 2 395 641 100%
Handläggare 3 200 582 100%
Handläggare 4 227 650 100%
WCYF 0 100%
Del av GS (M) 20 632 10%
Del av GS (A) 413 084 75%
Del av Ekonomi 330 957 50%

2 127 175,65 48% 55%
Insamling Marketing & Event 925 232 100%

Information 341 943 100%
Del av GS (M) 92 843 45%
Del av GS (A) 82 617 15%
Del av Ekonomi 66 191 10%

1 508 825,80 34% 30%
Admin Del av Ekonomi 264 765 40%

Mats dec 2011 - aug 2012 330 877 100%
Del av GS (M) 92 843 45%
Del av GS (A) 55 078 10%
Del av Project Director 15 109 10% 758 671,55 17% 15%

Totala lönekostnader 4 394 673,00 100%

Lön GS dec 2011 - aug 2012 550 779
Lön GS sep-nov 2011 206 317
Mats dec 2011 - aug 2012 330 877
Project Director (BGS) 151 088
Ekonomi 661 913 Konto 6530 Klara Papper, Matrisen avgår Dicom

Pension GS dec 2011 - aug 2012 62 459
Pension GS sep-nov 2011 122295



184 754


