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Styrelsen för Stiftelsen World Childhood Foundation får härmed avlämna årsredovisning för
verksamhetsåret 2019-09-01 – 2020-08-31, stiftelsens tjugoandra.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Bakgrund och ändamål
Stiftelsen World Childhood Foundation (Stiftelsen) 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 skapa förutsättningar för värdiga
uppväxtförhållanden för dessa barn. Stiftelsen skall vidare uppmuntra till samarbete mellan
de många goda initiativ som redan finns samt stödja eller starta egna projekt. Stiftelsen skall
också till exempel medverka till ökad kunskap och medvetenhet om 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, användas för stiftelsens ändamål.
Värdegrunden för Childhoods arbete är FN:s barnkonvention och Childhoods vision är att alla
barn skall ha en trygg barndom utan våld och sexuella övergrepp
Strategi och målgrupper
Childhoods globala strategi 2017–2019 för att förebygga våld och sexuella övergrepp mot
barn fokuserar på fyra tematiska områden: Barns rätt till en uppväxt med trygga och
kärleksfulla vuxna, Barns trygghet i samband med resande och turism, Barns trygghet på
nätet och Stöd till barn som utsatts för våld och övergrepp. I december 2019 antogs en ny
strategi där våra tematiska fokusområden har reviderats och omformulerats något. Nya
fokusområden är: Trygga relationer och miljöer; Barns trygghet på nätet samt Barnvänligt
stöd och bemötande. Samtliga teman är utvalda utifrån att de berör och når barn i särskild
utsatthet och representerar sammanhang där Childhood bedöms ha god möjlighet att bidra
till positiv förändring.
Inom dessa tematiska områden uppmuntrar Childhood aktivt ansökningar från potentiella
projektpartners. Den svenska stiftelsen har under redovisningsperioden beviljat 21,9 (27,4)
miljoner kronor i projektbidrag till nya projekt. Sverige, Kambodja och Thailand var under
2019/20 de största mottagarländerna.
Projektportföljens utveckling
Childhoods övergripande fokus, förebyggande insatser mot sexuella övergrepp, avspeglas i
att den övervägande delen av projektstöden går till insatser för barn som löper förhöjd risk
att utsättas för våld och övergrepp samt deras familjer och en något mindre del till barn som
redan utsatts för våld, i syfte att mildra konsekvenserna och förhindra nya övergrepp. Vi har
1
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också fortsatt investerat i insatser för stöd till försummade högriskgrupper; pojkar, barn med
funktionsvariationer och unga som identifierar sig som HBTQ.
En resultatmatris som möjliggör systematisk återkoppling av resultat på olika nivåer har
tagits fram i samarbete med Childhoods systerstiftelser. Matrisen samt en uppdaterad mall
för projektrapportering har gett bättre förutsättningar för Childhood att både rapportera på
antal barn som fått stöd, antal människor som nåtts av kampanjer och utbildningsinitiativ
samt i vilken grad projekt lett fram till varaktiga systemförändringar i form av förbättrade
lagar, policys eller nya metoder.
Exempel på effekter som uppnåtts genom vårt programarbete under året:
För att underlätta för mindre, obeprövade organisationer med potential att utveckla nya
modeller och metoder att söka stöd avsätts varje år en viss summa för små projektstöd (max
20 000 USD per stöd). För att öka flexibiliteten och hålla nere administrationen tillämpas en
förenklad ansökningsprocedur för dessa projekt. Under året har 8(2) små projektstöd
beviljats. 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
ledarskap, finansiell styrning, strategisk planering med mera. 7 (2) särskilda stöd till
kapacitetsutveckling har beviljats under året. För att betona vikten av lek och kreativitet för
barns utveckling har även 2 (3) s.k. guldkantsprojekt godkänts under året.
Totalt beviljades 49 (43) projektstöd under redovisningsperioden, inklusive särskilda stöd till
kapacitetsutveckling och s.k. guldkantsprojekt.
Som en konsekvens av covid-19 har vi sedan mars inte kunnat genomföra planerade
uppföljningsresor till våra partners. Arbetet i våra samarbetsländers har också försvårats av
nationella restriktioner och åtgärder för att minska smittan. Planerade fysiska möten har fått
ersättas av olika digitala alternativ. Våra partnerorganisationer har också fungerat som
första linjens hjälp för utsatta barn och familjer vars tillvaro blivit ännu svårare med ökad
arbetslöshet, fattigdom, ökad psykisk ohälsa, missbruk och våld inom familjen. Vi har haft en
nära dialog med alla våra projektpartners under hela perioden och har proaktivt uppmuntrat
dem att anpassa insatserna så de fortsatt är relevanta, genomförbara och minskar risken för
våld och övergrepp hos de allra mest utsatta. Vi har därför varit mer flexibla än vanligt i
relation till våra projektpartners aktivitetsplaner. Ett antal projekt som godkänts under
perioden är också särskilda insatser designade för att mildra effekterna av covid-19 och dess
sociala konsekvenser.
Programarbete utöver projektportföljen
Vid sidan om projektstöden till lokala aktörer som arbetar direkt med barn och familjer i
utsatthet har Childhood under de senaste åren intensifierat arbetet inom de tematiska
områden som lyfts fram i den globala strategin för att därmed få ännu större effekt, sprida
kunskap och få fler aktörer att arbeta för att skydda barn.
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Under temat Barns trygghet inom resande och turism har Childhood tillsammans med Ecpat
Sverige, Polismyndigheten och Jämställdhetsmyndigheten arbetat med projektet Säg vad du
såg, finansierat av Svenska Postkodlotteriet. Bland annat har utbildningar genomförts för
personal på svenska ambassaderna i Thailand och Kambodja samt för svenska nyckelgrupper
långtidsboende i pilotländerna; inklusive Svensk-Thailändska Handelskammaren, SWEA samt
Securitas. Dessutom har Childhood under året varit aktiv i styrgruppen för nätverket Schyst
Resande vilket gör att vi kan få igenom ett barnperspektiv i en bredare hållbarhetsagenda för
resenärer.
Under temat barns trygghet på nätet anordnade vi på uppdrag av kungaparet ett
rundabordsmöte för ca 60 globala experter om hur artificiell intelligens kan användas för att
accelerera arbetet för att skydda barn på nätet. Slutsatserna från det mötet guidar oss i vårt
fortsatta arbete med att uppmuntra, samordna och intensifiera AI-relaterade initiativ för att
bekämpa sexuella övergrepp mot barn. Vi fortsätter också att aktivt medverka i polisens
barnråd samt i Investors forum för samverkan nationellt och internationellt kring barns
trygghet på nätet.
Inom temat som fokuserar på barns rätt till trygga och kärleksfulla vuxna har vi tillsammans
med Erikshjälpen fortsatt arbeta med specialprojektet Ur Askan- bland annat genom en
särskild studie som ska granska hur covid påverkat institutionaliseringen av barn samt ett
antal specifika insatser som bygger upp alternativ för barn som annars skulle hamna på
barnhem.
Initiativet Barndom utan baksmälla med syfte att minska alkoholens negativa
skadeverkningar på barn har fortsatt under året med fokus på kommunikationsinsatser för
att ge vuxna som möter barn i risksituationer verktyg att agera.
Tlilsammans med Regnbågsfonden har vi lanserat ett nytt initiativ för att gemensamt
uppmärksamma och stärka arbetet för att förebygga sexuella övergrepp mot pojkar.
I juni antogs en uppdaterad global policy för att säkra interna rutiner för att minska risken
att barn medvetet eller omedvetet ska skadas inom ramarna för Childhoods arbete.
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 den allmänna
ekonomiska utvecklingen såväl som samhällsdebatt och anseende för såväl bransch i stort
som Childhood mer specifikt. Allmänhetens och medias legitima intresse för och granskning
av ideella organisationers arbete ökar ständigt och det påfordrar stor öppenhet och
transparens. Det faktum att en jämförelsevis stor andel av intäkterna kommer från företag,
och blott en mindre andel från allmänheten gör Childhood förhållandevis känsligt för
konjunkturförändringar. Mot detta vägs att Childhoods intäkter från företag i huvudsak
består av mångåriga samarbeten präglade av långsiktighet och lojalitet.
3

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
CD11DB6029F8462C8A156D0C0BA87159

Stiftelsen World Childhood Foundation
802407-5346

Årsredovisning 2019/20

Utvecklingen av världsekonomin har också direkt betydelse för avkastningen på Childhoods
finansiella tillgångar.
Childhood stödjer projekt i vissa länder där den politiska utvecklingen kan ha avgörande
betydelse för det civila samhällets utveckling och möjligheterna att uthålligt stödja
projekten.
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 (korruptionsrisk i projekten samt andra händelser relaterade till
de organisationer Childhood stödjer), 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.
Finansiärer, samarbeten och samverkan
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 viktigt för Childhood både för att föra ut budskap, påverka
barnens villkor och för att samla in pengar. Samtliga Childhoods Co-founders donerade var
och en 1 miljon USD vid stiftelsens grundande. Avkastningen skall i första hand användas till
att säkra ett indexerat värde av co-founder kapitalet och att täcka de administrativa
kostnaderna.
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 och
Telia Company.
Sedan 2004 har Childhood systematiserat arbetet med stora sponsorer och
samarbetspartners med vilka Childhood samarbetar och som bidrar till Childhood på olika
nivåer under fastställd avtalstid. Finansiellt bidrag, ömsesidiga förväntningar och tidsram
fastställs i avtal.
Childhood erhåller ingen statlig finansiering utan verksamheten finansieras huvudsakligen
genom stöd från företag, organisationer och privatpersoner. Av detta står företags4
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donationer (inklusive Postkodlotteriet) för cirka 78 (64) %. 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. Varje potentiell ny företagspartner
utvärderas utifrån dessa kriterier och vid behov rådfrågas Executive Committee för att
värdera möjligheter och risker.
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, både med syfte att samla in medel som för att
informera om och marknadsföra Childhood. Kostnaderna för att upprätta och underhålla
dessa företagssamarbeten redovisas i detta sammanhang som insamlingskostnader.
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.
Genomförandet av Childhoods vision sker i det praktiska arbetet med målgrupperna som
bedrivs av de lokala organisationerna som får stöd samt genom Childhoods eget arbete för
att bygga och sprida evidens, medvetenhet och engagemang för att förebygga våld och
sexuella övergrepp mot barn. Childhoods handläggare arbetar aktivt med att stärka
organisationernas förmåga att följa upp och återkoppla relevanta resultat av sitt arbete.
Detta sker både genom dialog, erfarenhetsutbyte och kapacitetsstöd. Childhoods fokus på
förebyggande arbete kräver 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 urval och uppföljning av projekt.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Företagssamarbeten
Under verksamhetsåret har Childhood haft en s.k. major partner, Handelsbanken. Major
partnerföretagen arbetar nära Childhood. Såväl gemensamma som företagsspecifika
aktiviteter genomfördes under redovisningsperioden.
Partners och kampanjpartners är två andra avtalsbundna former för stöd till Childhood.
Stödet från partners, som är ett mindre belopp än beträffande major partners följer i
grunden samma upplägg som major partneravtalen. Under redovisningsperioden har vi haft
åtta s.k. partnerföretag, Clas Ohlson, Ahlsell, Systembolaget (inom ramen för Barndom utan
Baksmälla), Telia Company, Stena Fastigheter, Volvo Car Sverige, Micki Leksaker och Slättö.
5
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Under verksamhetsåret har vi även haft s.k. kampanjpartners, samarbeten under begränsad
avtalstid, med Hotel Diplomat, Orkla Health, Gina Tricot, Georg Jensen Damask, ABB,
Fabege, SophiebySophie, Ebba Brahe och Söderbergh Charity.
Övriga Insamlingsaktiviteter
Inför den stora utmaningen med att ställa om i samband med pandemin gick vi i april ut med
kampanjbudskapet “Covid-19 är visst farligt för barn och ditt stöd behövs mer än någonsin”
för vilken vi fick gratis annonsering i rikstäckande medier. Vi vände oss också med en appell
direkt till vårt nätverk av partners och sponsorer. Totalt fick vi in 2 520 000 SEK varav 2 MSEK
kom från Tetra Laval Gruppen samt 500 000 SEK från Jane och Dan Sten Thorburn Olsson.
Vid sidan av det huvudsakliga dagliga fundraisingarbetet inriktat mot företag har vi fortsatt
sträva efter en ökad och mer diversifierad intäktsbas och har under året utvecklat relationer
och fått ökat stöd från stiftelser samt mottagit ökat anslag från Postkodlotteriet i form av
våra två pågående specialprojekt. Regelbundet månadsgivande, gåvokort och minnesgåvor
är fortsatt en möjlighet för individer som nås av vårt breda kommunikationsbudskap att
stödja Childhood men inte något vi investerar stort i. Dessa aktiviteter svarar fortsättningsvis
för en liten del av Childhoods intäkter då vi väljer att hålla nere marknadsföringskostnaderna
och inte bedriva offensiv givarrekrytering. Childhood har fortsatt ett 90-konto genom Svensk
Insamlingskontroll samt är medlem i Giva Sverige.
I samarbetet med Slättö har vi under året fått namnrättigheterna till Ocean Race båten
Childhood1 med team. Båten har tävlat runt om i världen och därmed spridit
uppmärksamhet kring Childhood och vår fråga. Två insamlingsevent var planerade men
kunde inte genomföras på grund av pandemin.
Under 2020 var vi tvungna att ställa in Childhood-dagen i maj på grund av de restriktioner
som myndigheterna infört under rådande pandemi. Kontakten med Gröna Lund inför
framtida samarbeten bibehålls.
Under 2019/20 såldes ca 2 400 (4 000) st. så kallade ”Childhood-armband”. Armbanden
syftar till att lyfta fram och informera om några av artiklarna i FN:s Barnkonvention, i
enlighet med formuleringarna i Childhoods ändamålsbeskrivning att utbilda och informera
om barns rättigheter.
Under 2020 började vi också sälja Childhoods Barnrättsplåster, som en uppföljning av
Childhood armbandet. Barnrättsplåstret hjälper vuxna och barn att prata om kroppen,
integritet och rättigheter på barns språk samtidigt som du plåstrar om. Vi sålde ca: 1 200 st,
främst till befintliga samarbetspartners.
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Resultat och ställning
Stiftelsens förmögenhetsvärde (bokfört värde på det egna kapitalet justerat för övervärdet i
de finansiella anläggningstillgångarna) uppgick per den 31 augusti 2020 till 69 (65) miljoner
kronor och Childhood redovisar under redovisningsperioden 1 september 2019 till 31
augusti 2020 ett resultat på 3,0 (2,5) miljoner kronor efter skatt.
Flerårsöversikt (miljoner
kronor)
År

2019/20

2018/19

2017/18

2016/17

2015/16

3,0

2,5

-0,4

14,6

1,6

69,1

64,8

63

60,4

58,7

Disponibla medel

8,4

5,4

2,9

3,3

-1

Beviljade medel

21,9

27,4

21,7

23,2

21,4

Fullföljandegrad

99%

105%

119%

115%

117%

Redovisat resultat
Förmögenhetsvärde

Finansiella instrument
Placeringspolicy
Childhoods finansiella kapital, huvudsakligen omfattande det s.k. co-founderkapitalet,
förvaltas enligt antagen placeringspolicy i räntefonder (60%) och aktiefonder (40%).
Förvaltningen sköts sedan den 1 januari 2017 av Svenska Handelsbanken AB. I
räntemandatet ingår realränte- och nominella räntefonder, samt 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 kombination med andra överväganden. Policyn för kapitalförvaltningen
utvärderas årligen av Childhoods styrelse.

Hållbarhetsupplysningar
Childhoods avtryck i fråga om hållbarhet handlar förstås först och främst om de direkta
förbättringar vi åstadkommer genom programinsatser för att förebygga våld och övergrepp
mot barn. I vår strävan efter största möjliga positiva effekter av dessa insatser är vår främsta
resurs våra medarbetare, därför handlar vår egen interna hållbarhet främst om
7
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medarbetarnas villkor och välbefinnande. Vi eftersträvar en sund och balanserad arbetsmiljö
och genomför en rad aktiviteter för att säkra detta. Årliga personalenkäter och uppföljning
av dessa samt årlig lönerevision och regelbunden branschjämförelse av förmåner och villkor.
Childhood är anslutna till kollektivavtal med Idea som arbetsgivarpart. I den löpande
verksamheten hålls veckomöten med alla medarbetare, samt regelbundna individuella
avstämningar och personliga utvecklingssamtal två gånger per år. Tillsammans med vår probonopartner Ledarstudion ordnar vi några gånger varje år aktiviteter för att främja
organisations- och teamutveckling och alla medarbetare erbjuds även att gå deras
individuella program. Under verksamhetsåret genomfördes också en stressförebyggande
insats med Prestationsbyrån. Från mars till augusti 2020 uppmuntrade Childhood på grund
av pandemin alla till hemarbete, vilket gjorde arbetet med arbetsmiljö både svårare men
samtidigt än viktigare. Under denna period har avstämningar och möten hållits digitalt.
Träffar för verksamhetsplanering och uppstart med hela personalgruppen har hållits
utomhus, och intervjuer kring individuella önskemål och behov genomförts. Samtliga
medarbetare har erbjudits möjlighet att ta hem skärm, tangentbord mm för att säkra
ergonomisk hemarbetsplats.
Vi eftersträvar även att minimera Childhoods negativa miljöpåverkan. Främst sker detta
genom att planera resor och välja transport med eftertanke, tåg inom Sverige och
ekonomiklass, flyg med minst möjliga stop och sträckor när vi reser längre. I det dagliga
operativa arbetet på kontoret söker vi miljövänliga lösningar, återvinner papper och övrigt
material samt iakttar återhållsamhet i inköp av ny teknik, datorer mm. En full
hållbarhetspolicy är under utveckling.

Anställda
Organisation och personal
Generalsekreterare för Childhood är Paula Guillet de Monthoux. Britta Holmberg är
programchef och biträdande generalsekreterare.
Generalsekreteraren deltar i styrelsearbetet i World Childhood Foundations stiftelser i USA,
Tyskland och Brasilien. Programchefen är medlem i Advisory Board i Tyskland.
Resekostnader och övriga kostnader som uppstår till följd av detta betalas av Childhood i
Sverige. Extra ersättning eller arvode utgår inte för dessa uppdrag. Childhood hade på
balansdagen 13 (13) personer anställda.

Framtida utveckling
Under året har den nya globala strategin för 2020-2022 godkänts, som tydligt bygger på och
fortsatt följer den inslagna riktningen, men ytterligare förtydligar mål och fokuserar
insatserna. Dessutom har översynen av vår globala governance avslutats och nya MoU
respektive Licence Agreements har ingåtts med de tre systerstiftelserna Childhood Brasilien,
Tyskland och USA vilket befäster ett tydligare och starkare samarbete med dessa.
8
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Systerstiftelser
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.
Dedikerade 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 när det är möjligt. Den svenska stiftelsen
administrerar de avsatta medlen samt sköter projektutvärdering, uppföljning och
utbetalning till dessa projekt. Under verksamhetsåret mottogs ett bidrag om USD 50 000
från stiftelsen i USA.

Förvaltning
Projektverksamhet
Childhood har en rådgivande grupp, Childhood Advisory Board, med sakkunniga på
internationellt utvecklingsarbete, forskning och metodutveckling vad gäller psykosocialt stöd
till utsatta barn och familjer, samt barns rättigheter. Inför styrelsebesluten går gruppen
igenom de nya projektansökningar som inkommit och ger rekommendationer till styrelsen.
Gruppen har under räkenskapsåret sammanträtt två gånger och bestått av:
Anders Nyman, leg. psykolog och psykoterapeut, sakkunnig sexuella övergrepp mot barn.
Tryggve Balldin, socionom och leg. psykoterapeut. Sakkunnig evidensbaserade metoder för
socialt arbete med barn och familjer. Erfarenheter från Östeuropa, Sydafrika och Sverige.
Leah Richardson, internationell folkhälso- och nutritionskonsult.
Tove Kjellander, fristående konsult specialiserad på barns rättigheter.
Christian Larsson, pedagog med lång erfarenhet från arbete med skydd av barn och
organisationsutveckling i Sydostasien.
Linda Jonsson, socionom, doktor i barn- och ungdomspsykiatri, forskare på kunskapscentret
Barnafrid, specialiserad på frågor som rör sexuella övergrepp på nätet.
Anna Norlén, rektor för Erikastiftelsen, leg psykolog och psykoterapeut, specialiserad på
stöd till barn som utsatts för våld och sexuella övergrepp samt tidiga insatser för barn i
utsatta livssituationer.

9

This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.
Document ID:
CD11DB6029F8462C8A156D0C0BA87159

Stiftelsen World Childhood Foundation
802407-5346

Årsredovisning 2019/20

Granskning
För oberoende granskning och revision av projekt som stöds av Childhood, anlitas
utomstående resurser, som alltid erhåller ersättning för detta arbete från
mottagarorganisationerna. Childhoods revisorer, EY, utför det löpande uppdraget avseende
revision av Stiftelsen World Childhood Foundation. EY granskar även GIVA Sveriges
kvalitetskod och rapporteringen till Svensk Insamlingskontroll.
Childhoods styrelse
Styrelsen har under räkenskapsåret 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 Kenneth
Bengtsson (Styrelseordförande), Madeleine Bernadotte, Jane Olsson Thorburn, Geoff C.
Gage, Martin Ingvar, Peter Hansson, Sebastian af Jochnick, Madeleine Linins Mörner, Anna
Philip-Sörensen, Sophie Stenbeck, Johan Lundgren, Suzanne Lagerholm, Johan Dennelind,
Kirstine von Blixen-Finecke, Carina Åkerström, Anna Ryott, Inge Thulin och Cecilia Lundin.
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 ingår Madeleine
Bernadotte, Kenneth Bengtsson, Jane Olsson Thorburn, Martin Ingvar, Sebastian af Jochnick,
Johan Lundgren, Johan Dennelind, Suzanne Lagerholm och Kirstine von Blixen-Finecke.
Executive Committee har under redovisningsperioden sammanträtt tre gånger.
Styrelsen utser inom sig en valberedning. I valberedningen under 2018/19 har Jane Olsson
Thorburn och Sebastian af Jochnick ingått. Val till styrelse och Executive Committee skedde i
mars 2020 och nästa val till styrelse sker i mars 2021.

Övrig information
Projektsamarbete och samverkan
Childhood har inte någon egen personal på fältet utan utvärderar, bedömer och stödjer
projektförslag från projektpartners i olika länder.
Childhood deltar också i internationella nätverk med andra givare för att kunna verka mer
effektivt på nationell, regional och global nivå. Childhood har under året varit representerat i
styrelse för Global Child Forum samt nätverket Schyst Resande. Vi är också aktiva
medlemmar i Elevate Children Funders Group samt Investors Forum som är globala nätverk
för investerare i våra frågor.
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Kontaktinformation
Stiftelsen World Childhood Foundation
Sveavägen 166, 16 tr.
113 46 Stockholm
Tel 08-551 175 00
Hemsida: www.childhood.org
Mail: info@childhood.org

Insamlingskonton: PG 90 90 90-3 BG 909–0036
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WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
RESULTATRÄKNING
(tkr)

Verksamhetsintäkter

Not:

2019-2020

2018-2019

2

Gåvor

33 679

40 670

Bidrag

2 978

1 592

312

531

7

0

36 975

42 793

Ändamålskostnader

-29 415

-35 467

Insamlingskostnader

-4 455

-5 246

Administrationskostnader

-1 818

-1 805

-35 688

-42 517

1 287

276

Nettoomsättning
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

3

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar

4

1 977

2 589

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

5

-235

-390

-8

-8

Summa resultat från finansiella investeringar

1 734

2 192

Resultat efter finansiella poster

3 022

2 468

0

0

3 022

2 468

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Skatt på årets resultat

ÅRETS RESULTAT

6
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WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
BALANSRÄKNING
(tkr)

TILLGÅNGAR
2020-08-31

2019-08-31

76 654

72 075

76 654

72 075

2 400
726
580
343
4 049

2 895
711
532
341
4 479

8 547

13 557

Summa omsättningstillgångar

12 596

18 036

SUMMA TILLGÅNGAR

89 250

90 111

Not:

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav

7

Summa anläggningstillgångar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter

Kassa och bank

8
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not:

2020-08-31

2019-08-31

616
56 174
8 382
65 172

616
56 174
5 360
62 150

13 163

14 278

EGET KAPITAL
Stiftelsekapital
Co-founder
Balanserat kapital
Summa eget Kapital

KORTFRISTIGA SKULDER
Projektåtaganden
Leverantörsskulder
Skuld erhållna bidrag
Övriga skulder

395

482

8 425

11 403

640

711

1 456

1 088

Summa kortfristiga skulder

24 079

27 962

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

89 250

90 111

Upplupna kostnader

9

Förändring Eget Kapital (TSEK)
2019/20

Ingående balans
Avsättning till stiftelsekapitalet

Stiftelse
kapital

Balanserade
vinstmedel

Totalt eget
kapital

56 790

5 360

62 150

0

0

0

3 022

3 022

8 382

65 172

Årets resultat
Utgående balans

56 790
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WORLD CHILDHOOD FOUNDATION
Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR
2012:1 (K3) och GIVA Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Verksamhetsintäkterna omfattar mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer och stiftelser
såväl som nettoomsättningen från försäljning av Childhoodarmbandet, Barnrättsplåster och böcker.
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 i den period som avtalats.
En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför
att stiftelsen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om stiftelsen har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfyllts är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en
gåva.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamålskostnader, insamlingskostnader samt
administrationskostnader. Organisationens samkostnader (övriga externa kostnader samt
personalkostnader) fördelas på respektive funktion i årsredovisningen baserat på en fördelningsnyckel.
Fördelningsnyckeln har lönekostnaden för respektive funktion delat med total lönekostnad som grund.
2019/20 har samma fördelningsnyckel använts som föregående år.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader omfattar bidrag till olika projekt i enlighet med stiftelsens uppdrag enligt stadgarna,
direkta kostnader för uppföljning och kontroll av projekt, relevant del av samkostnaderna samt kursvinster
och kursförluster på projektåtaganden.
När projektstöd beviljats en organisation och avtal undertecknats redovisas totalt beviljat projektstöd
direkt i resultaträkningen och som skuld. Beviljade men ej undertecknade projektavtal redovisas som
ansvarsförbindelse.
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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Insamlingskostnader
Insamlingskostnaderna avser de kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot stiftelsens samtliga
givare, dvs såväl privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga givare och
arbetet med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av givarregister. Här ingår även
tillverknings- och försäljningskostnader för Childhoodarmbanden och Barnrättsplåstren samt relevant del
av samkostnaderna.
Administrationskostnader
Administrationskostnaderna avser kostnader som behövs för att administrera stiftelsen tex kostnader för
administrativa system samt relevant del av samkostnaderna.
Inkomstskatt
I årets skattekostnad ingår skatt som avser årets skattepliktiga resultat vilket utgörs av nettoomsättning från försäljning
av Childhoodarmbandet minus försäljningskostnader och en skälig andel av insamlings- och administrationskostnader.
2019/2020 översteg kostnaderna försäljningsintäkten varav skattekostnaden är lika med noll.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Inventarierna redovisas till anskaffningsvärdet och minskas med avskrivningar över nyttjandeperioden. Den
ekonomiska livslängden för samtliga inventarier är beräknad till 5 år.
Finansiella tillgångar
Placering av förmögenhet sker i enlighet med den av styrelsen fastställda placeringspolicyn.
Värdepapper, som är anläggningstillgång, är upptagna till anskaffningsvärdet minskat med ev erforderlig
nedskrivning. Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och
betraktas därmed som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip av marknadsvärde och
anskaffningsvärde vid nedskrivningsprövning.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Fordringar och skulder i utländsk valuta
värderas till balansdagens kurs.
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NOTER
(Tkr)
Not 2

Gåvor och bidrag
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Företag
Postkodlotteriet
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder
Summa
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Volontärer
Pro bono tjänster
Summa

2019-2020

2018-2019

2 870
18 329
7 000
726
4 754
33 679

8 084
19 292
6 650
934
5 709
40 670

86
1 124
1 210

130
952
1 082

Gåvor i form av pro bono tjänster och volontärarbete som inte redovisats i resultaträkningen har tagits upp
till ett uppskattat marknadsvärde baserat på nedlagd tid och marknadsmässiga arvoden. Rabatter på varor
och tjänster redovisas inte som gåvor.
Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Postkodlotteriet beviljade specialprojekt
Summa

Not 3

2 978
2 978

1 592
1 592

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt
Summa insamlade medel

33 679
1 210
2 978
37 867

40 670
1 082
1 592
43 343

Medeltalet anställda och personalkostnader
Medelantal anställda
- varav kvinnor
- varav män

2019-2020
12
10
2

2018-2019
10
9
1

Könsfördelning styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Styrelseledamöter på balansdagen
- varav kvinnor
- varav män

2019-2020
18
10
8

2018-2019
17
9
8

1
1
0

1
1
0

Ledande befattningshavare
- varav kvinnor
- varav män
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Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Generalsekreterare
Övriga anställda
Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)
Summa löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Av pensionskostnaderna avser 370 (358) tkr stiftelsens generalsekreterare.

Årsredovisning 2019/20

1 094
5 457
6 551

1 091
5 204
6 295

2 958
861
9 510

2 955
782
9 250

Under året har en person arbetat ideellt för Stiftelsen, framför allt med försäljningen av armband och infomailen. Värdet av denna ideella insats har inte redovisats i resultaträkningen men visas i Not 2.
Not 4

Resultat från värdepapper som är anläggningstillgångar
Utdelningar
Realisationsresultat vid försäljningar
Resultat

2019-2020
630
1 347
1 977

2018-2019
595
1 994
2 589

Not 5

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Valutakursvinster och förluster

2019-2020
-235

2018-2019
-390

Not 6

Skatt på Årets resultat
Skattekostnaden är beräknad på nettoomsättningen med avdrag för omkostnader. Nettoomsättningen avser
försäljning av armband och böcker. För året 2019/20 översteg omkostnaderna försäljningsintäkten varav
skattekostnaden är noll.

Not 7

Långfristiga värdepappersinnehav
Anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Försäljningar
Utgående redovisat värde
Värdepapper
Bokfört värde
Marknadsvärde
Över(+)/undervärde(-)
Fördelning värdepapper (bokfört värde)
Svenska och utländska aktier
Svenska räntebärande värdepapper

Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Upplupna intäkter
Övriga poster (förutbetalda kostnader)
Summa

2020-08-31
72 075
37 497
-32 918
76 654

2019-08-31
62 331
39 311
-29 567
72 075

76 654
80 579
3 925

72 075
74 770
2 695

42%
58%
100%

37%
63%
100%

2020-08-31
330
0
13
343

2019-08-31
319
0
23
341
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Not 9

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter på semesterlöner
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa

Not 10

Ansvarsförbindelser
Projektåtaganden enligt styrelsebeslut

Årsredovisning 2019/20

2020-08-31
987
322
147
1 456

2019-08-31
736
231
121
1 088

0

2 661
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Stockholm den 2 december 2020

………………………………..
Kenneth Bengtsson
Ordförande

………………………………..
Kirstine von Blixen-Finecke

………………………………..
Martin Ingvar

………………………………..
Jane Olsson Thorburn
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