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Resultat och ställning
Tkr 2011 2010 2009 2008 2007

Verksamhetsintäkter 263 866 255 564 220 020 209 662 199 894
Årets resultat efter fördelning 225 4 964 19 250 – 813 – 4 869
Balansomslutning 119 825 104 433 81 065 107 422 111 316
Medeltal anställda 29 27 23 21 17

SOS Barnbyar Sverige i korthet
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68,6 %

7,1 %

12,8 %

2,0 %
3,2 %
6,3 %
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STADIG INTÄKTSÖKNING

2000 haft en årlig tillväxtökning på 
i genomsnitt 9 procent.

HÄRIFRÅN KOM PENGARNA

Allmänheten 68,3 %
Företag och organisationer 24,6 %
PostkodLotteriet 2,5 %
Stiftelser 3,8 %
Övriga intäkter och gåvor 0,8 %

SÅ HÄR FÖRDELADES
 BIDRAGEN TILL ÄNDAMÅLEN

68,6 %
12,8 %

Katastrofhjälp 7,1 %
Familjestärkande program 3,2 %
Bidrag till huvudkontoret* 6,3 %
Information och övrigt 2,0 %

*Används bland annat för utveckling av den internationella programverksamheten, för samordning 
via kontinental- och regionkontor, samt för informationsöverföring mellan givar- och mottagarländer.

2,5 %

AFRIKAS
HORN
(Somalia, 
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NÄR VI GICK IN I 2011 hade vi lagt en 
tuff insamlingsbudget för året, trots den 

-

-
-

tröttligt engagemang arbetar för utsatta 

-

vardagen.

arbete som organisationen utfört under 

nya givare till vår organisation under 

-

uppnå.

till hela organisationen som har visat att 

Styrelseordförande
Michael Karlsson.

till en ny nivå”

”Gemensamt 
kan vi lyfta 
SOS Barnbyar
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ÅRSREDOVISNING

Information om verksamheten samt förvaltning

INTERNATIONELLT
SOS Barnbyar arbetar med att ge föräldralösa och övergivna 
barn ett hem, en familj och utbildning i barnbyar, men även med 
familjestärkande och förebyggande program för att förhindra att 
barn överges på grund av exempelvis sjukdom eller fattigdom. 

SOS Barnbyars vision är att varje barn ska få växa upp i en 
trygg miljö med stöd från en familj och samhället. SOS Barnbyar 
är en politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar 
långsiktigt för att förverkliga FN:s Barnkonvention. Över två miljo-
ner barn och vuxna får varje år hjälp genom SOS Barnbyar.

SOS Barnbyar startades 1949 i Imst i Österrike av Hermann 
Gmeiner. I dag har organisationen över 30 000 anställda i 133 
länder och driver över 500 barnbyar, med tillhörande skolor, sociala 
centra, yrkesskolor, ungdomshus och medicinkliniker. De sistnämn-
da ger vård och rådgivning till uppemot 450 000 människor årligen. 

SOS Barnbyar kan, genom sin omfattande lokala närvaro runt 
om i världen, agera för människor som drabbas av humanitära 
katastrofer. Organisationens arbete med nödhjälp i Haiti, Pakistan 
och Östafrika beskrivs i separata avsnitt nedan.

SOS Barnbyar är av uppfattningen att barn generellt sett mår 
allra bäst hos sina biologiska föräldrar. För de mest utsatta barnen, 
som både förlorat föräldrar och andra familjeförsörjare, fungerar 

-
tionskraven för barnbymammorna, som utgör hjärtat av verksam-
heten, är omfattande. Organisationen har över 60 års erfarenhet av 
frågor inom pedagogik, psykologi och barns rättigheter. Det innebär 
att metoderna är beprövade. I förhållande till institutionell om-
vårdnad eller fostervård uppvisar SOS Barnbyar goda långsiktiga 
resultat, såväl i utvecklingsländerna som i den industrialiserade 
världen. Barnbyverksamheten håller hög kvalitet och de uppnådda 
resultaten är tämligen lätta att mäta. På samma sätt är det lätt att 

heten når det avsedda ändamålet. Vid slutet av året bodde omkring 
80 000 barn och ungdomar i organisationens totalt 518 barnbyar. 

De familjestärkande programmen är riktade mot speciella 
målgrupper, som exempelvis ensamma mödrar, familjer som är 
smittade med hiv/aids eller familjer med ekonomiska problem. 
Gemensamt för programmen är att de syftar till att tillgodose barns 
grundläggande behov av utbildning, hälsa och legala rättigheter, 
ofta i samarbete med lokala myndigheter, organisationer eller 
lokala nätverk. Ett ökat fokus på familjestärkande arbete är en 
central del av SOS Barnbyars långsiktiga strategi. Totalt ger de 
familjestärkande och sociala programmen som SOS Barnbyar 
bedriver hjälp till 290 000 barn. 

Paraplyorganisationen SOS-Kinderdorf International (KDI) 

med huvudkontor i Innsbruck, Österrike, har följande organisa-
tionsstruktur:

Generalförsamlingen

GENERALFÖRSAMLINGENInternationella Senaten
Exekutiva Kommittén

President

GENERALFÖRSAMLINGENGeneralsekretariat

Det högsta beslutande organet utgörs av Generalförsamlingen, 
som består av representanter från varje medlemsland. General-
församlingen sammanträder vart fjärde år och väljer president och 
styrelsemedlemmar till den Internationella Senaten. 

Senaten, som har ett 20-tal medlemmar inklusive presidenten, 
sammanträder en gång per år. Dess uppgift är bland annat att 
godkänna årsbudgeten, lägga fram förslag om organisationens 
övergripande verksamhet och inriktning till Generalförsamlingen 
samt välja generalsekreterare och medlemmar till den exekutiva 
kommittén. Kommitténs sex medlemmar träffas tre till fyra gånger 
per år och har en roll liknande Senatens. 

President för SOS Barnbyar är sedan 1985 Helmut Kutin, som 
själv bott i organisationens första barnby i Imst i Österrike. 

Generalsekretariatet har det operativa ansvaret, i vilket bland 
annat ingår att utveckla programverksamheten och att samordna 

-
ländernas givar- och mottagarorganisationer.  

SVERIGE
SOS Barnbyar Sverige är en ideell förening med uppdrag att samla in 
medel åt den internationella organisationen samt att sprida informa-
tion om organisationens verksamhet. SOS Barnbyar Sverige hade 
under föregående år 29 anställda och har sitt säte i Stockholm. Den 
svenska föreningen är, efter organisationerna i Tyskland och Norge, 
SOS Barnbyars tredje största internationella bidragsgivare.

Ordförande Michael Karlsson ingår i den internationella organi-
sationens senat och exekutiva kommitté. Generalsekreterare Anna 
Ryott ingår i en internationell styrgrupp, ledd av KDI:s generalsekre-
terare Richard Pichler. Gruppens främsta uppgift är att effektivisera 
och utveckla samarbetet mellan insamlande länder och general-
sekretariatet samt att diskutera framtidsfrågor för organisationen.

Organisationsnummer 802405–7815
Styrelsen och generalsekreteraren för SOS Barnbyar Sverige 
avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2011
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Övriga styrelseledamöter utgörs av Lennart Holm (vice ordfö-
rande), Monica Caneman, Karin O’Connor, Gunnar Brock och Lisa 
Lindström. Vid årsmötet den 15 april 2011 lämnade Christine von 
Sydow sin styrelsepost för att tillträda som ny generalsekreterare 
för Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). I början av 2012 
lämnade även Caroline Berg föreningens styrelse. Styrelsen har 
under året haft sju protokollförda möten.

Valberedningen består av ordförande Theo Martins samt Pia de 
Geer och Mattias Bedding.

SOS Barnbyars ledningsgrupp består, förutom av general-
sekreterare Anna Ryott av Marcus Norberg (Ekonomi och adminis-
tration), Elisabet Stahlenius (Kommunikation), Pia Watkinson (Före-
tag och stora privata givare) samt Katja Skaarud (Privata givare).

Revisor i föreningen är Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med 
Marie Welin som huvudansvarig.

Ytterligare information om SOS Barnbyar Sveriges förvaltning och 
-

rapporten) som publiceras på hemsidan.

SOS BARNBYARS VÄRDERINGAR
SOS Barnbyars värderingar är vägledande för hur organisationen
ska arbeta för att hjälpa utsatta barn till ett bättre liv.

Vi agerar och visar mod. Vi har sedan länge utmanat de tradi-
tionella metoderna för omvårdnad av föräldralösa barn och vi 
kommer även framöver att vara pionjärer inom detta område. 
Vi är engagerade och håller alltid våra löften. Vårt hängivna 
arbete med utsatta barn möjliggörs genom långsiktiga relationer 
mellan givare och medarbetare samt med lokala organisationer och 
myndigheter i de samhällen där vi verkar.
Vi tror på varandra. Vi stödjer och respekterar varandra och 
skapar en miljö där medarbetarna känner självförtroende och kan 
nå sin fulla potential.
Vi är en pålitlig partner. I vårt arbete med att garantera barns 

effektivt och ansvarsfullt sätt.

MÅL- OCH ÄNDAMÅLSUPPFYLLELSE
SOS Barnbyar Sverige är primärt en insamlingsorganisation och 

-
tionella organisationens långsiktiga strategi, enligt vilken en miljon 
utsatta barn genom SOS Barnbyars insatser ska tillförsäkras en 
trygg och kärleksfull uppväxt senast 2020.

Som framgår av ovan hjälper SOS Barnbyar internationellt omkring 
två miljoner människor årligen. Av dessa är cirka 370 000 barn inom 
barnbyverksamheten och de familjestärkande programmen, de två 
områden som utgör organisationens kärnverksamhet. Ökningen till 
en miljon barn ska i princip uteslutande ske inom de familjestärkande 
programmen. För att bidra till denna målsättning måste SOS Barnbyar 
Sverige, som är en av de största internationella bidragsgivarna, såväl 
uppnå en hög kontinuerlig tillväxt som att öka andelen medel öron-
märkta till det familjestärkande arbetet. Under 2011 har de familjestär-

649 barn. Motsvarande siffra för 2010 var 9 400 barn.
2011 års intäkter uppgick till 263,9 Mkr, vilket var i nivå med 

budget. Bakom intäktsökningen på 3,2 % gentemot 2010 ligger en 

kraftig tillväxt inom vissa segment medan Svenska PostkodLot-
teriets beslut att senarelägga sin utdelning minskade jämförbara 
intäkter med 23 Mkr. 

Ändamålskostnaderna ökade med 4,2 % till 205,6 Mkr, motsva-
rande 77,5 % av totala intäkter, jämfört med 77,1 % för 2010. Över 
tid är målsättningen att denna siffra ska vara så hög som möjligt. 
Mellan 2009 och 2011 ökade SOS Barnbyar sina fonderade öron-
märkta medel från 25,8 till 60,4 Mkr, vilket hade en negativ effekt 
på nyckeltalet för både 2010 och 2011. Ökningen förklaras delvis 
av att organisationen mottagit gåvor för nya konstruktionsprojekt 
som ännu inte i sin helhet vidareförmedlats till mottagarländerna. En 
annan faktor som bidragit till de ökade reserverna är de medel som 
insamlats till katastroferna i Haiti och Östafrika. SOS Barnbyar erhål-
ler betydande belopp från företag och privatpersoner i katastrofernas 
inledningsskede medan hjälparbetet pågår en längre tid. I takt med 
att reserverna minskar kommer således ändamålskostnaderna att 
påverkas positivt med motsvarande belopp.

Utfallet på faddersidan nådde inte upp till målen enligt budget och 
affärsplan. Totala fadderrelaterade intäkter ökade under året med 

öka sitt genomsnittliga bidrag till verksamheten, blev rekryteringen av 
nya faddrar lägre än förväntat, då vissa planerade aktiviteter inte har 
kunnat genomföras. 

Under året har SOS Barnbyar genomfört ett omfattande utveck-
lingsarbete på hemsidan, dels för att tydliggöra den verksamhet 
som organisationen bedriver, men också för att underlätta för 

besök och ökade intäkter. De gåvobevis som marknadsförs via 
hemsidan i samband med jul inbringade under året 2,8 Mkr, vilket 
nästan är en fyrdubbling jämfört med 2010.

Både på företagssidan och inom segmentet Stora privata givare 
överträffades under året intäktsbudgeten med bred marginal. 
Företagsintäkterna (exklusive övriga organisationer och icke-
privata faddrar) ökade med 47 % till 58,4 Mkr, vilket var 16 % 
bättre än budget. Stora privata givare ökade med 21 % gentemot 
2010 och överträffade budget med 51 %. Framgången har många 
förklaringsfaktorer, däribland att SOS Barnbyar ökat sin synlighet 

större privata givare under året.
Medan SOS Barnbyar fortsätter att växa har organisationen 

lyckats hålla nere sina kostnader. Årets administrations- och 
insamlingskostnader i relation till totala intäkter enligt Svensk 

lägsta siffran sedan år 2000. Kostnadsminskningen hänförs dels 
till ett kontinuerligt effektiviseringsarbete, dels till att SOS Barnbyar 

ersättning på bland annat reklam- och kommunikationssidan.
SOS Barnbyar har haft som målsättning att kodrapporten för 2011 

ska granskas av organisationens revisorer. Kodrapporten bygger på 
FRII:s kvalitetskod och reglerar frågor kring transparens och intern-
kontroll. Granskningen är frivillig och genomförs för att SOS Barnbyar 
ska få ett kvitto på organisationens kontinuerliga kvalitetsarbete.
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Mål

Uppnå total intäktsbudget X

Öka antalet fadderskap med 8% och 
fadderrelaterade intäkter med 6%   X

Öka genomsnittlig intäkt per fadder X

Utveckla webbsidan och därigenom dubbla 
intäkterna på privatsidan via denna kanal X

Uppnå budgeterade intäkter inom 
segmentet Stora privata givare X

Uppnå budgeterade företagsintäkter                       X

Insamlings- och administrationskostnader 
ska motsvara cirka 15 % av totala intäkter  X

Kodrapporten ska granskas av 
föreningens revisorer X  

SAMARBETE MED POSTKODLOTTERIET
Erhållna bidrag från Svenska PostkodLotteriet uppgick under 2011 till 
6,5 Mkr, vilka dels används till SOS Barnbyars familjestärkande arbete 
i Moçambique, dels till en informationskampanj kring barnfattigdom 
som bedrivs i samarbete med BRIS. Bidraget har getts inom ramen för 
PostkodLotteriets initiativ Special Projects, som startades under året.

Under 2011 beslutade PostkodLotteriet i samråd med Lotteri-
inspektionen att senarelägga sitt utdelningsbeslut till efter årsskiftet. 
Detta får till följd att SOS Barnbyar detta år inte redovisar några 
erhållna medel från lotteriets ordinarie utdelning.

FRII:S KVALITETSKOD
Kodrapporten för 2011 har granskats av föreningens revisorer. 
Rapporten, tillsammans med revisorns utlåtande, publiceras på 
föreningens hemsida. 

FINANSIELL RISKHANTERING
-

siella tillgångar enbart får placeras på bankkonton eller i ränte-
bärande värdepapper med låg risk. Föreningen har som policy att 
omedelbart sälja aktier som erhållits som gåva och därigenom inte 
bedriva placeringsverksamhet i aktier. En förteckning över aktuella 

SOS Barnbyar Sverige erhåller huvudsakligen sina intäkter 
i svenska kronor medan de projektrelaterade kostnaderna betalas 
i US-dollar eller euro. Under 2011 har kronan fortsatt att stärkas 
gentemot dessa båda valutor, vilket minskat organisationens pro-
jektrelaterade kostnader. Snittkurserna under året uppgick till 6,5 
SEK/USD respektive 9,03 SEK/EUR. Motsvarande siffror för 2010 
var 7,2 SEK/USD respektive 9,54 SEK/EUR.

Placeringspolicyn föreskriver att större donationer omgående ska 
växlas in till målvalutan i väntan på överföring till den internationella 
organisationen. Detta görs i syfte att minska föreningens valutaex-
ponering. Värdet av föreningens utländska valuta uppgick vid årets 
slut till 8,3 miljoner kronor.

Uppföljning av insamling för tsunamioffren
Vid årsskiftet uppgick kvarstående tsunamirelaterade medel till 
3,3 Mkr. Historiskt har föreningen erhållit totalt 23 Mkr i gåvor 
och bidrag ämnade för tsunamins offer. Pengarna har använts 
till konstruktionen av sex familjehus samt en förskola i barnbyn 

(Thailand) som invigdes i januari 2009 samt till återuppbyggnaden 
av en SOS-skola i Kalmunaikudy (Sri Lanka). Kvarstående medel 

samt Pondicherry.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER
RÄKENSKAPSÅRET OCH EFTER DESS SLUT
I november 2011 blev det klart att SOS Barnbyar Sverige utökar 
sitt engagemang i Ukraina genom byggnationen av en ny barnby 
med tillhörande sociala program i Lugansk. Barnbyn kommer 
att bestå av fem familjehus med plats för 46 barn och komplet-
teras med ett program för kortsiktig omvårdnad av 10 barn, som 
syftar till att på sikt återförena barnen med deras föräldrar. Det 
familjestärkande programmet kommer att omfatta 550 barn som 
riskerar att överges av sina biologiska föräldrar.

-
sierad barnby i Kratie, Kambodja, för 120 barn och en förskola för 
120 elever. I anslutning till barnbyn startas även ett familjestärkande 
program för 180 familjer med 300 barn. Programmet syftar till att 
familjerna på sikt ska bli självförsörjande. SOS Barnbyar kommer 
även att samverka med andra frivilligorganisationer och intresse-
grupper i området för att mobilisera lokalsamhället till att lyfta fram 
och prioritera barnrättsfrågor.

Finansieringen via SOS Barnbyar Sverige av ytterligare en 
verksamhet i Kambodja, belägen i Kampot i landets södra del, 
blev klar i slutet av 2011. Under 2012 påbörjas här byggnationen 
av en barnby med 12 familjehus och en grundskola med plats för 
600 elever. Ett familjestärkande program startas också i området 
för uppemot 450 barn.

Två år efter invigningen av barnbyn i Bouar i Centralafrikanska 
republiken, som uppförts till minne av Astrid Lindgren, påbörjas 
nu byggnationen av ytterligare en barnby i landet. Denna har fått 

Astrid Lindgrens Värld tillsammans med andra svenska företag och 
stiftelser. Barnbyn kommer att bestå av tio familjehus för 120 barn, 
en grundskola och förskola med plats för totalt cirka 300 elever samt 
en klinik med kapacitet att ta emot 2 000 patienter årligen. I anslut-
ning till barnbyn ska även ett familjestärkande program bedrivas för 
1 200 barn.

I samarbete med BRIS startade SOS Barnbyar under 
sommaren ett treårigt projekt kring FN:s millenniemål. Projektet, 

ett familjestärkande program i Moçambique för 1 000 barn och 
vuxna, dels en informationskampanj om ekonomisk utsatthet 
bland barn både i Sverige och Moçambique.
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Svältkatastrofen i Östafrika
Torkan på Afrikas horn beskrivs som den värsta på 60 år. Av 
de drabbade länderna Etiopien, Kenya och Somalia är det 
sistnämnda särskilt utsatt. Hälften av landets invånare, eller fyra 
miljoner människor, drabbades av en humanitär krissituation till 
följd av uteblivna skördar. 

Medan torkan varit den utlösande faktorn räcker den inte 
ensamt för att förklara den akuta situationen i regionen. Väpnade 

stridigheter och i sitt sökande efter livsmedel har hundratusentals 

inom landet eller i Etiopien och Kenya. Flyktinglägret Dadaab 
i söder, på den kenyanska sidan gränsen, betraktas i dag som 
världens största. Här lever omkring 500 000 människor i en 
anläggning som endast har kapacitet för 90 000.

Förhållandena i lägren är undermåliga och en familj på åtta 
personer lever i tält på två eller tre kvadratmeter. Situationen har 
förvärrats ytterligare av de kraftiga regn som under hösten följde 
på torkan, vilket medför risk för vattenburna sjukdomar såsom 
diarréer och kolera.

I Somalia har SOS Barnbyar i huvudsak fokuserat sina 
insatser till Mogadishu, där organisationen sedan tidigare driver 

-
bado och Baidoa. Insatserna utgörs såväl av medicinsk vård och 
vaccinationer som mathjälp till barn och kvinnor, vilket beräknas 
ha räddat tusentals liv.

Säkerhetsläget är ytterst allvarligt och under senare delen 
av året tvingades 16 internationella hjälporganisationer lämna 
landet. Oroligheterna har haft en påtaglig inverkan även på SOS 
Barnbyar, som i augusti tvingades evakuera barnbyn och kliniken 
i Mogadishu till följd av strider mellan regeringstrogna styrkor och 
Al-Shabab-milisen. Verksamheten bedrivs nu i temporära facili-
teter 13 kilometer från barnbyn. En mobil klinik har också öppnat 

och Bayregionen i södra Somalia.
SOS Barnbyars nuvarande arbete i Somalia förväntas fortsätta 

med oförminskad styrka under första halvan av 2012 och i vissa 
delar av landet fram till skördeperioden i september samma år.  

inom sanitetsområdet och presenningar kommer att tillhandahål-
las för att ge bättre skydd mot regnet. 

SOS Barnbyars insatser i Kenya består av ett så kallat skol-
matsprogram i Marsabit i norra delen av landet, genom vilket 
skolever både kan äta sig mätta och fortsätta sin skolgång. 
Ytterligare cirka 2 000 av de värst utsatta familjerna i området 
har fått hjälp med försörjning av mat och läkemedel. Även här 
är säkerhetsläget prekärt och stridigheter har blossat upp kring 
frågor om vattentillförsel och rätt till betesmarker. SOS Barnbyar 
planerar att under 2012 utöka sina familjestärkande program i 
området och fortsätter att bistå de lokala vårdinrättningarna.

I Etiopien har SOS Barnbyar distribuerat livsmedel och 
vattenreningstabletter till området runt Gode i landets östra del. 
Kraftiga regn i slutet av året har förstört både hem och nyligen 
planterade grödor, vilket kräver en förlängning av hjälpinsat-
serna. Samtidigt börjar befolkningen i denna region åter komma 
på fötter, bland annat tack vare ett framgångsrikt mikrokredit-

program. SOS Barnbyar gör därför bedömningen att katastrofhjäl-
pen kommer att kunna fasas ut under 2012.

Sammanfattningsvis har SOS Barnbyar under 2011 kontinuerligt 
hjälpt cirka 90 000 av de värst drabbade svältoffren i Östafrika med 
vård, mat, rent vatten och andra förnödenheter.

I Sverige har engagemanget varit stort från både företag och 
privatpersoner, som tillsammans bidragit med 11,2 Mkr till SOS 
Barnbyars hjälparbete i området. Av dessa medel hade vid årets 
slut 6,1 Mkr överförts till den internationella organisationen. Den 

drygt 10 miljoner USD. 

Arbetet i Haiti efter jordbävningen 2010
SOS Barnbyars akuta hjälpinsatser efter jordbävningen i Haiti 
fasades ut under slutet av 2010. Under 2011 har organisationen 
fokuserat sina resurser på att expandera sina långsiktiga sociala 
program för barn och familjer samt att bygga och renovera skolor. 

Som mest under 2010 distribuerade organisationen mat till 
24 000 människor från 117 utskänkningsplatser. Av dessa har tio 
platser under 2011 fortsatt att hålla öppet. Dessa har under året 
successivt omvandlats till fritidsgårdar där barnen får mat och 
omvårdnad medan föräldrarna får stöd via SOS Barnbyars familje-
stärkande program. Totalt 900 barn med föräldrar har under 2011 

16 fritidsgårdar i Port-au-Prince som tar hand om cirka 1 900 barn 
mellan tre och fem år, varav hälften tillkommit efter jordbävningen.

Byggnationen av ytterligare en barnby för 135 barn, i Les Cayes 
i landets sydvästra del, kommer enligt nuvarande uppskattning att 
påbörjas under andra halvan av 2012. Av de 195 barn som tagits 

kunnat återförenas med sina familjer, medan resterande 121 fått 

barnby i Port-au-Prince.
För närvarande pågår byggnation av tre skolor i Port-au-Prince 

och Les Cayes som kommer att kunna ta emot cirka 1 500 elever. 
Dessutom renoverar SOS Barnbyar fyra kommunala skolor i Les 
Cayes som tidigare saknat både skolmaterial, inredning och 

Port-au-Prince samt i Cap Haïtien hade under året cirka 1 800 
elever, varav cirka 400 till följd av jordbävningen.
Den internationella organisationen har under 2011 haft följande 
kostnader för verksamheten i Haiti (miljoner USD):

Byggnationsprojekt 1,8
Mat, kläder, mediciner 1,4
Fordon och material, renoveringar och underhåll 0,5
Personalkostnader 0,6
Mikrolånprogram, utbildningar och workshops m m 0,1
Lokal programsupport 0,4
Internationell programsupport 
inkl information och kommunikation 1,0
Totalt 5,8

Av ovanstående belopp svarade den svenska organisationen för 
0,7 miljoner USD. Totala överföringar från Sverige avseende både 
nödhjälpsprogrammen och den reguljära verksamheten uppgick 
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under året till 1,3 miljoner USD. Vid utgången av 2011 uppgick 
SOS Barnbyar Sveriges kvarvarande öronmärkta medel för 
Haiti till motsvarande cirka 0,8 miljoner USD (exklusive framtida 
bidrag från Akelius University Foundation).

Återuppbyggnad i den omfattning som sker i Haiti är komplex 
och tidskrävande, särskilt då landet har en lång historia av politiska, 
sociala och ekonomiska kriser. Situationen är särskilt alarmerande 
i tältläger och slumområdena kring städerna. 550 000 människor 
lever fortfarande i 800 läger under allt sämre hygieniska förhållanden 
(direkt efter jordbävningen var siffran 1,7 miljoner). Kolera är fortsatt 
ett stort hot. Sedan de första fallen rapporterades i oktober 2010, har 
uppemot 7 000 människor dött i sjukdomen. Dessutom inkommer 
rapporter om ökat våld, ofta med sexuella inslag. Uppskattningsvis 
45 % av befolkningen lever fortfarande utan säker tillgång till mat och 
matpriserna är fortsatt höga.

Antalet övergivna barn i landet ökar på ett oroande sätt och situatio-

möjligheter att efterkomma dessa önskemål. Under året har SOS 

uppmanat EU och FN:s säkerhetsråd att fortsätta sina ansträngningar 
och att stötta regeringen under president Michel Martelly.

Översvämningarna i Pakistan
Översvämningar i Pakistan i augusti 2010 drabbade ett område 
större än hela England och krävde uppemot 2 000 människoliv. Två 
miljoner hem förstördes och totalt uppskattas 20 miljoner männis-
kor ha påverkats. 

SOS Barnbyars nödhjälpsarbete inriktades under 2010 främst mot 
att förse behövande med livsmedel, mediciner och tält. Under 2011 
har det i takt med att kvarvarande vattenmassor dragit sig tillbaka, 
successivt övergått till insatser för återuppbyggnaden av landet.

Till och med mars 2011 delade SOS Barnbyar ut totalt 13 miljo-
ner mål mat (80 700 matpaket), mediciner till ett värde av 82 000
USD samt 1 500 tält. Den totala kostnaden för dessa insatser 
uppgick till 2,3 miljoner USD. 

Per januari 2012 var återuppbyggnaden i SOS Barnbyars regi av 
150 hem i Muzaffargarh i södra delen av Punjab i princip färdig-
ställd. Av alla hem i denna region förstördes 80 % i översvämning-
arna. En statlig grundskola i samma region har också återupp-
byggts och kunde i september åter öppna dörrarna för 250 elever. 
SOS Barnbyar Sverige har under 2011 överfört 300 tkr till katastrof-
insatserna i Pakistan (ackumulerat belopp sedan 2010 uppgår till 
6,3 Mkr) och har vid årets utgång kvarvarande reserver om 269 tkr.

MEDLEMMAR OCH VOLONTÄRER
SOS Barnbyar hade vid utgången av året 306 aktiva medlemmar, 
en minskning med 18 medlemmar sedan 2010. Medlemsavgiften är 
100 kr per år och för detta erhåller medlemmen föreningens tidning 
två gånger per år.

Föreningen hade under året stödgrupper i följande orter/regioner 
runt om i landet: Kristianopel, Norrköping, Sandviken/Gävle, Skåne, 
Stockholm, Umeå, Vännäs samt Ystad. Totalt har under året 125 
personer arbetat aktivt i stödgrupperna. Stödgrupperna informerar 
om SOS Barnbyars verksamhet, genomför bössinsamlingar (själva 
eller med hjälp av butiker), säljer julkort m m till förmån för verksam-
heten samt deltar i olika evenemang. Under 2011 uppgick insamlings-

resultatet från stödgrupperna till totalt 653 (648) tkr. 
Föreningen har under året haft hjälp av tio volontärer med 

diverse kontorsgöromål, såsom uppdatering av adressregister, 
kuvertering och utskick.

Antalet ideellt arbetande personer för föreningen uppgår därmed 
till totalt 135. Med antagandet att varje arbetstimme är värd 175 
kronor samt att varje person arbetat i snitt 140 timmar per år upp-
går värdet av arbetet till totalt 3,3 Mkr. Detta värde har emellertid 
inte redovisats i resultaträkningen.

FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING

både medialt och pr-mässigt och har således kunnat medvetande-
-

turläge tror SOS Barnbyar därför på fortsatt tillväxt under 2012. 

TILLÄMPLIGA NYCKELTAL ENLIGT
SVENSK INSAMLINGSKONTROLLS DEFINITION

2011 2010
Totalt insamlat från allmänheten (tkr) 180 152 179 886
Verksamhetsintäkter, netto (tkr) 263 866 255 564
Andel medel insamlade från allmänheten 68,3 % 70,4 %
Andel medel insamlade från företag 24,6 % 18,6 %
Andel övriga intäkter 7,1 % 11,1 % 
Andel utbetalt till ändamålet* 77,5 % 77,1 %
Andel administrationskostnader* 3,9 % 4,5 %
Andel insamlingskostnader* 10,7 % 11,0 %
Andel totala kostnader* 92,1 % 92,6 %
Sparat i % av verksamhetsintäkterna                   0,1 %         1,9 % 
*I förhållande till totala intäkter

INFORMATION
Adress och telefonnummer: 
SOS Barnbyar
Östhammarsgatan 68
Box 24 165 Stockholm
Tel 08-545 832 00.
Juridisk form: Ideell förening
Plusgiro: 90 02 03-1, 90 02 30-4, 90 02 29-6
Bankgiro: 900-2031, 900-2304, 900-2296
Hemsida: www.sos-barnbyar.se

SOS Barnbyar ger ut två publikationer två gånger per år, dels SOS 
Barn som riktar sig till föreningens faddrar, samarbetspartner, medlem-
mar och andra intressenter, dels SOS Business Mag., ett CSR-magasin 
som vänder sig till svenska företag som vill göra skillnad. Tidningarna 
kan även laddas ned från hemsidan.

SOS Barnbyar är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insam-
lingsråd) och granskas av Svensk Insamlingskontroll. FRII råder alla 
givare att undersöka följande punkter innan beslut om gåva fattas:
1. Ger organisationen ett vederhäftigt intryck?
2. Har organisationen 90-konto, dvs börjar kontonumret på 90 och 

inte 91, 92 etc?
3. Finns ett fungerande telefonnummer?
4. Har organisationen uppgivit en gatuadress till sitt kontor, 

inte bara en boxadress?
5. Vid bössinsamling – kan insamlaren legitimera sig?
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FOTOGRAFENS VAL

PAJE, ZANZIBAR 

Hungersnöd
Zanzibar utanför Tanzanias östkust är 
mest känt som semesterparadis och för 
sina kryddodlingar. 

Men i den här lilla byn rådde det en konstant hungers-

dag. Just den här dagen var det 35 grader varmt. Jag 
gick på en grusväg genom byn, på väg tillbaka till  
hotellet jag bodde på. Längs vägen såg jag palmer, 
soptippar och hus byggda av lera och sten. 
 En pojke satt bredvid ett av husen, han kramade 
sin lillasyster som låg i hans knä. Kanske hade de 

och jag pekade på kameran, han nickade till svar. 

Samuel Unéus
22 år och bosatt i Uppsala. 

Studerar på Nordens Fotoskola.
Brinner för att berätta med bild, 

förmedla känslor och väcka tankar.

”
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Tkr Not 2011 2010

VERKSAMHETSINTÄKTER 1,2   
Medlemsavgifter 25 30
Insamlade medel 262 921 254 120
Försäljning 235 277
Bidrag 684 1 137

Summa verksamhetsintäkter 263 866 255 564

VERKSAMHETSKOSTNADER 1,3,4,5   
Ändamålskostnader -205 753 -197 381
Insamlingskostnader -28 439 -28 125
Administrationskostnader -10 428 -11 416
Summa verksamhetskostnader -244 620 -236 922

Verksamhetsresultat 19 246 18 642

   
RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 1 621 510
Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -10 -184

Årets resultat 20 857 18 968

FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT 14   
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 20 857 18 968
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 11 510 4 668
Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året  -32 142 -18 672

Årets resultat efter fördelning 225 4 964

RESULTATRÄKNINGAR
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BALANSRÄKNINGAR  

Tkr Not 2011-12-31 2010-12-31

TILLGÅNGAR    
Anläggningstillgångar
Immateriella tillgångar 
Balanserade utgifter för insamlings- och informationssystem 8 1 407 2 110
Materiella tillgångar 
Inventarier och datorer 9 503 597
Finansiella tillgångar
Långfristiga kontraktsfordringar 12 329 233

S:a anläggningstillgångar 2 239 2 940

Omsättningstillgångar    
Fordringar hos insamlingsstiftelsen SOS-Barnbyar 130 129
Övriga fordringar 658 111
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 10 036 17 220

10 824 17 460

Kortfristiga placeringar 11 75 886 48 335
Kassa och bank 13 30 876 35 698
S:a omsättningstillgångar 117 586 101 493

S:a tillgångar 119 825 104 433

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 14
Ändamålsbestämda medel 60 414 39 782
Balanserat kapital 12 021 7 057
Årets resultat 225 4 964

S:a eget kapital 72 660 51 803

Kortfristiga skulder
Fadderbidrag och faddergåvor 1 39 649 46 422
Leverantörsskulder 3 578 2 994
Övriga skulder 284 268
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 3 654 2 946

S:a kortfristiga skulder 47 165 52 630

S:a eget kapital och skulder 119 825 104 433

Ställda säkerheter 16 500 500
Ansvarsförbindelser 17
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KASSAFLÖDESANALYSER

Tkr Not 2011 2010

Den löpande verksamheten
Verksamhetsresultat 19 246 18 642
Avskrivningar och nedskrivningar 8, 9 1 079 1 070
Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 14 -
Erhållen ränta 1 754 190
Erlagd ränta -8 -180

Ökning (-)/minskning (+) av fordringar 6 407 7 377
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder -5 468 4 396

Investeringsverksamheten    
Förvärv av materiella anläggningstillgångar 9 -296 -331

Likvida medel vid årets början 84 033 52 869

Likvida medel vid årets slut 106 762 84 033
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NOTER

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

SOS Barnbyars redovisnings- och värderingsprinciper överens-
stämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 
allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs styrande riktlinjer för 
årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar 
lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade 
principer är oförändrade i jämförelse med föregående år.

VERKSAMHETSINTÄKTER
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller 
kommer att erhållas. 

Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan över-
lämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäkten ska motsvara 
tillgångens anskaffningsvärde.

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 

avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer 
intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i SOS 
Barnbyar. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från 
medlemmen.

Fadderbidrag och faddergåvor
Med fadderbidrag avses inbetalningar ämnade för fadderbarn 
och barnbyar. Pengarna överförs, efter avdrag för administra-
tions- och insamlingsavgift, till fadderkontoret inom SOS-Kinder-
dorf International, som i sin tur säkerställer att bidraget når den 
barnby som faddern stödjer. 

Med faddergåvor avses extra gåvor till fadderbarnet som via 
fadderkontoret placeras på respektive barns konto.

Erhållna fadderbidrag och faddergåvor som per bokslut ännu ej 
överförts till fadderkontoret redovisas som skuld i balansräkningen. 

Insamlade medel
Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från allmänhet, 
företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och 
stiftelser. Till insamlade medel räknas även testamenterade gåvor 
och donationer samt bidrag från Radiohjälpen och PostkodLotte-
riet. Gåvor som kommer i form av att företag åtagit sig att betala 
en viss procent av sin försäljning till insamlingsorganisationen 
är också insamlade medel eftersom det är det utomstående före-
taget som säljer – inte insamlingsorganisationen.

Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk 
motprestation.

Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs försäljningsvärde 

eller återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs 
efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader (exempel-
vis eventuell gåvoskatt). 

Försäljning
Med försäljning avses avyttring av bland annat julkort till förmån 
för SOS Barnbyars verksamhet. 

Bidrag
Som bidrag räknas likvida medel erhållna från Forum Syd. Bidra-
get intäktsredovisas i enlighet med BFNAR 2002:11 vilket innebär 
att intäktsredovisningen sker i takt med att de underliggande 
kostnaderna uppkommer. 

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras 
till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Här ingår 
bland annat vidareförmedling av fadderbidrag och faddergåvor 
för täckande av kostnader i barnbyarna samt utbetalning till 
nybyggnationsprojekt och familjestärkande program. Till ända-
målskostnader räknas även föreningens avgift till SOS-Kinderdorf 
International samt de till ändamålskostnader fördelade gemen-
samma kostnaderna.

Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas kostnader som varit nödvändiga 
för att generera externa intäkter samt för att behålla och rekrytera 
nya faddrar. Här ingår bland annat kostnader för insamlingsaktivi-
teter, kampanjer och DR-utskick. Insamlingskostnader inkluderar 
såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insamlings-
personal som de till insamlingskostnader fördelade gemensamma 
kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att adminis-
trera organisationen.

Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och 
för givaren. Exempel på sådana kostnader är revision, adminis-
trativa system och kostnader som inte är att hänföra till ända-
målskostnader eller insamlingskostnader. Hit hör även de till 
administrationskostnader fördelade gemensamma kostnaderna.

De gemensamma kostnaderna, som främst omfattar kostnader 
för personal, lokaler och it, fördelas på ovanstående tre kostnads-
kategorier baserat på de anställdas arbetsuppgifter. 

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, 
vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasing-
perioden.
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TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskriv-
ningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. 
Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

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

Finansiella tillgångar

organisationer inom ramen för Strategic Growth Investment 
Programme. Syftet med detta program är att öka insamlingen 
på tillväxtmarknader. 

Kortfristiga placeringar
Som kortfristiga placeringar räknas räntebärande placeringar med 
en löptid på max ett år. De kortfristiga placeringarna redovisas till 
marknadsvärde per balansdagen.

Föreningens placeringspolicy föreskriver att aktier och aktie-
fonder som har mottagits som gåva omedelbart ska säljas.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning 
beräknas bli betalt.

Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balans-
dagens kurs. Ändamålsbestämda medel i utländsk valuta värde-
ras till kurs vid inbetalnings- eller inväxlingstillfället och omräknas 
således inte till balansdagens kurs. 

EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel 
Ändamålsbestämda medel består av insamlade medel som av 
givaren öronmärkts för ett visst ändamål, såsom uppförandet och 

stärkande program.  

Balanserad vinst samt årets resultat
Föreningens balanserade vinst, inklusive årets resultat, utgör 
den del av eget kapital som kan disponeras fritt av föreningens 
styrelse. Om styrelsen vid ett senare tillfälle skulle vilja ändamåls-
bestämma detta balanserade kapital sker en omföring inom eget 
kapital.

KASSAFLÖDESANALYS

den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisa-

dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en 
kortare återstående löptid än ett år från anskaffningstidpunkten.

NOT 2 VERKSAMHETSINTÄKTER

Insamlade medel fördelar sig enligt följande   
2011 2010

Allmänheten 180 152 179 886
Företag och organisationer 65 003 47 422
PostkodLotteriet 6 500 22 304
Stiftelser 10 004 4 475
Radiohjälpen och Världens Barn 1 262 33
Summa 262 921 254 120

Av ovanstående belopp har 241 450 tkr (229 741 tkr) insamlats via 
90-konton.

NOT 3 ÄNDAMÅLSKOSTNADER

2011 2010
Drift av barnbyar med 
tillhörande faciliteter 141 188 146 144
Konstruktionskostnader 26 309 19 605
Katastrofhjälp 14 623 11 123
Kostnader för familjestärkande program 6 504 4 749
Bidrag till Kinderdorf International* 12 895 11 020
Information och fördelade 
gemensamma kostnader 4 234 4 740
Summa 205 753 197 381

*Dessa medel används bl a för utveckling av den internationella 
programverksamheten, för samordning via kontinental- och 
regionkontor samt för informationsöverföring mellan givar- och 
mottagarländer.

NOT 4 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR
OCH SOCIALA KOSTNADER

Löner och andra ersättninga 2011 2010
Styrelse - -
Generalsekreterare 921 892
Övriga ledande befattningshavare 2 468 2 215
Övriga anställda 7 344 8 006
Totala löner och ersättningar 10 733 11 113

Sociala kostnader   
Pensionskostnader generalsekreterare 183 194
Pensionskostnader övriga 
ledande befattningshavare 419 376
Pensionskostnader övriga anställda 571 959
Sociala avgifter enligt lag och avtal 3 620 3 661

4 793 5 190

Generalsekreteraren anställdes den 25 januari 2011 med en 
månadslön på 75 000 kr. Denna lön har kvarstått oförändrad under
2011. Som övriga ledande befattningshavare räknas anställda
ingående i föreningens ledningsgrupp. Vid årets slut består denna, 
förutom av generalsekreteraren, av ekonomichef, kommunikations-
chef, chef över samarbeten med företag och stora privata givare 
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samt insamlingschef. Genomsnittligt antal anställda i lednings-
gruppen, utöver generalsekreteraren, var under året 4 (3,5) perso-
ner. Avgångsvederlag till ledande befattningshavare utgår ej. Inga 
anställda uppbär rörlig ersättning (bonus) för utfört arbete.

Inga personer i ledningsgruppen har under året uppburit några 
externa arvoden för uppdrag som innehavts mot bakgrund av 
huvudanställningen.

Under året har 135 personer arbetat ideellt för organisationen. 
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträk-
ningen.

2011 2010
Medelantal anställda 29 27
Varav män 6 5

2011 2010
Styrelseledamöter 7 8
Varav män 3 3

NOT 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL  

2011 2010
Under året erlagda leasingavgifter 180 138
Inom 1 år 177 170
Inom 2 till 5 år 265 316
Senare än 5 år - -

NOT 6 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE
 RESULTATPOSTER 

2011 2010
Utdelningar 10 168
Räntor 1 602 300
Valutakursvinst 9 42
Summa 1 621 510

NOT 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE
 RESULTATPOSTER 

2011 2010
Räntekostnader 8 5
Valutakursförluster 2 13

Summa 10 184

NOT 8 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Balanserade utgifter för insamlings- 
och informationssystem 2011-12-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 516 3 516
Årets aktiverade utgifter 0 0
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 3 516 3 516
Ingående avskrivningar -1 406 -703
Årets avskrivningar -703 -703
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 109 -1 406

Utgående restvärde enligt plan 1 407 2 110

NOT 9   MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  

Inventarier och datorer 2011-12-31 2010-12-31
Ingående anskaffningsvärde 3 207 2 876
Utrangeringar -1 609 -
Inköp 296 331
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 894 3 207
Ingående avskrivningar -2 610 -2 243
Utrangeringar 1 595 -
Årets avskrivningar -376 -367
Utgående ackumulerade avskrivningar -1 391 -2 610

Utgående restvärde enligt plan 503 597

NOT 10 FÖRUTBETALDA KOSTNADER
OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2011-12-31 2011-12-31
Upplupna avtalsintäkter 9 206 16 100
Upplupna ränteintäkter 187 320
Förutbetalda hyror 332 323
Övriga poster 311 477
Summa 10 036 17 220

NOT 11 KORTFRISTIGA PLACERINGAR  

Antal Bokfört Marknads-
andelar värde värde

Nordea Institutionella 
Penningmarknadsfonden 13 478 15 475 15 475
Nordea Likviditetsinvest 102 832 15 411 15 411
Nordea fastränteplaceringar - 45 000 45 000
Summa 75 886 75 886
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NOT 12 FINANSIELLA TILLGÅNGAR

De långfristiga kontraktsfordringarna löper på mellan 3 och 5 år 
och utgörs av lån till systerorganisationer inom ramen för Strategic 
Growth Investment Programme.

Syftet med detta program är att öka insamlingen på tillväxt-
marknader.

NOT 14   EGET KAPITAL

Ändamåls- Ändamåls-
bestämda medel bestämda Balanserad

övriga projekt katastrofmedel vinst Årets resultat Totalt
Ingående balans enligt
fastställd balansräkning 27 059 12 723 7 057 4 964 51 803
Omföring av resultat 4 964 -4 964 0
Reserveringar 27 666 4 476 32 142
Utnyttjande -8 017 -3 493 -11 510
Årets resultat efter fördelning 225 225

Utgående balans 46 708 13 706 12 021 225 72 660

Katastrofmedel avser Östafrika, Haiti, Pakistan och tsunamin

NOT 15 UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2011-12-31 2010-12-31
Upplupna semesterlöner 1 282 1 199
Upplupna sociala avgifter 1 329 1 351
Upplupna avgifter till 
SOS-Kinderdorf International 196 224
Övriga poster 847 172
Summa 3 654 2 946

NOT 16 STÄLLDA SÄKERHETER

2011-12-31 2010-12-31
Ställd säkerhet för kontorslokaler 
(spärrade bankmedel) 500 500
Summa 500 500

NOT 17 ANSVARSFÖRBINDELSER

Som insamlingsorganisation har SOS Barnbyar Sverige ett an-
svar mot den internationella organisationen att fullfölja ingångna 
åtaganden. Detta ansvar gäller såväl konstruktion som löpande 

organisationen. Eftersom det internationella samarbetet bygger på 
solidaritet mellan medlemsorganisationerna i den händelse någon 

dessa ansvarsförbindelser i årsredovisningen.

NOT 13 KASSA OCH BANK

2011-12-31 2010-12-31
Kassa 42 36
Plusgiro 19 829 20 095
Övriga bankkonton 11 005 15 567
Summa 30 876 35 698

STYRELSEN
Michael Karlsson, ordförande, är advokat och delägare i Mann-
heimer Swartling advokatbyrå med företagsöverlåtelser som sitt 
speciella kompetensområde. Närvaro 2011: 7 av 7 möten.
Lennart Holm, vice ordförande, civilingenjör, har arbetat inom 
internationell processindustri. Fd vd för Perstorpkoncernen, numera 
styrelseordförande i Perstorp. Närvaro 2011: 6 av 7 möten.
Gunnar Brock, civilekonom. Tidigare vd och koncernchef i Atlas 
Copco, Tetra Pak och Alfa Laval. Närvaro 2011: 7 av 7 möten.
Monica Caneman, arbetar som styrelseledamot i olika företag. 
Har arbetat 25 år inom SEB-koncernen och varit ledamot av 
ledningen i SEB i åtta år. Närvaro 2011: 7 av 7 möten.  
Lisa Lindström, vd på den digitala designbyrån Doberman AB. 

utveckling samt organisationsutveckling. Styrelseledamot i Avanza 
Bank, Nobel Media, Hyper Island och Avtal 24. Närvaro 2011: 
5 av 7 möten (tillträdde i april).
Karin O'Connor, vd på Corporate Creating AB där hon främst 
arbetar med affärsutveckling och varumärkesstrategiska frågor. 
Har tidigare arbetat med kommunikation och som ekonomi-
journalist. Övriga styrelseuppdrag bl a: Telge Energi, 
Riksantikvarieämbetet och Ampliato. Närvaro 2011: 7 av 7 möten.
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Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseen-

årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och 
andra författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 
styrelsens förvaltning för SOS Barnbyar Sverige för år 2011.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för 
förvaltningen.

Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen 
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver 
vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgär-
der och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och general-
sekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Stockholm den 20 mars 2012
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marie Welin, Auktoriserad revisor

Stockholm 20 mars 2012

Till årsstämman i SOS Barnbyar Sverige, org.nr 8024055–7815

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för SOS Barnbyar Sverige 
för år 2011. 

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

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av 
vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards 
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krä-
ver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen 
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revi-
sionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för 
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder 
som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men 
inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskatt-
ningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Monica Caneman Lisa Lindström

Michael Karlsson, Ordförande Lenart Holm, Vice OrdförandeAnna Ryott, Generalsekreterare

Gunnar Brock Karin O’Connor
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FOTOGRAFENS VAL

KIEV,UKRAINA 

Livsglädje
Jag träffade Oleksandr en ljummen majkväll i Ukrainas 
huvudstad Kiev. Han hade busiga men snälla ögon, ena 
handen i gips och efter fem minuter hade hans ogipsade 

hand fattat tag i min. Han visade mig de tio kvadratmetrarna han bodde 
på tillsammans med sin mormor och två syskon, efter att hans mamma 
övergett honom och hans syskon. Han visade mig parken där han 
brukade leka och hur högt han kunde hoppa när han ställde sig på 
familjens köksbord. 

I ett annat liv hade han kunnat vara min lillebror. I detta liv är han en 
pojke jag träffade några timmar, men som berörde mig mer än jag först 
förstod.

När vi sagt hejdå och jag satt mig i bilen för att åka hemåt i natten 

hoppade han och gav mig en björnkram och en stor puss på kinden. 
Sekunderna senare var han ute ur bilen och syntes till slut bara som en 
liten prick där han frenetiskt vinkade hejdå med båda händerna.

Maja Brand är frilansfotograf baserad i Stockholm 
med inriktning på dokumentärfoto. Hon är utbildad 
på Nordens Fotoskola och jobbar bland annat för 
Greenpeace, SOS Barnbyar, och Dagens Arbete.

”
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Tillsammans ger vi de 
glömda barnen en röst
Det finns miljontals bortglömda barn världen över. 
Barn som är föräldralösa eller övergivna. 

Barn som utnyttjas som billig arbetskraft 
eller som tvingas att sälja sex. Barn som dör av 
undernäring och sjukdomar. 

Men det går att ändra framtidsutsikterna för 
dessa barn. Genom kärlek, ömhet, trygghet, mat, 
utbildning och sjukvård kan barnen växa upp till 
starka vuxna som bidrar till att förändra framtiden 
för andra barn. 

Det är därför SOS Barnbyar arbetar för att 
erbjuda utsatta barn en uppväxt i en trygg familj, 
antingen i någon av våra barnbyar eller genom att 
stötta deras familjer. 

Under 2011 fortsatte stödet att öka från våra 
faddrar och samarbetspartner. Därmed kan vi hjälpa 
ännu fler glömda barn att få en röst. 

UTGIVARE: SOS BARNBYAR 2012
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