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förvaltningsberättelse

Plan International Sverige Insamlingsstiftelses styrelse avger härmed redovisning
för verksamheten under året 2013-07-01 till 2014-06-30.
Plan International är en av världens största internationella barnrättsorganisationer. Plan
International Sverige insamlingsstiftelse (Plan Sverige) är medlem i internationella Plan.
Plans vision: En värld där alla barn kan förverkliga sina möjligheter och leva i samhällen som respekterar människors värdighet och rättigheter.
Plan Sveriges mål: Att genom internationella Plan bidra till hållbara förändringar
för barn i utsatthet runt om i världen så att deras rättigheter blir kända och respekteras, skyddas och uppnås. Plan Sverige bidrar till att Barnkonventionen förverkligas.
Plan Sveriges roll:
• Bedriva insamling i Sverige och öka engagemanget för alla barns rättigheter.
• Bidra med finansiellt stöd och aktivt delta i utvecklingen av internationella Plans
långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofarbete.
• Medverka i svenskt och internationellt påverkansarbete för barns rättigheter.
• Öka kännedomen om Plan Sverige och internationella Plan.
Plans arbetssätt: Plans arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) och Plans rättighetsbaserade strategi Child Centered Commu
nity Development. Detta innebär att Plan i alla sina program arbetar tillsammans
med barn och ungdomar för att de skall ha kunskap om sina rättigheter, kunna ställa
krav på att deras rättigheter respekteras och stärka barnen i deras arbete med att
påverka vuxna som fattar beslut som berör dem.
Gåvor till Plans program från faddrar, andra privata givare och företag
Gåvor från faddrar, enskilda gåvor från allmänheten och gåvor från företag är bidrag
som finansierar internationella Plans program i Latinamerika, Asien, Västafrika och
Södra- och östra Afrika. Dessa program fokuserar på;
• Barns rätt till hälsa, sjukvård och rehabilitering.
• Barns rätt till sexuell och reproduktiv hälsa samt arbetet med att förebygga
och minska konsekvenserna av hiv/aids.
• Barns rätt till en rimlig levnadsstandard.
• Barns rätt till skydd mot alla former av våld, övergrepp och exploatering.  
• Barns rätt till deltagande och inflytande.
• Barns rätt till skydd i katastrof- och konfliktsituationer.
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• Barns rätt till utbildning.
• Barns rätt till rent vatten och god hygien.
Största delen av de insamlade medlen under året är bidrag från individuella givare
som är barnfaddrar eller temafaddrar (flickfadder, skolfadder, katastroffadder och
minoritetsfadder).
Totalt bidrog Plan Sveriges 66 500 faddrar med närmare 152 miljoner kronor, vilket är en ökning med ca 6 miljoner kronor mot föregående år (146), och insamlingen
av enstaka gåvor uppgick till cirka 4,6 miljoner kronor (1,4). Företagens donationer
uppgick till cirka 3,4 miljoner kronor (2,3). Plan Sverige fortsätter att arbeta för att
öka kännedomen om Plan inom näringslivet, söka finansiering men också utveckla
partnerskap med näringslivet för att finna modeller för samverkan i hållbar utveckling.
Program som finansieras av institutionella medel
Utöver stöd från privata givare erhåller Plan Sverige stöd från institutionella givare
som till exempel Sida, EU och Radiohjälpen. Genom den här typen av stöd bidrar
Plan Sverige till att finansiera samt kapacitets- och kompetensutveckla internationella Plans program och projekt i Plan Internationals programländer.
Under året fick Plan Sverige stöd från Sida om totalt 115 miljoner kronor. Dessa
medel användes för stöd till civilsamhället, katastrofinsatser, samarbete med näringslivet för att öka ungdomars sysselsättning och för att stärka det regionala afrikanska systemet för barns rättigheter. Den största delen, 84 miljoner kronor, utbetalades inom ramen för Plan Sveriges ramavtal med Sida/CIVSAM för 2011–2013
samt 2014 (förlängningsår), samt genom ett avtal för Regeringens särskilda barnoch ungdomssatsning för samma period.
En del av intäkterna från Sida, 2,5 miljoner kronor, är ett kompletterande bidrag
utöver en egeninsats på 50 procent för det 10-åriga programmet ”A working future” som Plan driver tillsammans med Accenture i Uganda. Programmets mål är att
minska ungdomsarbetslösheten, bland annat genom samarbete med näringslivet.
Genom Sida har Sveriges ambassad i Addis Abeba bidragit med 4,5 miljoner kronor
till ett projekt för att stärka det regionala afrikanska systemet för barns rättigheter.
Detta arbete bedrivs i samarbete med andra organisationer såsom Rädda Barnen.
Sidas bidrag till informationsverksamhet i Sverige om 1,8 miljoner kronor har använts till kampanjen ”Barns röster och rättigheter – Med fokus på flickors situation
samt klimat och katastrof”.
Sida/HUM bidrog med 20 miljoner kronor till humanitära insatser under verksamhetsåret genom ett ramavtal som löper på 24 månader (juni 2013–maj 2015)
och har en total budget på 71 miljoner kronor. Avtalet innehåller ett mer omfattande stöd till landprogram i Sudan, Pakistan och Filippinerna. De tre programmen
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fokuserar på att stärka barns rättigheter före, under och efter en katastrof, till exempel genom att skapa säkra skolor och uppfylla barns rätt till skydd och rent vatten. Utöver dessa program är närmare hälften av budgeten reserverad för snabba
katastrofinsatser under Sida/HUM:s så kallade Rapid Response Mechanism (RRM).
Dessa RRM-insatser genomfördes under året i bland annat Indien, Filippinerna och
Sydsudan.
I slutet av förra verksamhetsåret fick Plan Sverige det glädjande beskedet från
EU:s program ECHO (European Commission Humanitarian Aid and Civil protection)
att ansökan om partnerskapsavtal godkänts. Under året beviljades en DIPECHOansökan (Disaster Preparedness ECHO) för förebyggande arbete i El Salvador, ett
land med hög sårbarhet för katastrofer. Budgeten för projektet under verksamhetsåret är 2,1 miljoner kronor.
Utöver intäkterna från ECHO har Plan Sverige under året mottagit 4,1 miljoner
kronor från EU. Pengarna har använts till att genomföra ett projekt i Centralamerika
där myndigheter och beslutsfattande organ granskas för att belysa hur stor del av
de respektive ländernas budgetar som går till verksamhet som rör barn.
Program med finansiering från Postkodlotteriet
Den årliga utdelningen från PostkodLotteriet gav Plan Sverige totalt 16 miljoner
kronor som bland annat gått till Plan i Uganda där man arbetar med att förbättra
situationen för unga vad gäller sexuell- och reproduktiv hälsa och rättigheter. Medel
har även gått till Plan i Colombia för ett projekt som handlar om att stoppa våld i
skolan. Plan har även allokerat Postkodsmedel till omfattande insatser i Sydsudan
och i de omgivande länderna Sudan, Uganda, Kenya och Etiopien med projekt inriktade på att säkra barns och ungdomars hälsa och säkerhet i den pågående flyktingkrisen. Fokusområden för Plans projekt är vatten och sanitet, utdelning av mat
och nödmateriel, katastrofskydd och psykosocialt stöd för barn, upprättandet av
säkra platser för barn samt tillfälliga skolor. Utöver den årliga utdelningen från
PostkodLotteriet så beviljades Plan Sverige 2 miljoner kronor till den humanitära
insatsen i Filippinerna efter tyfonen Haiyan.
Plan Sverige hade även förmånen att erhålla medel från PostkodLotteriets särskilda satsning på ”Specialprojekt”. Dels för ett projekt i Pakistan som handlar om
att förhindra barnäktenskap, samt ett projekt i Zambia som Plan implementerat i
samarbete med Rädda Barnen.
Program med finansiering från Stiftelsen Radiohjälpen
Under verksamhetsåret erhöll Plan Sverige 6 miljoner kronor från Radiohjälpen
som bland annat har gått till det humanitära arbetet i Filippinerna efter tyfonen
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Haiyan. Plan fick även stöd för ett projekt i Bolivia under Radiohjälpens satsning
”Musikhjälpen”. Projektet handlade om ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter med fokus på prevention i syfte att minska ungdomsgraviditeter. Radiohjälpen
stöttade också via Världens Barn-insamlingen ett projekt i Thailand som handlade
om Rätten till en identitet. Detta projekt implementeras i samarbete med Diakonia.
Större evenemang och kampanjer i fokus på insamlingssidan
Insamlade medel från privata givare och företag ökade under året till 178 miljoner
kronor (164) vilket motsvarar 59 % av de totala intäkterna. Årets intäkter var ett
resultat av ett antal större kampanjer och evenemang samt en systematisk kommunikation med faddrar, privata givare och företag via digitala kanaler, nyhetsbrev och
andra medier. Samtidigt som ett betydande antal nya faddrar rekryterades via Face
2 Face-aktiviteter runt om i landet, rekryterades faddrar och insamlades medel via
olika kampanjer och evenemang. Några av de större kampanjerna som genomfördes
under året var ett samarbete med Tjejmilen och TV-formatet ”Bullseye” som sändes
i TV4. Årets julkampanj för privatpersoner och företag bidrog påtagligt till årets resultat av engångsgåvor. Tyfonen Haiyans förödelse i Sydostasien och konsekvenser
för (inte minst) barnen i regionen engagerade många givare och var i fokus i en av
Plans kampanjer under hösten och vintern 2013. En av de publika aktiviteterna under året, direkt riktad mot barnfamiljer, var deltagandet i TV-kanalen Nickelodeons
sommarturné, med stopp i sju städer i Sverige. Under räkenskapsåret 2014 fortsatte Plans internationella och framgångsrika kampanj ”Because I am a Girl” att genomsyra aktiviteterna på Insamlingssidan.

Plan Sveriges kommunikationsarbete
Information och påverkansarbete
Plan Sverige har under året fortsatt informationsarbetet för att öka kunskapen om
flickors rättigheter och situation runt om i världen. Programmet inom Sidas informationsanslag ”Barns röster och rättigheter” vänder sig främst till ungdomar men
även till skolor, lärare samt de människor som valt att stödja Plans barnrättsarbete
genom fadderskap och liknande. Plan Sverige medverkar regelbundet på evenemang som till exempel bokmässan i Göteborg och Tjejmilen i Stockholm. Tjejmilen
är exempel på ett arrangemang som i allt högre utsträckning kommit att fungera
som en plattform för såväl informationsarbete som rekrytering av nya faddrar, och
där Plans medverkan – med våra budskap – kommit att ses som given. I samband
med internationella flickdagen 11 oktober bjöd Plan Sverige, med finansiellt stöd av
Postkodlotteriet, in 100 inflytelserika män till ett lunchseminarium för att diskutera
hinder och möjligheter för flickors utbildning. Seminariet innehöll såväl internatio-
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nella gäster, panelsdiskussion samt visning av filmer. Den av Plan samproducerade
filmen ”Girl Rising” har också visats i en mängd olika sammanhang under året, såväl
i samband med internationella kvinnodagen 8 mars som på beställning från grundskolor runt om i landet. I Plans digitala kommunikationskanaler, främst Facebook
och Twitter, pågick ett löpande och allt mer integrerat informations- och kampanjarbete under året. Dessa kanaler, tillsammans med vår website, har genomgående
använts för att stötta och förstärka de olika kampanjer och nyheter som utgått från
Plan under året, men även varit huvudkanal för kampanjer som ”68 öre”, ett samarbete med insamlingsavdelningen med syfte att generera nya givare.
Press och media
Under september sände TV4 Bullseye, en frågesport i tolv avsnitt som producerats
i samarbete med Plan och som en del av programidén genererade intäkter till organisationen. I samband med internationella flickdagen 11 oktober 2013 medverkade
Plans ungdomsråd i SVT när attentatet mot den pakistanska flickan Malala Yousafzai
diskuterades. SVT visade också en mängd byggnader världen över som denna dag
färgats rosa. En debattartikel publicerades av Aftonbladet där Plan uppmanade världens ledare att satsa på alla flickors rätt till utbildning, samtidigt med ett antal olika artiklar på temat i såväl dagspress som livsstilsmagasin. Efter den monumentala
förstörelse som tyfonen Hayian orsakade på Filippinerna medverkade Plan Sverige
vid ett flertal tillfällen under året med rapporter och intervjuer i tidningar/web och
etermedia, såväl från Filippinerna som från Sverige.
Plan Sveriges faddrar
Plan Sverige för en löpande dialog med våra 66 500 faddrar om frågor som rör
Plan, fadderskapet, hur bidragen används och om resultatet av Plans arbete.
Kommunikationen sker via vår tidning Barnens framtid, telefon, nyhetsmejl och brev.
Under året har fadderträffar genomförts i Sundsvall, Umeå, Uppsala och Västerås.
Årets gruppresor för faddrar gick till Uganda-Rwanda, Ecuador, Nepal och Bolivia
med sammanlagt 128 fadderresenärer. Syftet med dessa resor är att ge enskilda
faddrar möjlighet att i grupp besöka och på nära håll uppleva Plans lokala utvecklingsarbete. I samband med resan ges tillfällen till att besöka det egna fadderbarnet.

Kansli och medarbetare
Antalet anställda i koncernen var under verksamhetsåret i snitt 63 heltidstjänster
(61) varav 62 (59) i Plan Sveriges insamlingsstiftelse och 1,5 (2) i Plan Sverige produktion och försäljning AB.
I början av verksamhetsåret genomfördes förändringar i organisationsstrukturen.
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Utbildningar för personalen har genomförts inom flera olika områden, bland annat
inom Child Protection, Gender, kundbemötande samt säkerhetsutbildning för resande
personal. Utöver detta har kompetensutvecklingen både på individuell nivå och för
mindre grupper fortsatt.
Plan Sveriges Ungdomsråd (PUR) bestod under året av 9-14 ungdomar mellan 13-18
år efter en omfattande nyrekrytering. PUR fungerar som råd- och inspirationsgivare till
Plan Sverige och som kunskapskälla för att bidra med ett barnperspektiv. PUR ingår i internationella samarbeten med ungdomsråd i andra Plan-länder och evenemang även utanför
Plan Sveriges verksamhet. I PUR:s vision ingår att öka ungas inflytande i beslutsfattande
organ på nationell och global nivå genom att bland annat ha två representanter i Plan
Sveriges styrelse, en observatör och en fullvärdig medlem.
Volontärer och praktikplatser
Under året har cirka 100 volontärer och 80 översättare arbetat ideellt för Plan
Sverige. Dessutom har kansliet tagit emot ett antal praktikanter, praoelever och
personer som gjort arbetsträning.
Förvaltning, styrning och ledning
Under inledningen av verksamhetsåret avgick tidigare styrelseordföranden Jan
Cedergren. Till ny styrelseordförande valdes Marianne Barner.
Plan Sveriges styrelse bestod under året av:
Ordförande Marianne Barner (Senior Advisor), vald till ordförande i september 2013.
Vice ordförande Lars Benon (Skolutvecklingskonsult).
Johanna Brismar-Skoog (Minister vid Sveriges ständiga representation vid Euro
peiska Unionen).
Marika Fahlén (f.d. Diplomat med mångårig FN-erfarenhet).
Catharina Limmerfelt (Affärsutvecklare ABB).
Pär Lager (VD för Anthon B Nilsen Utbildning AB).
Tova Andersson (Studerande, observatör från Plan Sveriges Ungdomsråd).
Filippa Annersten (Studerande, nominerad av Plan Sveriges Ungdomsråd).
PUR nominerar en ledamot och en observatör till styrelsen.
Under året har styrelsen haft sex protokollförda sammanträden.
Plan Sveriges kansli leds av generalsekreteraren Anna Hägg-Sjöquist i samråd med
den strategiska ledningsgruppen som utöver generalsekreteraren under året bestått
av; Programchef Pia Stavås-Meier, Verksamhetsutvecklingschef Torbjörn Gideskog,
Insamlingschef Annika Kreipke samt t f Kommunikationschef Jan Gustafsson. Under
året har också Åsa Åberg, Utvecklings- och planeringschef, deltagit som adjungerad.
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Revisor i Plan Sverige och Plan Produktion är PwC med Jonas Grahn som påskrivande revisor.
Plans framtida utveckling
Det senaste året har Plan internationellt drivit ett omfattande förändringsarbete i
syfte att bli en än mer effektiv organisation och därmed också skapa ökade resurser för Plans globala utvecklings- och rättighetsarbete. Förändringsarbetet genomförs på alla nivåer i organisationen och omfattar även Plans styrning och ledning.
Plan Sverige har under verksamhetsåret fortsatt sitt aktiva deltagande och bidrag
till förändringsarbetet. Bland annat representerar Plan Sveriges generalsekreterare
de nordiska Plan-länderna i den internationella ledningsgruppen som också överser förändringsarbetet. Under inledningen av 2014 har organisationen bland annat
resulterat i beslut om förbättrad global målstyrning genom tydligare riktlinjer och
effektivare strukturer samt en ny varumärkesplattform, vilket också kommer att
påverka Plan Sverige under kommande verksamhetsår.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Under inledningen av sommaren intensifierades Plans katastrofarbete i Västafrika
som fortsätter att plågas av den värsta Ebola-epidemin någonsin. Hittills har Plans
program i Guinea, Liberia, Sierra Leone och Senegal påverkats och Plan Sverige och
övriga givarländer har ökat sina insamlingsinsatser till de drabbade områdena.
Plan Sverige fick också under sommaren 2014 beviljat ett rekordstort anslag för
två EU-ansökningar till program i Togo och Bangladesh kring ungas sexuella och
reproduktiva hälsa. Programmet löper under fem år och är det största beviljade EUanslaget i Plans historia.
Under hela sommaren 2014 har Plan Sverige fortsatt arbetat aktivt med Plans
globala kampanj ”Because I am a Girl” i informations- och fadderrekryterande
syfte. Plan Sverige har funnits med på festivaler och event som t ex Tjejmilen och
Nickelodeon-turnén. Vid dessa evenemang samt löpande under sommaren har rekrytering av nya faddrar via ”Face 2 Face” fortsatt med mycket gott resultat.
Koncernen
I koncernen ingår Plan Sverige Produktion och Försäljning AB som är Plan Sveriges
helägda produktionsbolag för TV- och filmproduktion, publikationer och gruppresor.
Resultat och ställning
Under de senaste fem åren har Plan Sveriges totala intäkter ökat med 37 procent. Plan
Sverige samlade under året in cirka 310 miljoner kronor, vilket är en ökning med 3 %
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från föregående år (302). Av dessa stod de 66 500 barn- och temafaddrarnas regelbundna bidrag för drygt 152 miljoner kronor (146), vilket motsvarar 49 procent av de
totala verksamhetsintäkterna. Huvuddelen av övriga intäkter bestod av bidrag från Sida
och EU, samt medel från Postkodlotteriet, Radiohjälpen, allmänhet och företag. De offentliga bidragen, där majoriteten kommer från Sida och EU, har sedan 2010 ökat med
84 miljoner kronor till 125 miljoner kronor och utgör nu 40 procent av de totala verksamhetsintäkterna, att jämföra med 16 procent 2010.
Plan Sveriges insamlade medel förs regelbundet över till Plans internationella utvecklingsprogram via Plans huvudkontor i Storbritannien. Den totala summan överförda
medel uppgick under året till 221,4 miljoner kronor (218,5) och det totala programstödet till Plan International uppgick till 242 miljoner kronor (234). De nationella ändamålskostnaderna minskar med ca 900 tusen kronor till 21 miljoner kronor (22) då ett av
projekten finansierade av Allmänna arvsfonden avslutats.
Under året har Plan Sverige rekryterat 11 500 nya faddrar varav majoriteten av
dessa värvats via Face 2 Face. Insamlingskostnaderna har därmed ökat med drygt 6 miljoner kronor till 35 miljoner kronor (29). Kostnaderna för administration, ca 17 miljoner
kronor (17) är i stort sett oförändrade jämfört med föregående år.
Årets insamlings- och administrationskostnader i relation till totala intäkter uppgick
till 16,9 procent (15,2). Enligt Svensk Insamlingskontroll får max 25 procent av insamlade medel användas till insamling och administration.
Nyckeltal, Plan Sverige
Totala verksamhetsintäkter Tsek

2014

2013

2012

2011

2010

309 614

301 997

300 839

240 830

225 833

Insamlade medel/totala verksamhetsintäkter

59%

60%

58%

75%

81%

Offentliga bidrag/totala verksamhetsintäkter

40%

39%

41%

24%

16%

Insamlingskostnader/totala verksamhetsintäkter 11,4%

9,6%

8,2%

11,1%

7,5%

Adm.kostnader/totala verksamhetsintäkter

5,4%

5,6%

6,3%

6,6%

7,6%

16,9%

15,2%

14,5%

17,7%

15,2%

62

59

56

48

45

Summa insamlings- och administrationskostnader/totala verksamhetsintäkter
Medelantalet anställda

Plan Sverige har som policy att aldrig placera insamlade medel i aktier eller värdepapper. Insamlade medel skall förvaltas på bankkonton som omfattas av den statliga
insättningsgarantin.
Gåvor i form av värdepapper, aktier och andelar, fast egendom, bostadsrätter
och lösöre avyttras utan dröjsmål.
Resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång fram
går i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Moderstiftelse Resultaträkning
2013.07.01–2014.06.30
Not

2014

2013

		SEK
SEK
VERKSAMHETSINTÄKTER			
Gåvor

1

178 238 763

163 631 312

Bidrag

2

130 958 683

137 915 659

Övriga intäkter

3

416 507

450 415

Summa verksamhetsintäkter		

309 613 953

301 997 386

			
VERKSAMHETSKOSTNADER

5		

Ändamålskostnader:
Internationella program		

-242 340 082

-233 915 339

Nationella program		

-20 912 545

-21 998 291

Insamlingskostnader		

-35 346 635

-28 936 987

Administrationskostnader		

-16 843 023

-16 789 996

Summa verksamhetskostnader		

-315 442 285

-301 640 614

			
Verksamhetsresultat		

-5 828 332

356 773

			
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och valutakursvinster		

1 321 066

Räntekostnader och valutakursförluster		

-19 426

450 339
-5 494

Summa resultat från finansiella investeringar		 1 301 640

444 845

		
Årets resultat

6

-4 526 692

801 618

			
Fördelning av årets resultat
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)		

-4 526 692

801 618

Förändring av reserverade medel avseende ändamålet		

4 452 265

-801 618

-74 427

0

	Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital
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Moderstiftelse
Balansräkning 2014.06.30

		

Not

2014

2013

		SEK
SEK
TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar

7

Dataprogram		
Materiella anläggningstillgångar

437 440

76 701

8		

Ombyggnation av förhyrda lokaler 		

977 095

1 465 643

Inventarier		

146 065

390 170

Finansiella anläggningstillgångar

9		

Aktier svenskt dotterbolag		

1 000 000

1 000 000

Summa anläggningstillgångar		

2 560 600

2 932 514

Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		

135 673

8 000

Fordran hos dotterbolag, netto		

0

4 508 403

Övriga fordringar

75 159

201 384

10

6 177 344

3 037 306

Summa kortfristiga fordringar		

6 388 176

7 755 093

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa & bank		

21 065 220

41 844 883

Summa omsättningstillgångar		

27 453 396

49 599 976

SUMMA TILLGÅNGAR		

30 013 996

52 532 490
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Moderstiftelse
Balansräkning 2014.06.30

		

			
Not

2014

2013

		SEK
SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital

6		

Ändamålsbestämda medel		

0

Balanserat kapital		

-74 427

4 452 264
0

Reserverat kapital		

10 000 000

10 000 000

Summa eget kapital		

9 925 573

14 452 264

			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		

5 837 712

Skuld hos dotterbolag, netto		

22 453

0

6 984 136

29 375 223

Skuld till Sida och Allmänna Arvsfonden

11

Skatteskulder		
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2 597 726

392 335

351 535

2 803 441

2 170 966

12

4 048 346

Summa kortfristiga skulder		

20 088 423

38 080 226		

3 584 775

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

30 013 996

52 532 490

			
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga
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moderstiftelse			
kassaflödesanalys
2014

2013

		SEK

SEK

Löpande verksamheten			
Verksamhetsresultat		

-5 828 332

356 773

Avskrivningar		

1 024 176

2 283 428

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta		
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		

0

0

1 321 066

450 339

-19 426

-5 494

-3 502 516

3 085 046

				
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

1 366 917

9 759 911

-17 991 800

11 805 117

-20 127 399

24 650 074

			
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar
-652 263
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-652 263

0
0

Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel		
Likvida medel vid årets början		

-20 779 662
41 844 882

24 650 074
17 194 808

Likvida medel vid årets slut		

21 065 220

41 844 882
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Koncern			
Resultaträkning 2013.07.01–2014.06.30
Not

2014

2013

		SEK
SEK
VERKSAMHETSINTÄKTER			
Gåvor

1

178 238 763

163 631 312

Bidrag

2

130 958 683

137 915 659

Övriga intäkter

3

402 507

463 912

Försäljning varor & tjänster

4

643 856

395 035

Summa verksamhetsintäkter		

310 243 809

302 405 918

			
VERKSAMHETSKOSTNADER

5		

Ändamålskostnader:		
Internationella program		

-242 340 082

-233 915 339

Nationella program		

-20 912 545

-21 998 291

Insamlingskostnader		

-35 346 635

-28 936 987

Administrationskostnader		

-17 421 761

-17 189 531

Summa verksamhetskostnader		

-316 021 023

-302 040 148

			
Verksamhetsresultat		

-5 777 214

365 770

			
Resultat från finansiella investeringar			
Ränteintäkter och valutakursvinster		

1 330 474

Räntekostnader och valutakursförluster		

-20 708

-5 494

Summa resultat från finansiella investeringar		

1 309 766

458 475

Resultat efter finansiella investeringar		

-4 467 448

824 245

Skatt		

-13 011

-5 933

-4 480 459

818 312

Årets resultat
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6

463 969

Koncern			
balansräkning 2014.06.30
Not

2014

2013

		SEK
SEK
TILLGÅNGAR
		
Anläggningstillgångar			
Immateriella anläggningstillgångar

7		

Dataprogram		
Materiella anläggningstillgångar

437 440

76 701
1 465 643

8

Ombyggnation av förhyrda lokaler		

977 095

Inventarier		

146 065

390 170

Summa anläggningstillgångar		

1 560 600

1 932 514

			
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Kundfordringar		

135 673

33 616

75 159

201 384

10

6 194 949

7 544 118

Summa kortfristiga fordringar		

6 405 781

7 779 118

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa & bank		

22 625 271

43 237 356

Summa omsättningstillgångar		

29 031 052

51 016 474

			
SUMMA TILLGÅNGAR		

30 591 652

52 948 988
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Koncern			
Balansräkning 2014.06.30
		

			

2014

2013

		SEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER			

Not

SEK

Eget kapital

6		

Ändamålsbestämda medel, inkl årets resultat		

0

Balanserat kapital		

101 240

4 452 264
129 434

Reserverat kapital		

10 000 000

10 000 000

Summa eget kapital		

10 101 240

14 581 698

Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		

6 036 662

2 665 806

Skuld till Sida och Allmänna arvsfonden

6 984 136

29 375 223

11

Skatteskulder		
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

12

320 715

321 662

2 878 267

2 260 806

4 270 632

3 743 793

Summa kortfristiga skulder		
20 490 412
38 367 290
			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 		

30 591 652

52 948 988

			
STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER		
Ställda säkerheter		Inga	Inga
Ansvarsförbindelser		Inga	Inga
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Koncern			
kassaflödesanalys
2014

2013

		SEK
Löpande verksamheten			

SEK

Verksamhetsresultat		

-5 777 214

365 770

Avskrivningar		

1 024 176

2 298 588

Justeringar för övriga poster som inte ingår i kassaflödet
Erhållen ränta		
Betald inkomstskatt		
Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital		

0

0

1 330 474

463 969

-13 011

-5 933

-20 708

-5 494

-3 456 283

3 116 900

				
Ökning (-)/Minskning (+) av kortfristiga fordringar
Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten		

1 373 339

9 742 861

-17 876 878

12 144 239

-19 959 822

25 004 000

			
Investeringsverksamheten		
Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar
-652 263
Kassaflöde från investeringsverksamheten		-652 263

Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel		

0
0

Likvida medel vid årets början		

-20 612 085
43 237 356

25 004 000
18 233 356

Likvida medel vid årets slut		

22 625 271

43 237 356
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncern- och årsredovisningen har upprättats med tillämpning av Årsredo
vis
ningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av
Svensk Insamlingskontroll. Redovisningsprinciperna har i år förändrats avseende intäktsredovisningen och är nu i denna del i enlighet med FRIIs Styrande riktlinjer för
årsredovisning enligt K3. Föregående års siffror har klassificerats om för att kunna
ge jämförande information.
I koncernredovisningen ingår dotterföretag där stiftelsen direkt eller indirekt
innehar mer än 50 procent av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande
inflytande.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital
ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter
förvärvet.
Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer
att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen 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 organisationen uppfyllt
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att
återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det
inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka
i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som
omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat
en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
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Gåvor från faddrar
Avser det månatliga bidrag som traditionella faddrar och temafaddrar bidrar med till
stöd för de lokala utvecklingsprogrammen i Plans programländer.
Övriga gåvor
Avser gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund, privata och ideella
fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor och donationer.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som kostnaden redovisas.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgången som organisationen fått eller kommer att få.
Övriga Intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för organisationen. Med övriga intäkter avses hyresintäkter samt arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen.
Försäljning varor och tjänster
Med försäljning menas avyttring av en vara eller tjänst med en faktisk funktion och/
eller där konkurrerande kommersiella produkter eller tjänster finns på marknaden.
Denna utgörs i huvudsak av TV-produktioner, fadderresor samt trycksaker.

Verksamhetskostnader
Kostnaderna för en organisations verksamhetsdelar utgörs av kostnader för ändamålet respektive kostnader för insamling och administration.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Hit räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt, som uppföljning och rapportering,
inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.
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Internationella ändamålskostnader
Internationella ändamålskostnader består av medel överförda till Plan International
Inc samt kostnader för det stöd Plan Sverige ger till de internationella programmen.
Nationella ändamålskostnader
Nationella ändamålskostnader är Plan Sveriges kostnader för policy/metodutveckling, påverkansarbete på svenska biståndsaktörer och personalkostnader för detta
faller därmed under denna rubricering. Även kostnader för opinionsbildning och
upplysande verksamhet i linje med Plans målsättning räknas hit, exempelvis kostnader relaterade till Ungdomsrådet, programaktiviteter finansierade med Sidas
Informationsram, delar av produktionen av tidskriften ”Barnens framtid”, seminarier
och övriga opinionsbildande aktiviteter. Hit räknas även kostnader för genomförande av de projekt som Allmänna arvsfonden stödjer, ”Barnkonventionen av, för och
med barn”, ”Barns röster från A till FN” samt övrig kommunikation som syftar till att
skapa möten och ökad global förståelse.
Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter, det vill
säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer, tv-produktioner,
reklam, annonser, lönekostnader i relation till insamling, utskick och liknande aktiviteter. Till insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande, profilering och positionering samt de till insamlingskostnader fördelade gemensamma
kostnaderna.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen och utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Plan Sverige har
valt att redovisa samtliga personalkostnader för generalsekreterare och stab och
IT-avdelningen som administrationskostnad. Andra kostnader som klassificeras som
administration är revision (exklusive revision av projektmedel), försäkringar, kontorskostnader, material och porto.

Tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. När
en materiell anläggningstillgångs avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas tillgångens restvärde. Följande avskrivningstider tillämpas:
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Datorer 3 år
Datasystem PlanSYS 5 år
Inventarier 5 och 10 år
Ombyggnation av förhyrda lokaler 5 år
Har en materiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre marknadsvärde än
det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att
värdenedgången är bestående.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, det vill säga den utgår
från verksamhetsresultatet. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras endast kassaoch banktillgodohavanden.
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NOTER koncernen
Not 1 – Gåvor
Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2014

2014

2013

2013

132 931 907 132 931 907

Insamlade medel
Traditionellt fadderskap

131 054 719

131 054 719

19 271 393

19 271 393

14 800 624

14 800 624

Allmänheten & mindre företagsbidrag

4 558 184

4 558 184

1 449 298

1 449 298

Företag

3 422 706

3 422 706

2 326 672

2 326 672

18 054 573

18 054 573

14 000 000

14 000 000

178 238 763 178 238 763

163 631 312

163 631 312

Temafadderskap

PostkodLotteriet
Summa insamlade medel

Not 2 – Bidrag
			
Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2014

2014

2013

2013

5 774 952

5 774 952

8 647 660

8 647 660

145 713

145 713

7 200 000

7 200 000

5 920 665

5 920 665

15 847 660

15 847 660

115 133 409 115 133 409

Insamlade medel
Radiohjälpen
Postkodstiftelsen
Summa insamlade medel
Offentliga bidrag
117 928 679

117 928 679

Allmänna arvsfonden

Sida

2 185 412

2 185 412

3 151 707

3 151 707

Folke Bernadotte Akademin

1 450 000

1 450 000

0

0

EU

4 121 078

4 121 078

987 613

987 613

2 148 120

2 148 120

0

0

Summa offentliga bidrag

ECHO	

125 038 018 125 038 018

122 067 999

122 067 999

Summa bidrag

130 958 683 130 958 683

137 915 659

137 915 659

				

Not 3 – Övriga intäkter				
Övriga intäkter består framför allt av hyresintäkter och arbetsgivarstöd från Arbetsförmedlingen.
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Not 4 – Försäljning varor och tjänster
				
Försäljningen utgörs i huvudsak av TV-produktioner, fadderresor samt trycksaker. 			
				

Not 5 – Verksamhetskostnader				
Moderstiftelse
Personal, löner & sociala kostnader

Koncern

Moderstiftelse

Koncern

2014

2014

2013

2013
61

Medelantalet anställda
Antal anställda

62

63

59

Varav män

17

17

16

17

Andel män

27%

27%

27%

28%

Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en årsarbetstid på
1 950 timmar/år.				
				
Styrelseledamöter och ledningsgrupp				
Antal styrelseledamöter på balansdagen

7

10

8

11

Varav män

2

3

3

4

Generalsekreterare och ledningsgrupp

5

5

5

5

Varav adjungerade

1

1

1

1

Varav män

2

2

1

1

Löner och andra ersättningar				
Styrelse
Generalsekreterare

0

0

0

0

863 809

897 289

806 416

903 496

Övriga anställda

23 816 434 24 510 827

23 260 723 23 954 136

Totala löner och ersättningar

24 067 139 24 857 632

21 228 337 22 675 372

Från och med november 2013 betalas ersättning till VD i Plan Produktion ut via lön till
Generalsekreteraren i moderstiftelsen.
Det finns inga avtal om avgångsvederlag till någon anställd eller styrelsemedlem.
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

10 094 142 10 385 638
1 642 869

1 681 554

9 835 217 10 155 257
1 736 258

1 786 968

Summan för pensionskostnader inkluderar lagstadgad ITP-plan. Pensionspremier för samtliga
anställda följer ITP-planen.
Fördelning av pensionskostnader:
Generalsekreterare

151 289

153 805

140 777

146 002

Volontärer
Under året har ca 195 volontärer, praktikanter och översättare arbetat ideellt på Plan Sverige.
Totalt har dessa volontärer bidragit med 7 460 arbetstimmar. Värdet av desa insatser har inte
redovisats i resultaträkningen.
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Not 6 – Eget kapital
Moderstiftelse

			

Ändamålsbestämda
medel

Ingående balans

Reserverat Balanserat
kapital
kapital

Årets
Totalt
resultat eget kapital

4 452 265 10 000 000			

14 452 265

Årets resultat				-4 526 692

-4 526 692

Disposition av årets resultat

-4 452 265

Utgående balans

Koncernen

-74 427 4 526 692

0 10 000 000

Ändamålsbestämda
medel

Ingående balans

-74 427

Reserverat Balanserat
kapital
kapital

0
9 925 573

Årets
Totalt
resultat eget kapital

129 434		

14 581 699

Årets resultat				-4 526 692

-4 526 692

Disposition av årets resultat

4 452 265 10 000 000

0

-4 452 265		

Utgående balans

0 10 000 000

-28 194 4 526 692
101 240

0

46 233
10 101 240

Ändamålsbestämda medel representerar det belopp som ännu inte utbetalats för Plans
ändamål. En minskning av dessa medel innebär att ett högre belopp än vad som har erhållits
har överförts till Plan International och vice versa. Under året överförda medel ingår i
kostnadsposten Ändamålskostnader, internationella program, i resultaträkningen.
Reserverat kapital har avsatts enligt beslut av styrelsen som en likviditetsreserv i Stiftelsen.
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Not 7 – Immateriella anläggningstillgångar			
Moderstiftelse
2014

Koncern Moderstiftelse
2014

2013

Koncern
2013

Immateriella anläggningstillgångar				
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde
UB anskaffningsvärde
IB Avskrivningar
Årets avskrivningar
UB Avskrivningar
UB Bokfört värde
Immateriella Anläggningstillgångar

5 779 596

5 779 596

5 779 596

546 800

546 800

0

5 779 596
0

6 326 396

6 326 396

5 779 596

5 779 596

-5 702 895

-5 702 895

-4 459 728

-4 459 728

-186 061

-186 061

-1 243 168

-1 243 168

-5 888 956

-5 888 956

437 440

437 440

-5 702 895 -5 702 895

76 701

76 701

Not 8 – Materiella anläggningstillgångar				
Moderstiftelse

Koncern Moderstiftelse

Koncern

2014

2014

2013

2013

2 442 739

2 442 739

2 442 739

2 442 739

0

0

0

0

2 442 739

2 442 739

2 442 739

2 442 739

Ombyggnation av förhyrda lokaler
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde
UB anskaffningsvärde
IB avskrivningar

-977 096

-977 096

-488 548

-488 548

Årets avskrivningar

-488 548

-488 548

-488 548

-488 548

-1 465 644

-1 465 644

-977 096

-977 096

977 095

977 095

3 062 167

3 062 167

3 062 167

105 463

105 463

0

0

3 167 630

3 167 630

3 062 167

3 212 521

-2 671 997

-2 671 997

-2 120 284

-2 255 478

-349 567

-349 567

-551 713

-566 873

-3 021 564

-3 021 564

-2 671 997

-2 822 351

146 065

146 065

390 170

390 170

UB avskrivningar
UB Bokfört värde
ombyggnation av förhyrda lokaler

1 465 643 1 465 643

Inventarier
IB anskaffningsvärde
Årets anskaffningsvärde
UB anskaffningsvärde
IB avskrivningar
Årets avskrivningar
UB avskrivningar
UB Bokfört värde inventarier
UB Bokfört värde materiella
anläggningstillgångar

1 123 160

3 212 521

1 123 160 1 855 813 1 855 813
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Not 9 – Finansiella anläggningstillgångar
Moderstiftelse
2014

Koncern Moderstiftelse
2014

Koncern

2013

2013

Finansiella Anläggningstillgångar				
IB anskaffningsvärde

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

0

0

UB anskaffningsvärde

1 000 000

0

1 000 000

0

UB Bokfört värde
Finansiella Anläggningstillgångar

1 000 000

0

1 000 000

0

Årets anskaffningsvärde

Plan Sverige Produktion & Försäljning AB, Org.nr; 556584-5798, säte: Stockholm. Kapitalandel 100%.

Not 10 – Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
		

Moderstiftelse

Koncern

Moderstiftelse

2014

2014

2013

Koncern
2013

Förutbetalda hyror

512 558

512 558

489 046

489 046

Upplupna inkomsträntor

101 033

105 412

203 970

210 779

Beviljade medel Sida,
ännu ej erhållna

4 000 000

4 000 000

0

0

Beviljade medel
Folke Bernadotteakademin,
ännu ej erhållna

1 450 000

1 450 000

0

0

113 753

126 979

2 344 290

6 844 293

6 177 344

6 194 949

Övrigt
Summa

3 037 306 7 544 118

Not 11 – Skuld till EU, Sida och Allmänna Arvsfonden
Bidrag från offentligrättsliga organ intäktsförs i den takt de förbrukas. Erhållna, på balansdagen ej
förbrukade bidrag, skuldförs i bokslutet och återförs som intäkt på det nya verksamhetsåret.

Not 12 – Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		
				
Moderstiftelse

Koncern Moderstiftelse

Koncern

2014

2014

2013

2013

Upplupna semesterlöner

2 074 590

2 225 611

1 693 357

1 796 152

Upplupna sociala avgifter

1 294 493

1 356 798

1 130 569

1 175 176

Upplupen särskild löneskatt

398 560

407 520

421 216

432 832

Övriga upplupna kostnader

280 703

280 703

339 633

339 633

4 048 346

4 270 632

3 584 775

3 743 793

Summa
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