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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Plan International – en världsomspännande rörelse för barns rättigheter
Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan 
International med verksamhet i drygt 70 länder i världen. Plan International är 
politiskt och religiöst oberoende och allt arbete utgår från FN:s barnkonvention. 

Vision
Plans vision är en värld där alla barn kan förverkliga sin fulla potential i samhällen 
som respekterar deras rättigheter.

Vårt 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 International Sverige bidrar till att Barnkonventionen förverkligas.

Vår 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 International Sverige och internationella Plan.

Vårt arbetssätt
Plans arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen) 
och Plans rättighetsbaserade strategi Child Centered Community 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 
dessa rättigheter respekteras och stärka barnen i deras arbete med att påverka 
vuxna som fattar beslut som berör dem.
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90-konto
Plan International Sverige har 90-konton och vårt arbete kontrolleras av Svensk 
Insamlingskontroll. Det innebär att minst 75 procent av intäkterna måste gå till 
ändamålet och maximalt 25 procent till insamling och administration. Plans 
kontonummer är 900731-1 och 900701-4 (Plusgiro) samt 900-7311 och 900-
7014 (Bankgiro). Plan International Sverige är medlem i Frivilligorganisationernas 
Insamlingsråd (FRII) – en branschorganisation som arbetar för ett säkert givande. 
Bland	FRII:s	medlemmar	finns	Sveriges	största	och	ledande	insamlings-
organisationer.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Stor ökning av samlade intäkter
Under året har de totala intäkterna ökat med 38 procent, vilket är mycket glädjande. 
Ökningen består dels av offentliga bidrag från institutionella givare, dels av en 
ökning av insamlade medel från företag och privatpersoner. Till nya institutionella 
givare hör bland annat H&M Conscious Foundation.

Stödet från institutionella givare ökade med 81 procent till 236 miljoner kronor 
jämfört med 131 miljoner kronor föregående år. Medel från Sida och EU stod 
för den största delen och uppgick till 186 miljoner kronor respektive 23 miljoner 
kronor.	Ökningen	är	resultatet	av	flera	års	investeringar	i	kapacitet	att	hantera	
institutionella medel, ett mycket nära samarbete med de länder som implemen-
terar programmen, fokusering på några områden där expertis utvecklats liksom 
byggande av relationer med berörda givare. 

Insamlade medel från privata givare och företag ökade under året till ca 216 
miljoner kronor (184), vilket motsvarar 50 procent av de totala intäkterna. Största 
delen av de insamlade medlen under året är bidrag från individuella givare som 
är	barnfaddrar	eller	temafaddrar	(flickafadder,	skolfadder,	katastroffadder	och	
minoritetsfadder).

Årets insamlingsresultat var en effekt av ett antal större kampanjer och evenemang, 
samt en kontinuerlig kommunikation med faddrar, privata givare och företag via 
digitala kanaler, nyhetsbrev och andra medier. Ett stort antal nya faddrar har 
rekryterats via s.k. Face-to-Face-rekrytering runt om i landet.
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Effekter från verksamhetsåret 2014/2015
Effekterna av programmen som stödjs av Plan International Sveriges insamlade 
medel från privata givare redovisas i effektrapporten enligt riktlinjer från FRII och 
baseras på rapporter från Plan International. Dessa effekter täcker hela Plan 
Internationals verksamhet, av vilken Plan International Sveriges insamling är en 
del. Dessa färdigställs först i december 2015 och kommer att publiceras på Plan 
International Sveriges webbplats senast den 31 mars 2016. 

Nedan	redovisas	exempel	på	effekter	från	program	som	finansieras	av	institutio-
nella givare, såsom Sida, EU, Radiohjälpen och PostkodLotteriet. Bland annat 
har dessa program bidragit till;
• Minskat våld mot barn och unga genom att de och deras vårdnadshavare   
 har fått ökad kunskap om barns rätt att inte utsättas för våld eller 
 övergrepp. Fler barn vet nu vart de skall vända sig om något händer och   
 föräldrar och vårdnadshavare har kunskap om de negativa effekterna av   
 våld mot barn. Vidare har Plan bidragit till att stärka staters skyddssystem   
 för våld mot barn.  

• Barn som bor i katastrofutsatta områden kan nu känna sig tryggare och   
 säkrare i sin närmiljö efter att deras skolor har förberetts för att bättre stå   
 emot naturkatastrofer och de själva har fått kunskap om hur de ska agera   
 om en katastrof inträffar. Plans arbete har även bidragit till att katastrof-
 riskreducering blivit del av den ordinarie undervisningen i vissa länder. 

•	 Barn	har	fått	inflytande	över	beslut	som	påverkar	deras	liv	genom	att	få	till	 	
 gång till olika beslutsforum och möjlighet att diskutera med och påverka 
	 beslutsfattare	på	lokal,	nationell	och	internationell	nivå.	I	flera	länder	har		 	
	 det	skapats	ordinarie	utrymme	för	ungdomsinflytande.

•	 I	flera	länder	som	har	varit	uppe	för	granskning	i	FN:s	barnrättskommitté		 	
 har Plan tillsammans med andra organisationer arbetat fram och    
 presenterat alternativa rapporter och bidragit till att barn och unga kunna 
	 delta	i	processerna	samt	följt	upp	barnrättskommitténs	rapporter.							

• Barn och ungdomar har fått ökad kunskap för att kunna fatta informerade   
 beslut som relaterar till frågor om sexuell och reproduktiv hälsa. Vidare har  
 programmen bidragit till att färre barn utsätts för könsstympning, 
 barnäktenskap och könsrelaterat våld. 
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• Efter jordbävningen i Nepal har barn och ungdomar stärkts i sina   
 förutsättningar att hantera effekterna av jordbävningen genom att   
 få tillgång till barnvänliga platser där de får psykosocialt stöd, kan leka  
 och få struktur i sin tillvaro.

• På Filippinerna har beredskapen för katastrofer ökat genom att statliga  
 strukturer stärkts bland annat i förbättrad planering och ökad kunskap  
 genom utbildning. Vidare har tillgång till rent vatten, sanitet och 
 hälsofaciliteter ökat. 

• I Västafrika har Plans arbete bidragit till en minskning av antalet 
 infektionsfall i Ebola genom utbildning av sjukvårdspersonal, 
 informationsspridning i lokalsamhällen om hur sjukdomen sprids och hur  
 man skyddar sig bland annat genom förbättrad hygien.  

Sammantaget har dessa effekter bidragit till Plan International Sveriges 
långsiktiga mål att stärka barns rättigheter.

Kommunikationsarbete
Plan International Sverige har arbetat löpande med olika kommunikations- 
insatser under det gångna verksamhetsåret för att stärka Plans generella position 
och närvaro på den svenska marknaden och samtidigt förstärka det pågående 
insamlingsarbetet. Vi har under året genomfört extra kommunikationsinsatser 
för	att	lyfta	specifika	områden	som	Plan	arbetar	långsiktigt	med,	såsom	flickors	
rättigheter och barn i katastrofer.

Flickors rättigheter
Genom den globala kampanjen ”Because I am a Girl” har Plan nått ut med sitt 
budskap till både traditionella målgrupper och helt nya och yngre målgrupper. 
Under	parollen	”#förhenne”	uppmanades	allmänheten	att	stå	upp	för	flickors	
rättigheter, bland annat genom en kampanj i sociala medier som skapade ett 
engagemang långt över förväntan. Under hösten 2014 fortsatte visningen av 
filmen	Girl	Rising	som	delfinansierats	av	Plan.	Ytterligare	10	000	unga	nåddes	
genom bland annat ett nyproducerat pedagogiskt material för gymnasieskolan.
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Barn i katastrofer
Under året beviljades Plan International Sverige stöd från Sida på 4,8 miljoner 
kronor för informationsarbete kring barn i katastrofer, ett arbete som kommer 
att pågå under de kommande tre åren. Dessutom beviljades Plan International 
Sverige ett bidrag från Svenska PostkodLotteriet på en miljon kronor för  
kommunikation i Sverige kring barns situation i spåren av ebolaepidemin i Sierra 
Leone.

I november 2014, på årsdagen av Haiyan-tyfonen i Filippinerna 2013, öppnade 
Plan International Sveriges utställning ”Haiyan 365 dagar” i Gallerian i Stockholm. 
Material publicerades även i TV4, TT, Svenska Dagbladet, DN, GP, Sveriges Ra-
dio och en rad landsortstidningar. Utställningen uppmärksammades i inter-
nationella medier, och Time Magazine utsåg en av bilderna till en av årets 30 bästa 
Instagrambilder. Utställningen förhandsvisades på bokmässan i Göteborg och i 
Almedalen på Gotland.

Plans arbete efter jordbävningen i Nepal uppmärksammades i media. Bland an-
nat intervjuades Plans medarbetare i TV4, SVT, DN, SvD, SR, Aftonbladet, Afton-
bladet TV och i lokalpress.

Fadderverksamhet
Dialogen med våra ca 79 000 faddrar har skett löpande under året kring frågor 
som rör Plan, fadderskapet, hur bidragen används och om resultatet av Plans 
arbete. Kommunikationen med faddrarna har skett bland annat genom tidningen 
Barnens framtid, samtal per telefon, SMS-kontakt, webbplats, nyhetsmejl och 
fysiska brev. Under året har det även genomförts fadderträffar i Jönköping och 
Växjö samt två gånger i Stockholm. Totalt deltog 221 faddrar vid träffarna. Plan 
hade även ett samarbete med Junibacken som gav Planfaddrar förmånliga in-
trädespriser under Barnkulturfestivalen. Plan har fortsatt sitt arbete för att hitta 
digitala lösningar som ska underlätta faddrars brevväxling med sina fadderbarn, 
och under året påbörjades lanseringen av ”Min Sida” där faddrar kan skapa ett 
personligt konto för att bland annat se information om sitt fadderskap och skicka 
en digital hälsning till sitt fadderbarn.
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I samband med höstbudgeten (2015) föreslog regeringen att den särskilda skatte- 
reduktionen för gåvor tas bort från och med den 1 januari 2016. Beslut har när 
detta skrivs ännu inte fattats i frågan.

I september 2015 antog FN:s medlemsländer de nya Globala Hållbarhetsmålen 
som ersätter Millenniemålen. De nya målen är bredare och lyfter också fram att 
ansvaret för genomförandet vilar på samtliga länder i världen. Plan International 
har varit aktiva i processen och kommer att arbeta med utgångspunkt i de nya 
målen.

Den	dramatiska	flyktingsituationen	i	Europa	hösten	2015	har	lett	till	ett	mycket	stort	
engagemang bland tusentals människor i Sverige. Plan har inte programverksam-
het	i	Europa,	men	den	debatt	som	uppstått	har	lett	till	ett	ökat	fokus	på	flykting-
situationen i världen i stort.

Resultat och ställning

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

I koncernen ingår Plan Sverige Produktion och Försäljning AB som är Plan Inter-
national	Sveriges	helägda	produktionsbolag	för	TV-	och	filmproduktion,	publika-
tioner och gruppresor.

Koncernen

I Under de senaste fem åren har Plan International Sveriges totala intäkter ökat 
med 78 procent och uppgick under året till närmare 429 miljoner kronor, vilket är 
en ökning med 38 procent från föregående år (310). Av dessa stod de ca 79 000 
barn- och temafaddrarnas regelbundna bidrag för närmare 166 miljoner kronor 
(152), vilket motsvarar 39 procent av de totala verksamhetsintäkterna. De offentliga 
bidragen, där majoriteten kommer från Sida och EU, har sedan 2011 ökat med 
154 miljoner kronor till 212 miljoner kronor och utgör nu 50 procent av de totala 
verksamhetsintäkterna; att jämföra med 24 procent 2011. Övriga insamlade medel 
bestod av bidrag från Radiohjälpen, PostkodLotteriet, H&M Conscious foundation 
och gåvor från allmänhet och företag.
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Plan International Sveriges insamlade medel förs regelbundet över till Plans 
internationella program via Plan Internationals huvudkontor i Storbritannien. Den 
totala summan överförda medel uppgick under året till 314 miljoner kronor (221), 
och det totala internationella programstödet till Plan International uppgick till 337 
miljoner kronor (242). De nationella ändamålskostnaderna (kostnader som kan 
hänföras till organisationens uppdrag) uppgår till 21 miljoner kronor och är  
oförändrade mot föregående år (21).

Under året har Plan International Sverige rekryterat närmare 20 000 nya faddrar 
varav majoriteten värvats via s.k. Face-to-Face-rekrytering. Under året har fort-
satta investeringar genomförts inom insamling och de totala insamlingskostnad-
erna ökade under året till 52 miljoner kronor (35). Kostnaderna för administration, 
ca 17 miljoner kronor är oförändrade jämfört med föregående år (17).

Totalt sett minskade dock årets insamlings- och administrationskostnader i rela-
tion till totala intäkter från föregående år och uppgick under året till 15,9 procent 
(16,9). Enligt Svensk Insamlingskontroll får maximalt 25 procent av intäkterna 
användas till insamling och administration.

2011/
2012

2012/
2013

Totala verksamhetsintäkter Tsek 300839301997

58%60%

41%39%

8,2%9,6%

6,3%5,6%

14,5%15,2%

Insamlade medel/  
Totala verksamhetsintäkter %

Offentliga bidrag/  
Totala verksamhetsintäkter %

Administrationskostnader/  
*Totala verksamhetsintäkter %

Summa insamlings- och  
administrationskostnader/  
Totala verksamhetsintäkter %

Medelantalet anställda

Nyckeltal Plan  
International Sverige

2013/
2014

2014/
2015

309614428633

59%50%

40%50%

11,4%12%

5,4%3,9%

16,9%15,9%

2011/
2012

240830

75%

24%

11,1%

6,6%

17,7%

Insamlingskostnader/  
*Totala verksamhetsintäkter %

56596261 48
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Program som finansieras av Sida 
I december 2014 avslutades ett förlängningsår av Plan International Sveriges 
ramsamarbete	med	Sida/CIVSAM.	Under	2014	fortsatte	finansiering	av	de	pro-
jekt som pågått 2011-2013, samtidigt som projekten utvärderades och lärdomar 
analyserades för att ta vidare i en ny treårsperiod som planerades under 2014. I 
april 2015 skrevs ett nytt långsiktigt samarbetsavtal med Sida omfattande perioden 
januari 2015 till juni 2018. Den totala budgeten för avtalet är 498,5 miljoner kronor 
och inkluderar projekt i 19 länder, ett antal regionala initiativ och stöd för opinions-
bildning och innovation. Syftet med programmen är att i samarbete med lokala 
organisationer stödja och stärka barns rättigheter, exempelvis barns rätt till  
deltagande	och	inflytande	i	samhällsutvecklingen,	barns	rätt	till	skydd	mot	våld	
samt ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter.

Sida, via den Svenska Ambassaden i Addis Abeba, har också beviljat en förläng-
ning på två år av ett Panafrikanskt program som syftar till att stärka den Afrikanska 
barnrättskommitténs	kapacitet	att	följa	upp	implementeringen	av	den	Afrikanska	
stadgan för barns rättigheter, med en budget på totalt 8,7 miljoner kronor. Vidare 
har implementeringen av projektet “A Working Future” i Uganda fortlöpt under 
verksamhetsåret i syfte att minska ungdomsarbetslöshet och bidra till ekonomisk 
säkerhet bland unga i Uganda. Projektet har varit framgångsrikt i att bygga  
strategiska partnerskap med näringslivet. Projektet skall avslutas i mars 2016 och 
finansieras	med	10,6	miljoner	kronor	från	Sida	B4D.

Vidare har Plan International Sverige under verksamhetsåret haft ett pågående 
tvåårigt avtal med Sida/HUM för humanitära insatser med en total budget på 82 
miljoner kronor. Fokus för Plan Internationals humanitära insatser är att stärka 
barns rättigheter före, under och efter katastrofer. Avtalet har under året möjliggjort 
stöd till bland annat utbildning, skydd av barn och vatten och sanitet i pågående 
flyktingkatastrofer	samt	efter	naturkatastrofer	såsom	jordbävningar,	översväm-	
ningar och tyfoner runt om i Plans programländer.

Genom	finansiering	från	Sida/HUM	har	Plan	International	kunnat	stärka	sin	
kapacitet	kring	skydd	av	barn	i	katastrof	genom	att	Sida	finansierar	tre	expert-
tjänster som står till hela Plans förfogande. 

Under slutet av verksamhetsåret påbörjades också ett nytt treårigt avtal med 
Sida/HUM (som ersätter det tvååriga avtalet) med en hittills beviljad budget på 
55,4 miljoner kronor. Detta avtal innebär dels en möjlighet att respondera på de 
humanitära kriser som uppstår under de kommande åren men också en möjlighet 
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att arbeta förebyggande. Genom exempelvis ett treårigt Safe Schools-projekt i 
Haiti ges befolkningen – framför allt barn – större möjligheter att förbereda sig 
inför eventuella kommande katastrofer.

Program som finansieras av EU
Plan	International	Sverige	har	beviljats	stöd	till	två	stora	program	från	EU’s	tema-
tiska program ”Investing in People” för att stärka ungas rättigheter kring sexuell 
och reproduktiv hälsa i Togo och Bangladesh. Projekteten bygger på samverkan 
med lokala organisationer för att därigenom kunna påverka myndigheter, lokala 
besluts-fattare och lokala, religiösa ledare. Arbetet startade under verksam-
hetsåret och kommer att pågå under fem års tid. Total budget för bägge projekten 
är 77 miljoner kronor. Projektet i Bangladesh är det största enskilda EU-projekt-
bidraget för Plan International i Asien och projektet i Togo är det största för Plan 
International i Västafrika, och samtidigt det största EU-bidraget någonsin i Plan 
Internationals historia.

Vidare har Plan International Sverige fortsatt arbetet med ett regionalt program 
i Centralamerika (Honduras, El Salvador, Nicaragua och Guatemala) som syftar 
till att få regeringarna att satsa offentliga medel på barns rättigheter. Projektet har 
pågått 2012–2015 med en total budget på 18 miljoner kronor.

I slutet av verksamhetsåret beviljades Plan International Sverige 500 000 Euro 
från	EU:s	humanitära	program	ECHO	för	ett	projekt	till	stöd	för	flyktingar	från	
Sydsudan	som	befinner	sig	i	Uganda.	Ett	fokus	för	programmet	är	flyktingbarns	
möjlighet till utbildning.

Program som finansieras av övriga bidragsgivare

PostkodLotteriet
Den årliga utdelningen från PostkodLotteriet gav Plan International Sverige totalt 
16	miljoner	kronor.	Medlen	har	bland	annat	gått	till	den	fortsatta	finansieringen	av	
ett projekt som stöds av PostkodLotteriets specialfond där Plan har samarbetat 
med Rädda Barnen (2011–2014) i Zambia. Vidare har Plan tack vare Postkod-
Lotteriet	kunnat	finansiera	Plan	International	Sveriges	deltagande	i	kampanjen	
”Because I am a Girl”. PostkodLotteriets basstöd har också gjort det möjligt för 
oss att snabbt inleda hjälpinsatser vid naturkatastrofer.

PostkodLotteriets specialprojektsfond ”Bättre liv” beviljade Plan International 
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Sverige 
10 miljoner kronor för att stödja de barn som på olika sätt drabbats av ebola-
epidemins konsekvenser i Sierra Leone. Plan har under året även fortsatt arbetet 
med	att	stoppa	barnäktenskap	i	Pakistan,	ett	projekt	som	sedan	2013	finansieras	
av PostkodLotteriet.

Stiftelsen Radiohjälpen
Plan International Sverige har fått medel från Radiohjälpens Världens Barn-  
insamling för ett projekt i Thailand som handlar om rätten till en identitet och 
födelseregistrering.	Genom	Radiohjälpens	satsning	på	”alla	flickors	rätt	att	över-
leva sin graviditet” (Musikhjälpen-insamlingen) har Plan kunnat arbeta med att 
stärka	ungas	hälsa	i	Bolivia.	Radiohjälpen	har	också	stöttat	Plans	katastrofinsats	
i Sierra Leone i samband med ebolautbrottet, samt under jordbävningen i Nepal. 
Stöd till ett projekt för förebyggande arbete mot hiv i Uganda har också godkänts 
under verksamhetsåret. Totalt har Plan International Sverige under året fått drygt 
10 miljoner från Radiohjälpen.

Folke Bernadotteakademien
Under året har Plan International Sverige fått en miljon kronor från Folke Bernadotte-
akademin för ett projekt på Östtimor som syftar till att minska våldet mot kvinnor 
och	barn.	Projektet	ska	öka	kvinnors	och	flickors	deltagande	i	beslutsfattande	 
organ på lokal nivå i Östtimor, motverka könsbaserat våld samt stärka kapaciteten 
hos tre lokala kvinnorättsorganisationer. Under 2014 beviljades Plan International 
Sverige även ett stöd på 0,7 miljoner kronor för ett projekt som verkar för unga 
kvinnors	och	flickors	aktiva	deltagande	i	den	colombianska	fredsprocessen.

H&M Conscious Foundation
Under året har Plan för första gången fått stöd från H&M Conscious Foundation 
för ett projekt som syftar till att förbättra situationen när det gäller vatten och  
hygien i Kambodja. Projektet pågår mellan augusti 2014 och juli 2017 och 
beräknas förbättra levnadsvillkoren för 17 600 invånare i isolerade områden i 
Kambodja. Den totala budgeten uppgår till 3,8 miljoner kronor.

Program som finansieras av fadderpengar 
Bidragen	från	faddrarna,	enskilda	gåvor	och	bidrag	från	företag	finansierar	 
program i Plan Internationals 51 programländer i Latinamerika, Asien och Afrika. 
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Pengarna går till program som de lokala kontoren och medarbetarna i fält beslutar 
om för att på bästa sätt skapa långsiktig förbättring och utveckling. De lokala 
programkontoren fokuserar på en lång rad barnrättsområden, såsom barns rätt till 
hälsa, utbildning, skydd mot våld, en rimlig levnadsstandard, skydd vid katastrofer 
och deltagande.

Fadderbidragen gör det samtidigt möjligt att bygga upp väl fungerande lokala 
Plan-organisationer och skapa ett långsiktigt engagemang. För att nå hållbara 
resultat samarbetar Plan med andra organisationer, myndigheter och regeringar 
i programländerna. Vi är en del av det lokala civilsamhället i de områden där vi 
arbetar och kan därför bidra till att skapa förändringar på gräsrotsnivå. Tack var 
faddermedlen	finns	en	väletablerad	infrastruktur	och	fungerande	verksamhet	
på plats, vilket även hjälper oss att utveckla bättre projekt för de institutionella 
medlen. 

Placeringspolicy
Finansiella instrument
Plan International Sverige har som policy att aldrig placera insamlade medel i 
aktier eller värdepapper. Insamlade medel skall förvaltas på bankkonton som om-
fattas 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, 
framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

anställda
Antalet anställda i koncernen var under verksamhetsåret i snitt 63 heltidstjänster 
(63), varav 61 (62) i Plan International Sveriges insamlingsstiftelse och 2 (1,5) i 
Plan Produktion och Försäljning AB. I början av verksamhetsåret genomfördes 
förändringar i organisationsstrukturen, främst av Programavdelningen, vilken de-
lades upp i fyra (tidigare två) enheter: Program Support, Institutional Partnerships, 
Disaster Risk Management, samt Policy & Advocacy. Orsaken till förändringen är 
att programverksamheten har växt och utvecklats kraftigt de senaste åren och att 
det därmed fanns ett behov av att tydliggöra och renodla respektive enhets  
ansvarsområde.
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Kompetensutveckling sker löpande för personalen på både individuell nivå och 
gruppnivå. Plan International Sveriges medarbetare är aktiva i det internationella 
samarbetet och deltar i workshoppar och arbetsgrupper som bidrar till att stärka 
Plan International som en global organisation. Chefer och medarbetare har under 
året utbildats och tränats i de stödsystem som Plan International Sverige har  
investerat i för att bli mer effektiva, både på global och på nationell nivå.

Kraft läggs på en god arbetsmiljö genom systematiskt arbetsmiljöarbete i samar-
bete med skyddsombud och fackliga företrädare.

Volontärer och praktikplatser
Under året har ca 100 volontärer och 100 översättare arbetat ideellt för Plan 
International Sverige. Dessutom har kansliet tagit emot ett antal praktikanter, 
praoelever och personer som gjort arbetsträning. Under året har åtta introduktions- 
möten genomförts för nya volontärer, samt ett höstmöte och ett vårmöte för  
befintliga	volontärer	där	de	fått	information	om	pågående	projekt.

Plans framtida utveckling
Plan International Sverige har under året infört en ny styrmodell, kopplad till de 
långsiktiga ambitionsmål som styr verksamheten mot 2020 (och som antogs av 
styrelsen i slutet av förra verksamhetsåret). Arbetet har genomförts i form av 
workshoppar inom organisationen. Mål och indikatorer, liksom sätt att kontrollera 
resultat,	har	identifierats	på	olika	nivåer	i	organisationen.

Målarbetet i Sverige är nära kopplat till ett pågående globalt strategiarbete inom 
Plan International. I detta arbete ingår att gemensamt utveckla organisationens 
riktning för den närmaste femårsperioden. Världen omkring oss förändras  
kontinuerligt och Plan International behöver säkerställa att organisationen anpassar 
sig till de förändringar som kan komma att påverka arbetet för barns rättigheter. 
Plan International Sverige har under verksamhetsåret fortsatt sitt aktiva del-
tagande i detta förändringsarbete. Plan Internationals nya globala strategi, och 
en omarbetad vision och mission, kommer sannolikt att antas av Plans högsta 
beslutande organ i juni 2016.

Plans ungdomsråd
Plans Ungdomsråd (PUR) bestod under året av 19 ungdomar mellan 13 och 18 
år sedan sju nya medlemmar rekryterats. PUR fungerar som råd- och inspira- 
tionsgivare till Plan International Sverige och som kunskapskälla för att bidra med 
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ett barn- och ungdomsperspektiv. PUR ingår i internationella samarbeten 
med ungdomsråd i andra Plan-länder och deltar även i arrangemang utan-
för Plan International Sveriges verksamhet. Under året genomförde PUR 
den egna kampanjen #ifalljagvardu på Europas största ungdomsfestival 
WeAreSthlm.	I	PUR:s	vision	ingår	att	öka	ungas	inflytande	i	besluts-
fattande organ på nationell och global nivå genom att bland annat bidra 
med	kunskap	som	representant	i	Plan	Internationals	Global	Youth	Advisory	
Panel, samt genom att ha två observatörer i Plan International Sveriges 
styrelse.

Förvaltning, styrning och ledning

Plan International Sveriges styrelse bestod under året av:

Ordförande Marianne Barner vald till ordförande i september 2013.

Vice ordförande Lars Benon (rektor).

Marika Fahlén (f.d. diplomat med mångårig FN-erfarenhet).

Catharina Limmerfelt (affärsutvecklare ABB).

Pär Lager (vd för Anthon B Nilsen Utbildning AB).

Jenny Kallin (studerande, observatör för Plan International Sveriges Ungdoms-
råd och ersatte under året Tova Andersson).

Hannah Staxäng (studerande, nominerad av Plan International Sveriges Ung-
domsråd och ersatte under året Filippa Annersten).

Under året har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden samt en gemensam 
resa till Plan International Sveriges program i Uganda. Styrelsen beslutade under 
året att Plan International Sveriges Ungdomsråd (PUR) kan nominera till två  
observatörsplatser i styrelsen.

Plan International Sveriges kansli leds av generalsekreteraren Anna Hägg-
Sjöquist i samråd med den strategiska ledningsgruppen, som utöver general- 
sekreteraren under året bestått av: programchef Pia Stavås Meier, verksamhets- 
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utvecklingschef samt insamlingschef Torbjörn Gideskog, kommunikationschef 
Jan Gustafsson (slutade under verksamhetsåret) och ledningsstrateg Åsa Åberg. 
Revisor i Plan International Sverige och Plan Produktion och Försäljning AB är 
PwC med Jonas Grahn som påskrivande revisor.
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Moderstiftelse
Moderstiftelse Resultaträkning 

2013-07-01
2014-06-30

SEK

2014-07-01
2015-06-30

SEK
Gåvor 178,238,763191,539,800

130,958,683236,608,921

416,507484,296

Bidrag

Övriga intäkter

VERKSAMHETSINTÄKTER Not
2

2

3

Ändamålskostnader:

-242,340,082-337,314,406

-20,912,545-20,741,504

 Internationella program 

 Nationella program 

VERKSAMHETSINTÄKTER 5.6

-35,346,635-52,071,909

-16,843,023-16,705,969

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

Verksamhetsresultat -5,828,3321,799,229

Ränteintäkter och valutakursvinster 1,321,066305,120

-19,426-5,482

1,301,640299,638

Räntekostnader och valutakursförluster 

Summa resultat från finansiella investeringar 

Resultat från finansiella investeringar 

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -4,526,6922,098,867

4,452,265-2,098,867

-74,4270

Förändring av reserverade medel avseende ändamålet

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 

Fördelning av årets resultat 

-4,526,6922,098,867Årets resultat 

309,613,953428,633,017Summa verksamhetsintäkter 

Summa verksamhetsintäkter -315,442,285-426,833,788
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Moderstiftelse Balansräkning

2014-06-30
SEK

2015-06-30
SEK

Anläggningstillgångar

437,4401,623,514

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara

TILLGÅNGAR Not

8

Materiella anläggningstillgångar 9

977,095488,547Nedlagda utgifter på annans fastighet

146,06590,577Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar 10

1,000,0001,000,000Aktier svenskt dotterbolag

2,560,6003,202,638Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

00Fordran hos dotterbolag, netto

75,159968,962Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11

6,388,1761,645,022Summa Kortfristiga fordringar

27,453,39644,645,603Summa omsättningstillgångar

30,013,996484,296SUMMA TILLGÅNGAR 

6,177,344659,415

135,67316,645Kundfordringar

21,065,2201,645,022Kassa & bank



PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2015 | 19   

Moderstiftelse Balansräkning

2014-06-30
SEK

2015-06-30
SEK

Eget kapital

10,000,00010,000,000

Ändamålsbestämda medel 

Reserverat kapital 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not
7

Balanserat kapital 

9,925,57312,024,440Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder

22,453356,402Skuld hos dotterbolag, netto 

6,984,13625,470,292Skuld ej nyttjade bidrag 

Skatteskulder 

Övriga skulder 

20,088,42337,468,823Summa kortfristiga skulder 

4,048,3465,358,445Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

12

13

02,024,440

437,4400

5,837,7125,190,294

392,335303,245

2,803,441790,145

49,493,263SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30,013,996

IngaInga

IngaInga

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
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Moderstiftelse Kassaflödesanalys

2013-07-01
2014-06-30

SEK

2014-07-01
2015-06-30

SEK
Verksamhetsresultat

1,024,1761,205,495Avskrivningar

Erhållen ränta

Löpande verksamheten

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -19,426-5,482

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av verksamhetskapital

Ökning (-)/Minskning (+) av  
kortfristiga fordringar

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder -17,991,80017,380,399

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

41,844,88221,065,220Likvida medel vid årets början 

-20,779,66223,580,383Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel

-5,828,3321,799,229

1,321,066305,120

1,366,9174,743,154

-20,127,39925,427,915

-652,263-1,847,532

44,645,603Likvida medel vid årets slut 21,065,220

-3,502,5163,304,362

-652,263-1,847,532
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KONCERN
Koncern Resultaträkning 

2013-07-01
2014-06-30

SEK

2014-07-01
2015-06-30

SEK
Gåvor 178,238,763191,539,800

130,958,683236,608,921

402,507244,286

Bidrag

Övriga intäkter

VERKSAMHETSINTÄKTER Not
2

2

3

Ändamålskostnader:

-242,340,082-337,244,406

-20,912,545-21,195,241

 Internationella program 

 Nationella program 

VERKSAMHETSKOSTNADER 5.6

-35,346,635-51,392,852

-17,421,761-17,215,823

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

Verksamhetsresultat -5,777,2141,814,981

Ränteintäkter och valutakursvinster 1,330,474305,777

-20,708-6,236

1,309,766299,541

Räntekostnader och valutakursförluster 

Summa resultat från finansiella investeringar 

Resultat från finansiella investeringar 

-4,480,4592,111,039Årets resultat 

309,613,953428,633,017Summa verksamhetsintäkter 

Summa verksamhetsintäkter -316,021,023-427,048,322

643,856470,296Nettoomsättning 4    

-4,467,4482,114,522Resultat efter finansiella investeringar 

-13,011-3,483Skatt 7
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Koncern Balansräkning

2014-06-30
SEK

2015-06-30
SEK

Anläggningstillgångar

437,4401,623,514

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för programvara

TILLGÅNGAR Not

8

Materiella anläggningstillgångar 9

977,095488,547Nedlagda utgifter på annans fastighet

146,06590,577Inventarier

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

135,673129,645

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

Övriga fordringar

6,405,7811,784,564Summa Kortfristiga fordringar

22,625,27145,990,200Kassa & bank

Summa omsättningstillgångar

11

30,591,65249,977,402SUMMA TILLGÅNGAR 

29,031,05247,774,764

6,194,949682,715Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

75,159972,204

1,560,6002,202,638
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Koncern Balansräkning

2014-06-30
SEK

2015-06-30
SEK

Eget kapital

10,000,00010,000,000

Ändamålsbestämda medel 

Reserverat kapital 

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not
7

Balanserat kapital 

10,101,24012,212,279Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder

6,984,13625,470,292Skuld ej nyttjade bidrag 

Skatteskulder 

Övriga skulder 

20,490,41237,765,123Summa kortfristiga skulder 

4,270,6325,620,606Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

12

13

02,024,440

101,240187,839

6,036,6625,571,901

320,715203,921

2,878,267898,403

49,977,403SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 30,591,652

IngaInga

IngaInga

Ställda säkerheter

Ansvarsförbindelser

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
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Koncern Kassaflödesanalys

2013-07-01
2014-06-30

SEK

2014-07-01
2015-06-30

SEK
Verksamhetsresultat

1,024,1761,205,495Avskrivningar

Erhållen ränta

Löpande verksamheten

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -20,708-6,236

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  
förändringar av verksamhetskapital

Ökning (-)/Minskning (+) av  
kortfristiga fordringar

Ökning (+)/Minskning (-) av kortfristiga skulder -17,876,87817,274,711

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar 

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-20,612,08523,364,929Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel

-5,777,2141,814,981

1,330,474305,777

1,373,3394,621,217

-19,959,82225,212,463

-652,263-1,847,532

45,990,200Likvida medel vid årets slut 22,625,271

3,316,5353,316,535

-652,263-19,959,822

43,237,35622,625,271Likvida medel vid årets början 

Betald inkomstskatt -13,011-3,483
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NOTER
Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper

Koncern- och årsredovisningen har upprättats med tillämpning av Årsredo-
visningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk 
Insamlingskontroll.

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 dotter-
bolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas 
och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens eget 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 er-
hållet 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 intäkts-
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förts 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 redo-
visas 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.

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 testaments-
gåvor 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 upp-
fylls. 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.

Nettoomsättning
Med nettoomsättning menas avyttring av en vara eller tjänst med en faktisk funktion 
och/eller	där	konkurrerande	kommersiella	produkter	eller	tjänster	finns	på	mark-
naden. Denna utgörs i huvudsak av tv-produktioner och trycksaker.
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Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader.

Organisationen har kostnader, s.k. samkostnader, som är gemensamma för 
ändamåls-, insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma 
kostnader är IT, ekonomifunktion, vaktmästeri, telefonväxel och lokalhyra.

Ändamålskostnader

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens 
uppdrag enligt dess stadgar. Hit räknas även de till ändamålskostnaderna för-
delade gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration 
som uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt, som uppföljning och rap-
portering, inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.

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-/metodut-
veckling. 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, exempel-
vis	kostnader	relaterade	till	Ungdomsrådet,	programaktiviteter	finansierade	med	
Sidas Informationsram, delar av produktionen av tidskriften ”Barnens framtid”, 
seminarier och övriga opinionsbildande aktiviteter samt övrig kommunikation som 
syftar till att skapa möten och ökad global förståelse.
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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.

I	samband	med	Internationella	flickdagen	fick	vi	gratis	annonser	med	en	räckvidd	
på 2 miljoner, bland annat utomhusreklam, banners både mobilt och desktop, 
tv-spottar i webb-tv och printannonser.

Administrationskostnader

Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisa-
tionen och utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Plan Sverige 
har valt att redovisa samtliga personalkostnader för generalsekreterare, stab, IT 
och HR-avdelningen som administrationskostnad. Andra kostnader som klassi-
ficeras	som	administration	är	revision	(exklusive	revision	av	projektmedel),	
administrativa system, försäkringar, kontor och lokalkostnader, tryckmaterial och 
porto.

Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasing-
avgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande 
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.

Eftersom	alla	pensionsförpliktelser	klassificerats	som	avgiftsbestämda	redovisas	
en kostnad det år pensionen tjänas in.
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Tillgångar och skulder
Anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde 
minskat med avskrivning enligt plan.

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande 
avskrivningstider tillämpas:

• Balanserade utgifter för programvara 3–5 år
• Datainventarier 3 år
• Övriga inventarier 5–10 år
• Nedlagda utgifter på annans fastighet 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.

Finansiella tillgångar
Kundfordringar	värderas	individuellt	till	det	belopp	som	beräknas	inflyta.	Fordringar	
och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade 
gåvor och andra ändamålsbestämda medel, och dessa medel representerar 
det belopp som ännu inte utbetalats för Plans ändamål. En minskning av dessa 
innebär att ett högre belopp än vad som har erhållits har överförts till Plan Inter-
national Inc och vice versa. Under året överförda medel ingår i kostnadsposten 
Ändamålskostnader, internationella program, i resultaträkningen. Se även noten 
till eget kapital.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen	upprättas	enligt	den	indirekta	metoden,	det	vill	säga	att	den	
utgår	från	verksamhetsresultatet.	Det	redovisade	kassaflödet	omfattar	endast	
transaktioner	som	medför	in-	eller	utbetalningar.	Som	likvida	medel	klassificeras	
endast kassa- och banktillgodohavanden.
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Not 2 - Gåvor och bidrag

Moderstiftelse 
2013/2014

Koncern 
2014/2015

Insamlade medel

132,931,907140,077,016

19,271,39325,705,261

4,558,1846,879,318

3,422,7062,889,335

18,054,57315,988,869

Traditionellt fadderskap

Temafadderskap

Enstaka gåvor från 
allmänheten

Företag

PostkodLotteriet

Gåvor som redovisas 
i resultaträkningen

Moderstiftelse
2014/2015

140,077,016

25,705,261

6,879,318

2,889,335

15,988,869

Koncern 
2013/2014

132,931,907

19,271,393

4,558,184

3,422,706

18,054,573

Moderstiftelse 
2013/2014

Koncern 
2014/2015

Insamlade medel

5,774,95210,495,144

01,125,206

01,372,699

145,7139,830,922

01,355,000

Radiohjälpen

Operation dagsverke

Plan International/Unicef

Postkodstiftelsen

H&M Conscious foundation

Bidrag som redovisats 
som intäkt

Moderstiftelse
2014/2015

10,495,144

1,125,206

1,372,699

9,830,922

1,355,000

Koncern 
2013/2014

5,774,952

0

0

145,713

0

Sida

2,185,4121,002,501

0953,447

1,450,0001,100,000

4,121,07822,242,067

2,148,1201,117,047

Allmänna arvsfonden

Socialdepartementet

Folke Bernadotte Akademin

EU

ECHO

Offentliga bidrag

1,002,501

953,447

1,100,000

22,242,067

1,117,047

2,185,412

0

1,450,000

4,121,078

2,148,120

130,958,683236,608,921Summa bidrag 236,608,921 130,958,683

115,133,409186,014,889186,014,889 115,133,409

5,920,66524,178,971Summa (b) 24,178,971 5,920,665

178,238,763191,539,800Summa (a) 191,539,800 178,238,763

125,038,018212,429,950Summa offentliga bidrag 212,429,950 125,038,018
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Not 3 - Övriga intäkter
Övriga intäkter består framför allt av hyresintäkter och arbetsgivarstöd från Ar-
betsförmedlingen.

Not 4 - NETTOOMSÄTTNING

Försäljningen utgörs i huvudsak av TV-produktioner samt trycksaker.

Not 5 - Verksamhetskostnader

Medelantalet anställda har beräknats med utgångspunkt från en årsarbetstid på 
1 950 timmar/år.

Gåvor som har redovisats i 
resultaträkningen (a)

5,920,66524,178,971Bidrag som har redovisats i 
resultaträkningen (b)

Totala insamlade medel 
består av följande:

24,178,971 5,920,665

178,238,763191,539,800191,539,800 178,238,763

184,159,428215,718,771Summa offentliga bidrag 215,718,771 184,159,428

Moderstiftelse 
2013/2014

Koncern 
2014/2015

Medelantalet anställda

6263

1716

27%26%

Antal anställda

Varav män

Andel män

Personal, löner &  
sociala kostnader 

Moderstiftelse
2014/2015

61

15

25%

Koncern 
2013/2014

63

17

27%
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Antal styrelseledamöter på balansdagen

23

54

1-

Varav män

Generalsekreterare och ledningsgrupp

Varav adjungerade

Styrelseledamöter och ledningsgrupp

2

4

-

3

5

1

21Varav män 1 2

785 10

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.

Summan för pensionskostnader inkluderar lagstadgad ITP-plan. Pensionspremier 
för samtliga anställda följer ITP-planen.

Volontärer
Under året har ca 200 volontärer, praktikanter och översättare arbetat ideellt på 
Plan Sverige.

Totalt har dessa volontärer bidragit med 6 814 arbetstimmar. Värdet av dessa 
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Styrelse

863,809945,541

23,263,42525,762,761

24,127,23426,708,302

Generalsekreterare

Övriga anställda

Totala löner och ersättningar

Löner och andra ersättningar

945,541

24,887,899

25,833,440

863,809

23,991,298

24,888,587

000 0

10,094,14211,605,995Sociala kostnader 11,241,673 10,385,638

1,716,9242,518,554(varav pensionskostnader) 2,449,925 1,755,609

Generalsekreterare

Fördelning av pensionskostnader

151,289178,877178,877 153,805
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Not 6 - LEASING
Plan Sverige leasar framför allt kontorslokaler och kontorsutrustning.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 397 729 kr (2 424 816 kr)

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till och med 30 juni 2020.

Not 7 - eget kapital

Moderstiftelse 
2013/2014

Koncern 
2014/2015

Inom 1 år

8,908,0898,816,857

2,085,0000

1-5 år

Senare än 5 år

Framtida leasing 
avgifter förfaller  
enligt följande

Moderstiftelse
2014/2015

8,816,857

0

Koncern 
2013/2014

8,908,089

2,085,000

13,427,16311,258,201Totala leasingavgifter 11,258,201 13,427,163

2,434,0742,441,3442,441,344 2,434,074

Balanserat
kapital

Reserverat 
kapital

Ingående Balans

74,427

Årets resultat

Disposition av årets 
resultat 

Moderstiftelse

Ändamåls-
bestämda

medel

2,024,440

Totalt
eget

kapital

2,098,867

0

010,000,000Utgående Balans 2,024,440 12,024,440

-74,42710,000,0000 9,925,573

Årets
resultat

2,098,867

-2,098,867

0

Balanserat
kapital

Reserverat 
kapital

Ingående Balans

86,599

Årets resultat

Disposition av årets 
resultat 

Koncernen

Ändamåls-
bestämda

medel

2,024,440

Totalt
eget

kapital

2,111,039

0

187,83910,000,000Utgående Balans 2,024,440 12,212,279

101,24010,000,0000 10,101,240

Årets
resultat

2,111,039

-2,111,039

0
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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. Årets 
överförda medel ingår i kostnadsposten “Ändamålskostnader, internationella 
program” i resultaträkningen.

Reserverat kapital har avsatts enligt beslut av styrelsen som en likviditetsreserv 
i Stiftelsen.

Not 8 - Immateriella anläggningstillgångar

5,779,5966,326,396

546,8001,847,532

IB Anskaffningsvärde

Årets anskaffningsvärde

6,326,396

1,847,532

5,779,596

546,800

Moderstiftelse 
2013/2014

Koncern 
2014/2015

Moderstiftelse
2014/2015

Koncern 
2013/2014

-5,702,895-5,888,956

-186,061-661,458

-5,888,956-6,550,414

IB Avskrivningar

Årets avskrivningar 

UB Avskrivningar 

-5,888,956

-661,458

-6,550,414

-5,702,895

-186,061

-5,888,956

437,4401,623,514UB Bokfört värde immateriella 
anläggningstillgångar 1,623,514 437,440

6,326,3968,173,928UB Anskaffningsvärde 8,173,928 6,326,396
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Not 9 - Materiella anläggningstillgångar

2,442,7392,442,739

00

IB Anskaffningsvärde

Årets anskaffningsvärde

2,442,739

0

2,442,739

0

Moderstiftelse 
2013/2014

Koncern 
2014/2015

Moderstiftelse
2014/2015

Koncern 
2013/2014

Ombyggnation av 
förhyrda lokaler

-977,096-1,465,644

-488,548-488,548

IB Avskrivningar

Årets avskrivningar 

-1,465,644

-488,548

-977,096

-488,548

977,095488,547UB Bokfört värde ombygg- 
nation av förhyrda lokaler 488,547 977,095

3,062,1673,167,630

105,4630

Inventarier

IB Anskaffningsvärde

Årets anskaffningsvärde

3,167,630

0

3,062,167

105,463

3,167,6303,167,630UB Anskaffningsvärde 3,167,630 3,167,630

-2,671,997-3,021,564

-349,567-55,489

-3,021,564-3,077,053

IB Avskrivningar

Årets avskrivningar 

UB Avskrivningar 

-3,021,564

-55,489

-3,077,053

-2,671,997

-349,567

-3,021,564

146,06590,577UB Bokfört värde inventarier 90,577 146,065

1,123,160579,124UB Bokfört värde materiella 
anläggningstillgångar 579,124 1,123,160

-1,465,644-1,954,192UB Avskrivningar -1,954,192 -1,465,644

2,442,7392,442,739UB Anskaffningsvärde 2,442,739 2,442,739
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Plan Sverige Produktion & Försäljning AB, Org.nr; 556584-5798, säte: Stockholm. 
Kapitalandel 100%.

Bidrag intäktsförs i den takt de förbrukas. Erhållna, på balansdagen ej förbrukade 
bidrag, skuldförs i bokslutet och återförs som intäkt på det nya verksamhetsåret.

Not 10 - Finansiella Anläggningstillgångar

1,000,0000

00

1,000,0000

IB Anskaffningsvärde

Årets anskaffningsvärde

UB Anskaffningsvärde

1,000,000

0

1,000,000

0

0

0

Moderstiftelse 
2014

Koncern 
2015

Moderstiftelse
2015

Koncern 
2014

Not 11 - Förutbetalda kostnader och upplupna  
intäkter

512,558512,558

101,0330

Förutbetalda hyror

Upplupna inkomsträntor

512,558

0

512,558

105,412

Moderstiftelse 
2014

Koncern 
2015

Moderstiftelse
2015

Koncern 
2014

1,000,0000UB Bokfört värde materiella 
anläggningstillgångar 1,000,000 0

113,753170,157

6,177,344682,715

Övrigt

Summa

146,857

659,415

126,979

6,194,949

1,450,0000
Beviljade medel Folke 
Bernadotteakademin, ännu 
ej erhållna

0 1,450,000

Beviljade medel Sida,  
ännu ej erhållna 4,000,00000 4,000,000

Not 12 - Skuld ej nyttjade bidrag
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Not 13 - Upplupna kostnader och förutbetalda  
intäkter

2,074,5902,294,905

1,294,4931,509,174

Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avgifter

2,128,380

1,429,478

2,225,611

1,356,798

280,7031,224,366Övriga upplupna kostnader 1,224,366 280,703

Upplupen särskild löneskatt 398,560592,161576,221 407,520

Moderstiftelse 
2013/2014

Koncern 
2014/2015

Moderstiftelse
2014/2015

Koncern 
2013/2014

4,048,3465,620,606Summa 5,358,445 4,270,632


