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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Plan International Sverige Insamlingsstiftelses styrelse avger härmed redovisning 
för verksamheten under året 2015-07-01 till 2016-06-30.

I koncernen ingår Plan Sverige Produktion och Försäljning AB som är Plan 
International Sveriges helägda produktionsbolag för TV- och filmproduktion, 
publikationer och gruppresor.

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

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

Vårt mål 
Att genom Plan International 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 Plan 
 Internationals långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofarbete.
• Medverka i svenskt och internationellt påverkansarbete för barns 
 rättigheter.
• Öka kännedomen om Plan International Sverige och Plan International.

Vårt arbetssätt
Plan Internationals arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (Barn-
konventionen) och Plan Internationals rättighetsbaserade strategi Child Centered 
Community Development. Detta innebär att Plan International 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.

90-konto
Plan International Sverige har 90-konto 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. Plan 
International Sveriges kontonummer är 900731-1 och 900701-4 (Plusgiro) samt 
900-7311 och 900-7014 (Bankgiro). Plan International Sverige är medlem i Fri-
villigorganisationernas Insamlingsråd (FRII) – en branschorganisation som 
arbetar för ett säkert givande. Bland FRIIs medlemmar finns Sveriges största och 
ledande insamlingsorganisationer.

Viktiga händelser under året som gått

Fortsatt Goda intäkter
Den stora intäktsökningen föregående verksamhetsår kvarstår genom att intäkterna 
ligger på samma nivå med en mindre nedgång på 1 procent för 2015/16. Därutöver 
hade Plan International Sverige beviljade bidrag som utbetalats men ännu inte 
intäktsförts om 45 miljoner kronor (25). Det medvetna arbetet med att bredda in-
täktsbasen både minskar beroendet av enskilda bidragsgivare och ökar stabiliteten 
i intäkterna. Dessa olika faktorer ger större möjligheter att arbeta än mer långsiktigt.

Stödet från institutionella givare uppgick till 216 miljoner kronor, jämfört med 236 
miljoner kronor föregående år. Medel från Sida och EU stod för den största delen 
och uppgick till 181 miljoner kronor (186) respektive 24 miljoner kronor (23). Stödet 
är resultatet av flera års målmedvetna satsningar för att stärka Plan International 
Sveriges kapacitet att hantera projekt finansierade med institutionella medel, ett 
mycket nära samarbete med de landkontor som implementerar programmen och 
vårdande av relationer med befintliga givare.
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Insamlade medel från privata givare och företag uppgick under verksamhetsåret 
till 217 miljoner kronor (216), vilket motsvarar 51 procent av de totala intäkterna. 
Största delen av de insamlade medlen är bidrag från individuella givare som är 
barnfaddrar eller temafaddrar (flickafadder, skolfadder, katastroffadder och mi-
noritetsfadder).

Årets insamlingsresultat var en effekt av ett antal större insamlande och profile-
rande kampanjer och aktiviteter, samt en kontinuerlig kommunikation med faddrar, 
privata givare och företag via olika kanaler. Ett stort antal nya faddrar har rekry-
terats via s.k. Face-to-Face-rekrytering runt om i landet, samtidigt som stort arbete 
har lagt för att vårda relationer med befintliga givare och säkerställa fortsatt intresse 
och stöd för vår verksamhet.

Insamling och kommunikation
Under verksamhetsåret har avdelningarna kommunikation och insamling slagits 
samman till en gemensam avdelning med en gemensam chef, Johan Bååthe, 
som tillträdde i oktober 2015 med tre underenheter – kommunikation, marknad 
och givarservice. Uppdraget för avdelningen är dels att säkerställa långsiktig 
finansiering via insamlingsaktiviteter, dels att arbeta med att öka kännedomen 
och skapa ett intresse och engagemang för Plan International Sveriges verk-
samhet. Med en avdelning finns ökade förutsättningar att etablera en gemensam 
strategisk riktning, utveckla den gemensamma kulturen, samordna och tillvarata 
resurser och kompetenser och skapa starkare, tydligare och mer sammanhållen 
kommunikation mot organisationens olika intressenter och därigenom uppnå 
avdelningens uppdrag.

Arbetet har under verksamhetsåret varit inriktat på att öka den allmänna känne-
domen om Plan International Sverige och profilera vårt fokus på barns rättigheter 
och på att skapa engagemang och öka kunskap om barn i katastrofer, om flick-
ors rättigheter samt om ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. 
Samtidigt har avdelningen fokuserat på att attrahera allmänhet och företag att 
stödja verksamheten med olika insamlingsaktiviteter och kampanjer. Både mer 
etablerade aktiviteter såsom Face-to-face-rekrytering och nya aktiviteter, såsom 
införande av Swish-nummer och “crowd funding” har använts med bra resultat.

Under våren genomfördes en bred, allmänprofilerande integrerad kampanj “Fram-
tidskampanjen” med fokus på barns rättigheter och med syfte att öka kännedo-
men om Plan International Sverige. Den spontana kännedomen för Plan Interna-

tional Sverige som biståndsorganisation för barn ökade signifikant jämfört med 
tidigare mätningar till 5 procent (3) gällande top-of-mind och 12 procent (9) i 
total spontan kännedom.

Flickors rättigheter
Plan International och FN:s befolkningsfond UNFPA lanserade våren 2016 
#childmothers i samarbete med den prisbelönte fotografen Pieter ten Hoopen 
för att uppmärksamma de miljontals flickor runt om i världen som får barn innan 
de fyllt 15 år. Initiativet #childmothers bygger på en webbplats och en rullande 
fotoutställning som vill skapa diskussion och lyfta frågan om väldigt unga ma-
mmor på den politiska agendan. Plan International och UNFPA har träffat flickor 
från fyra kontinenter.

Initiativet #childmothers lanserades den 17 maj då en fotoutställning invigdes 
utanför det danska parlamentet i Köpenhamn av den danska kronprinsessan 
Mary, utrikesministern och talmannen i samband med kvinnokonferensen Wo-
men Deliver. #childmothers fick stor uppmärksamhet i media, både i Sverige 
och internationellt, i samband med invigningen. Bland annat publicerades bilder 
och intervjuer av BBC, Huffington Post, Mashable, SVT Aktuellt, Gomorron 
Sverige, Sveriges Radio, Dagens Nyheter och Expressen.

Årets “Because I am a girl”-kampanj “Min lag” handlade om att uppmärksamma 
våldet mot flickor i skolrelaterade miljöer. Syftet var att så många som möjligt 
skulle nås av budskapet i kampanjen och ta ställning för flickors rätt till en trygg 
utbildning. “Min lag” var den första landöverskridande kampanjen mellan Norge, 
Sverige och Finland.

Barn på flykt
Miljoner barn är på flykt i världen idag. För att öka förståelsen för dessa barns 
vardag har Plan International Sverige skapat upplevelsen “Mitt nya hem”, i 
virtual reality och 360-format. Den tar med användaren till ett av världens störs-
ta flyktingläger, Nyarugusu i Tanzania, där den möter barn som flytt från grann-
landet Burundi.

Fler än 50 000 personer har sedan lanseringen i februari upplevt “Mitt nya hem” 
genom VR-goggles, dator, läsplatta och mobil. Dessutom har närmare 2 000 
lärare inspirerats genom workshops, mässor och föreläsningar att arbeta med 
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materialet som en del av skolundervisningen. Till stöd har de fått en handledning 
med pedagogiska övningar som utgår från barnets rättigheter, ett undervisnings-
område som omfattas av läroplanerna för såväl grundskola som gymnasium.
Mitt nya hem har även spridits till barn och unga i Sverige genom musikfestivaler, 
ungdomsfestivaler och med hjälp av kända Youtubers. “Mitt nya hem” har även 
fått positiv respons av barnen i lägret som själva har prövat virtual reality-upplev-
elsen.

Sociala medier
Sociala medier är en allt mer central del av del löpande externa kommunika-
tionen och bygger på en aktiv närvaro i sociala medier för att interagera med en 
bred intressentgrupp - “följare”, faddrar och andra aktörer som är engagerade 
i de frågor Plan International Sverige arbetar med. Vi svarar löpande på frågor, 
främjar diskussioner och sprider våra budskap. Plan International Sverige finns 
på Facebook, Instagram, Instagram stories, Twitter, YouTube, LinkedIn och tidvis 
Snapchat samt har även en blogg (blogg.plansverige.org). De sociala kanalerna 
är ytterligare kommunikativa plattformar för att exempelvis skapa engagemang 
kring barnrättsfrågor och informera om Plan Internationals arbete i fält, och samla 
in bidrag. Som en del i organisationens påverkansarbete, deltagande i den natio-
nella och globala biståndsdebatten och att driva opinion används sociala medier. 
Några exempel på stora aktiviteter vi bedrivit i sociala kanaler det senaste året är:

• #minlag, #mylaw som var vår kampanj inom den globala rörelsen “Because I 
Am a Girl”

• Mors Dag – släpp fram #morsgrisen inom dig
• @Hellofromourside – instagramkontot där unga i Sierra Leone berättar om 

livet efter ebolaepidemin

Fadderverksamhet
Antalet faddrar har fortsatt öka vilket är glädjande då det ger möjlighet att utöka 
bidraget till Plan Internationals utvecklingsarbete. Dialogen med de 82 000 
faddrarna har skett löpande under året kring frågor som rör fadderskapet, hur 
bidragen används och om resultatet av Plan Internationals arbete. Kommunika-
tionen med faddrarna har skett bland annat genom tidningen Barnens framtid, 
telefonsamtal, SMS, webbplats, nyhetsmejl och brev. En uppskattad fadderträff 
genomfördes i Norrtälje där faddrarna fick uppleva livet i ett flyktingläger i Tanza-
nia genom virtual reality inom ramen för kampanjen “Mitt nya hem”. Fadderresor 
till Vietnam och Nicaragua har också arrangerats. Plan International Sverige har 

fortsatt arbetet med att utveckla den digitala lösningen “Min Sida” som ska under-
lätta för faddrarna att ta del av och utbyta information om och med fadderbarnen 
och få tillgång till fler tjänster över tid. Användningen av “Min Sida” ökar kontinu-
erligt.

Programverksamheten

Program som finansieras av Sida
I april 2015 skrevs ett nytt långsiktigt samarbetsavtal med Sida för perioden jan-
uari 2015 till juni 2018. Den totala budgeten för avtalet är 498,5 miljoner kronor 
och inkluderar program i 19 länder, ett antal regionala initiativ och stöd för opin-
ionsbildning och innovation. Under verksamhetsåret har dessa program startats. 
Det övergripande syftet 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.

Det panafrikanska program som syftar till att stärka den Afrikanska Barnrätts-
kommitténs kapacitet att följa upp implementeringen av den afrikanska stadgan 
för barns rättigheter, finansierat av Sida via Svenska Ambassaden i Addis Abe-
ba, har fortlöpt under verksamhetsåret. Programmets innevarande fas avslutas i 
december 2016 och arbetet med ansökan för en ny treårig fas från januari 2017 
påbörjades under verksamhetsåret.

Projektet “A Working Future” i Uganda avslutats under året. Det har pågått i 3,5 år 
och finansierats med 10,6 miljoner kronor av Sveriges ambassad i Uganda. Pro-
jektet, som inriktats på att minska ungdomsarbetslöshet och bidra till ekonomisk 
säkerhet bland unga, har varit framgångsrikt. Av de över 12 000 unga som nåtts 
har 99 procent fått arbete genom projektet och därmed en trygg inkomst med 
möjlighet till sparande. Framgångarna beror delvis på att man arbetat över flera 
sektorer och lyckats bygga nära samarbete med lokal privat sektor. Nu planeras 
för en fortsättning och ny fas av projektet.

Under verksamhetsåret har drygt 45 miljoner kronor från Sidas humanitära 
bistånd bidragit till att stärka barns rättigheter före, under och efter katastrofer. 
Plan International Sverige har ett pågående treårigt ramavtal med Sida/HUM som 
gör det möjligt att snabbt agera på de humanitära kriser som uppstår men också 
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arbeta förebyggande. Genom exempelvis ett treårigt Safe Schools-projekt i Haiti 
ges befolkningen och framför allt barn större möjligheter att förbereda sig inför 
eventuella kommande katastrofer. Finansiering från Sida/HUM har under året 
också möjliggjort stöd till bland annat utbildning, skydd av barn och vatten och 
sanitet i pågående flyktingkatastrofer samt efter naturkatastrofer såsom jord-
bävningar, översvämningar och svältkatastrofer orsakade av El Niño runt om i 
Plan Internationals programländer.

Finansieringen från Sida/HUM har bidragit till att Plan International Sverige 
kunnat förbättra sin kapacitet kring skydd av barn i katastrof genom att Sida 
finansierar tre tekniska rådgivare som står till hela Plan Internationals förfogande.

Program som finansieras av EU
Plan International Sverige har under verksamhetsåret beviljats stöd från EU till ett 
projekt i provinserna Qinghai och An’hui i Kina. Projektet inleddes i januari 2016 
och kommer att pågå under 3,5 år. Det övergripande syftet med projektet är att 
bidra till förbättrat socialt skydd för barn som lämnas kvar när föräldrarna flyttar 
för att hitta försörjning. Total budget för projektet är 19 miljoner kronor.

Plan International Sverige har beviljats 8 miljoner kronor till ett projekt i El Salva-
dor. Projektet finansieras av EU:s humanitära avdelning ECHO, tillsammans med 
Sida. Projektet syftar till att stärka samhällen som är extra utsatta för katastrofer 
och våld, genom att fokusera på skydd av barn, unga och andra utsatta grupper. 
Projektet genomförs tillsammans med Rädda Barnen under perioden april 2016 
till oktober 2017.

Vidare har Plan International Sverige fortsatt arbetet med de två stora pro-
grammen inom EU:s tematiska 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 beslutsfattare och lokala, religiösa ledare. Arbetet startade 
under verksamhetsåret och kommer att pågå under fem år. Total budget för 
bägge projekten är 77 miljoner kronor. Projektet i Bangladesh är det största en-
skilda EU-projektbidraget för Plan International i Asien och projektet i Togo är det 
största för Plan International i Västafrika, och har samtidigt det största EU-bidrag-
et hittills i Plan Internationals historia.

Plan International Sverige har även fortsatt bidragit till Plan Internationals arbete i

Sydsudan inom ramen för ECHO. Projektet syftar till att ge stöd till flyktingar från 
Sydsudan som befinner sig i Uganda. Fokus för projektet är flyktingbarns 
möjlighet till utbildning.

Program som finansieras av övriga bidragsgivare:

PostkodLotteriet
Den årliga utdelningen från PostkodLotteriet, via Svenska PostkodFöreningen, 
gav Plan International Sverige totalt 20 miljoner kronor. Medlen har bland annat 
gått till att stödja fredsprocessen i Colombia, genom att stärka flickors och unga 
kvinnors deltagande i fredsprocessen. Vidare har stödet även förbättrat barns 
och kvinnors hälsa i Zambia samt bidragit till att minska spridningen av hiv och 
aids i landet. Plan International Sverige har också, tack vare PostkodLotteriet, 
kunnat genomföra den internationella kampanjen “Because I am a Girl”. Inom 
ramen för kampanjen lanserades under året bland annat den digitala kampanjen 
#förhenne, där målet var att uppmärksamma de 39 000 flickor i världen som gifts 
bort varje dag. PostkodLotteriets basstöd har också gjort det möjligt att snabbt 
inleda hjälpinsatser vid naturkatastrofer tack vare en katastrofberedskapsfond. 
Syftet med fonden är att ha tillgång till flexibla och direkta medel i händelse av 
en katastrof. Under verksamhetsåret har pengar gått till Nepal och Sudan, där 
behoven varit stora på grund av jordbävningen i Nepal i april 2015, och de tre 
stora flyktinglägren Abu Shouk, Al Salam och Zamzam, i norra Darfur i Sudan. 
Plan International Sverige arbetar kontinuerligt med riskreducering och katastrof-
beredskap, fonden gör det samtidigt möjligt att agera snabbt.

PostkodLotteriets specialprojektfond med temat ”Utsatthet” beviljade Plan 
International Sverige 6 miljoner kronor för att förbättra unga hbtq-personers 
livssituation och tillgången till rättigheter genom minskad utsatthet och diskrimin-
ering. Projektet kommer att genomföras i sex utvalda länder från juli 2016 till juni 
2019. Plan International Sverige har under året även fortsatt arbetet med att stop-
pa barnäktenskap i Pakistan, ett projekt som sedan 2013 finansieras av Postkod-
Lotteriet. Plan International Sverige har också fortsatt projektet att stödja de barn 
som på olika sätt drabbats av ebolaepidemins konsekvenser i Sierra Leone.

Stiftelsen Radiohjälpen
Under årets gång har Plan International Sverige fått medel från Ra-
diohjälpens Världens Barninsamling för ett projekt i Rwanda som han-
dlar om att skydda burundiska flyktingar från sexuellt och könsbaser-
at våld. Genom bidrag från Radiohjälpens insamling “Musikhjälpen” och 
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satsningen “Ingen ska behöva fly från klimatet” har Plan International kunnat 
arbeta med att tyfonsäkra skolor och med katastrofförberedelse på Haiti. Ytter-
ligare ett projekt har godkänts i Tanzania, där barnvänliga platser och förskolor i 
ett flyktingläger upprättats tack vare Radiohjälpens stöd. Radiohjälpen har också 
stöttat Plan Internationals katastrofinsats i Sierra Leone i samband med ebolaut-
brottet, samt under jordbävningen i Nepal. Totalt har Plan International Sverige 
under året fått stöd från Radiohjälpen med 7 miljoner kronor.

Folke Bernadotteakademien
Under året har Plan International Sverige fått en miljon kronor från Folke Berna-
dotte-akademin för ett tredje år av ett projekt i Östtimor som syftar till att minska 
våldet mot kvinnor och barn. Projektet ska öka kvinnor och flickors deltagande i 
beslutsfattande organ på lokal nivå i Östtimor, motverka könsbaserat våld samt stär-
ka kapaciteten hos tre lokala kvinnorättsorganisationer. Under året slutrapporterades 
även ett stöd på 1,7 miljoner kronor för ett projekt som verkar för unga kvinnor och 
flickors aktiva deltagande i den colombianska fredsprocessen.

H&M Foundation
Sedan 2014 har Plan International Sverige stöd från H&M Foundation för ett 
projekt som syftar till att förbättra situationen när det gäller vatten och hygien i 35 
byar i isolerade områden i Kambodja. Projektet pågår mellan augusti 2014 och 
juli 2017 och beräknas förbättra levnadsvillkoren för 17 600 invånare i området. 
Den totala budgeten för projektet uppgår till 3,8 miljoner kronor. Under verk-
samhetsåret hade 50 procent av familjerna i området fått tillgång till nya latriner. 
Projektet har hittills även bidragit till att över 2 600 skolbarn i 27 skolor fått ökad 
kunskap om hygien och sanitet, samt gett dem tillgång till toaletter och hand-
tvättsstationer.

Program som finansieras av allmänhet och företag
Bidrag från faddrar, enskilda gåvor och företag finansierar program i Plan Interna-
tionals 51 programländer i Latinamerika, Asien och Afrika. Medlen 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 barns deltagande i 
beslut som rör dem själva.

Bidragen gör det samtidigt möjligt att genomföra långsiktiga utvecklingsprogram 
med lokala volontärer och anställda. För att nå hållbara resultat samarbetar Plan 

International med andra organisationer, myndigheter och regeringar i program-
länderna. Plan International är en del av det lokala civilsamhället och kan därför 
bidra till att skapa förändringar på plats. Tack vare dessa medel finns en välet-
ablerad infrastruktur och fungerande verksamhet på plats, vilket även möjliggör 
utveckling av bättre projekt med de institutionella medlen.

Effekter under verksamhetsåret 
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 i december 2016 och kommer att publiceras på Plan 
International Sveriges webbplats senast den 31 mars 2017.

Nedan redovisas exempel på effekter från program som finansieras av institutio-
nella givare, såsom Sida, EU, Radiohjälpen och PostkodLotteriet. Sammantag-
et har dessa effekter bidragit till Plan International Sveriges långsiktiga mål att 
stärka barns rättigheter. Som exempel på programverksamhetens effekter kan 
nämnas följande.

Efter flera års påverkansarbete av bland annat Plan International i Sverige och 
Guatemala, och civilsamhällepartners i Guatemala, genomfördes i slutet av 2015 
en lagändring i landet där minimiåldern för äktenskap höjdes till 18 år för både 
flickor och pojkar. Minimiåldern för att gifta sig var innan dess 14 år för flickor 
och 16 år för pojkar. Lagändringen kommer att ha stor betydelse för att stärka 
rättsprocesser och minska straffriheten i fall som gäller sexuellt våld mot barn.

I Benin har Plan International Sverige bidragit till skapandet av flera skolrege-
ringar bestående av elever. I Kinkinhoue-gymnasiet består skolregeringen av en 
premiärminister, en talesman och sju ministrar med olika ansvarsområden såsom 
exempelvis utbildning, hälsa och hygien, skydd av barn och konflikt-
lösning. Två vuxna stödjer skolregeringens arbete. Skolregeringen träffas tre 
gånger i månaden och ministrarna arbetar för ökad medvetenhet och mobilisering 
av skolkamrater och föräldrar kring sina olika ansvarsområden.

Plan International Sverige har i norra Thailand arbetat med att få den statslösa
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stambefolkningen i regionen att få medborgarskap i Thailand. Under verksam-
hetsåret har nästan 6 000 människor fått stöd att ansöka om medborgarskap 
och drygt 4 000 av dessa är nu i slutprocessen att bli godkända. Medborgarska-
pet är nödvändigt för att dessa människor ska kunna ta del av landets sociala 
skyddssystem och få sina mänskliga rättigheter erkända.

I Colombia har Plan International Sverige stärkt arbetet med att främja FN:s 
resolution 1 325 om kvinnor, fred och säkerhet, speciellt för att stärka flickors och 
unga kvinnors deltagande i fredsprocessen. 120 flickor och unga kvinnor som 
fallit offer för den väpnade konflikten (65 i Tumaco och 55 i Quibdó), och 60 per-
soner från 15 ungdomsorganisationer (7 i Tumaco och 8 i Quibdó) har utbildats 
och deltagit i olika initiativ som rör flickors rättigheter och fredsprocessen.

I flera av Plan International Sveriges programländer, exempelvis Myanmar och 
Tanzania, samt efter jordbävningen i Ecuador, har det under verksamhetsåret 
upprättats flera så kallade säkra platser för barn (CFS, Child Friendly Spaces). 
Våldsstatistiken i Manabi i Ecuador var hög redan innan jordbävningen och vål-
det ökade markant i de provisoriska läger som sattes upp efter jordbävningen. 
Insatser för att skapa säkra platser för barn ger trygghet och säkerhet och un-
derlättar för lokalsamhällen att organisera sig till skydd för sina barn och unga. I 
Myanmar har insatserna med att sätta upp säkra platser för barn bidragit till att 
barnen har platser där de kan leka och lära under trygga former, samtidigt som 
deras föräldrar har fått ökade kunskaper i positivt föräldraskap och uppfostran 
utan våld. Även i Tanzania, i ett projekt som stödjer burundiska flyktingar, har 
de säkra platserna för barn inneburit insatser för att öka föräldrars kunskap om 
barns rättigheter och skydd av barn. Insatserna har bidragit till attitydförändring-
ar och ändrat beteende både hos barn och vuxna. De föräldrar som deltagit i 
projektet lyssnar på sina barn i större utsträckning och är bättre på att använda 
positiv förstärkning i barnuppfostran. Både barn och vuxna vet nu också vart de 
ska vända sig för att anmäla om ett barn utsätts för våld eller övergrepp. Barnen 
har blivit mer medvetna om sina rättigheter och hur de kan kräva att rättigheterna 
respekteras.

Resultat och ställning 
Under de senaste fem åren har Plan International Sveriges totala intäkter ökat 
med 41 procent och uppgick under året till 424 miljoner kronor, vilket är något 
lägre än föregående år (429). Den kraftiga intäktsökningen föregående år har 
således bibehållits. Av intäkterna stod de 82 000 (79 000) barn- och tema-
faddrarnas regelbundna bidrag för 180 miljoner kronor (166), vilket motsvarar 42 
procent (39) av de totala verksamhetsintäkterna. Det högre antalet faddrar har lett 
till ökade intäkter. De offentliga bidragen, där majoriteten kommer från Sida och 
EU, har ökat stadigt de senaste åren för att 2015/16 minska något till 206 miljoner 
kronor (212) och utgör 49 procent av de totala verksamhetsintäkterna, att jämföra 
med 24 procent 2011. Övriga insamlade medel bestod av bidrag från Radio-
hjälpen, Svenska PostkodFöreningen, H&M Foundation och gåvor från allmänhet 
och företag.

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 305 miljoner kronor (314), 
och det totala internationella programstödet till Plan International uppgick till 335 
miljoner kronor (337). De nationella ändamålskostnaderna (kostnader som kan 
hänföras till organisationens uppdrag som utförs inom Sverige) uppgår till 22 mil-
joner kronor (21).

Under året har Plan International Sverige rekryterat över 12 000 nya faddrar 
varav majoriteten värvats via s.k. Face-to-Face-rekrytering samtidigt som digita-
la kanaler blir allt viktigare i insamlingsarbetet. De totala insamlingskostnaderna 
uppgick under året till 49 miljoner kronor (52). Kostnaderna för administration 
uppgick till 18 miljoner kronor (17).

Insamlings- och administrationskostnader i relation till totala intäkter är oföränd-
rade sedan föregående år och uppgick till 15,9 procent (15,9). Enligt Svensk Ins-
amlingskontroll får maximalt 25 procent av intäkterna användas till insamling och 
administration.
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Nyckeltal Övrig icke-finansiell information

Placeringspolicy finansiella instrument 
Plan International Sverige har som policy att inte placera insamlade medel i aktier 
eller värdepapper. Insamlade medel skall förvaltas på sedvanliga bankkonton. 
Gåvor i form av värdepapper, aktier och andelar, fast egendom, bostadsrätter och 
lösöre avyttras utan dröjsmål.

Anställda
Antalet anställda i koncernen var under verksamhetsåret 91 heltidstjänster, varav 
87 i Plan International Sveriges insamlingsstiftelse och 4 i Plan Produktion och 
Försäljning AB. Under året har avdelningarna för insamling och kommunikation 
omorganiserats till en gemensam avdelning för att skapa mer sammanhållna 
resurser.

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 olika stödsystem som Plan International Sverige har 
för att höja effektiviteten på både global och 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 över 100 volontärer och 100 översättare arbetat ideellt för Plan 
International Sverige. Dessutom har kansliet tagit emot ett antal praktikanter och 
personer som gjort arbetsträning. Under året har tio introduktionsmöten genom-
förts för nya volontärer, samt ett höstmöte för befintliga volontärer där de fått 
information om pågående projekt.

Plan International Sveriges ungdomsråd
Plan International Sveriges Ungdomsråd (PUR) bestod under året av totalt 19 
ungdomar mellan 13 och 18 år sedan fyra nya medlemmar rekryterats. Ungdoms-
rådet fungerar som råd- och inspirationsgivare till Plan International

2012/132013/14

Totala verksamhetsintäkter 301 997309 614

255 914263 253

60%59%

39%40%

9,6%11,4%

Ändamålskostnader

Andel av totala 
verksamhetsintäkter

            Offentliga bidrag

            Insamlingskostnader

            Administrationskostnader

Belopp i tusental kronor 2014/152015/16

428 633423 543

358 056356 876

50%51%

50%49%

12,0%11,5%

2011/12

300 839

258 592

58%

41%

8,2%

   Insamlade medel

5,6%5,4%3,9%4,4% 6,3%

15,2%16,9%            Insamlings- och 
            administrationskostnader 15,9%15,9% 14,5%

5962Medeltal anställda 6169 56
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Sverige och som kunskapskälla för att bidra med ett barn- och ungdomsperspek-
tiv. Ungdomsrådet ingår i internationella samarbeten med ungdomsråd i andra 
Planländer och deltar även i arrangemang utanför Plan International Sveriges 
verksamhet. Under året genomförde PUR den egna kampanjen #ifalljagvardu på 
Europas största ungdomsfestival WeAreSthlm. I PURs vision ingår att öka ungas 
inflytande i beslutsfattande 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.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I september meddelade regeringen att 6,4 miljarder kronor förs tillba-
ka till biståndsbudgeten. Anledningen till detta var att prognosen för antalet 
asylsökande minskade och genom de minskade kostnaderna gavs möjlighet att 
utöka biståndsbudgeten. Samtidigt aviserade regeringen nya satsningar för barn 
på flykt.

I slutet av verksamhetsåret meddelade Anna Hägg-Sjöquist att hon lämnar sitt 
uppdrag som generalsekreterare för Plan International Sverige vid årsskiftet 
2016/2017. Anna Hägg-Sjöquist ledde etableringen av Plan International i Sverige 
1997 och har varit Plan International Sveriges generalsekreterare sedan dess. 
Under hösten rekryterades Mariann Eriksson till ny generalsekreterare med start 
den 1 december 2016. Hon har en lång karriär inom både näringslivet och den 
ideella sektorn och kommer senast från WWF Sverige som marknadsdirektör.

Plan International Sveriges framtida utveckling
Plan International står inför en rad genomgripande förändringar av den globala 
verksamheten. I juni beslutade Members’ Assembly, Plan Internationals högsta 
beslutande organ, att anta en ny vision för hela organisationen. Den nya inrikt-
ningen innebär att Plan International stärker och fokuserar sitt rättighetsbaserade 
utvecklingsarbete än tydligare till särskilt utsatta barn och ungdomar med särskilt 
fokus på flickor.

Med utgångspunkt i den nya visionen har en ny global strategi utarbetats under 
verksamhetsåret och förväntas antas av Members’ Assembly i november 2016. 
Den globala strategin blir långsiktigt vägledande för hela organisationen och för 
den svenska organisationen blir detta väsentligt att ta in i det kommande årets 
planeringsarbete. På ett övergripande plan innebär dessa förändringar att 

Plan International Sverige fortsatt kommer att arbeta med ett starkt fokus på barn 
och ungas rättigheter med ett särskilt fokus på flickor. Nya och innovativa part-
nerskap med såväl institutionella som privata givare blir än viktigare, liksom att 
fortsatt lyfta fram och stärka kommunikationen kring de viktiga fadderskapspro-
grammen. Dessa förändringar ligger väl i linje med de långsiktiga mål samt de 
nyckelfrågor som formulerats i Plan International Sveriges eget barnrättsmanifest.

Förvaltning, styrning och ledning
Styrelsen är Plan International Sveriges högsta beslutade organ då Plan 
International Sverige är organiserad som en stiftelse i enlighet med stiftelseurkun-
den. Plan International Sverige följer FRIIs (Frivilligorganisationernas Insamlings-
råd) kvalitetskod för att säkerställa en effektiv organisation och styrning med hög 
grad av transparens. I enlighet med FRIIs kvalitetskod har vissa styrdokument upp-
rättats och gjorts tillgängliga på stiftelsens hemsida, inklusive arbetsordning för 
styrelsen och beskrivning hur styrelseledamöter tillsätts. För den löpande verk-
samheten finns ett kansli som leds av generalsekreteraren, utsedd av styrelsen.

Ytterligare styrdokument har upprättas gällande bland annat instruktion till gener-
alsekreteraren, strategier, långsiktig plan, organisation, styrning, ekonomi, upp-
följning, internkontroll, riskhantering och insamling.

Vartannat år ska stiftelsen till FRII insända en av revisorn bestyrkt försäkran att 
samtliga krav enligt kvalitetskoden uppfyllts. Detta är närmast aktuellt för verk-
samhetsåret 2015/16.

Styrelsen bestod under verksamhetsåret av:

• Marianne Barner, ordförande (Senior Advisor)
• Lars Benon, vice ordförande (skolutvecklingskonsult)
• Ulrika Cronenberg-Mossberg (tidigare ambassadör)
• Claes de Faire (innovationsansvarig på Novare)
• Ingalill Karlsson (egenföretagare strategisk kommunikation)
• Pär Lager (vd för Anthon B Nilsen Utbildning AB)
• Catharina Limmerfelt (affärsutvecklare ABB)
• Marika Fahlén (f.d. diplomat med mångårig FN-erfarenhet)
• David Orlic (vd för Volontaire kommunikationsbyrå)
• Johanna Schiratzki (professor i välfärdsrätt)
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Ulrika Cronenberg-Mossberg och Ingalill Karlsson valdes till nya ledamöter vid 
styrelsens möte i mars 2016. Claes de Faire och David Orlic valdes vid styrelsens 
möte i juni samma år.

Under året har styrelsen haft fem protokollförda sammanträden. Samtliga 
styrelseledamöter har närvarat vid samtliga möten under deras respektive man-
datperiod, förutom Lars Benon, Claes de Faire, Pär Lager och Johanna Schiratzki 
som varit frånvarande vid ett möte vardera.

Plan International Sveriges Ungdomsråd har utsett observatörer i styrelsen vilka 
under året utgjordes av Jenny Kallin (studerande) och Hannah Staxäng (stud-
erande).

Plan International Sveriges kansli leds av generalsekreteraren Anna Hägg-
Sjöquist i samråd med den strategiska ledningsgruppen, som utöver gener-
alsekreteraren under året bestått av programchef Pia Stavås Meier, verksamhet-
sutvecklingschef Torbjörn Gideskog, kommunikations- och insamlingschef Johan 
Bååthe samt ledningsstrateg Åsa Åberg.

Revisor i Plan International Sverige är Örhlings PricewaterhouseCoopers AB med 
Jonas Grahn som ansvarig revisor.

Resultatet av verksamheten samt ställningen vid verksamhetsårets utgång 
framgår i övrigt av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflöde-
sanalyser med tillhörande noter.

Moderstiftelse

Moderstiftelse  - Resultaträkning

2014-07-01
2015-06-30

SEK

2015-07-01
2016-06-30

SEK

Gåvor 191 539 800206 955 934

236 608 921216 036 211

484 296551 757

Bidrag

Övriga intäkter

Not

2

2

3

Verksamhetsresultat 1 799 229-593 197

428 633 017423 543 902Summa verksamhetsintäkter 

VERKSAMHETSINTÄKTER

Ändamålskostnader: 

-16 705 969-18 496 342Administrationskostnader

-426 833 788-424 137 099Summa verksamhetskostnader 

VERKSAMHETSKOSTNADER 5.6

-337 314 406-334 876 302

-20 741 504-22 000 004

Internationella program

Nationella program

-52 071 909-48 764 451Insamlingskostnader

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter och valutakursvinster 305 120282 007

-5 482-4 449

299 638277 558

Räntekostnader och valutakursförluster

Summa resultat från finansiella investeringar

2 098 867-315 639Årets resultat 
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Moderstiftelse - Balansräkning

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 2 098 867-315 639

-2 098 867315 639

00

Förändring av reserverade medel avseende ändamålet

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital 

Fördelning av årets resultat 

2015-06-30
SEK

2016-06-30
SEKTILLGÅNGAR Not

Immateriella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

8

1 623 5141 532 889Balanserade utgifter för programvara

Materiella anläggningstillgångar

488 5470Nedlagda utgifter på annans fastighet

Finansiella anläggningstillgångar 

Aktier svenskt dotterbolag

3 202 6382 569 049Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

16 64569 611Kundfordringar

10

49 493 26376 526 127SUMMA TILLGÅNGAR

9

1 000 0001 000 000

90 57736 161Inventarier

00Fordran hos dotterbolag, netto

Övriga fordringar

659 4155 814 503

1 645 0226 688 959

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

Summa Kortfristiga fordringar

44 645 60367 268 118Kassa & bank

11

968 962804 845

46 290 62573 957 077Summa omsättningstillgångar 

Moderstiftelse - Balansräkning

2015-06-30
SEK

2016-06-30
SEKEGET KAPITAL OCH SKULDER Not

Ändamålsbestämda medel 

Eget kapital 7

10 000 00010 000 000

00

Reserverat kapital

Balanserat kapital

12 024 44311 708 804Summa eget kapital

5 190 2918 961 872Leverantörsskulder

356 4022 452 661Skuld hos dotterbolag

Kortfristiga skulder

Skuld ej nyttjade bidrag

303 245294 014

790 145972 739

Skatteskulder

Övriga skulder

5 358 4456 756 882Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

37 468 82064 817 323Summa kortfristiga skulder

13

49 493 26376 526 127SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

2 024 4431 708 804

12 25 470 29245 379 155

Ställda säkerheter IngaInga

IngaIngaAnsvarsförbindelser

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
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2014-07-01
2015-06-30

SEK

2015-07-01
2016-06-30

SEK

Moderstiftelse - Kassaflödesanalys

koncern  - Resultaträkning

KONCERN

Verksamhetsresultat

Löpande verksamheten

1 205 4951 489 838

305 120282 007

Avskrivningar

Erhållen ränta

-5 482-4 449Övriga räntekostnader och liknande resultatposter

1 799 229-593 197

Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital

4 743 154-5 043 937

17 380 39927 348 504

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

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

25 427 91523 478 766Kassaflöde från den löpande verksamheten

3 304 3621 174 199

Investeringsverksamheten

-1 847 532-856 250

-1 847 532-856 250

Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar

Kassaflöde från investeringsverksamheten 

23 580 38322 622 516Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel

Likvida medel vid årets början

44 645 60367 268 118Likvida medel vid årets slut

21 065 22044 645 603

2014-07-01
2015-06-30

SEK

2015-07-01
2016-06-30

SEK

Gåvor 191 539 800206 955 934

236 608 921216 036 211

244 2861 269 417

Bidrag

Övriga intäkter

Not

2

2

3

Verksamhetsresultat 1 814 981-562 159

428 863 303424 799 319Summa verksamhetsintäkter 

VERKSAMHETSINTÄKTER

Ändamålskostnader: 

-17 215 823-18 673 657Administrationskostnader

-427 048 322-425 361 478Summa verksamhetskostnader 

VERKSAMHETSKOSTNADER 5.6

-337 244 406-334 876 302

-21 195 241-22 862 615

Internationella program

Nationella program

-51 392 852-48 948 904Insamlingskostnader

Resultat från finansiella investeringar 

Ränteintäkter och valutakursvinster 305 777282 607

-6 236-4 449

299 541278 158

Räntekostnader och valutakursförluster

Summa resultat från finansiella investeringar

2 111 039-292 184Årets resultat 

470 296537 757Nettoomsättning 4

-3 483-8 183Administrationskostnader

2 114 522-284 001Insamlingskostnader

7
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koncern - Balansräkning

2015-06-30
SEK

2016-06-30
SEKTILLGÅNGAR Not

Immateriella anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar

8

1 623 5141 532 889Balanserade utgifter för programvara

Materiella anläggningstillgångar

488 5470Nedlagda utgifter på annans fastighet

90 57736 161Inventarier 

2 202 6381 569 050Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

129 645143 111

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar

972 204915 439Övriga fordringar

682 7155 884 503Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11

49 977 40276 937 909SUMMA TILLGÅNGAR 

1 784 5646 943 053

45 990 20068 425 806

Summa Kortfristiga fordringar

Kassa & bank

47 774 76475 368 859Summa omsättningstillgångar

9

Ställda säkerheter IngaInga

IngaIngaAnsvarsförbindelser

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

koncern - Balansräkning

2015-06-30
SEK

2016-06-30
SEKEGET KAPITAL OCH SKULDER Not

Ändamålsbestämda medel

Eget kapital 7

10 000 00010 000 000Reserverat kapital

Balanserat kapital

12 212 27811 920 094Summa eget kapital

Kortfristiga skulder 

5 571 90111 096 630Leverantörsskulder

Skuld ej nyttjade bidrag

203 921143 111

Skatteskulder

Övriga skulder

898 4031 174 135Övriga fordringar

5 620 6077 073 881Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13

49 977 40276 937 909SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

37 765 12465 017 815Summa kortfristiga skulder

2 024 4431 708 804

187 835211 290

12 25 470 29245 379 155

25 470 292294 014
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NOTER
Not 1 - Redovisnings- och värderingsprinciper
Koncern- och årsredovisningen har upprättats med tillämpning av Årsredovis-
ningslagen, 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.

Belopp är uttryckta i hela kronor om inget annat anges.

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..

koncern - KASSAFLÖDESANALYS

2014-07-01
2015-06-30

SEK

2015-07-01
2016-06-30

SEK

Verksamhetsresultat

Löpande verksamheten

1 205 4951 489 838Avskrivningar

Erhållen ränta

-3 483-8 183Betald inkomstskatt

Övriga räntekostnader och liknande resultatposter 

3 316 5351 197 654Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av verksamhetskapital

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

25 212 46323 291 856

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

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten

-1 847 532-856 250Förvärv av immateriella/materiella anläggningstillgångar

45 990 20068 425 805Likvida medel vid årets slut

-1 847 532-856 250Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 814 981-562 159

305 777282 607

4 621 217-5 158 489

17 274 71127 252 691

23 364 92922 435 605Ökning (+)/Minskning (-) av likvida medel

22 625 27145 990 200Likvida medel vid årets början

-6 236-4 449
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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 verksam-
heten 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. Mot-
tagna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. 
Intäktsförda bidrag som inte utbetalats före balansdagen redovisas som fordran.

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 tillgång 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 funk-
tion och/eller där konkurrerande kommersiella produkter eller tjänster finns på 
marknaden. Denna utgörs i huvudsak av TV-produktioner och trycksaker.  

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 förde-
lade 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.

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 och påverkansarbete på svenska biståndsaktörer, 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-produktion-
er, 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 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 klassifi-
ceras som administration är revision (exklusive revision av projektmedel), admin-
istrativa system, försäkringar, kontor och lokalkostnader, tryckmaterial och porto.

Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasingav-
giften (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.

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
• IT-inventarier 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. Dessa medel representerar det 
belopp som ännu inte utbetalats för Plans ändamål. En minskning innebär att ett 
högre belopp än vad som har erhållits har överförts till Plan International Inc. och 
vice versa. Under året överförda medel ingår i kostnadsposten Ändamålskostnad-
er, 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

I samband med Internationella flickdagen erhöll Plan International Sverige dessu-
tom gratis annonser med en räckvidd på 2 miljoner kronor.

Moderstiftelse
2014/2015

Koncern
2015/2016

Insamlade medel

140 077 016146 522 910

25 705 26133 540 669

6 879 3183 690 778

2 889 3353 190 446

15 988 86920 011 131

Traditionellt fadderskap

Temafadderskap

Enstaka gåvor från allmänheten

Företag

Svenska PostkodFöreningen

Gåvor som redovisats 
i resultaträkningen

Moderstiftelse
2015/2016

146 522 910

33 540 669

3 690 778

3 190 446

20 011 131

Koncern
2014/2015

140 077 016

25 705 261

6 879 318

2 889 335

15 988 869

Moderstiftelse 
2014/2015

Koncern 
2015/2016

Insamlade medel

10 495 1447 271 820

1 125 2060

1 372 6990

9 830 9221 298 157

1 355 0001 360 000

Radiohjälpen

Operation dagsverke

Plan International/Unicef

Postkodstiftelsen

H&M Foundation

Bidrag som redovisats 
som intäkt

Moderstiftelse
2015/2016

7 271 820

0

0

1 298 157

1 360 000

Koncern 
2014/2015

10 495 144

1 125 206

1 372 699

9 830 922

1 355 000

24 178 9719 929 977Summa (b) 9 929 977 24 178 971

191 539 800206 955 934Summa (a) 206 955 934 191 539 800

Offentliga bidrag

186 014 889180 776 232

1 002 5010

953 4470

1 100 0001 045 455

22 242 06718 795 215

Sida

Allmänna arvsfonden

Socialdepartementet

Folke Bernadotte Akademin 

EU 

180 776 232

0

0

1 045 455

18 795 215

186 014 889

1 002 501

953 447

1 100 000

22 242 067

212 429 950206 106 234Summa offentliga bidrag 206 106 234 212 429 950

1 117 0474 767 238

0722 094

ECHO 

UNFPA 

4 767 238

722 094

1 117 047

0

236 608 921216 036 211Summa bidrag 216 036 211 236 608 921

Gåvor som har redovisats i 
resultaträkningen (a)

24 178 9719 929 977Bidrag som har redovisats i 
resultaträkningen (b)

Totala insamlade medel 
består av följande:

9 929 977 24 178 971

191 539 800206 955 934206 955 934 191 539 800

215 718 771216 885 911Summa insamlade medel 216 885 911 215 718 771
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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.

Antal styrelseledamöter på balansdagen

2

5

2

Varav män

Generalsekreterare och ledningsgrupp

Varav män

Styrelseledamöter och ledningsgrupp

4

5

2

710

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

Det finns inga avtal om avgångsvederlag till någon anställd eller styrelsemedlem.

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

Totalt har dessa volontärer bidragit med 7 979 arbetstimmar. Värdet av dessa 
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Moderstiftelse 
2014/2015

Koncern 
2015/2016

Medelantalet anställda

6172

1522

25%31%

Antal anställda

Varav män

Andel män

Personal, löner &  
sociala kostnader 

Moderstiftelse
2015/2016

69

21

30%

Koncern 
2014/2015

63

16

26%

Styrelse

945 541947 467

24 887 89929 536 003

25 833 44030 483 470

Generalsekreterare

Övriga anställda

Totala löner och ersättningar

Löner och andra ersättningar

947 467

28 210 368

29 157 835

945 541

25 762 761

26 708 302

000 0

11 241 67312 746 003Sociala kostnader 12 213 189 11 605 995

2 449 9252 175 109(varav pensionskostnader) 2 087 736 2 518 554

Generalsekreterare

Fördelning av pensionskostnader

178 877172 419172 419 178 877



PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2016 | 37   36 | PLAN SVERIGES ÅRSBOK 2016 

Not 6 - LEASING
Plan Sverige leasar framför allt kontorslokaler och -utrustning.

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 2 470 764 kr (2 397 729 kr).

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 30 juni 2020.

Not 7 - eget kapital

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.

Not 8 - Immateriella anläggnings- 
tillgångar

Moderstiftelse 
2014/2015

Koncern 
2015/2016

Inom 1 år

8 816 8576 417 700

00

1-5 år

Senare än 5 år

Framtida leasing 
avgifter förfaller  
enligt följande

Moderstiftelse
2015/2016

6 417 700

0

Koncern 
2014/2015

8 816 857

0

11 258 2018 816 857Totala leasingavgifter 8 816 857 11 258 201

2 441 3442 399 1572 399 157 2 441 344

Balanserat
kapital

Reserverat 
kapital

Ingående Balans

0

Årets resultat

Disposition av årets 
resultat 

Moderstiftelse

Ändamåls-
bestämda

medel

-315 639

Totalt
eget

kapital

-315 639

0

010 000 000Utgående Balans 1 708 804 11 708 804

010 000 0002 024 443 12 024 443

Årets
resultat

-315 639

315 639

0

Balanserat
kapital

Reserverat 
kapital

Ingående Balans

23 455

Årets resultat

Disposition av årets 
resultat 

Koncernen

Ändamåls-
bestämda

medel

-315 639

Totalt
eget

kapital

-292 184

0

211 29010 000 000Utgående Balans 1 708 804 11 920 094

187 83510 000 0002 024 443 12 212 278

Årets
resultat

-292 184

292 184

0

6 326 3968 173 928

Anskaffningsvärde

Ingående balans 8 173 928 6 326 396

Moderstiftelse 
2014/2015

Koncern 
2015/2016

Moderstiftelse
2015/2016

Koncern 
2014/2015

-5 888 956-6 550 414

-6 550 414-7 497 289

Avskrivningar

Ingående balans 

Utgående balans 

-6 550 414

-7 497 289

-5 888 956

-6 550 414

1 623 5141 532 889Bokfört värde immateriella 
anläggningstillgångar 1 532 889 1 623 514

8 173 9289 030 178UB Anskaffningsvärde 9 030 178 8 173 928

1 847 532856 250Årets anskaffningar 856 250 1 847 532

-661 458-946 875Årets avskrivningar -946 875 -661 458
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Plan Sverige Produktion & Försäljning AB, Org.nr; 556584-5798, säte: Stockholm. 
Kapitalandel 100%.

Not 9 - Materiella anläggnings-
tillgångar

2 442 7392 442 739

Anskaffningsvärde

Ingående balans 2 442 739 2 442 739

Moderstiftelse 
2014/2015

Koncern 
2015/2016

Moderstiftelse
2015/2016

Koncern 
2014/2015

Ombyggnation av 
förhyrda lokaler

-1 465 644-1 954 192

Avskrivningar

Ingående balans -1 954 192 -1 465 644

488 5470Bokfört värde ombyggnation 
av förhyrda lokaler 0 488 547

3 167 6303 167 630

Inventarier

Anskaffningsvärde

Ingående balans 3 167 630 3 167 630

3 167 6303 167 630Utgående balans 3 167 630 3 167 630

-3 021 564-3 077 053

-3 077 053-3 131 469

Avskrivningar

Ingående balans  

Utgående balans 

-3 077 053

-3 131 469

-3 021 564

-3 077 053

90 57736 161Bokfört värde inventarier 36 161 90 577

579 12436 161Bokfört värde materiella 
anläggningstillgångar 36 161 579 124

-1 954 192-2 442 739Utgående balans -2 442 739 -1 954 192

2 442 7392 442 739Utgående balans 2 442 739 2 442 739

00Årets anskaffningar 0 0

-488 548-488 548Årets avskrivningar -488 548 -488 548

00Årets anskaffningar 0 0

-55 489-54 416Årets avskrivningar -54 416 -55 489

Not 10 - Finansiella AnläggninGs-
tillgångar

1 000 0000

00

1 000 0000

Ingående balans

Årets anskaffningar

Utgående balans

1 000 000

0

1 000 000

0

0

0

Moderstiftelse 
2014/2015

Koncern 
2015/2016

Moderstiftelse
2015/2016

Koncern 
2014/2015

Not 11 - Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter

03 000 000

01 010 824

Förutbetalda 
marknadsföringskostnader

Intäktsförda ej inbetalda bidrag

3 000 000

1 010 824

0

0

Moderstiftelse 
2014/2015

Koncern 
2015/2016

Moderstiftelse
2015/2016

Koncern 
2014/2015

1 000 0000Bokfört värde finansiella 
anläggningstillgångar 1 000 000 0

659 4155 884 503Summa 5 814 503 682 715

146 8571 361 121Övrigt 1 291 121 170 157

Förutbetalda hyror 512 558512 558512 558 512 558

Anskaffningsvärde
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Not 13 - Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2 128 3802 743 346

2 005 6992 249 586

Upplupna semesterlöner

Upplupna sociala avgifter

2 552 382

2 123 551

2 294 905

2 101 335

1 224 366850 012Övriga upplupna kostnader 850 012 1 224 366

Upplupna marknadsförings-
kostnader 01 230 9381 230 938 0

Moderstiftelse 
2014/2015

Koncern 
2015/2016

Moderstiftelse
2015/2016

Koncern 
2014/2015

5 358 4457 073 881Summa 6 756 882 5 620 606

Bidrag intäktsförs i den takt de förbrukas. Erhållna bidrag, på balansdagen ej för-
brukade, redovisas som skuld.

Not 12 - Skuld ej nyttjade bidrag


