Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer: 802406-2559
Årsredovisning för räkenskapsåret 2021
Styrelsen för Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse, med säte i Stockholm avger
härmed följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stiftelsens ändamål är att samla in medel, främst till förmån för barn och ungdomar som är
övergivna eller riskerar att överges. En stor del av verksamheten inriktar sig på att
arbeta förebyggande internationellt för att förhindra att barn överges och i stället får växa
upp i en familj. Barn och ungdomars rättigheter är i fokus.
Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse bildades av Adoptionscentrum för att främja insamling
till det internationella utvecklingssamarbetet. Adoptionscentrums biståndsverksamhet
bedrivs under namnet Föräldralösa Barn - en del av Adoptionscentrum. Insamlingsstiftelsen
bidrar med egeninsats till Adoptionscentrum biståndsprojekt.
Stiftelsens verksamhet för barn finansieras till största delen av gåvor från privatpersoner,
dels från månadsgivare via autogiro, de som sparar via Humanfonden och de givare som ger
engångsgåvor.
Efterföljande ekonomisk redovisning innefattar enbart Insamlingsstiftelsen. I
förvaltningsberättelsen beskrivs dock även biståndet som Föräldralösa Barn - en del av
Adoptionscentrum bedriver. Dessa biståndsprojekt drivs med bidrag från Forum Civ och
medel från stiftelsen.
Stiftelsens angelägenheter och förvaltning av dess medel skall handhas av en styrelse
som utses och entledigas av Adoptionscentrums styrelse.
Stiftelsen innehar 90-konto och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll och
är medlem i Giva Sverige.
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Innehåll
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Organisationsnummer: 802406-2559
Förväntad framtida utve ckling
Den största delen av insamlade medel kommer från Adoptionscentrums medlemmar.
I tider då medlemskap i ideella föreningar generellt minskar som företeelse i
samhället är dock flera insamlingsalternativ nödvändiga för att kompensera för
nedgången. Detta innebär att insamlingen i ökad grad kommer rikta sig till
målgrupper utanför medlemsgruppen framför allt genom insamlingssamarbeten och
insamling via sociala medier med målsättning att bibehålla insamlingsnivåerna stabila
över tid.

Genomförda och pågående projekt /Resultat och effekter
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Föräldralösa Barn (hädanefter förkortat FB) arbetar för barns rättigheter. FB har under
året stärkt samarbetspartners som aktörer och deras direkta arbete med barn och unga,
samt bidragit med kompetens inom organisationsutveckling, kunskaper i barnrätt,
ekonomihantering, och hur de bättre ska nå ut med sina sakfrågor.
I de flesta av projekten har FB utbildat vuxna med ansvar för barns rättigheter. Det kan vara
föräldrar, barnhemspersonal, personer som är verksamma i den sociala sektorn eller andra
beslutsfattare.
Genom att sprida information och verktyg hur man skyddar barn mot alla former av
övergrepp och exploatering har våra partners nått ut till sina målgrupper.
I Sverige har en informationskampanj nått ut till femtusen människor med det viktiga
budskapet att barnhem inte är ett hem för barn.
Långsiktiga effekter av FB:s insatser är att situationen för barn på institutioner och barn
utan föräldraomsorg blir mer uppmärksammat. Under 2021 har vi samarbetat med 25
partners i Vietnam, Indien, Filippinerna, Serbien, Etiopien, Sydafrika, Zambia och Colombia.
Genom FB:s insatser har förutsättningar skapats för att fler barn ska få möjlighet att växa
upp i familj och få sina grundläggande rättigheter tillgodosedda i större utsträckning. Minst
22 000 flickor och pojkar har nåtts direkt av projekt under 2021 och i ökad utsträckning fått
sina rättigheter uppfyllda och är bättre rustade för vuxenlivet.
FB:S arbete har bland annat:
• Bidragit till förändringar i uppfyllandet av barns rättigheter genom att fler barn
har fått möjlighet att växa upp i familj, har fått ökat skydd mot övergrepp och sina
rättigheter till utbildning och deltagande tillgodosedda.
• Bidragit till att 22 000 barn fått lära sig om sina rättigheter, fått möjlighet att gå
i skolan, fått tillgång till utveckling och en röst i beslut som gäller dem.
• Bidragit till att barn och unga inom FB:s projekt är bättre skyddade mot
övergrepp och utnyttjande. Arton samarbetsorganisationer har fått ökade
kunskaper om barns skydd och säkerhet och utvecklat egna policys.
• Genom att förebygga att barn placeras på institution och arbeta för att
motverka fattigdom, ojämställdhet och diskriminering på grund av
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funktionsnedsättning och hiv har barn kunnat stanna i sina familjer och få tillgång
till utbildning och hälsovård.
Pandemin har fortsatt påverka FB:s samarbetsorganisationer runt om i världen och
redan utsatta grupper har drabbats hårt. Partners har genom att ställa om och vara
flexibla kunnat fortsätta nå ut till sina målgrupper med fokus på barns rättigheter och
skydd. Man har även bidragit till att minska smittspridning genom att sprida
information och säkerställa att hälsoriktlinjer följs. FB har också riktat särskilt
akutstöd i form av mat, mediciner, tvålar och andra hygienartiklar till utsatta grupper
i samarbete med FB:s partnerorganisationer i början av 2021.

Insamlingsstiftelsens styrelse har arbetat ideellt och bidragit till verksamhetens
utveckling och positiva resultat. Tack vare deras insatser med digitalt
informationsmaterial har en julkampanj med budskapet ”Barnhem är inte ett hem för
barn” nått ut till ca 7 000 personer. Roj Teatern skapade en insamling till Föräldralösa Barn i
samband med att de spelade Charles Dickens roman Oliver Twist i Stockholm i slutet på året.
Hållbarhet
I alla projekt verkar FB i enlighet med biståndspolicyn för ett hållbart användande av
jordens resurser. Miljö- och klimatperspektivet integreras i alla insatser.
FB arbetar medvetet för att inte förvärra konflikter utan i stället stödja faktorer som
minskar riskerna för detta utifrån Do No Harm principen.
Vad är det som kostar?
FB:s kostnader består av ändamålskostnader samt kostnader för insamling och
administration.
Ändamålskostnader: Kostnader som används till Föräldralösa Barns
biståndsverksamhet.
Insamlingskostnader och administrationskostnader: Kostnader för de aktiviteter som
behövs för att samla in gåvor från privatpersoner samt kostnader för administration.
Insamlingsstiftelsen beviljade 2021 projektbidrag på 100 tkr till Föräldralösa Barn – en
del av Adoptionscentrum. 10 tkr beviljades till nätverket Colombiagruppen samt 33
tkr som stöd för partnerorganisationen WU Yen Bai.
Särskilda omständigheter har resulterat i att det projektbidrag som stiftelsen ger är
på en lägre nivå än tidigare år, både i absoluta tal och som procent av insamlade
medel. Detta beror på engångshändelser 2020 som innebar att ackumulerad
utdelning från Humanfonden fördes över till stiftelsen, en större testamenterad gåva
under 2021 samt ett minskat krav på egeninsats från Forum Civ under 2020 och 2021.
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Från och med 2022 kommer ändamålskostnaderna öka och förväntas att återigen
uppgå till 75% av insamlade medel. Ackumulerade medel bidrar till att säkerställa
våra långsiktiga strategier och partnerskap i nästa femårsperiod.

Totalt insamlade medel 2021 minskade jämfört med 2020, från 2 953 tkr till 2 065 tkr
vilket speglar att 2020 påverkades kraftigt positivt av att Adoptionscentrums samtliga
insamlade medel till biståndsverksamhet, huvudsakligen från sparare i Humanfonden,
fördes över till insamlingsstiftelsen Föräldralösa Barn. En jämförelse år över år
exklusive den engångshändelsen visar att Adoptionscentrums insamlingsverksamhet
ökade 2021, från 649 tkr till 2 065 tkr där den största bidragande orsaken var en
testamentsgåva. Huvuddelen av insamlade medel kommer från Adoptionscentrums
medlemmar, dock har sociala medier bidragit till att nå ut också till allmänheten.
Stiftelsen hade vi årsskiftet månadsgivare som tillsammans under året gav 188 tkr.
Förvaltning
Stiftelsens styrelse har haft fyra sammanträden under året.
Förvaltningen av verksamheten har skett genom styrelsens ideella arbete samt genom
arbete och stöd från Adoptionscentrum.
Information
•
•
•
•

Tackbrev med information om biståndsverksamheten har sänts ut till
projektföräldrar och andra som gett bidrag till insamlingsstiftelsen.
I varje nummer av Adoptionscentrums medlemstidning A - tidskrift om
adoption publiceras information från projekten.
Stiftelsen innehar 90-konto och står under kontroll av Svensk
Insamlingskontroll.
Föräldralösa Barn – en del av Adoptionscentrum har en hemsida,
www.foraldralosabarn.se, där beskrivs även insamlingsstiftelsen.

Viktiga händelser under året
Året som helhet har präglats av Covid-19. Dock bedöms inte pandemin nämnvärt ha
påverkat insamlingen negativt.
Från och med den 28 oktober 2021 är det möjligt att få skatteavdrag för gåvor till
Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse
FB har som ett led i dess strävan att skydda barn inom verksamheten tagit fram en
uppförandekod. Koden hjälper FB att alltid agera ansvarsfullt, med gott omdöme och med
barnets bästa i fokus.
Under året har en testamentsgåva erhållits på 1 142 tkr
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Resultat och ställning
Resultatet 2021 uppgår till 1 769 tkr jämfört med 2 360 tkr 2020.
Utbetalningar till ändamålet i förhållande till totala intäkter uppgick till 7% (15%),
jämfört med kravet från Svensk Insamlingskontroll, 75%. Nyckeltalet för
insamlingskostnader i förhållande till medel från allmänheten uppgick till låga 2%
(2%). Administrationskostnaderna i förhållande till totala intäkter är mycket låga och
uppgick till 6% (3%) jämfört med Svensk Insamlingskontrolls tak på 25 %. Nyckeltalen
har påverkats av den för insamlingen stora testamenterade gåvan samt det minskade
kravet på egeninsats från Forum Civ. Från och med 2022 förväntas utbetalning för
ändamålet återgå till nivåer runt 75 procent.
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Förändring av eget kapital
Resultatet av verksamheten samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Noter till bokslut 2021 för Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse
Redovisningsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av Stiftelselagen,
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3) samt anvisningar från Svensk
Insamlingskontroll. Anvisningar från Giva Sverige har även
beaktats i tillämpliga delar. Redovisningsprinciper är
oförändrade från föregående år.
Bidrag och gåvor
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Insamlade medel hanteras som gåvor och intäktförs då de
erhålles.
Övriga intäkter

Övriga intäkter redovisas vid uppkomst.
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Stockholm enligt digital signatur

Jonas Andersson
Ordförande

Johan Högberg

Kerstin Gedung

Eva-Maria Rask
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Roger Bjursell

Min revisionsberättelse har avgivits enligt digital signatur

Tomas Randér
Auktoriserad revisor, FAR
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse för räkenskapsåret
2021.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens
finansiella ställning per den 2021-12-31 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även
för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om
förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ till att göra detta.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för min revision för
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig
om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar
i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i
de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de
revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller
förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen,
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de
underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt
som ger en rättvisande bild.
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Rapport om andra krav enligt lagar och
andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse för räkenskapsåret
2021.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande,
eller
- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen
garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i
Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen
på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är
väsentliga för verksamheten och där avsteg och
överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.
Täby enligt digital signatur

Tomas Randér
Auktoriserad revisor, FAR
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Jag måste informera styrelsen om bland annat
revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som
jag identifierat.
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