Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse

Organisationsnummer: 802406-2559

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019
Styrelsen för Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse, med säte i Stockholm avger
härmed följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Ändamål
Stiftelsens ändamål är att samla in medel till förmån för barns och ungdomars vård,
fostran eller utbildning på ett internationellt plan med särskild inriktning på sådana
barn som är övergivna eller riskerar att överges.
Viktiga händelser under året
Projektkostnader
Styrelsen har beviljat ett bidrag på 842 tkr som egeninsats till Adoptionscentrums
program "Alla barn har rätt att växa upp i en familj 2017 - 2021". Detta är en
signifikant ökning jämfört med föregående år. Bidraget har använts som egeninsats i
det Forum Syd beviljade programmet som totalt omfattar 26 projekt i 8 länder med en
sammanlagd omfattning av 55,6 Mkr över fem år.
Insamlingsarbete
Insamlingsresultatet för 2019 blev något högre än 2018, totalt samlades 780 tkr (674)
in.
Samverkan med Adoptionscentrum är fortfarande den viktigaste förutsättningen för
stiftelsens verksamhet då den största delen av insamlade medel kommer från
Adoptionscentrums medlemmar. I tider då medlemskapet minskar är dock flera
insamlingsalternativ nödvändiga för att kompensera för nedgången.
Ökningen år över år beror huvudsakligen på att stiftelsen varit framgångsrik i sin
satsning på insamling via facebook, samt att både insamling via lokalavdelningar och
företag ökat.
Insamlingen i samband med Adoptionscentrums medlemsavisering, insamlingsbrev,
facebook mm inbringade 518 tkr till Föräldralösa Barn, vilket var högre än 2018 (420).
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Stiftelsen hade vi årsskiftet 122 (111) månadsgivare som tillsammans under året gav
188 (193) tkr.
Genomförda och pågående projekt
Inga projekt har bedrivits inom ramen för Föräldralösa Barn under året.
Naz har tidigare år beviljats medel av Föräldralösa Barn för ett projekt om lifeskills.
Projektmedlen har återförts till ej ändamålsbestämda medel i eget kapital då projektet
inte kommer genomföras.
Förvaltning
Stiftelsens styrelse har haft tre sammanträden under året.
Förvaltningen av verksamheten har skett genom styrelsens ideella arbete samt genom
arbete och stöd från Adoptionscentrum.
Information
• Tackbrev med information om stiftelsens insatser för barn har sänts ut till
stiftelsens projektföräldrar och andra som gett bidrag till stiftelsen.
• I varje nummer av Adoptionscentrums tidning Att Adoptera presenteras något
av de pågående biståndsprojekten.
• Stiftelsen innehar 90-konto och står under kontroll av Svensk
Insamlingskontroll.
• Stiftelsen har en hemsida, www.foraldralosabarn.se.
Resultat och ställning
Resultatet uppgår till -202 tkr jämfört med 32 tkr 2018.
Utbetalningar till ändamålet i förhållande till totala intäkter uppgick till 108% (77%),
jämfört med kravet från Svensk insamlingskontroll, 75%.
Nyckeltalet för insamlingskostnader i förhållande till medel från allmänheten uppgick
till 7% (6%). Kostnaderna (exklusive ändamålskostnader) i förhållande till totala
intäkter uppgick till 18% (18%).
Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Utnyttj. Av ändamålsbest. Medel
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbestämda
medel

Övrigt fritt
eget kapital

Summa
kapital

110

1 788
-202
110

1 898
-202
0

-110

0

1 696

Resultatet av verksamheten samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av
efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkningar för Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse
Org nr 802406-2559
Belopp i tkr
Not

2019
780
780

2018
674
674

2
3
4

-842
-55
-84
-982

-520
-37
-86
-643

Verksamhetsresultat

-202

32

Resultat efter finansiella poster

-202

32

Årets resultat

-202

32

Intäkter
Insamlade medel
Summa intäkter
Ändamålkostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
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Balansräkningar för Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse
Org nr 802406-2559
Belopp i tkr
2019-12-31
Not
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
0
Kortfristig fordran
1
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
0
Kassa och bank
1 891
Summa tillgångar
1 892
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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2018-12-31
0
0
2 492
2 492

0
1 898
-202
1 696

110
1 757
32
1 898

0
71
124
196

0
72
521
593

1 892

2 492
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Noter till bokslut 2019 för Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer 802406-2559
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt Anvisningar från Svensk insamlingskontroll,
SFI. Anvisningar från FRII har även beaktats i tillämpliga delar.
Verksamhetsintäkter
Intäkter redovisas till verkligt värde. Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som
organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Gåvor
En transaktion där organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde, utan att
ge tillbaka motsvarande värde i utbyte, är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls för att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och
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. Intäkter i form av gåvor intäktsförs som
huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Gåvor avser främst insamlade medel från
privatpersoner, företag och organisationer. Gåvor redovisas normalt enligt kontantprincipen
men om en gåva avser en bestämd tidsperiod periodiseras gåvan över denna period genom
avsättning till ändamålsbestämda medel i eget kapital.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Detta innebär att
intäktsredovisning endast sker när det i hög grad är sannolikt att bidraget inte kommer att
återkrävas. Bidrag är till största del likvida medel från aktörer som Radiohjälpen och olika
stiftelser.
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Noter till bokslut 2019 för Föräldralösa Barn, Insamlingsstiftelse
Organisationsnummer 802406-2559
Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd för ideella föreningar samt Anvisningar från Svensk insamlingskontroll, SFI. Anvisningar från
FRII har även beaktats i tillämpliga delar.

2019

2018

701
17
63
780

613
4
58
674

842
842

520
520

Not 3 Insamlingskostnader
Bankkostnader, blanketter, tryckning samt porto
Summa insamlingskostnader

55
55

37
37

Not 4 Administrationskostnader
Revisionsarvode
Avgift till länsstyrelsen, SFI och FRII
Ersättning till Adoptionscentrums kostnader
Bankkostnader och övrigt
Summa administrationskostnader

15
5
61
2
84

10
11
62
2
86

2019-12-31

2018-12-31

0
0

110
110

Not 1 Insamlade medel
Gåvor från allmänheten
Gåvor från Adoptionscentrums lokalavdelningar
Gåvor från företag
Summa insamlade medel
Not 2 Ändamålskostnader
Bidrag till Adoptionscentrums biståndsprojekt
Summa ändamålskostnader

Not 5 Anställda och personalkostnader
Stiftelsen har inte haft några anställda och några löner har inte betalats ut.

Not 6 Ändamålsbestämda medel
FB projekt NAZ
Summa ändamålsbestämda medel

Not 7 Händelser efter balansdagen
Den av WHO förklarade covid-19 pandemin bedöms ha ingen eller marginell påverkan på
Föräldralösa Barns insamlingsverksamhet under 2020
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RETORA
REVISION & RADGIVNING

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Föräldralösa barn,
Insamlingsstiftelse
Org.nr 802406-2559
Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för
Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse för räkenskapsåret
2019.
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 2019-12-31 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 likvidera stiftelsen, upphöra med
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av 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.

2 (2)

- 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.

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.

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.

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.

Rapport om andra krav enligt lagar och
andra fiirfattningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Föräldralösa barn, Insamlingsstiftelse för räkenskapsåret
2019.
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.
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