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Förvaltningsberättelse
Översikt
Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige (hädanefter kallad
Sightsavers Sverige) grundades i Sverige i januari 2013 för att människor i
Sverige ska kunna hjälpa oss att nå vårt mål att eliminera alla former av blindhet
som kan undvikas och främja lika möjligheter för personer med
funktionsnedsättning.
Sightsavers Sverige är en ideell insamlingsorganisation som är registrerad hos
Länsstyrelsen i Stockholms län med organisationsnummer 802477-8188.
Sightsavers Sverige är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett 90konto och ett postgirokonto, PG 90 03 63-3/BG 900-3633, och även Swish 123
900 36 33 (kopplat till 90-kontot). Officiell adress är Postbox 24110, 104 51
Stockholm och webbplatsen är www.sightsavers.se.

Vår vision
Sightsavers vision är en värld där ingen blir blind på grund av orsaker som kan
undvikas och där personer med nedsatt syn kan delta i samhället på lika villkor.

Vår mission
Sightsavers är en internationell organisation som tillsammans med
samarbetspartner i utvecklingsländer arbetar för att eliminera alla former av
blindhet som kan undvikas och för att främja lika möjligheter för personer med
funktionsnedsättning.

Vårt syfte
Syftet med stiftelsen är att:
1. Främja hälsa och alltid med särskilt fokus på att vidta eller stödja åtgärder som
förebygger och botar blindhet.
2. Främja utbildning för personer med funktionshinder och alltid med särskilt fokus
på personer som är blinda.
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3. Förebygga eller lindra fattigdom bland personer med funktionsnedsättning och
alltid med särskilt fokus på personer som är blinda.
Sightsavers Sverige är en del av Sightsavers globala organisation, som har sitt
säte i Storbritannien. Den globala organisationen har åtta insamlingsavdelningar
runt om i världen. Den äldsta finns i Storbritannien och grundades på 50-talet,
och det senaste tillskottet är vårt Norgekontor. Organisationen har även kontor
runt om i Afrika och Asien där man arbetar med programgenomförande.
2019 var ett framgångsrikt år för Sightsavers, inte minst i kampen mot
försummade tropiska sjukdomar. Tack vare arbetet med att eliminera trakom
kunde Ghana som första land i Afrika söder om Sahara bekräfta att man blivit fritt
från trakom. Dessutom gick Världshälsoorganisationen (WHO) ut med
information om att risken för trakom hade minskat med 91 % globalt sedan 2002.
Vi inledde vår kampanj Equal World där det internationella samfundet uppmanas
att säkerställa att den globala utvecklingen är inkluderande för personer med
funktionsnedsättning på varje nivå av beslutsfattande och i alla livets områden.
Kampanjen fortsätter att uppmuntra människor att engagera sig och hjälpa
Sightsavers att skapa en mer rättvis värld.
Sightsavers Sverige samlade under 2019 in 6 134 958 kr från allmänheten. Det
var en nedgång jämfört med de två föregående åren, trots att man gjort
ytterligare investeringar i insamlingsprogrammet.

Strategi, mål och aktiviteter
Sightsavers långsiktiga strategi uppdaterades i början av 2019 (som tillägg till
tidigare uppdateringar från 2011 och 2014) för att ta hänsyn till tillväxtökningen,
vilket även Svensk Insamlingskontroll informerats om. I strategin specificeras
delmål och planer som regelbundet anpassas enligt de indikatorer vi använder
för att mäta vår framgång.
Strategin visar hur starka banden är mellan Sightsavers Sverige och den globala
organisationen. Den understryker vikten av att samla in medel till våra globala
program och eftersträvar att den svenska avdelningen ska bli en viktig del i
Sightsaversfamiljen. Förutom vårt fokus på att generera intäkter så har vi riktat
vår uppmärksamhet mot att diversifiera våra inkomstkällor, öka medvetenheten
om organisationen och dess verksamhet bland olika intressenter, utveckla
innovativa digitala insamlingssamarbeten och strategiska partnerskap och
fördjupa organisationens närvaro och arbete på den svenska marknaden.
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Sightsavers Sveriges SIM-kort: Strategikarta

Stödmottagare
Grundläggande syfte

Berörda parter
Sveriges bidrag
Kapacitet
Vad vi måste vara bra
på
Lärande och tillväxt
Människor och
relationer
Resurser

Demonstrera skalbara
och kostnadseffektiva
tillvägagångssätt inom
ögonvård som stärker
hälso- och
sjukvårdssystemen

Demonstrera skalbara och
kostnadseffektiva
tillvägagångssätt inom
utvecklingen av
inkluderande utbildning för
barn med
funktionsnedsättning i
deras närmiljö

1. Skydda/öka obegränsade
nettointäkter från individuella gåvor
med konkurrenskraftig avkastning
på investeringar
4. Stärka vårt
förhållande med
Svensk
Insamlingskontroll

Demonstrera skalbara
och kostnadseffektiva
tillvägagångssätt som har
positiv effekt på
inkludering och egenmakt
för personer med
funktionsnedsättning

2. Öka intäkterna från företag,
stiftelser, stora givare & arv

5. Stärka det svenska
teamet och deras expertis

8. Utveckla kapaciteten på brittiska
kontoret & hos
Stockholmspersonalen

6. Stärka våra
insamlingsnätverk

9. Säkerställa rätt nivå av
insamlingsexpertis

Leverera integrerade
program som stödjer
de globalt fastställda
målen för försummade
tropiska sjukdomar

3. Säkerställa effektiv
rapportering av insamlingens
resultat och utfall till Sightsavers
Global
7. Öka allmänhetens
deltagande

10. Skapa starka nätverk och
förhållanden inom Sightsavers

11. Maximera synergieffekter genom att tillvarata Sightsavers globala kapacitet och tillgångar

Demonstrera
synergieffekter
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Viktiga händelser och insamlingsresultat
I syfte att öka antalet givare fattade styrelsen i början av året beslut om en
reviderad budget som innebar investeringar om ytterligare 1,705 miljoner kr
utöver tidigare antagen budget, vilket även Svensk Insamlingskontroll informerats
om i och med att detta innebar att nyckeltalen för året kunde påverkas negativt.
Insamling har tidigare utgjort en utmaning och har givit blandade resultat, men
den justerade budgeten och de ökade resurserna syftade till att Sightsavers
Sverige kunde arbeta vidare enligt organisationens tillväxtstrategi.
Styrelsen beslutade under första kvartalet att lansera en omfattande
insamlingsplan för hela landet. Planen inkluderade ett nytt försök med tv-reklam
efter fem års bortovaro.
En ökad insats på sociala medier inkluderade en kampanj på Facebook och
andra plattformar för att generera nya potentiella givare. Kampanjen gav till en
början goda resultat. Nya kontakter lotsades via e-post på en omvandlingsresa
för att säkerställa en gåva. I slutändan ledde dock inte det stora antalet nya
potentiella givare till ett högt antal gåvor.
Det digitala arbetet under 2019 inkluderade även flera PPC-kampanjer (betala
per klick) och aktiviteter via e-post (27 e-brev under loppet av ett år). Båda dessa
inkomstkanaler presterade inledningsvis bra men misslyckades med att ge goda
omvandlingsration, vilket i slutändan betyder att de inte är finansiellt hållbara.
I juli lanserades tv-reklam med direkt svar. Här inbjöds människor att svara via
sms eller över nätet för att skapa ett autogiro. Kampanjen mötte inte målet och i
slutändan rekryterades bara 10 % av antalet i prognosen för nya givare via
autogiro. Sms-givarna var större till antalet men uppföljningen med telemarketing
för att omvandla deras stöd till autogiro gav bara en svarsfrekvens på 7 %. Det
gjordes ett nytt försök med tv-reklam i december men resultaten haltade även
där. Med en så låg rekrytering valde man att ställa in den uppföljande
telemarketing-kampanjen.
Direktreklamskampanjerna gick också trögt under 2019. Ett kampanjbrev som
skickades ut under jul till existerande givare gav visserligen nästan 389 000 kr,
inklusive en stor gåva på 30 000 kr. Insamlingen hade dock inte nått break-even
utan den stora enskilda gåvan.
Under samma period skickades även ett rekryteringsbrev ut till 28 000 potentiella
givare. Kampanjen gav mindre än hälften av intäktsmålet och hade en avkastning
på investering på endast 0,12.
2019 blev vi medlemmar i Forum Syd. Tack vare ett mindre bidrag kunde vi
genomföra en förstudie av ett projekt inom förskoleverksamhet på landsbygden i
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Malawi, vilket har ökat antalet barn med funktionsnedsättning som har tillgång till
inkluderande förskoleutbildning. I studien tittade man på hur föräldrar,
lokalsamhällen och organisationer för personer med funktionsnedsättning kunde
stödja projektet och på så sätt hjälpa dem till en tydligare förståelse av rättigheter
för barn med funktionsnedsättning och öka deras möjligheter att påverka
beslutsfattare för att få en inkluderande förskoleverksamhet av god kvalitet. Vi
har följt upp förstudien med att presentera ett förslag om vidareutveckling av
arbetet till en annan bidragsgivare.
Företagsintäkterna 2019 uppgick till 178 100 kr. De kom från Meepo (157 000 kr)
och Essilor (21 100 kr).

Nyckeltal
Sightsavers rapporterar tre typer av nyckeltal, vilket ligger i linje med kraven från
Svensk Insamlingskontroll. Se tabellen nedan:
Nyckeltal

Mål

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Administrativa kostnader (inkl.
insamlingskostnader) / Totala intäkter

< 25 %

27 %

21 %

47 %

59 %

69 %

86 %

Insamlingskostnader / Medel från allmänheten

< 25 %

31 %

21 %

92 %

124 %

159 %

472 %

Ändamålskostnader / Total intäkter

> 75 %

54 %

78 %

53 %

41 %

31 %

14 %

Under 2019 gick alla intäkter från allmänheten, både regelbundna och
engångsgåvor och bidrag från företag, till våra program, både i form av
övergripande och specifik finansiering av program kopplade till ögonhälsa,
utbildning, social inkludering och försummade tropiska sjukdomar. Medlen som
gick till våra aktiviteter stod för 53.6 % av de totala intäkterna. Det finansiella
stödet från Sightsavers UK till Sightsavers Sverige användes för att täcka
kostnaderna för administration och insamling, som uppgick till 27,5 % av
omsättningen.
Efter överenskommelsen med Svensk Insamlingskontroll blev kostnaderna för
administration och insamling högre 2019 än under 2018. Därför visar resultatet
för 2019 tyngre investeringar i våra insamlingsaktiviteter, särskilt i aktiviteter som
syftar till att rekrytera nya bidragsgivare.
Noteras bör att en del av de insamlade medlen under 2019 inte har överförts till
programverksamhet förrän under 2020, vilket innebär att detta påverkar
nyckeltalen negativt under 2019.
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Ledning och styrning
Under 2019 bestod Sightsavers Sveriges styrelse av sju medlemmar och tre
suppleanter. De stöttas av Sightsavers egna experter inom juridik, styrning och
finans.
2019 var Elaine Lee ordförande i styrelsen. Övriga medlemmar var Maria
Lindegård Eiderholm, som bidrog med svensk juridisk expertis, Rebecca Jupp,
Sightsavers globala insamlingschef, Mike Straney, Sightsavers chef för stora
givare, Anna Becker, chef för institutionell finansiering, Tove Engström och
Thérèse Lundquist.
Styrelsen utses i enlighet med stadgarna av Sightsavers UK.
Styrelsemedlemmarna får ingen lön eller annan finansiell ersättning för sitt
styrelsearbete.
Thomas Lönnström på EY i Stockholm är utsedd revisor.
Styrelsen träffades sex gånger under 2019.
Allt arbete i Sverige planeras och utförs tillsammans med Sightsavers UK och det
globala insamlingskontoret, lett av Rebecca Jupp.
Sightsavers Sverige samarbetar med många olika parter. I samband med
insamling sköts till exempel datahanteringen och den svenska kundservicen av
Arel-Data i Solna. För produktion och distribution av insamlingsmaterial
samarbetar vi med PostNord och Mindwize, och drift och hantering av SMSdonationer sköts av Cellsynt. Sightsavers har ett globalt redovisningssystem.

Sightsavers globala program
Följande avsnitt handlar om Sightsavers globala arbete. Sightsavers Sverige
bidrar till det genom ett obegränsat bidrag till Sightsavers UK, som sköter all
programaktivitet på uppdrag av den globala gruppen.
Skyddar syn
Vi skyddar syn genom att leverera ögonoperationer till människor i behov och
utbilda ögonsjukvårdare och kirurger att ge synräddande behandlingar.
Med hjälp av lokala volontärer distribuerar vi även läkemedel för att skydda
människor mot sjukdomar som orsakar blindhet i några av världens allra
fattigaste länder.
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I alla länder där vi arbetar samarbetar vi med deras respektive hälsodepartement
på alla nivåer. I en del av våra mer omfattande program arbetar vi tillsammans
med andra internationella icke-statliga organisationer, t.ex. Helen Keller
International, Fred Hollows Foundation och Orbis. Vi samarbetar också med en
rad icke-statliga sjukhus, särskilt i Indien och Bangladesh.
Vi fortsätter vårt arbete med skolhälsoprogram i samarbete med
utbildningsdepartementen och integrerar synundersökningar med behandling av
icke-åtgärdade synfel tillsammans med remittering för grå starr hos barn och
andra synproblem.
Synproblem och ögonsjukdomar vi behandlar och förebygger inkluderar: grå
starr, brytningsfel, trakom, flodblindhet glaukom och diabetesretinopati.
1.
Försummade tropiska sjukdomar
Försummade tropiska sjukdomar är en av huvudorsakerna till blindhet som kan
förebyggas. De är vanligast i avlägset belägna områden, städernas slumområden
och konfliktzoner. Sjukdomarna drabbar över en miljard människor över hela
världen och kan orsaka allvarliga fysiska funktionsnedsättningar livet ut. Men
dessa sjukdomar kan förebyggas, behandlas och elimineras.
Sightsavers samarbetar med tusentals lokala volontärer för att distribuera flera
miljoner behandlingar som skänkts för att skydda människor mot försummade
tropiska sjukdomar och utbilda dem om vikten av god hygien för att förebygga
infektioner.
Vi stödjer integrering och koordinering i program som arbetar med försummade
tropiska sjukdomar där vi är delaktiga för att nå elimineringsmålen i de nationella
övergripande handlingsplanerna.
Vi säkerställer att projekt för försummade tropiska sjukdomar främjar jämställdhet
och är inkluderande för personer med funktionsnedsättning.
Vi stödjer förstärkning av hälso- och sjukvårdssystem.
Vi levererar värde för pengarna och strävar efter att maximera effekten av varje
krona för att förbättra människors liv.
Vi strävar efter att nå de allra fattigaste människorna som bor på platser med
dålig eller ingen tillgång till sjukvård.
Mycket av vårt arbete utförs genom olika samarbeten, allt för att främja målen
enligt Världshälsoorganisationens färdplan för 2020.
2.
Social inkludering
800 miljoner människor i låg- och medelinkomstländer runt om i världen har en
funktionsnedsättning. Många av dem nekas dessutom grundläggande mänskliga
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rättigheter. Att stödja personer med funktionsnedsättning har varit en viktig del i
Sightsavers arbete ända sedan organisationen grundades på 50-talet. Vårt
arbete inom detta område fokuserar på:
Utbildning: Vi främjar högkvalitativ inkluderande utbildning så att alla barn har
möjlighet att gå i skolan.
Sysselsättning: Vi arbetar med nationella och lokala partner i låg- och
medelinkomstländer för att stärka egenmakten för personer med
funktionsnedsättning så att de kan försörja sig och sina familjer och bli
ekonomiskt självständiga.
Hälsa: Personer med funktionsnedsättning har ofta sämre hälsa än andra och det
ofta på grund av diskriminering. Vi verkar för att alla, oavsett var de bor, har
tillgång till överkomlig sjukvård.
Politik: Många länders valsystem är inte inkluderande, vilket gör att personer med
funktionsnedsättning ofta exkluderas. Vi arbetar tillsammans med lokala
organisationer för att bekämpa diskrimineringen och främja inkluderande val .
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Sightsavers Sverige 2020
Sightsavers Sverige har haft ett par tuffa år. Trots vissa framgångar på
företagsfronten och enstaka insamlingsframgångar har utvecklingen inte varit
tillräcklig för att möta de egna målen.
Den justerade budgeten under inledningen av 2019 gjorde att Sightsavers
kunde investera mer i sitt insamlingsprogram med pilottester och nya försök i
ett antal kanaler som fungerar väl i andra insamlingsområden. Trots att dessa
kanaler visat sig framgångsrika i andra områden har de inte givit
kostnadseffektiva resultat i Sverige.
För att nå framgång med insamling i Sverige är det nödvändigt att en kärna av
givare rekryteras, från vilka regelbundna gåvor sedan kan hjälpa till att
finansiera den pågående rekryteringen av andra. Utan den nödvändiga
kärnan blir den framtida verksamheten, inom ramen för regleringarna om
insamlingskvoter, extremt utmanande.
Trots stöd från Svensk Insamlingskontroll och donationer från företag, kunde
Sightsavers Sverige inte nå sina mål och avslutade året med en
insamlingsverksamhet som förblir olönsam. Som en direkt konsekvens av
detta har Sightsavers fattat det svåra beslutet att avsluta det svenska
insamlingsarbetet under loppet av 2020.
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Finansiell Redovisning
Flerårsöversikt (tkr)
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Verksamhetskostnader
Årets resultat
Balansomslutning

2019

2018

2017

2016

2015

8,853
6,420
2,176
258
-7,181
1,672
2,155

9,718
7,613
1,666
439
-9,659
59
1,665

19,922
9,286
10,461
175
-19,882
40
2,019

19,926
9,102
10,824
-19,920
6
2,946

18,860
7,700
11,160
-18,837
23
1,671

Förändring av eget kapital (kr)
Balanserat kapital

Totalt eget kapital

134,400
1,672,341
1,806,741

134,400
1,672,341
1,806,741

Ingående balans 2019-01-01
Årets resultat
Utgående balans 2019-12-31

Resultaträkning
Funktionsindelad resultaträkning
Not

Belopp i kronor

01/01/2019

01/01/2018

31/12/2019

31/12/2018

Verksamhetsintäkter
Gåvor

3

6,420,258

7,613,353

Bidrag

3

2,175,556

1,665,579

Nettoomsättning

7

257,393

438,952

8,853,207

9,717,884

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

4,5,6,7,8

Ändamålskostnader

4

-4,747,917

-7,613,353

Insamlingskostnader

5.7

-1,920,837

-1,569,785

-512,113

-476,110

-7,180,866

-9,659,248

1,672,341

58,636

Administrationskostnader

6

Summa verksamhetskostnader
Årets resultat
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Balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

Not

31/12/2019

31/12/2018

Fordran Sightsavers Norge

0

219,476

Fordran Sightsavers UK

9

1,177,117

0

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

107,515

84,320

32,258

0

1,316,890

303,796

837,683

1,360,932

Summa omsättningstillgångar

2,154,573

1,664,728

Summa tillgångar

2,154,573

1,664,728

Övriga fordringar
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank

11, 15

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital

1,806,741

134,400

Summa eget kapital

1,806,741

134,400

7,500

103,064

0

0

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Skuld till Sightsavers UK

12

0

1,110,916

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

13

340,331

316,348

347,831

1,530,328

2,154,573

1,664,728

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys
01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

1,672,341

58,636

0

0

1,672,341

58,636

Förändring av kortfristiga fordringar

164,023

-112,260

Förändring av kortfristiga skulder

-71,580

-301,337

1,764,784

-354,961

-2,288,033

-111,691

0

0

-2,288,033

-111,691

-523,249

-466,652

1,360,932

1,827,584

837,683

1,360,932

Belopp i kronor

Not

Verksamhetsresultat
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av verksamhetskapital
Förändringar i verksamhetskapital (rörelsekapital):

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Finansieringsverksamheten
Förändring i kassaflöde avseende avräkningskonto Sightsavers UK
Förändring i kassaflöde avseende avräkningskonto Sightsavers Norge
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva
Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Verksamheten startade under 2013.

Resultaträkningen
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.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har
ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett
erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet
bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad
beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen
avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som
anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans
värde med ersättningen.
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Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts.
Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget
uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för administration)
redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som
organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Nettoomsättning 2018 och 2019 avser vidarefakturerade lönekostnader till
Sightsavers UK och Sightsavers Norge. Se vidare not 7.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Endast när det är kostnader för särskilda åtgärder som behövs vid insamling och
genomförande av aktiviteter så fördelas kostnader från Sightsavers UK. Detta
avser bland annat inhyrning av personal, hyra för lokaler, redovisning. När
supporten är en del av de centrala allmänna funktionerna fördelas i allmänhet
inte kostnaderna. Materialkostnader och särskilda kostnader hänförliga till
organisationen debiteras Sightsavers. Många av supportaktiviteterna är
systematiserade. Under 2018 och 2019 har stiftelsen inte haft några särskilda
kostnader för insamling och aktiviteter. Se vidare not 7 och 8 nedan.
Sightsavers UK har, liksom föregående år, lämnat en kapitaltäckningsgaranti för
fortsatt drift under 2019.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens
uppdrag enligt stadgarna.
Ändamålskostnader avser kostnader för central projekthantering och
projektstyrning samt administrativ hantering av ansökningshandlingar för anslag.
Ändamålskostnaderna har utbetalats till Sightsavers UK enligt styrelsebeslut. Se
vidare not 4 nedan.
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Insamlingskostnader
Insamlingskostnader återspeglar de kostnader som organisationen haft för att
samla in medel. Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete
som riktar sig mot organisationens samtliga givare, d.v.s. såväl privatpersoner
som företag och organisationer. Detta omfattar både befintliga givare och arbetet
med att söka nya givare genom kampanjer, utskick och underhåll av
givarregister.
Insamlingskostnaderna består bland annat av kostnader för reklam, annonser,
informationsmaterial och kostnader för personal. Se vidare not 5 nedan.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera
organisationen. Exempel på sådana kostnader är styrelsemöten, revision av
själva organisationen och administrativa system. Administrationen utgör en
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Om en kostnad varken avser
ändamål, medlemsvård/-värvning eller insamling hänförs den till administration.
Se vidare not 6 nedan.

Leasing, hyra av lokaler
Organisationen har inga leasingkostnader.

Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande
kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster.
Alla pensionsförpliktelser klassificeras som avgiftsbestämda planer och redovisas
som en kostnad det år pensionen tjänas in.
Se vidare not 7 nedan.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget
annat anges nedan.
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Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till anskaffningsvärde
med tillägg för direkta transaktionsutgifter.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas, i den mån det
tillämpas, ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
I de fall organisationen fattat beslut om utbetalning av
forskningsbidrag/anslag/stöd och meddelat mottagaren men inte verkställt
utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld.

Avsättningar
En avsättning redovisas när organisationen har ett legalt eller informellt åtagande
som en följd av inträffade händelser och där organisationen förväntar sig att en
utbetalning kommer att krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas till den bästa
uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Intäktsredovisning
Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige tar hänsyn till upplupna
intäkter i redovisningen när organisationen blivit berättigad till insamlade medel
före det att utbetalning skett till organisationen. Värdet av dessa intäkter baseras
på bästa möjliga uppskattning t.ex. faktura, betalningsplan, donationer, egendom
mm. Dessa källor skall vara tillförlitliga och medföra minsta möjliga osäkerhet.
Fördelning av kostnader
En del kostnader fördelas till aktiviteter på basis av en uppskattning av den tid
som läggs ned på varje typ av aktivitet. Dessa uppskattningar har upprättats av
den personal som arbetat med aktiviteten ifråga.
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Valuta
Stiftelsens funktionella valuta är i SEK. Tillgångar och skulder i utländsk valuta
har omräknats till balansdagens kurs.
Stiftelsens intäkter och kostnader i utländsk valuta omräknas till dagskurs.

Not 3 Gåvor och bidrag
01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

285,300

161,900

6,134,958

7,451,453

6,420,258

7,613,353

2,175,556

1,665,579

-

-

2,175,556

1,665,579

6,420,258

7,613,353

0

0

Bidrag som har redovisats som intäkt

2,175,556

1,665,579

Summa insamlade medel

8,595,814

9,278,932

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

Bidrag till den totala ändamålsverksamheten genom Sightsavers UK.

4,747,917

7,613,353

Summa ändamålskostnader

4,747,917

7,613,353

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Företag och organisationer
Allmänheten
Summa gåvor
Bidrag som redovisats som intäkt
Bidrag
Sightsavers UK
Postkodstiftelsen
Summa bidrag
Totalt insamlade medel består av följande:
Gåvor som har redovisats i resultaträkningen
Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen

Not 4 Ändamålskostnader
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Not 5 Insamlingskostnader
01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

439,639

436,698

930,867

867,921

Datakostnader

-

-

TV-reklam och telemarketing

-

-

482,535

0

67,796

246,046

Trycksaker och övriga varor

-

-

Konsultkostnader

-

13,109

Övriga poster

-

6,011

1,920,837

1,569,785

01/01/2019
31/12/2019

01/01/2018
31/12/2018

Advokatarvoden

58,157

53,048

Revisionsarvoden

185,500

324,625

Redovisningsarvoden

52,438

-21,750

Konsultationer avseende redovisningstjänster

61,400

0

Prenumerationer och medlemsavgifter

51,929

24,918

794

190

Övriga poster

101,896

95,079

Summa administrativa kostnader

512,113

476,110

"Door to door" kostnader, gatuinsamling, annonser, digitala betalningstjänster,
supportkostnader mm.
Personalkostnader

Frilanstjänster
Bank- och transaktionskostnader

Summa insamlingskostnader

Not 6 Administrativa kostnader

Bud- och fraktkostnader

Not 7 Antal anställda, löner, andra ersättningar och sociala
kostnader
Stiftelsen har en anställd verksamhetschef i syfte att utveckla den svenska och
nordiska marknaden. Vidarefakturering av lönekostnader har skett med 25 % till
Sightsavers Norge och med 25 % till Sightsavers UK till och med juni 2019. Total
vidarefakturering under 2019 uppgår till 257 393 SEK (438 952 SEK) och har
redovisats som "Nettoomsättning".
2019-01-01--2019-12-31

2018-01-01--2018-12-31

Antal anställda

Varav antal kvinnor

Antal anställda

Varav antal kvinnor

1.0

1.0

1.0

1.0
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Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
31/12/2019
Antal på
Varav män
balansdagen

31/12/2018
Antal på
Varav män
balansdagen

Styrelseledamöter

7

1

7

1

Verksamhetschef

1

0

1

0

Totalt

8

1

8

1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2019-01-01--2019-12-31
Sociala kostnader
Löner och andra
(varav
ersättningar
pensionskostnader)

2018-01-01--2018-12-31
Sociala kostnader
Löner och andra
(varav
ersättningar
pensionskostnader)

Löner och andra ersättningar:
Styrelse

0

0

0

0

(0)
Verksamhetschef

644,852

(0)

272,887

622,554

236,477

(63 976)
644,852

(43 044)

272,887

622,554

236,477

Not 8 Leasing, hyra av lokaler
Insamlingsstiftelsen hyr inga egna lokaler. När personal fördelas till
organisationen från Sightsavers UK fördelas även kostnader för lokaler från
Sightsavers UK till organisationen. Eftersom organisationen inte haft några
fördelade personalkostnader under 2019 eller 2018 så har inte heller någon
fördelning skett av lokalkostnader från Sightsavers UK.

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar
31/12/2019

31/12/2018

Sightsavers Storbritannien

1,177,117

0

Summa

1,177,117

0

Se även not 12 nedan.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
31/12/2019

31/12/2018

Upplupna intäkter

107,515

84,320

Summa

107,515

84,320
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Not 11 Kassa och bank
31/12/2019

31/12/2018

Nordea kontonr 68 67 18-8

116,420

399,957

Nordea kontonr 90 03 63-3

721,263

960,975

Summa

837,683

1,360,932

31/12/2019

31/12/2018

0

1,110,916

0

1,110,916

Not 12 Övriga kortfristiga skulder
Sightsavers Storbritannien

Not 13 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
31/12/2019

31/12/2018

185,250

220,000

Materialkostnader

-

-

Annonser

-

-

Door to door

-

-

Datakostnader

-

-

Supportervårdskostnader

-

-

Digitala betalningstjänster

-

-

Fältstudier

0

0

44,228

31,295

8,531

-

38,125

22,500

-

-

64,197

42,553

340,331

316,348

Ernst & Young, revision och revisionsnära tjänster

Personalrelaterade kostnader
Advokatarvoden
Redovisningsarvode
Kontrollavgifter
Övrigt
Summa

Not 14 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser
31/12/2019

31/12/2018

Inga

Inga

Noter till kassaflödesanalysen.
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Not 15 Likvida medel
Följande delkomponenter ingår i likvida medel

31/12/2019

31/12/2018

Banktillgodhavanden

837,683

1,360,932

Summa

837,683

1,360,932
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Stockholm den

28 maj

2020

Elaine Lee

Maria Lindegård Ejderholm

Mark Ramsden

Min revisionsberättelse har lämnats den

29/5

Thomas Lönnström, Auktoriserad revisor
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