Vår vision är en värld där alla har tillgång
till rent vatten, sanitet och hygien.

Årsberättelse

WaterAid Sverige
1 april 2014 - 31 mars 2015
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Detta är WaterAid
Vår vision

Vår vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Vårt uppdrag
är att förändra liv genom tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap i hygien i världens
fattigaste samhällen. Vi samarbetar med lokala partners och påverkar beslutsfattare för
hållbarhet och maximal effekt.

Om oss

WaterAid är en internationell organisation som startade i Storbritannien 1981. Vi finns idag
i 37 länder och vi arbetar med att på olika sätt säkerställa tillgång till rent vatten, sanitet
och hygien för de allra fattigaste. WaterAid har funnits i Sverige sedan 2009. För att utrota
extrem fattigdom är det vår övertygelse att alla överallt måste ha tillgång till rent vatten,
toaletter och kunskap i hygien. Tillsammans kan vi nå dit till år 2030.

663
miljoner

människor i världen saknar
tillgång till rent vatten.

2,36
miljarder

Varför?

Utan rent vatten och sanitet hamnar människor i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.
Världen över slösar människor miljontals timmar på att hämta vatten, och barn dör av
diarrésjukdomar som enkelt hade kunnat undvikas. Liv förändras när de timmar som
tidigare ägnades åt att hämta vatten istället kan läggas på arbete eller skolgång. Tillgång till
rent vatten och toaletter tillsammans med kunskap i hygien bidrar till att hålla människor
friska, kvinnor och flickor säkra, och hjälper barn att gå klart skolan.

Hur?

Vi samarbetar med lokala partners och samhällen för att säkerställa långsiktig och
hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Vi påverkar beslutsfattare
att öka prioriteringarna och insatserna när det gäller dessa livsviktiga frågor. Hela vår
verksamhet bygger på alla våra supportrars och samarbetspartners enorma generositet och
engagemang – från individer till institutioner, företag och andra organisationer.

Varje krona som investeras i vatten
och toaletter ger i snitt fyra kronor
tillbaka i ökad produktivitet.

människor lever
utan en toalett.

Att tvätta händerna
med tvål kan minska risken att
drabbas av diarré med 50%.

1 400 barn

dör varje dag av diarré orsakad
av smutsigt vatten och brist på
toaletter, det innebär 500 000
barn varje år.

Årsberättelse 2014-2015

Omslagsbild: Elba, 9 år, hämtar rent vatten vid en WaterAidpump i byn Din-Rimi, Niger. Foto: WaterAid/Nyani Quarmyne

Att öka kvinnors tillgång till rent
vatten kan frigöra hundratals
timmar varje år som de istället
kan ägna åt inkomstbringande
verksamhet, familj, fritid och
engagemang i samhället.

All statistik inklusive källor finner du på wateraid.se > Vårt arbete > Vad det handlar om
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Vi har möjligheten...

WaterAid i Sverige

– ordförande och generalsekreterare har ordet

– del av en internationell federation

Vi lever i en unik tid. Vi har möjligheten att bli den första generation som får uppleva att WaterAids vision om
att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien, blir verklighet. Det om något inger
hopp om framtiden. Vi tittar tillbaka på det gångna året med en känsla av att världen lyssnat och förstått att rent
vatten, toaletter och hygien är en förutsättning för att barn ska överleva sina första kritiska levnadsår, människor
ska kunna ta sig ur extrem fattigdom och länder nå en hållbar ekonomisk och social utveckling.

WaterAid är en av världens ledande organisationer som fokuserar på rent vatten, sanitet och hygien.
Organisationen startade i Storbritannien 1981 och i Sverige har vi funnits sedan 2009. WaterAid
Sverige är medlem i WaterAid international, den internationella federation som alla nationella WaterAidorganisationer ingår i, och som gemensamt bidrar till att genomföra vår globala strategi. Vi i Sverige
arbetar på olika sätt för att skapa en värld där alla människor överallt har tillgång till
rent vatten, sanitet och hygien. Det görs genom att vi samlar in pengar för
att genomföra den globala strategin, att vi lyfter frågan i den
svenska debatten, att vi arbetar med svenska företag och
deras hållbarhetsarbete, samt att vi jobbar med
beslutsfattare för att frågorna ska vara prioriterade
i den svenska utrikes- och utvecklingspolitiken,
samt i svenska biståndsinsatser.

I september 2015 undertecknade alla FN:s medlemsstater de nya globala utvecklingsmålen. Vi på WaterAid har
under många år arbetat hårt för att ett av de nya målen skulle fokusera på vatten och sanitet och arbetet med
detta har varit centralt under det gångna verksamhetsåret. Våra ansträngningar gav utdelning. Nu finns mål 6
som med ambitiösa skrivningar bland annat handlar om att alla människor, överallt till år 2030 ska få tillgång till
rent vatten och sanitet. Det är resultatet av många aktörers samlade ansträngningar. Nu börjar det mödosamma
men hoppfulla arbetet med att göra målet till verklighet.
Det gångna verksamhetsåret har tagit oss en bra bit på vägen mot målet. Under året har WaterAid världen över
tillsammans med våra lokala samarbetspartners nått 2 miljoner människor med rent vatten, 3,1 miljoner med
sanitet och 8,2 miljoner människor med utbildning i hygien. WaterAid har även under året byggt plattformar
och kapacitet som gjort det möjligt för samhällen att själva stå upp för sina rättigheter och genom dialog med
ansvariga jobba med att förbättra situationen på lokal och nationell nivå.
Från en resa till Etiopien tar vi med oss Senas blick och hennes ord: ”Jag vill inte att mina döttrar ska behöva leva
så som jag gjort”. Sena kämpar för att hennes döttrar inte ska slita med att bära vatten uppför berget där de bor,
en syssla som idag tar mer än halva Senas dag. Hennes drivkraft genomsyrar även WaterAids arbete med att
arbeta för att världens fattigaste samhällen ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien för ett bättre liv.
Under året har WaterAid tagit fram en ny global strategi för åren 2015-2020. ”Alla, Överallt, 2030” bygger på
fyra hörnstenar: hållbara tjänster, integration, jämlikhet och hygien. Vårt övergripande mål är detsamma som
tidigare; att bidra till att utrota extrem fattigdom och att förändra människors liv genom tillgång till rent vatten,
sanitet och hygien. Med den nya strategin i
							
							
ryggen kommer vi med hjälp av våra
supportrar och samarbetspartners även
							
fortsättningsvis att ha en tongivande roll i
							
arbetet för att rent vatten, sanitet och hygien
							
							
ska bli verklighet för alla!
							
							
							

Tack till alla som stödjer vårt arbete,
inget av detta hade varit möjligt att
uppnå utan er!

Cecilia
Chatterjee-Martinsen
Generalsekreterare,
WaterAid Sverige
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Christina
Jutterström
Ordförande,
WaterAid Sverige

Stockholm, september 2015

Cecilia Chatterjee-Martinsen och Christina Jutterström besöker en skolklass i Nepal. Foto: WaterAid/Oscar Molin

WaterAids globala strategi finns på
wateraid.se > Om oss > Vår strategi

Kvinnor hämtar rent vatten i Konsodistriktet, Etiopien. Foto: WaterAid/Anna Kari
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Sju viktiga händelser för WaterAid i Sverige
Sverigesimmet
Triathleten och VM-medaljören Jonas
Colting simmade under sommaren
från Stockholm till Göteborg - en
sträcka på 600 km som ingen tidigare
simmat i sin helhet, via öppet hav,
kanaler och stora sjöar under sex
veckor. Projektet samlade under
dessa veckor in över 715 000 kronor
till WaterAid. De företag som redan
idag arbetar med WaterAid fick
möjlighet att på olika sätt gå
in och stötta projektet, vilket
också skapade merdarbetarengagemang för företagens
anställda.

En God Start för
barn och kvinnor
Under 2014 beviljades WaterAid och RFSU stöd
från PostkodLotteriet för specialprojektet En God
Start. Projektet ska rädda liv, stärka rättigheter
och skapa förbättrad hälsa för barn och kvinnor i
Tanzania. Under det första
projektåret har WaterAid
Tanzania kartlagt hur
situationen för nyfödda
barn och gravida
kvinnor ser ut i de
samhällen där
projektet
kommer att
bedrivas.

Sida besöker WaterAid Uganda

I Love Toa
och Magnus Carlsson

Under 2014 ingick WaterAid och Sida ett globalt partnerskap
där Sida under fyra år stödjer WaterAid med 95 miljoner kronor.
I mars besökte representanter från Sida ett av WaterAids
projekt i slumområden i Kampala, Uganda. Sara Gräslund,
programansvarig specialist på Sida var med på besöket och sade
följande: ”Det är intressant att se vilket nära samarbete WaterAid
har med lokalsamhällen, och att de använder dessa erfarenheter
även på hög policynivå för att förespråka bättre policyer gällande
vatten och sanitet. Inte många organisationer arbetar på
båda nivåerna – WaterAid tillför något värdefullt och
unikt.”

Artisten Magnus Carlsson som vann I Love Toaomröstningen 2013 åkte under 2014 till Indien
tillsammans med WaterAid för att besöka vår
verksamhet. Han blev i februari i tidningen Metro
tillfrågad om hans engagemang för WaterAid
förändrat honom på något vis. Han svarar:
“Det har det! Jag har varit en så’n som trott att
pengarna inte når fram men jag har fått se att det gör
det. Det gör skillnad och det har varit häftigt att se.”

Årsberättelse 2014-2015

Cecilia Chatterjee-Martinsen och Jonas Colting. Foto: WaterAid/Helene Brinkenfeldt; Flora Adrian, 32, med sonen Melckezedek, byn
Mlali, Tanzania. Foto: WaterAid/Eliza Deacon; Magnus Carlsson på resa i Indien tillsammans med WaterAid. Foto: Mats Carlsson;

Delad börda på Världsvattendagen
På internationella Världsvattendagen den 22 mars anordnade WaterAid och
SIWI med flera ett gemensamt seminarium där biståndsminister Isabella
Lövin talade. Ministern talade om vattnets roll för FN:s globala hållbarhetsagenda men även om hennes intryck från sin första resa som biståndsminister, till WaterAid Bangladesh. Resan gjorde ett starkt intryck – en
minnesvärd händelse var när ministern själv fick inviga en ny toalett som
WaterAid varit med och byggt.
På seminariet fick deltagare prova på att bära en 20-liters vattendunk.
En tyngd som miljontals flickor och kvinnor tvingas bära långa
sträckor, flera gånger per dag. Även biståndsministern fick prova att
bära en dunk.

WaterAids rapporter
Under året har WaterAid släppt en rad rapporter, två av
dessa är Child of mine samt Healthy start.
Child of Mine
Sanitet är en grundläggande rättighet, men trots det har
vart tredje barn inte tillgång till tillräcklig sanitet. Det leder
till att tusentals barn dör varje dag i sjukdomar som hade
kunnat förhindras. Trots det är sanitet ofta en lågprioriterad
fråga. Rapporten Child of Mine, som släpptes i november
2014, uppmanade därför FN:s medlemsstater att prioritera
frågan i de hållbara utvecklingsmål som världens länder
enades om under 2015.
Healthy Start: the first month of life
Rapporten lanserades globalt under 2014 och plockades
upp av flera medier. Den beskriver hur 2,7 miljoner barn
dör varje år under den första månaden i livet. Därför
kommer frågan om vatten, sanitet och hygien under
förlossningar vara prioriterad i WaterAids påverkansarbete
under 2015 – 2019.
För att förbättra situationen måste alla
sjukvårdsinrättningar få tillgång till rent vatten och sanitet,
något som måste prioriteras av organisationer, stater och
internationella beslutsfattare.

H&M Conscious Foundation
för vatten och sanitet i skolan
Med WaterAid som en global partner investerar
H&M Conscious Foundation i rent vatten och sanitet
i skolor, för att ge barn en bättre framtid. Under det
första året av programmet har nära 75 000 barn fått
rent vatten i skolor, och runt 100 000 fått toaletter
och kunskap i hygien. Genom att kombinera lokala
och globala perspektiv möjliggör stiftelsen en långsiktig förändring genom både påverkan, och faktisk
tillgång till rent vatten och sanitet i
skolor. Målet är att 250 000 skolbarn ska uppleva förändringen,
att myndigheter ska påverkas
till att själva äga och driva
frågan samt att FN:s hållbara utvecklingsmål
ska påskynda
arbetet för tillgång till
vatten och
sanitet i
skolor.

Läs rapporterna på wateraid.se > Vårt arbete > Så arbetar vi >
Policy och forskning > Publikationer

Biståndsminister Isabella Lövin bär en vattendunk. Foto: SIWI/Peter Tvärberg; Yemishrach, 9, går i skola i byn Hossaena, Etiopien.
Foto: WaterAid/Behailu Shiferaw; Foto t.v. Sara Gräslund från Sida besöker WaterAid Uganda, med Joseph Ssemmanda i mitten. Foto: WaterAid/James Kiyimba
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Här finns WaterAid
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Under
verksamhetsåret 2014-2015
nådde WaterAid
globalt:

2
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människor med
hygienutbildning
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Kanada
USA
Nicaragua
Storbritannien
Sverige
Burkina Faso
Ghana
Mali

All statistik inklusive källor finner du på wateraid.se > Vårt arbete > Vad det handlar om
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Nigeria
10 Liberia
11 Niger
12 Sierra Leone
13 Senegal
14 Madagaskar
15 Malawi
16 Moçambique
9

36

19

Zambia
18 Lesotho
19 Swaziland
20 Sydafrika
21 Etiopien
22 Tanzania
23 Uganda
24 Kenya

17

25 Rwanda

33 Japan

Pakistan
27 Nepal
28 Indien
29 Bangladesh
30 Myanmar
31 Laos
32 Kambodja

34 Östtimor

26

35 Papua

Nya Guinea
36 Australien
37 Solomonöarna

37
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Våra mål och vår verksamhet

Solo

WaterAids globala strategi 2009-2015 innehåller
fyra mål. Här har vi valt att lyfta fyra olika
aktiviteter som vi genomfört under det gångna
verksamhetsåret och som alla syftar till att ta
viktiga steg mot våra globala mål.

En av de flickor som har förändrat sitt liv med hjälp av WaterAid är 13-åriga Solo. Hon bor i en liten by på ön
Madagaskar, och under många år tvingades hon stiga upp tidigt varje morgon för att gå till närmaste vattenhål
och hämta vatten till familjen. Vägen dit var lång och besvärlig, och ännu värre var det på vägen hem då Solo
dessutom tyngdes av de dryga 20 liter hon alltid bar på huvudet. Vattnet som Solo hämtade var smutsigt, och
många i hennes familj blev sjuka av att dricka det. För dem var det en fråga om överlevnad, antingen drack de
det smutsiga vattnet och riskerade att bli sjuka, eller så drack de inte alls.
Precis som miljoner andra flickor på jorden tvingades Solo att sluta skolan, eftersom hon behövde lägga så
mycket tid på att hämta vatten till familjen. Vattenkrisen i världen drabbar flickor och kvinnor hårdast, eftersom
det ofta är de som har ansvaret för att, likt Solo, hämta vattnet. Det gör också att många tvingas dricka
livsfarligt vatten för att överleva. Varje år dör det hundratusentals barn i olika sjukdomar som de har drabbats
av för att de har tvingats dricka smutsigt vatten.
Men situationen går att förändra, och det har den verkligen gjort för Solo och hennes familj. Under 2014
installerade WaterAid tillsammans med lokala partners en ny vattenpump i byn där hon bor. Tillgången till
säkert vatten i byn gör att familjen inte längre drabbas av diarrésjukdomar, och Solo har nu återvänt till skolan.
Förhoppningsvis får hon en möjlighet att genom utbildning skapa sig en ljusare framtid.
Rent vatten, sanitet och hygien är grundläggande förutsättningar för att samhällen ska ha möjlighet att
bekämpa fattigdom och nå en positiv utveckling. WaterAids arbete i världen förändrar varje år miljoner
människors liv, det är Solo ett levande exempel på.

Mål 1
Att främja
och säkra fattiga
människors rätt
och tillgång till rent
vatten, förbättrad
hygien och
sanitet.
Årsberättelse 2014-2015

Solo, 13, lyfter en 20-litersdunk. Foto: WaterAid/Abbie Trayler-Smith.

Solo och Ze, båda 13, firar det rena vattnet från den nya brunnen. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala.
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Swachh Bharat - Clean India
Mål 2

I Indien satsas det nu stort på att öka människors tillgång till toaletter. Nästan halva Indiens befolkning,
ungefär 600 miljoner människor, uträttar sina behov utomhus vilket får fruktansvärda konsekvenser då
sjukdomar sprids och vattenresurser förorenas.

Att stödja
regeringar och
tjänsteleverantörer i
utvecklingsländer att
förbättra sin kapacitet
att tillhandahålla rent
vatten, förbättrad
hygien och
sanitet.

Årsberättelse 2014-2015

Indiens premiärminister Narendra Modi har satsat på att alla indier ska ha tillgång till en toalett till 2019
genom kampanjen Clean India (Swachh Bharat). Satsningen har varit positiv genom att frågan har lyfts och
blivit prioriterad i politiken och samhället. Men väldigt mycket återstår för att nå det högt uppsatta målet.
Frågan måste uppmärksammas ännu mer, och framförallt måste det satsas på utbildning för att förändra
attityder och beteenden i samhället, menar WaterAid i Indien. Det räcker inte med att bara bygga toaletter,
utan människor måste också börja använda dem. Som det är nu satsas det alldeles för lite på information och
utbildning för att skapa beteendeförändring.
WaterAid i Indien har under 2014-2015 arbetat med att tillsammans med regeringen och andra aktörer
påverka och följa upp Clean India för att se till att planen implementeras, och genom att lyfta vikten av att
åtgärder för beteendeförändring prioriteras. Detta arbete kommer att fortsätta under hela kampanjen.

Barn i slumområdet Digha Maharajgani, Patna, Indien. Foto: WaterAid/Jon Spaull

Suriya, 12, tvättar sig på familjens nybyggda toalett, byn Chinnavilai, Indien. Foto: WaterAid/Dieter Telemans
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Mål 3
Att lyfta
den livsviktiga
roll som rent
vatten, förbättrad
hygien och sanitet
spelar för mänsklig
och hållbar
utveckling.

Årsberättelse 2014-2015
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Världstoalettdagen
I samband med Världstoalettdagen 2014
anordnade WaterAid i samarbete med Sida
seminariet “Sanitation for improved lives of women
and children”.

WaterAid lyfte på seminariet bland annat vikten av
att integrera frågor kring vatten, sanitet och hygien
inom hälsosektorn. WaterAid vill se fler program
där WASH ses som en självklar del av sjukvården
och där mer kraft läggs på förebyggande insatser.

Syftet med seminariet var att främja den nödvändiga
dialogen kring de tabun som omger flickors och
kvinnors hälsa kopplat till mens samt att belysa
hur brist på vatten, sanitet och hygien påverkar
främst barns, flickors och kvinnors hälsa, värdighet,
utbildning och möjlighet till ekonomisk utveckling.

Seminariet avslutades med en paneldiskussion
där deltagarna fick hålla upp var sitt plakat med
det budskap de skulle vilja rikta till den svenska
regeringen inför nästa års Världstoalettdag.
På plakaten stod bland annat:

Seminariet lockade mer än hundra deltagare från
biståndssektorn, universitet, det civila samhället och
media.

“Add governance – not only toilets”
“More toilets = More girls with education”
“Poo is political, Right(s)?!”

Talare på seminariet på Världstoalettdagen anordnat av WaterAid och Sida. Foton: WaterAid/Jenny Fredby
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Mål 4
Att ytterligare
utvecklas som
en effektiv global
organisation erkänd
som ledande inom
vårt område och för
att vi lever efter
våra värderingar.
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Nöjda medarbetare
Under 2014 genomfördes undersökningen Your
Voice, där medarbetare i alla länder anonymt svarar
på hur nöjda de är med organisationen och sin
arbetssituation. Undersökningen visade flera positiva
resultat. Av WaterAids nästan 900 medarbetare
världen över svarade 96 procent på enkäten, vilket
tyder på starkt internt engagemang för organisationen.
Hela 89 procent menar att de är stolta över att arbeta
för WaterAid och 89 procent känner i sitt arbete att
de är delaktiga i den internationella organisationens
framsteg. Folk trivs helt enkelt väldigt bra med att jobba
för WaterAid.

WaterAid:
Bäst i världen
WaterAid har internationellt uppmärksammats för sitt effektiva arbete inom
vatten, sanitet och hygien. Av den oberoende forskarorganisationen Philanthropedia
har vi utsetts till världens främsta icke-vinstdrivande organisation inom vatten och sanitet.
Philanthropedia tillfrågade ledande forskare och experter inom området, och enligt dem är WaterAid den
organisation i världen som gör störst skillnad när det kommer till vatten och sanitet. Philanthropedia motiverar
utmärkelsen med att WaterAid är den organisation som har djupast kunskap om vatten och sanitet, och att vi är
effektiva eftersom WaterAid jobbar på flera olika plan, både i samarbete med lokala partners och med nationella
och globala beslutsfattare.
Philanthropedia menar att vi är så framstående på grund av att ”WaterAid är den enda organisation som arbetar
med samtliga aspekter av vatten, sanitet och hygien.” WaterAid kan därför anses vara den ledande organisationen
globalt inom våra prioriterade områden.

Årsberättelse 2014-2015

WaterAids egen fotograf Ernest Randriarimalala tar en selfie tillsammans med barn från byarna
Tanjonandriana och Ankazobe, Madagaskar. Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala

En av WaterAidkollegorna från WaterAid Kambodja, Thida Seng. Foto: WaterAid/Jenny Fredby.
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Tack till er som stöttat oss under året
Dessa stödjer WaterAid Sverige
Utan det stöd som vi får från våra supportrar skulle inget av vad vi gör vara möjligt. Vi vill härmed
tacka alla er privatpersoner, företag, stiftelser, skolor, idrottsklubbar och andra organisationer som
stödjer WaterAids arbete genom att ge gåvor och bidrag till WaterAid Sverige. Vi lyfter några av
våra största samarbetsparnters och supportrar här. Tack!

Sida
VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

Beskyddare av
WaterAid
Bengt Dahlgren AB
Borås Energi och Miljö
Clinton Mätkonsult AB
Frisörföretagarna
GS Consult Teknik
HSBC Global Asset
Management

Årsberättelse 2014-2015

IVL Svenska Miljöinstitutet
Jonas Colting med sponsorer
för Sverigesimmet
Ludvig Svensson
Malmö Tweed Ride
Prat PR
PRfekt Kontor AB
SC Johnson

Skara Sommarland
Tolvanloppet
Tyréns
Täby Friskola
UVAT AB
Vagabond
VA-utveckling

H.K.H. Kronprinsessan Victoria och
H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av
WaterAid i Sverige. Beskyddarskapet
var Kronprinsessparets första
gemensamma, och Kronprinsessan
har besökt både evenemang
med WaterAid i Sverige och
programversamhet i Tanzania.

H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel. Kungliga Hovstaterna. Foto: Mattias Edwall
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WaterAids styrelse

Ekonomi – WaterAid globalt
Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi.
Nedan visas de gemensamma globala intäkterna för 2014/15. De insamlade medlen
går framförallt till verksamhet i programländer, och till nationellt och internationellt
påverkansarbete.

Christina
Jutterström,
ordförande

Ulla
Grönlund,
vice ordförande

Christina
Knight,
ledamot

Torgny
Holmgren,
ledamot

Tomas
Blomqvist,
ledamot

Lisa
Sennerby Forrse,
ledamot (invald maj 2015)

Globala konsoliderade intäkter 2014/15
WaterAid Storbritannien
WaterAid Amerika
WaterAid Australien
WaterAid Sverige 1
WaterAid Kanada
WaterAid Japan
Totalt

838,3 miljoner SEK
98,7 miljoner SEK
60,6 miljoner SEK
54,7 miljoner SEK
16,6 miljoner SEK
1,2 miljoner SEK
1,0702 miljarder SEK

(70,5 milj GBP)
(13,3 milj USD)
(9,5 milj AUD)
(2,6 milj CAD)
(12,1 milj JPY)

Lars-Erik
Liljelund,
ledamot

Johan
Kuylenstierna,
ledamot (invald maj 2015)

Styrelsemedlemmar som avgått under verksamhetsåret

Peter Örn,
ordförande
(avgick 2014)
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Lena
Treschow Torell
ledamot (avgick 2014)

Harriet
Wallberg Henriksson
ledamot (avgick 2014)

Sven-Erik
Skogsfors,
ledamot (avgick 2015)

Johan
Rockström,
ledamot (avgick 2015)

Foto 1,3,4,5,11,12: Oscar Segerström; 2: Länsstyrelsen Västerbotten;
6,9,10,13: WaterAid/Anna Schön; 7: SLU/Viktor Wrange; 8: Janne Danielsson

För att läsa de olika WaterAidorganisationernas respektive årsrapporter,
se wateraid.org > Who we are > Annual report

Tewodros, 4 år, tvättar sig i rent vatten i byn Medhanealem, Etiopien. Foto: WaterAid/Behailu Shiferaw
1
Enligt redovisningsprincip K3 - Intäktsfört 54,7 Mkr. Erhållet 83,7 Mkr. För mer information ser årsredovisningen, sid VI

21

22

Ekonomi – WaterAid Sverige
WaterAid Sveriges gåvor och bidrag kommer framförallt från institutioner, stiftelser
och organisationer. WaterAid får stöd från till exempel Sida, H&M Conscious
Foundation, Svenska PostkodLotteriet och Radiohjälpen. WaterAid arbetar också
aktivt med företagssamarbeten. Utöver detta samlar WaterAid Sverige in pengar
från privatpersoner som kan välja att stötta vårt arbete som månadsgivare eller med
engångsgåvor via till exempel vår gåvoshop, hemsida, Swish eller sms.

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2014/15 tagit emot gåvor och bidrag på totalt
83,7 miljoner kronor. Detta är en ökning med drygt 30% från föregående års nivå om
64,3 miljoner. Under verksamhetsåret erhöll WaterAid Sverige de största finansiella stöden från
Sida, H&M Conscious Foundation och Svenska PostkodLotteriet.

Utveckling, inbetalda gåvor och
bidrag, miljoner kronor

WaterAid Sverige är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII arbetar för
att insamling ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid Sverige följer FRIIs kvalitetskod,
som är en kravstandard som organisationer måste följa för att vara medlemmar i FRII. En
extern revisor har granskat och intygat att WaterAid Sverige följer kvalitetskoden. WaterAid
Sverige har 90-konto som beviljas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll
granskar och kontrollerar att organisationer med 90-konto följer de föreskrivna regler
som finns för hur insamlade medel ska användas. Minst 75 % av insamlade medel skall
användas till organisationens ändamål och högst 25 % får användas till insamlings- och
administrationskostnader. Svensk Insamlingskontroll har beslutat att alla 90-organisationer från
och med 1 januari 2014 skall lyda under ett nytt regelverk för upprättande av årsredovisning.
Detta gör att från och med verksamhetsåret 2014/15 överensstämmer WaterAid Sveriges
redovisnings- och värderingsprinciper med årsredovisningslagen, BFNAR2012:1 (K3) och FRIIs
Styrande riktlinjer för årsredovisning.2

Fördelning inbetalda gåvor
och bidrag 2014/15

4
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Stiftelser och övriga
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Resultaträkning

6

Så här användes pengarna 2014/15

3

Belopp i SEK
Totala verksamhetsintäkter
		
Totala verksamhetskostnader
Varav:
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

2014/15

2013/14

54 747 768

64 267 901

-54 709 367

-57 206 738

-47 568 600
-4 834 528
-2 306 239

-53 226 245
-2 610 213
-1 370 280

Årets totala verksamhetsintäkter på 54,7 miljoner användes enligt följande:

13,1%

86,7%

2
Fullständig årsredovisning med noter finns längre bak i denna publikation. För information om K3 och den nya
redovisningsprincipen, se sid II. 3 Fullständig resultat- och balansräkning finns längre bak i denna publikation, på sid V.

till insamlings- och administrationskostnader

0,2%

av verksamhetens intäkter förs över till fritt eget kapital
till vårt ändamål (stöd till program och påverkansarbete)

WaterAid har brutet räkenskapsår. Med år 2014/15 avses perioden 1 april 2014 till 31 mars 2015.
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Fullständig årsredovisning med noter finns längre bak i denna publikation.
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Årsredovisning för räkenskapsåret

I styrelsen sitter vid tillfället för fastställandet av årsredovisningen: Christina
Jutterström (ordförande) Ulla Grönlund
(vice ordförande), Thomas Blomqvist,
Christina Knight, Torgny Holmgren,
Johan Kuylenstierna, Lars-Erik Liljelund
och Lisa Sennerby Forsse (ledamöter).

2014-04-01 – 2015-03-31
Styrelsen och generalsekreteraren för Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige,
organisationsnummer 802426-1268, avlämnar härmed årsredovisning avseende
räkenskapsåret 2014-04-01 - 2015-03-31.
Organisationens 6:e verksamhetsår.

Revisor
För detta verksamhetsår har BDO
Mälardalen AB i uppdrag att revidera
verksamheten, där ansvarig revisor är
auktoriserad revisor Margaretha Morén.

Innehåll				
- Förvaltningsberättelse		
- Resultaträkning			
- Balansräkning			
- Noter					

Väsentliga händelser under året för
WaterAid Sverige
• Ingår Globalt Partnerskap med Sida
Under sommaren 2014 ingick WaterAid
Sverige och Sida ett partnerskap som
innebär ett basstöd från Sida till WaterAid för genomförandet av den globala
startegin. Stödet, som är en utveckling
av det samarbete som organisationerna
haft under flera år i policyfrågor och lokala programinsatser, är på 95 miljoner
SEK under 4 år (2014-2018).

Sida
I
V
V
VI

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor.
Förvaltningsberättelse
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
bildades 2009 och är registrerad
hos Länsstyrelsen i Stockholms län.
WaterAid Sverige är medlem i den
internationella federationen WaterAid
international.
Vision
WaterAids vision är en värld där alla har
tillgång till rent vatten och sanitet. Vårt
uppdrag är att förändra liv i världens
fattigaste samhällen genom tillgång till
rent vatten, sanitet och hygien.
Global Kontext
WaterAid Sverige är medlem av federationen WaterAid international7 som är
en oberoende internationell organisation med säte i Storbritannien. WaterAid
Sveriges ordförande sitter i WaterAid
internationals styrelse. Generalsekreteraren för WaterAid Sverige samt andra
medarbetare inom WaterAid Sverige
sitter i olika internationella exekutiva
team som tar strategiska operativa
beslut samt utvecklar den globala
verksamheten inom olika områden.
Tillsammans arbetar federationen för
att genomföra den gemensamma globala strategin genom programverksam-
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het, opinionsbildning och påverkan
nationellt, regionalt och globalt, för att
världens fattigaste samhällen ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.
WaterAid globalt arbetar vid verksamhetsårets slut i 37 länder.
WaterAids opinionsbildnings- och
påverkansarbete verkar för att tydliggöra frågornas centrala betydelse för
fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling samt att påverka beslutsfattare
att prioritera frågan globalt, regionalt,
nationellt och lokalt.
Programverksamheten har som mål
att påvisa kostnadseffektiva och
hållbara lösningar och angreppssätt.
Den genomförs i nära samverkan med
nationella och lokala myndigheter, genom lokala partnerorganisationer och
samhällen för att säkerställa ägarskap,
hållbarhet och att lokala behov blir
styrande.
Medlemmarna i federationen WaterAid international omsatte totalt under
räkenskapsåret 1.075 miljoner kronor
(90 miljoner GBP). WaterAid Sveriges
intäkter uppgick till 5,1 % av den globala omsättningen.

Ledning och Styrning
Organisation
WaterAid Sverige har brutet räkenskapsår från 1 april till 31 mars. Svensk
Insamlingskontroll har beviljat kontrollgirokonto med plusgiro 900162-9,
plusgiro 900381-5 och bankgiro 9001629. WaterAid Sverige är medlem av
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
(FRII).

• Byte av redovisningsprincip
Från och med 1 januari 2014 ändrades
redovisningsnormerna för samtliga
90-kontoinnehavare hos Svensk Insamlingskontroll samt för de organisationer
som är medlemmar i FRII. Bokföringsnämndens allmänna råd K3 (BFNAR
2012:1) är det nya regelverket som
används vid upprättande av årsredovisning enligt Årsredovisningslagen (ÅRL).

Ändamål
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges
ändamål är att genom insamling, opinionsbildning, påverkan och programinsatser verka för alla människors rätt till
rent vatten, sanitet och hygien. Våra
programinsatser fokuseras på att säkerställa tillgången till detta i världens
fattigaste samhällen och bedrivs genom
lokala samarbetspartners. Vi samarbetar även med lokala och nationella
myndigheter för att säkerställa att
policys och implementering följs så att
alla, särskilt de fattigaste, får tillgång till
rent vatten, sanitet och hygien.

• FRIIs kvalitetskod8
FRIIs kvalitetskod är en kravstandard
som FRIIs medlemmar måste följa för
att vara medlemmar i FRII. En extern
revisor har granskat och intygat att
WaterAid Sverige följer koden. Kvalitetskoden rör ändamål, styrelsen, styrning,
internkontroll, insamling, anställda och
volontärer samt rapportering.
• Ändringar i styrelsen
Christina Jutterström valdes till ny
ordförande, 21 september 2014. Hon
efterträdde Peter Örn som avgick den 1
juli 2014. Övriga ledamöter som avgått
under verksamhetsåret: Lena Treschow
Torell, Harriet Wallberg Henriksson och
Johan Rockström. Nya medlemmar i

WaterAid Sveriges styrelse
WaterAid Sverige leds av en styrelse
som arbetar ideellt. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under verksamhetsåret.

Charity registration number 1137900. De övriga medlemsländerna i federationen är 31 mars 2015 WaterAid Amerika, WaterAid
Australien, WaterAid Canada och WaterAid UK. För mer info http://www.wateraid.org/who-we-are/how-we-are-governed
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styrelsen under året är Ulla Grönlund
och Lars-Erik Liljelund.
(Johan Kuylenstierna och Lisa Sennerby
Forsse är nya ledamöter från och med
styrelsemötet 26 maj 2015).
• WaterAid Globala Strategi
2015-2020
WaterAids Globala Strategi för 20152020 ”Everyone, Everywhere” beslutades av WaterAid internationals
styrelse den 25 mars 2015.
Ändamålsverksamheten
Vi förändrar liv genom rent vatten,
sanitet och hygien - Effekten av vår
verksamhet!
I dag saknar över 750 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,5
miljarder människor har inte tillgång till
sanitet.9
Utan rent vatten och sanitet befinner
sig människor i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. Varje dag dör 1
400 barn av diarrésjukdomar orsakade
av smutsigt vatten, många kvinnor och
flickor i fattiga samhällen ägnar större
delen av sin dag till att hämta vatten.
Diarré är den näst största dödsorsaken
för barn under fem år i världen. Rent
vatten och sanitet förändrar liv – för
gott. Barn överlever och familjer kan
hålla sig friska. Timmar som ägnas åt
vattenhämtning kan istället användas
till annat. Barn får tid och möjlighet att
gå i skolan. Vatten och sanitet handlar om överlevnad, hälsa, utbildning,
självständighet, jämställdhet, trygghet
och social och ekonomisk utveckling
för individer liksom för samhällen och
nationer.
Sedan WaterAid började sitt arbete
1981 har organisationen globalt bidragit till att 23 miljoner människor fått
tillgång till rent vatten. Sedan 2004 har
21 miljoner fått tillgång till sanitet.10
Vårt påverkansarbete har aktivt medverkat till att öka den politiska och
finansiella prioriteringen av vatten och
sanitet inom nationella regeringar,
biståndgivare, FN och globala och
regionala institutioner.

Vi förändrar liv - fler människor med
tillgång till rent vatten och sanitet
I 32 av de 37 länder WaterAid är
verksam i bedriver vi förutom opinions-,
påverkans- och insamlingsarbete även
direkt programverksamhet. Av de inbetalda medlen i Sverige, 83,7 miljoner
kronor, har 71,3 miljoner kronor förts
över för att användas till program¬ och
påverkan för att säkerställa att fler människor får tillgång till rent vatten, sanitet
och kunskap i hygien. På detta sätt bidrar vi med bestående förändringar och
människors möjlighet till ett bättre liv.
Federationen har tillsammans under
verksamhetsåret genom vår direkta
programverksamhet med våra partners
i 32 länder nått 2 miljoner människor
med rent vatten, 3,1 miljoner människor med sanitet och 8,2 miljoner människor med hygienutbildning.11
Vi påverkar och inspirerar andra att
bidra till förändring genom -påverkan, kunskap och opinionsbildning
Vårt påverkansarbete har som mål att
medverka till att öka den politiska och
finansiella prioriteringen av vatten och
sanitet inom nationella regeringar,
biståndgivare, FN och globala och
regionala och lokala processer, institutioner, företag och andra organisationer. Opinionsbildningsarbetet syftar till
att öka förståelsen samt engagemanget
för vatten-, sanitets- och hygienfrågorna
bland allmänheten, företag, media
och andra intressentgrupper. WaterAid
Sverige bidrar till det globala påverkans- och opinionsbildningsarbetet
genom deltagande i olika exekutiva
globala grupper inom federationen
där WaterAids globala prioriteringar
och strategier antas. Utöver detta sker
samarbete i specifika arbetsgrupper där
man gemensamt arbetar mot samma
mål genom att påverka nationella
aktörer.
WaterAid Sveriges påverkansarbete har
som mål att få till stånd en ökad prioritering av vatten och sanitet i det svenska biståndet. Detta inkluderar både hur
resurser fördelas tematiskt, samt den
svenska regeringens positioner i relevanta internationella processer inom

http://www.frii.se/viktiga-fragor/om-kvalitetskoden/ 9 http://www.wateraid.org/se/vart-arbete/vad-det-handlar-om/statistik
Ibid. 11 Ibid.
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utveckling och bistånd. Påverkans- och
opinionsbildningsarbetet ska även
bidra till ett ökat engagemang, prioritering och engagemang av frågorna hos
allmänheten, företag, organisationer
och andra relevanta institutioner.
WaterAid Sverige har bland annat genomfört följande aktiviteter under detta
verksamhetsår:
• Lanserat WaterAids nya globala
påverkansprioritering som fokuserar på
sambanden mellan tillgång till rent vatten, sanitet och hygien och barns och
mödrars hälsa.
• Medverkat i en rad högprofilerade
seminarier och tillställningar som
talare och medarrangör, till exempel
ett seminarium med biståndsministern
vid Världsvattendagen 2015, vid det
nordiska mötet för medlemmar i FN:s
Global Compact och Concord Sverigeseminarium för Post 2015 processen.
• Deltagit i konsultationer organiserade
av Utrikesdepartmentet, samt bidragit
med skriftliga inspel, angående de nya
hållbarhetsmålen, särskilt det föreslagna målet kring vatten och sanitet.
• Medverkat under Världsvattenveckan i
Stockholm tillsammans med internationella kollegor. Arrangerade och medverkande i seminarier och diskussioner där
resultat och utmaningar av olika delar
av vår verksamhet lyftes.
• Tillsammans med Sida organiserat
ett välbesökt seminarium i samband
med Världstoalettdagen 19 november.
Temat var vatten, sanitet och kvinnor
och barns hälsa och rättigheter.
• Sångaren Magnus Carlsson, ambassadör för kampanjen ”I Love Toa”,
besökte WaterAids arbete i slumområden i Delhi, Indien och förmedlade
dessa erfarenheter under årets kampanj.
• Publicerad debattartikel i Dagens
Nyheter ”Spola inte biståndet till toaletter” 18 november 2014 i samband
med Världstoalettdagen. En artikel som
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biståndsministern replikerade på och
höll med om vikten av att prioritera
frågan.
• Kronprinsessan Victoria invigde
utställningen ”I Love Toa” inför Världstoalettdagen den 19 november vilket
bidrog till ökat mediagenomslag i frågan. Kampanjen resulterade i 86 inslag
i olika typer av media.
• Sveriges biståndsminister Isabella
Lövin reste till Bangladesh och som en
del av sin vistelse besökte hon WaterAids arbete i slumområden i Dhaka och
fick där ökad förståelse för sambanden mellan vatten, sanitet och hållbar
utveckling.
• Publicerad debattartikel i Aftonbladet
”Bryt tabun runt mens; stärk kvinnors
hälsa”. tillsammans med bland andra
RFSU, den 9 december 2014.
• Bidragit till arbetet inom Concord
Sveriges styrgrupp för den globala kampanjen Beyond2015 som samordnar
det svenska civilsamhällets arbete inom
processen med de nya globala hållbarhetsmålen.
• Engagemanget på WaterAid Sveriges
sociala mediekanaler ökade med
46,4 procent på Facebook och med
24,4 procent på Twitter jämfört med
föregående verksamhetsår. Under året
gick antal följare på Instagram upp
från ett fåtal till 214 stycken. Antalet
besökare på hemsidan ökade med
43,1 procent.
Insamlingsvägar
WaterAid Sverige finansieras av frivilliga
gåvor och bidrag från allmänheten,
företag, stiftelser och andra institutioner. WaterAid Sverige har under verksamhetsåret tagit emot gåvor och bidrag
på totalt 83,7 miljoner kronor. Detta är
en ökning med drygt 30 procent från
föregående år (64,3 miljoner).
Under verksamhetsåret erhöll WaterAid
Sverige de största finansiella stöden
från Sida (35 miljoner), H&M Conscious Foundation (25,2 miljoner) och
Svenska PostkodLotteriet (7 miljoner

IV

Resultat och ställning
Nyckeltal

på förmånstagarautdelningen samt 9
miljoner för ett SpecialProjekt). Sidas
bidrag, som är ett fyraårigt globalt
stöd på 95 miljoner, ska gå till insatser
globalt som medverkar till att WaterAid
uppfyller sin Globala Strategi. H&M
Conscious Foundation stödjer två olika
program. De stöttar dels ett program
för offentliga toaletter i Dhaka, dels
ett globalt program, med målet att få
tillgång till rent vatten, toaletter och
hygien i skolor. Detta har både globala
och nationella påverkansmål samt
direkta programmål. PostkodLotteriet
har under året bidragit med två olika
former av stöd: Stödet som delas ut
till deras förmånstagare en gång per
år och som går till WaterAid Sveriges
löpande arbete samt PostkodLotteriets
stöd genom ett av deras SpecialProjekt,
som finansierar ett samarbete mellan WaterAid och RFSU med målet om
att bidra till minskad barnadödlighet,
förbättrad sexuell och reproduktiv hälsa
och rättigheter, samt ökad mödrahälsa
i Tanzania.

2014/15*
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Inbetalda gåvor och bidrag (Mkr)
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0,07
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86,9 %

82,8 %

79,1 %

80,4 %

76,5 %

49,2 %
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Antal anställda (exklusive GS)

*2014/15 enligt K3, de övriga åren är enligt tidigare redovisningsprincip och är inte omräknade, se not redovisningsprinciper.
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Insamlingskampanjer
Under året har WaterAid Sverige ökat
fokus på insamlingsaktiviteter speciellt mot privatpersoner men även mot
företag vilket syns i de ökande kostnaderna för insamling. De kampanjer
som gjorts, har förutom ökningen av
insamlade medel haft stor betydelse för
att lyfta frågan om allas rätt till tillgång
till rent vatten, sanitet och hygienutbildning samt för att öka kännedomen om
WaterAid som organisation i Sverige.
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Användning av verksamhetsintäkter
Årets totala verksamhetsintäkter på
54,7 miljoner12 användes enligt följande:
• 86,7 % till ändamålet.
• 13,1 % till insamlings- och administrationskostnader.
• 0,2 % förs över till fritt eget kapital.13

Följande kampanjer gjordes:
• Julkampanjen – ”Varje droppe räknas”
mot privatpersoner samt företag.
• I Love Toa – allmänheten kunde rösta
på sin favorittoalett designade av tio
kända svenskar och gav då samtidigt
en gåva.
• Sverige Simmet, där thriatleten
Jonas Colting simmade från Stockholm
till Göteborg till förmånför WaterAid
Sverige och samlade in pengar från
både företag och privatpersoner.
• Reklamkampanjer för att öka givandet till WaterAid Sverige har gjorts i
kollektivtrafiken i Stockholm, Göteborg,
Malmö samt i olika digitala kanaler.

Placeringspolicy
WaterAid Sveriges placeringspolicy är
att placera kapital till låg risk och alla
medel är idag placerade på högräntekonto. Vidare innebär policyn att om
WaterAid Sverige skulle erhålla aktier
eller andra tillgångar som gåva skall
dessa säljas omgående, eller placeras
enligt fastställd policy.

12

WaterAid Sverige som arbetsgivare
WaterAid Sverige är medlem i IDEA,
Arbetsgivarförbudet för ideella organisationer. WaterAid Sverige är
inte kollektivavtalsanslutet. WaterAid
Sverige har sitt kontor i Stockholm där
det vid verksamhetsårets slut fanns 12
heltidsarbetande samt generalsekreteraren som leder organisationen. Av de
12 var en person föräldraledig och en
tjänstledig för studier. Resultatet av den
globala medarbetarundersökningen
som genomfördes under året visade
ett stort engagemang bland WaterAid
Sveriges personal och högt förtroende
för organisationens ledning. Brister som
lyftes av medarbetarna var bland annat
en hög arbetsbelastning.

Framtida utveckling
WaterAid Sverige ser ett växande intresse i Sverige för vatten, sanitets- och
hygienfrågorna som grundläggande för
hållbar mänsklig, social och ekonomisk tillväxt och utveckling. Organisationen kommer att fortsätta arbeta
för att öka engagemanget för frågorna
bland allmänheten, företagsledare
och beslutsfattare. På detta sätt bidrar
WaterAid Sverige till att alla överallt
får tillgång till rent vatten, sanitet och
hygien.

K3 - Intäktsfört 54,7 Mkr. Erhållet 83,7 Mkr. 13 Som organisation görs detta för att kunna bli en stabil och långsiktig organisation
som kan möta ev. risk och nedgång med fortsatt kapacitet att samla in medel till ändamålet. Storleken på Eget Kapital beslutas av styrelsen.
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Resultaträkning
		
Not
			

2014-04-01
2015-03-31

2013-04-01
2014-03-31

12 316 932
7 430 836
35 000 000
0
54 747 768

61 692 177
0
0
2 575 724
64 267 901

Ändamålskostnader		
Insamlingskostnader		
Administrationskostnader		
Summa verksamhetskostnader		

-47 568 600
-4 834 528
-2 306 239
-54 709 367

-53 226 245
-2 610 213
-1 370 280
-57 206 738

Verksamhetsresultat		

38 401

7 061 163

Summa finansiella intäkter och kostnader		
Årets resultat		

63 738
102 139

76 574
7 137 737

2015-03-31

2014-03-31

Verksamhetsintäkter

2

Gåvor		
Bidrag		
Offentliga bidrag		
Bidrag medlemsorganisation		
Summa verksamhetsintäkter		
Verksamhetskostnader

Balansräkning
		
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager

3,4,5

Not

Handelsvaror		

5 296

0

			

5 296

0

Övriga kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6
			

904
27 118 444
27 119 348

281
172 736
173 017

Kassa och bank		

11 886 142

9 450 572

Kortfristiga fordringar

Summa omsättningstillgångar		

39 010 786

9 623 589

SUMMA TILLGÅNGAR		

39 010 786

9 623 589

			
EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital

7

Balanserat kapital		
Årets resultat		
			

8 871 173
102 139
8 973 312

1 733 436
7 137 737
8 871 173

Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
8
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
9
			

291 974
29 010 283
278 004
457 213
30 037 474

133 479
0
173 296
445 641
752 416

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

39 010 786

9 623 589

Kortfristiga skulder		

Ställda säkerheter		
Ansvarsförbindelser		

Årsberättelse 2014-2015

Inga		
Inga		

Inga
Inga

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges
redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR2012:1 (K3) och FRIIs
Styrande riktlinjer för årsredovisning.
I K3 har BFN samlat de normer som
ska tillämpas när årsredovisning och
koncernredovisning upprättas. Normalt sett är K3 endast till för större
företag/organisationer. I och med att
Svensk Insamlingskontroll kräver att
alla 90-kontoinnehavare redovisar i
enlighet med K3 gäller regelverket för
såväl stora som små organisationer.
Övergången till K3- innebär byte av
redovisningsprincip. Följande redovisnings- och värderingsprinciper har
ändrats vid övergången:
o Redovisning av bidrag och gåvor.
o Operationell leasing.
I enlighet med regelverket har ingen
omräkning av föregående år gjorts. I
årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk
Insamlingskontroll.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Bidrag
Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor
med återbetalningsskyldighet till dess
att villkoren är uppfyllda och ingår i
begreppet 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 till exempel för administration
redovisas som intäkt samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är
avsett att täcka.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som
intäkt när de erhålls. Intäkter i form av
gåvor av kontanta medel intäktsförs
enligt kontantprincipen i den period
då gåvan inbetalats. I den mån det
på balansdagen finns avtalade men

ej erhållna gåvor från företag och
organisationer intäktsförs dessa efter
individuell prövning.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. Gemensamma kostnader, som exempelvis lokalkostnader,
systemstöd och allmänna kontorskostnader, har fördelats mellan ändamåls-,
insamlings- och administrationskostnader efter antal anställda verksamma
inom respektive område.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna.
Hit räknas kostnader för WaterAids
programarbete ute i våra programländer, påverkans- informations- och
opinionsbildningsarbete samt löner
och sociala avgifter, utrustning och
andra kostnader direkt hänförliga till
ändamålet. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd
av en aktivitet/projekt inom ändamålet
räknas till ändamålskostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att generera externa
intäkter. Här ingår till exempel kostnader för annonser, reklam och tackbrev till
givare men också kostnader för löner
och sociala avgifter för den personal
som arbetar med insamlingsverksamheten. Hit räknas också kostnader för
varumärkesbyggande.
Administrationskostnader
Administrationskostnader avser medel
som använts för att administrera
WaterAid Sverige. Ett visst mått av administration är ett led i att säkerställa
en god kvalitet på WaterAid Sveriges
interna kontroll och rapportering, såväl
externt som internt.
Leasing
Alla WaterAid Sveriges leasingavtal
redovisas som operationella.
Ersättning till medarbetare
Löpande ersättningar till medarbetare

i form av löner, sociala avgifter och
liknande kostnadsförs i takt med att
arbetet utförs. WaterAid Sverige betalar
in ITP1 till Collectum för samtliga
anställda.
Balansräkningen
Lager
Lager värderas med tillämpningen
först- in först- ut- principen, till det
lägsta anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som
efter individuell prövning beräknas
bli betalt eller av de bidrag som har
utbetalats till projekt men ännu inte
har spenderats.
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Not 2 Verksamhetsintäkter
			
			
Gåvor som redovisas i resultaträkningen		
Insamlade medel
Allmänheten		
Företag		
Postkodlotteriet		
H&M Conscious Foundation		
Radiohjälpen		
Övriga organisationer		

VIII

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter
			
			
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare		
Övriga anställda		

2014-04-01
2015-03-31

2013-04-01
2014-03-31

1 294 423
3 683 346
7 000 000
0
4 250
334 913

484 942
11 413 034
13 500 000
31 970 000
4 065 801
258 400

Summa		

12 316 932

61 692 177

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel		
Företag		
Postkodlotteriet		
H&M Conscious Foundation		
Radiohjälpen		

393 516
1 071 306
4 938 248
1 027 766

0
0
0
0

Summa insamlade medel		

7 430 836

0

Av pensionskostnaderna avser
116 703 kr (108 020 kr) organisationens generalsekreterare.

Offentliga bidrag
Sida		
Summa offentliga bidrag		

35 000 000
35 000 000

0
0

Summa		

42 430 836

0

Organisationen har inte åtagit sig att
betala pensioner till nuvarande eller
tidigare generalsekreterare.

2014-04-01
2015-03-31

2013-04-01
2014-03-31

723 079
3 727 550

665 699
2 388 884

4 450 629

3 054 583

Sociala kostnader enligt lag och avtal		
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)		

1 818 061
(339 806)

1 286 146
(263 352)

Totalt		

6 268 690

4 340 729

Totala löner och ersättningar		
		

Inget arvode har utgått till styrelsen
under räkenskapsåret.

Ideellt arbete
Under året har 1 (0) personer arbetat
ideellt för organisationen. Arbetet har
bestått av framförallt med kuvertering
av gåvobevis. Värdet av dessa insatser
har inte redovisats i resultaträkningen.
Avtal om avgångsvederlag
WaterAid Sverige har träffat avtal med
generalsekreteraren om en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.

Styrelsen äger rätt att när som helst
under uppsägningstiden befria generalsekreteraren från skyldigheten
att utföra arbete men har fortfarande
skyldighet att under uppsägningstiden
betala lön. Om det skulle ske har
generalsekreteraren rätt att ta annan
anställning eller bedriva egen verksamhet. Inkomst från sådan anställning
eller verksamhet skall räknas av från
lön från WaterAid Sverige.

			
Totala insamlade medel består av följande:			
Gåvor som redovisas i resultaträkningen		
Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen		
Bidrag som redovisats som intäkt		

12 316 932
0
7 430 836

61 692 177
0
0

Summa insamlade medel		

19 747 768

61 692 177
Not 4 Leasing
WaterAid Sverige leasar kontorslokal,
router samt en skrivare. Kostnadsförda
leasingavgifter uppgår till 190 tkr
(187 tkr).

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till
2015-09-30 och är inte möjligt att
förlänga.

Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantal anställda		
2014-04-01 – 2015-03-31
Medel
Varav män
Anställda
10
1		

2013-04-01 – 2014-03-31
Medel
Varav män
7
1

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare		
2015-03-31		
2014-03-31
Antal på
Varav		
Antal på
Varav
balansdagen
män
balansdagen
män
Styrelseledarmöter
8
5		
9
5
Generalsekreterare
1
0		
1
0

Årsberättelse 2014-2015

Framtida leasingavgifter förfaller enlig följande
			
			
Inom 1 år		
1-5 år		
Senare än 5 år		
Summa		

2014-04-01
2015-03-31
101 058
20 070
0
121 128

2013-04-01
2014-03-31
0
0
0
0

IX

Not 5 Verksamhetskostnader
					
Direkta ändamålskostnader
Övriga externa kostnader			
Personalkostnader		
Totalt				

Ändamål
-44 199 282		
-833 541
-2 535 777
-47 568 600

X

Insamling
0
-2 469 338
-2 365 190
-4 834 528

Administration
-186 640
-675 304
-1 444 295
-2 306 239

Totalt
-44 385 922
-3 978 183
-6 345 262
-54 709 367

2015-03-31
42 500
3 363
26 924 388
148 193
27 118 444

2014-03-31
0
24 649
0
168 200
192 849

Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
									
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter		
Förutbetalt för programstöd		
Övriga poster
Totalt		

Not 7 Eget kapital
							
							
Ingående balans					
Disposition av föregående års resultat			
Årets resultat							
Utgående balans					

Balanserat		
resultat
1 733 436
7 137 737
0
8 871 173

Not 8 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
									
H&M Conscious Foundation
PostkodLotteriet			
Radiohjälpen			
H&M			
Totalt									

Not 9 Upplupna kostnader
									
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter			
Upplupna revisionsarvoden			
Övriga upplupna kostnader			
Totalt									

Årsberättelse 2014-2015

Årets
resultat
7 137 737
-7 137 737
102 139
102 139

2015-03-31
20 261 752
7 928 694
672 224
147 613
29 010 283

Totalt eget
kapital
8 871 173
0
102 139
8 973 312

2014-03-31
0
0
0
0
0

Vi, som företräder WaterAid Sverige, riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet.
Vi gör vårt yttersta för att använda WaterAid Sveriges resurser i enlighet med de syften som
gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen ska kunna påräkna ett starkt stöd
från svenska folket för allas rätt till rent vatten, sanitet och hygien.
Stockholm 2015-09-08

Christina Jutterström
Ordförande

Ulla Grönlund
Vice ordförande

Tomas Blomqvist

Torgny Holmgren

Christina Knight

Johan Kuylenstierna

Lars-Erik Liljelund

Lisa Sennerby Forsse

Cecilia Chatterjee-Martinsen
Generalsekreterare

Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-09-08
BDO Mälardalen AB
2015-03-31
183 817
57 755
76 000
139 641
457 213

2014-03-31
142 127
44 657
69 996
188 861
445 641

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
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www.wateraid.se

Tänk om du bara
hade det här vattnet
att ge ditt barn?
I dag kommer 1400
barn dö på grund av
smutsigt vatten.
Hjälp oss rädda liv. SMS:a
WATERAID 100 till 72980
Då skänker du 100 kronor i
månaden via din mobil.
facebook.com/wateraidswe
twitter.com/wateraidsverige
instagram.com/wateraidsweden

Organisationsnr: 802426-1268
BG: 900-1629
PG: 90 01 62-9 , 90 03 81-5 (OCR)
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna
Telefon: 08-677 30 70

