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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och generalsekreteraren för Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige,
organisationsnummer 802426–1268, avlämnar härmed årsredovisning avseende
räkenskapsåret 2019-04-01–2020-03-31.
Organisationens 11:e verksamhetsår. Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige bildades 2009 och
är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län. WaterAid Sverige är medlem i den
internationella federationen WaterAid international. Styrelsens säte är i Stockholm.

Allmänt om verksamheten

Global kontext
WaterAid Sverige är medlem av federationen WaterAid international1 som är en oberoende
internationell organisation med säte i Storbritannien. WaterAid Sveriges ordförande är även
vice-ordförande i WaterAid Internationals styrelse. WaterAid Sverige har bred representation i
tvärgående exekutiva team inom federationen som utvecklar den globala verksamheten.
Generalsekreteraren för WaterAid Sverige samt andra medarbetare inom WaterAid Sverige
sitter i olika internationella exekutiva team inom federationen som tar strategiska och operativa
beslut samt utvecklar den globala verksamheten inom olika områden.
Tillsammans arbetar medlemmarna i federationen för att genomföra den gemensamma globala
strategin genom programverksamhet, opinionsbildning och påverkan nationellt, regionalt och
globalt. WaterAid globalt arbetar vid verksamhetsårets slut i 34 länder.
Målet för WaterAids opinionsbildnings- och påverkansarbete är att tydliggöra hur tillgång till
vatten, sanitet och hygien är centrala för att nå målen i Agenda2030, samt att i denna kontext
påverka beslutsfattares prioriteringar på global, nationell och regional nivå.
Programverksamheten har som mål att påvisa och genomföra kostnadseffektiva och hållbara
lösningar för att säkerställa tillgång till rent vatten, sanitet och hygien för de allra fattigaste. Den
genomförs i nära samverkan med nationella och lokala myndigheter och lokala
partnerorganisationer och samhällen för att säkerställa ägarskap, hållbarhet och att lokala
behov blir styrande.
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, grundläggande sanitet och hygien.

1

Charity registration number 1137900. De övriga medlemsländerna i federationen är 31 mars 2020 WaterAid America, WaterAid Australia, WaterAid Canada,
WaterAid Japan, WaterAid India och WaterAid UK. För mer info http://www.wateraid.org/who-we-are/how-we-are-governed
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Vision
WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

Effekten av verksamheten
Varför är WaterAids verksamhet så viktig?
I dag saknar över 785 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2 miljarder människor har
inte grundläggande sanitet.2

Vårt påverkansarbete har aktivt medverkat till att öka den politiska och finansiella prioriteringen
av vatten och sanitet hos nationella regeringar, biståndsgivare, FN samt globala och regionala
institutioner. På så sätt har WaterAid bidragit till att flera miljoner människor fått tillgång till
vatten, sanitet och kunskap i hygien.
Effekten av WaterAids programverksamhet
I 28 av de 34 länder WaterAid är verksam i bedriver vi förutom opinions-, påverkans- och
insamlingsarbete även direkt programverksamhet.
Medlemmarna i federationen WaterAid international omsatte totalt under räkenskapsåret 1 386
miljoner kronor (112 miljoner GBP). WaterAid Sveriges del av den globala omsättningen var 8 %.
Av WaterAid Sveriges verksamhetsintäkter under 19/20 har 92 miljoner kronor använts till
ändamålet för att säkerställa att fler människor får tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap
i hygien. På detta sätt bidrar vi till bestående förändringar och till människors möjlighet till ett
bättre liv.
Under verksamhetsåret 19/20 nådde WaterAid globalt3
med rent vatten:
x 402 000 personer i hushåll
x 182 000 skolelever
x 1 012 000 personer på sjukvårdsanläggningar
med toaletter:
x 700 000 personer i hushåll
x 212 000 skolelever
x 1 315 000 personer på sjukvårdsanläggningar
och med hygien:
x 1 910 000 personer i hushåll
x 456 000 skolelever
x 1 309 000 personer på sjukvårdsanläggningar

2 http://www.wateraid.org/se/vart-arbete/vad-det-handlar-om/statistik
3 Statistiken för hushåll och skolor avser personer som använder dem dagligen. Statistiken för sjukvårdsanläggningar avser befolkningsantal som anläggningen
tillhandahåller service åt.
Statistiken avser personer som nåtts med faciliteter eller återkommande hygienutbildning/ budskap
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Utan rent vatten och sanitet befinner sig människor i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.
Varje dag dör nästan 800 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten. Många kvinnor
och flickor i fattiga samhällen ägnar större delen av sin dag åt att hämta vatten. Diarré är den
näst största dödsorsaken för barn under fem år i världen. Rent vatten och toaletter förändrar liv
– för alltid. 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.

WaterAids påverkansarbete i praktiken
Vårt påverkansarbete har som mål att medverka till att öka den politiska och finansiella
prioriteringen av vatten och sanitet hos nationella regeringar, biståndsgivare, FN, globala,
regionala och lokala processer, institutioner, företag samt andra organisationer.
Opinionsbildningsarbetet syftar till att öka förståelsen, engagemanget och insatserna för
vatten-, sanitets- och hygienfrågor bland allmänhet, företag, media och andra
intressentgrupper.
WaterAid Sveriges påverkansarbete har som mål att få till stånd en ökad prioritering av vatten
och sanitet i det svenska utvecklingssamarbetet. Detta inkluderar både hur resurser fördelas,
samt den svenska regeringens positioner och röst i relevanta internationella processer inom
Agenda2030, hållbar utveckling och bistånd. Påverkans- och opinionsbildningsarbetet ska även
bidra till ett ökat engagemang, prioritering och engagemang av frågorna hos allmänheten,
företag, organisationer och olika institutioner.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
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WaterAid Sverige har under verksamhetsåret bland annat arbetat med följande insatser för
påverkan, informationsspridning samt insamling.

x

WaterAid Sverige deltog i arbetet för att få igenom en resolution i
Världshälsoorganisationen WHO om förbättrad tillgång till WASH4 på
sjukvårdsanläggningar. Under WHO:s World Health Assembly i maj röstades
resolutionen igenom. Resolutionen slog fast att tillgång till rent vatten, sanitet och
hygien är grundläggande för patientsäkerhet och minskad infektionsrisk för patienter
och sjukvårdsanställda.

x

I juni deltog en representant från WaterAid Sverige på det seminarium WaterAid
tillsammans med bland andra Världsnaturfonden WWF arrangerade i FN-huset i New
York. Seminariet som handlade om hur barriärer kan brytas och synergier stärkas
mellan vatten, klimat och jämställdhet.

x

Under den stora globala konferensen World Water Week arrangerade WaterAid bland
annat två viktiga event. Tillsammans med bland andra RFSU, International Planned
Parenthood Federation (IPPF) och Simavi presenterade WaterAid rapporten ”A shared
Agenda - Exploring links between water, sanitation, hygiene, and sexual, reproductive
health and rights in sustainable development”. WaterAid anordnade också en
paneldebatt under temat ”What opportunities for WASH at EU level?”. Panelen bestod av
representanter från bland andra EU Directorate General for Development and
Cooperation Water Team, European External Action Service, WaterAid West Africa och
Ministry of Foreign Affairs Finland.

x

På Världstoalettdagen den 19:e november publicerade WaterAid rapporten ”The hidden
world of sanitation workers” som belyser sanitetsarbetares utsatta situation.

x

Under mars genomförde WaterAid Sverige för tredje gången kampanjen March for
Water med syfte att engagera allmänheten kring vattenfrågan. Våra supportrar gick

4 Water, Sanitation and Hygiene
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x

WaterAid har utökat satsningen på att värva månadsgivare genom att förutom värvning
på stan även värva nya givare via dörrknackning.

x

WaterAid har genom föreläsningar och seminarier, medverkan i
hållbarhetsreferensgrupper samt dialoger med svenska företagsledare arbetat med att
lyfta svenska företags möjligheter och ansvar att bidra till Agenda2030 genom insatser
inom vatten, sanitet och hygien.

x

WaterAid har varit aktiva i den referensgrupp som sammankallar ett stort antal
hälsoaktörer i Sverige och som leds av UD:s ambassadör för Global Hälsa.

x

WaterAid har informerat och engagerat svenska beslutsfattare och allmänhet genom
synlighet i svensk media. I samband med världstoalettdagen uppmärksammade bland
andra TV4 samt dags- och branschtidningar den globala rapport om sanitetsarbetarnas
arbetsvillkor som WaterAid publicerade. WaterAid Sverigehar även genom nyhets- och
debattartiklar lyft frågor rörande svenskt bistånd, rent vatten, sanitet och hygien och
dess grundläggande kopplingar till extrem fattigdom, global hälsa, mödra- och
barnadödlighet, jämställdhet, klimat och miljö samt mänskliga rättigheter.

x

I slutet av verksamhetsåret blev effekterna av coronapandemin synliga och WaterAid
inledde en global covid 19-respons. I Sverige informerades allmänheten om vikten av
handhygien samtidigt som medel samlades in från privata givare, företagspartners och
institutionella givare till WaterAids arbete med att minska spridningen av viruset.
WaterAids landsprogram fick på många håll snabbt ställa om fokus till akut covid 19respons.

Resultat och ställning
WaterAid Sverige finansieras med hjälp av frivilliga gåvor och bidrag från allmänheten, företag,
stiftelser och andra institutioner samt försäljning av marknadsföringstjänster och utbildning.
WaterAid Sverige har under verksamhetsåret erhållit totalt 109,1 (115,4) miljoner kronor. Detta
är en minskning från föregående år med 5% som till stor del beror på utfasning av ett av våra
globala program som är finansierat av våra partners i Sverige. Medan bidragen från företag
minskade med 9% ökade gåvor från privatpersoner och företag med 14%. Övriga intäkter,
främst marknadsföringstjänster och utbildning, ökade med 16%. Sammantaget minskade
intäkterna enligt K3 (se redovisningsprinciper) med 2% 2019/2020 jämfört med 2018/2019, från
114,6 miljoner till 112,3 miljoner.
Under verksamhetsåret erhöll WaterAid Sverige de största finansiella stöden från Sida (40
miljoner), Svenska Postkodlotteriet (20 miljoner) och H&M Foundation (15 miljoner).
Insamlingsstiftelsens kostnader under verksamhetsåret uppgick till 110,5 miljoner kronor varav
92 miljoner var ändamålskostnader.
Sammanfattningsvis: Enligt K3 (se not redovisningsprinciper), uppgick intäkterna till 112,3
miljoner kronor, kostnaderna till 110,5 miljoner kronor och detta genererade ett finansiellt
resultat på 1,9 miljoner kronor.
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tillsammans 34 891 062 miljoner steg för att uppmärksamma flickor och kvinnors
ständiga marsch för att hämta vatten.

Orsaken till att det finansiella resultatet är positivt detta år är att organisationen beslutat att
ytterligare öka sitt egna kapital något. Anledningarna är att stiftelsens verksamhet och
organisation växer och det egna kapitalet behövs för att möta organisationens åtaganden samt
för att kunna göra investeringar även om intäktsflödet skulle fluktuera.

Nyckeltal
Årets totala verksamhetsintäkter på 112,3 miljoner5 användes enligt följande:
x
x
x

81,9 % till ändamålet.
16,5 % till insamlings- och administrationskostnader.
1,6 % till eget kapital

2018/2019

2017/2018

2016/2017

2015/2016

2014/2015

Erhållna medel

109,1

115,4

98,4

80,1

65,8

83,7

Intäkter (Mkr)

112,3

114,6

85,3

104,4

67,6

54,7

Eget Kapital (Mkr)

16,91

15,36

11,95

7,78

7,73

8,97

Balansomslutning (Mkr)

57,14

65,69

61,91

56,04

52,47

39,01

Ändamålskost i % av intäkter

81,9%

84,4%

82,1%

83,3%

82,6%

86,9%

34

31

14

15

10

10

Medeltal anställda (i snitt exkl. GS)
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2019/2020

Utveckling inbetalda gåvor och bidrag

5

K3 - Intäktsfört 112,3 Mkr. Erhållet 109,1 Mkr
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Fördelning inbetalda medel 2019/2020

Hållbarhetsupplysningar
Miljöfrågor
WaterAid Sverige arbetar löpande med att digitalisera arbetet inom organisationen samt
utveckla den digitala kommunikationen med våra givare. Det finns även en stor medvetenhet
om miljö- och klimatfrågor inom organisationen och det fokuseras ständigt på minskad
miljöpåverkan i upphandlingar, vid events och andra aktiviteter. Organisationen påverkar främst
miljön genom resor. Ambitionen är att bara resa när det finns tydliga skäl och andra alternativ
inte kan väljas.
Arbetsmiljö
Arbetsmiljöarbetet förs tillsammans med ledning, arbetsmiljöombud och fackliga företrädare
löpande under året. Det fokuseras på en trygg och inkluderande arbetsmiljö där medarbetare
trivs, utvecklas och mår bra. Den årliga skyddsronden visade att arbetsmiljön är god. Den
sociala och organisatoriska arbetsmiljön tas upp med varje medarbetare vid enskilda samtal
med närmaste chef. Generalsekreteraren har det övergripande arbetsmiljöansvaret.
Medarbetarundersökningar
Organisationen utför en större medarbetarundersökning vartannat år. Under verksamhetsåret
2019/2020 gjordes ingen; nästa utförs under verksamhetsåret 2020/2021.
Kompetensutveckling
Alla medarbetare har individuella mål- och utvecklingsplaner som är länkade till organisationens
verksamhet och mål. Kompetensutveckling sker i enlighet med utvecklingsplanerna för varje
medarbetare. Under året satsade organisationen särskilt på att utveckla
ledarskapskompetenser inom organisationen för alla som har personalansvar.
Waterid Sverige som arbetsgivare
WaterAid Sverige är medlem i Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer, IDEA. WaterAid
Sverige är via IDEA kollektivavtalsanslutna till Unionens/Akademikerförbundets
Tjänstemannaavtal. Unionen har en lokal fackklubb på arbetsplatsen som samverkar med
ledningen. WaterAid Sverige har sitt kontor i Solna, i Stockholms län, där det vid
verksamhetsårets slut fanns 31 heltidsarbetande, 2 deltidsarbetande samt generalsekreteraren
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Användning av finansiella instrument
WaterAid Sverige har under verksamhetsåret inte innehaft några finansiella instrument.

som leder organisationen. Antalet anställda i genomsnitt har jämfört med föregående år ökat
med 10 % under verksamhetsåret.

WaterAid Sverige ämnar fortsätta att arbeta med att öka engagemanget och stödet (både
finansiellt och opinionsmässigt) för vatten-, sanitets- och hygienfrågor bland allmänhet,
företagsledare och beslutsfattare i Sverige och i Norden. Operativt innebär detta att vi ser fler
månadsgivare, utökat engagemang hos existerande företagspartners samt fler nya
företagspartners och institutionella givare som tillsammans med organisationen gör skillnad
genom rent vatten, toaletter och hygien i världens fattigaste samhällen.
WaterAid Sverige kommer fortsättningsvis att arbeta för att vara en hållbar organisation med en
bra organisationskultur.

Övrig information
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 900-1629.
WaterAid Sveriges hemsida www.wateraid.se
WaterAid Sverige är medlem av branschorganisationen Giva Sverige.

Momspliktig verksamhet
WaterAid erbjuder företag och andra aktörer tjänster vilka Skatteverket bedömer som
momspliktiga tjänster. Dessa tjänster är i dagsläget marknadsföringstjänster och
utbildningstjänster och redovisas som övriga intäkter.

WaterAid Sveriges styrelse
WaterAid Sverige leds av en styrelse som arbetar ideellt. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger
under verksamhetsåret, samt haft en strategidag.
I styrelsen sitter vid tillfället för fastställandet av årsredovisningen: Tobias Krantz (ordförande),
Viktoria Bergman (vice ordförande), Suad Ali, Pär Dalhielm, Sara Haasmark, Staffan Hansén,
Cecilia Hermansson, Anna-Jeanette Larnelius Löw, Mikael Medelberg samt Parul Sharma
(ledamöter). Under verksamhetsåret har Pär Larshans, Lars-Erik Liljelund (mandatperioder gått
ut) samt Ulla Grönlund (mandatperioder gått ut) avgått.

Revisor
För detta verksamhetsår har BDO Mälardalen AB i uppdrag att revidera verksamheten där
ansvarig revisor är auktoriserad revisor Margaretha Morén.
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Förväntad framtida utveckling
WaterAid Sverige ser ett växande intresse i Sverige för vatten-, sanitets- och hygienfrågor. I och
med coronapandemin har detta intresse ökat ytterligare, då allt fler ser att tillgången till vatten,
sanitet och god hygien är grundläggande för hållbar mänsklig, social och ekonomisk utveckling.
Frågorna har blivit än mer relevanta och de har en tydlig koppling till Agenda 2030 och FN:s
Hållbarhetsmål. WaterAid väntas utöka arbetet globalt för att nå ut med hygienbudskap, öka
möjligheten till god hygien genom att använda vatten och tvål i de mest sårbara samhällena
samt för att öka satsningar som ska prioritera vatten och hygien i insatserna för att bekämpa
covid-19.

Resultaträkning
Not

2019-04-01

2018-04-01

2020-03-31

2019-03-31

Gåvor

27 506 413

23 949 406

Bidrag

75 167 747

82 376 455

9 614 196

8 269 346

112 288 356

114 595 207

Ändamålskostnader

-91 985 361

-96 682 573

Insamlingskostnader

-14 065 847

-9 977 204

-4 409 555

-4 545 071

-110 460 763

-111 204 848

1 827 593

3 390 359

3

Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

4,5,6

Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Finansiella intäkter och kostnader
Övr. ränteintäkter och liknande resultatposter

7

33 938

246

Räntekostnader och liknande resultatposter

8

-4 099

-6 832

29 839

-6 586

1 857 432

3 383 773

-308 602

27 902

1 548 830

3 411 675

Summa finansiella intäkter och kostnader
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Verksamhetsintäkter

Balansräkning
Not

2020-03-31

2019-03-31

10 046

5 314

10 046

5 314

Kundfordringar

331 379

1 396 789

Övriga fordringar

640 757

-

31 332 837

33 389 267

32 304 973

34 786 056

Kassa och bank

24 820 034

30 896 361

Summa omsättningstillgångar

57 135 053

65 687 731

SUMMA TILLGÅNGAR

57 135 053

65 687 731

Balanserat kapital

15 362 651

11 950 976

Årets resultat

1 548 830
16 911 481

3 411 675
15 362 651

Leverantörsskulder

2 741 838

1 146 084

Skatteskulder

1 050 541

1 043 702

35 082 427

38 250 279

8 840

64 051

1 339 926
40 223 572

9 820 965
50 325 081

57 135 053

65 687 731

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Handelsvaror

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder

Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag

11

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Kortfristiga fordringar

Eget kapital

Ingående balans 2019-04-01
Disposition av föregående års resultat

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Totalt eget kapital

11 950 976

3 411 675

15 362 651

3 411 675

-3 411 675

0

Årets resultat
Utgående balans 2020-03-31

15 362 651

1 548 830

1 548 830

1 548 830

16 911 481

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Principerna är oförändrade jämfört med föregående räkenskapsår.
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. Svensk
Insamlingskontroll kräver dock att alla 90-kontoinnehavare redovisar i enlighet med K3.
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 har 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 i enlighet med 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.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är gåvor och bidrag, dessa redovisas enligt
kontantprincipen.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Gemensamma kostnader, som exempelvis lokalkostnader, systemstöd och allmänna
kontorskostnader, fördelas mellan ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader efter
antal anställda verksamma inom respektive område.

Insamlingsstiftelsen WaterAid 802426-1268
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Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) och Giva
Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.

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.
Administrationskostnader

Leasing
Samtliga WaterAid Sveriges leasingavtal redovisas som operationella och kostnadsförs löpande
över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda 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.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en
pensionskostnad det år pensionen tjänas in.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga
resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats.
Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de skattesatser och skatteregler som
gäller på balansdagen.
Balansräkningen
Finansiella tillgångar och skulder
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.
Monetära fordringar och skulder i utländsk valuta har räknats om till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser som uppkommer vid reglering eller omräkning av monetära poster
redovisas i resultaträkningen det räkenskapsår de uppkommer, antingen som en rörelsepost
eller som en finansiell post utifrån den underliggande affärshändelsen. På balansdagen finns
inga fordringar eller skulder i utländsk valuta.
Lager av handelsvaror
Lager värderas med tillämpningen först-in-först-ut-principen, till det lägsta anskaffningsvärdet
och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
När WaterAid Sverige erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.

Insamlingsstiftelsen WaterAid 802426-1268
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Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera och driva organisationen.
Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Om en kostnad
varken avser ändamål eller insamling hänförs den till administration.

Not 2 Upplysningar om ändrad uppskattning och bedömning
Är en ändrad uppskattning eller bedömning väsentlig ska upplysning lämnas om karaktären på
ändringen och effekten på tillgångar, skulder, intäkter och kostnader det innevarande
räkenskapsåret. Det finns inga sådana upplysningar att lämna för räkenskapsåret.

Not 3 Verksamhetsintäkter
2019-04-01

2018-04-01

2020-03-31

2019-03-31

Allmänheten

7 862 149

6 914 880

Företag

8 492 042

6 162 276

11 002 380

10 800 000

149 842

72 250

27 506 413

23 949 406

2 741 695

9 847 444

Gåvor som redovisas i resultaträkningen

Svenska Postkodlotteriet
Andra organisationer
Summa
Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel (privaträttsliga bidrag)
Företag
Svenska Postkodlotteriet Special Projekt

5 532 563

2 851 714

25 423 322

28 949 527

1 470 168

727 770

35 167 748

42 376 455

Sida

40 000 000

40 000 000

Summa offentliga bidrag

40 000 000

40 000 000

Övriga intäkter

9 614 196

8 269 346

Summa övriga intäkter

9 614 196

8 269 346

84 781 944

90 645 801

27 506 413

23 949 406

-

-

Privaträttsliga bidrag som redovisats som intäkt

35 167 748

42 376 455

Summa insamlade medel

62 674 161

66 325 861

H&M Foundation
Radiohjälpen
Summa insamlade medel
Offentliga bidrag

Summa
Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisas i resultaträkningen
Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen

Insamlingsstiftelsen WaterAid 802426-1268
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Insamlade medel

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantal anställda
2019-04-01 - 2020-03-31
Anställda

2018-04-01 - 2019-03-31

Medel

Kvinnor

Män

Medel

Kvinnor

Män

34

28

6

31

23

8

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Antal på
balansdagen Kvinnor

2019-03-31

Män

Antal på
balansdagen Kvinnor

Män

Styrelseledamöter

10

6

4

10

5

5

Generalsekreterare

1

1

0

1

1

0

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
2019-04-01

2018-04-01

2020-03-31

2019-03-31

841 876

830 799

Övriga anställda

12 470 958

10 471 274

Totala löner och ersättningar

13 312 834

11 302 073

4 474 135

3 959 076

- varav pensionskostnader

732 526

561 014

Sociala kostnader generalsekreterare

435 640

422 934

- varav pensionskostnader

140 285

129 641

4 909 775

4 382 010

18 222 609

15 684 082

Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare

Sociala kostnader

Totala sociala kostnader
Summa

Inget arvode har utgått till styrelsen under räkenskapsåret.
Avtal om avgångsvederlag
WaterAid Sverige har träffat ett 2-årigt avtal med generalsekreteraren där gäller en ömsesidig
uppsägningstid om 4 månader. Det finns inget avtal om avgångsvederlag. 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.
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2020-03-31

Not 5 Leasing
WaterAid Sverige leasar kontorslokal, server, router, sekretess kärl samt en skrivare.
Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2023-09-30
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 1 005 tkr (872 tkr).

Inom 1 år
1-5 år

2019-04-01

2018-04-01

2020-03-31

2019-03-31

24 854

39 191

3 264 696

3 970 404

-

-

3 289 550

4 009 595

Senare än 5 år
Summa

Not 6 Verksamhetskostnader

2019-04-01 - 2020-03-31

Ändamål

Insamling Administration

Totalt

Direkta ändamålskostnader

78 033 975

-

-

78 033 975

Övriga externa kostnader

7 468 375

2 482 552

13 731 302

Personalkostnader

3 780 375
10 171 011

6 597 472

1 927 003

18 695 486

Totalt

91 985 361

14 065 847

4 409 555

110 460 763

Not 7 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter
Valutakursvinster
Övriga finansiella intäkter
Totalt

Insamlingsstiftelsen WaterAid 802426-1268
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-

-

33 938

246

-

-

33 938

246
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Framtida leasingavgifter förfaller enlig följande

Not 8 Räntekostnader och liknande resultatposter
2020-03-31

2019-03-31

Räntekostnader

2 687

6 832

Valutakursförluster

1 413

-

-

-

4 099

6 832

Övriga finansiella kostnader
Totalt

2019-04-01

2018-04-01

2020-03-31

2019-03-31

Resultat före skatt

1 857 432

3 383 773

Skattepliktiga intäkter

8 012 535

6 885 052

Avdragsgilla kostnader

-6 611 628

-5 099 212

Skattepliktigt resultat

1 400 907

1 785 841

299 794

392 885

8 808

-420 787

308 602

-27 902

Skatt enligt gällande skattesats
Korrigerad skatt föregående år *
Årets skattekostnad

Visma Addo ID-nummer : 5154-88840-47AAE0

Not 9 Skatt på årets resultat

* 18/19 års skatt är korrigerad enligt ny beräkning där avdragsgilla kostnader uppgår till -3 976 268 kronor. Vilket ger ett
beskattningsbart resultat på 1 654 481 kronor för verksamhetsåret 17/18. Skatt enligt gällande skattesats för 17/18
korrigeras till 364 008 kr. 19/20 års skatt är korrigerad p.g.a. en ej reglerad skattefordran.

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter
Förutbetalt för programstöd
Övriga förutbetalda kostnader
Totalt

Insamlingsstiftelsen WaterAid 802426-1268
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224 943

204 433

-

-

30 536 514

32 961 195

571 380

223 639

31 332 837

33 389 267
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Not 11 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
2020-03-31

2019-03-31

H&M Foundation

19 751 302

30 174 624

Svenska Postkodlotteriet

10 475 117

7 002 479

4 856 008

1 073 176

35 082 427

38 250 279

2020-03-31

2019-03-31

Upplupna semesterlöner

741 494

524 384

Upplupna sociala avgifter

226 884

164 753

Upplupna revisionsarvoden

239 700

240 950

Övriga upplupna kostnader

131 848

8 890 878

1 339 926

9 820 965

Radiohjälpen
Totalt

Totalt

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
x

I maj erhöll WaterAid Sverige 2,9 miljoner kronor från H&M Foundation till WaterAids arbete
i Bangladesh kopplat till insatser mot coronapandemin.

x

I maj skrev WaterAid, tillsammans med Sveriges minister för internationellt
utvecklingssamarbete, statschefer, regeringschefer, ministrar och ledare från FN-organ,
internationella finansinstitut, biståndsorganisationer, företag och forskningsinstitut, på ett
upprop på initiativ av organisationen Sanitation and Water for All om att prioritera vatten,
sanitet och hygien i responsen på covid-19. WaterAid är en partner till Sanitation and Water
for All.

x

Den 15 juni sade nuvarande Generalsekreterare upp sitt avtal med WaterAid Sverige och
kommer således att avsluta sin tjänst per den 15 oktober 2020.

Vid upprättandet av årsredovisningen för 19/20 har inga andra väsentliga händelser skett som
är av finansiell karaktär för WaterAid Sverige, eller som på något sätt har väsentliga effekter på
verksamheten.
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Not 12 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

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 se fram emot ett starkt stöd
från svenska folket för allas rätt till rent vatten, toaletter och hygien.

Tobias Krantz
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Viktoria Bergman
Vice ordförande
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