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Biata Chisi är jordbrukare i Salima, Malawi. Genom 
We Effect har hon tillsammans med sina grannar bildat 
en spara- och lånagrupp, som bland annat gett henne 
möjlighet att investera i grisar. Det ger fembarnsfamiljen 
ökade inkomster och en tryggare ekonomi.
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Är en biståndsorganisation som startade 1958 i 
Sverige med syfte att minska klyftorna mellan  
fattiga och rika i världen.

Har ca 70 svenska organisationer och företag  
med kooperativa rötter som medlemmar.

Arbetar i 25 länder i fyra världsdelar med att  
bekämpa fattigdom och orättvisor.

Hjälp till självhjälp är kärnan i vårt bistånds arbete.

Samarbetar med drygt 160 lokala partnerorganisa-
tioner runt om i världen.

WE EFFECT 
I KORTHET

Att människor tar ställning 
och engagerar sig för en rätt-
vis och hållbar världs ordning. 
 
Att med insamling stödja 
biståndsverksamheten.

We Effect är partipolitiskt 
och religiöst obunden.

I SVERIGE
ARBETAR VI FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

Alice Wanjiku, Kenya.
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Vi befinner oss hos ett kvinnokooperativ i Machakos, några timmars bilfärd från 
Nairobi, Kenya. För sju år sedan var marken torr och i det närmaste obrukbar här. 
De dryga 600 familjerna som bor i området kunde sällan äta sig mätta. Man visste 
inte hur man skulle kunna få rikligare skördar eller hur man skulle kunna få vinst från 
den magra försäljningen av korgar på marknaden. Man fick inga lån från bankerna. 
Vardagen var tung. Livet var svårt.

Anneli Rogeman,
Vd

Tommy Ohlström, 
styrelseordförande

HJÄLP TILL SJÄLVHJÄLP PÅ RIKTIGT!

Vi besökte området även då. Och minns hur 
spretiga sisalplantor stretade för att nå upp 
ur jorden mot solen. Hur familjens kvinnor 
gick någon mil varje dag för att hämta vatten 
och för att leta efter pinnar att elda med 
under middagsgrytan.

2010 fick kvinnorna kontakt med We Effect. 
Ett år senare hade man genomgått studie-
cirklar i hur det var möjligt att odla jorden 
mer effektivt. Två år senare hade man startat 
Kikuthuko Women Group. Efter ytterligare 
några år hade familjernas inkomster ökat 
och när vi nu besöker dem har de mycket 
positivt att berätta. Ingen svälter längre. 
Försäljningen av väskor och korgar går bra, 
mycket bra. Man har till och med börjat 
exportera. Djurhållningen har expanderat, 
en kyckling inköpt för femton shilling har 
vuxit till en höna som sålts för 50. Självhjälps-
gruppen Kikuthuko Women Group är navet 
i alla verksamheter. Just hjälp-till-självhjälp 
är en viktig del i We Effects fattigdoms-
bekämpningsarbete.

En annan viktig del är vårt arbete på 
huvudkontoret i Stockholm. Också där har 
2017 varit ett framgångsrikt år: insamlingen 
nådde all-time-high och kännedomen om 
We Effect ökade kraftigt. 2017 var också året 

då vi annonserade i tv för första gången. 
Enbart julkampanjen nådde drygt 1,5 miljon 
tittare i tv och webb-tv. Vad mer åstadkom 
vi från huvudkontoret? Många debattartiklar, 
ett stort upprop i Almedalen för ökad  
jämställdhet i fattigdomsbekämpningen,  
vitt spridda rapporter bland annat om vikten  
av att media namnger också människor  
som lever i fattigdom. Och vi förstärkte  
vårt mycket viktiga samarbete med våra 
medlemsorganisationer.

Ute i världen har vi ökat våra insatser i 
bland annat Burma/Myanmar och Colombia, 
vi har vuxit i södra Afrika samt skapat en ny 
region av våra verksamhetsländer på Balkan 
och i östra Europa. Vi har glatt oss åt revo-
lutionen i Zimbabwe och varit oroliga över 
utvecklingen i Kenya. Vi har överfört mer 
stöd till översvämningsdrabbade Vietnam.

Våra givare har bidragit till att fattigdomen 
i världen minskade också 2017. De senaste tio 
åren har den extrema fattigdomen halverats. 
Men fortfarande tvingas över 700 miljoner  
människor i världen att gå och lägga sig 
hungriga. Detta ska vi ändra på. Med din  
hjälp. Exemplet från kvinnogruppen i 
Machakos är bara ett av tusentals där We 
Effect bidragit till att fler människor kunnat 

lämna fattigdomen. Men det räcker inte. 
Med ditt stöd kommer vi att kunna fortsätta 
fattigdomsbekämpningen med full kraft – 
ända tills det inte finns någon fattigdom i 
världen mer. Tack för ditt stöd under 2017. 
Välkommen att vara med oss också framöver.

VÅR VISION 

är en hållbar och rättvis värld fri 
från fattig dom.

VÅR MISSION 

är att göra det möjligt för fattiga 
kvinnor och män att förbättra sina 
levnadsvillkor, försvara sina rättig-
heter och bidra till ett rättvist 
samhälle. 

VÅRA VÄRDERINGAR 
är Kooperativa Alliansens värde-
ringar om självhjälp, personligt  
ansvar, demokrati, jämlikhet,  
rättvisa och solidaritet.

VÅRT ÄNDAMÅL 

är att arbeta tillsammans med våra 
medlems organisationer för att 
skapa engagemang, bilda opinion,  
mobilisera resurser och vinna 
människors stöd för ett lång siktigt 
bistånds arbete. Detta sker genom 
hjälp till självhjälp.

Waleska Leiva Espinoza, Nicaragua.

Medlemmar i Kikuthuko Women Group.



WE EFFECTS VÄRLD

PALESTINA

SVERIGE

UGANDA

BURMA/MYANMAR

KAMBODJA

SRI LANKAKENYA

BOLIVIA

HONDURAS

GUATEMALA

EL SALVADOR
NICARAGUA

PARAGUAY

VIETNAM

FILIPPINERNA

TANZANIA

MOÇAMBIQUE

MALAWI

ZAMBIA

ZIMBABWE

MOLDAVIEN

MAKEDONIEN
ALBANIEN

KOSOVO
BOSNIEN-HERCEGOVINA

LATINAMERIKA
I Latinamerika stöttar  
We Effect människor som 
vill organisera sig och 
kräva sin rätt till mat, bo-
stad och ett jämställt liv.

ASIEN
I Asien stödjer We Effect  
kvinnors rättigheter,  
ett hållbart jordbruk och 
människors rätt till bostad.

AFRIKA
Den viktigaste delen i 
We Effects arbete i våra 
två regioner i Afrika är  
att stärka fattiga männis-
kors rättigheter. 

EUROPA
I de europeiska länderna 
är det främst tre delar 
som We Effects arbete  
är inriktat på: landsbygds-
utveckling, försoning  
och jämställdhet. We Effects verksamhet finansieras genom gåvor 

samt bidrag, huvudsakligen från Sida. De totala 
intäkterna för 2017 uppgick till 341 miljoner kro-
nor, varav insamling från organisationer, företag 
och givare, inklusive produktförsäljning, uppgick 
till 66 miljoner kronor.

Intäkter

Av varje hundralapp som kommer in till  
We Effect går 90 kronor till ända målet  
(utvecklingsbistånd och kommunikation).

Så används en hundralapp

De pengar som går till ändamålet  
bistånd fördelas på ovanstående  
sätt över världen.

Geografisk fördelning av bistånds-  
och opinionsbildningsverksamhet 

Bidrag från icke-offentliga
organisationer 3 % Gåvor  16 %

Sida, 
rambidrag 
53 %

Övriga
offentliga
bidrag 28 %

Östra Afrika 
21%

Södra Afrika
33 %

Latinamerika
22 %

Sverige 8 %

Asien 12 %

Europa 4 %

Ändamåls-
kostnader 

90 kr

Administration 5 kr

Insamling 5 kr

SÅ HÄR ARBETAR WE EFFECT

RESULTAT AV INSATSER RAPPORTERAS TILL LEDNING OCH BIDRAGSGIVARE

160160

SÅ HÄR JOBBAR VISÅ HÄR JOBBAR VI

BIDRAGBIDRAG

GÅVORGÅVOR

FRÅN SIDA 
OCH ANDRA 

ORGANISATIONER

FRÅN 
FÖRETAG OCH 

PRIVATPERSONER

STYRELSE OCH 
LEDNING BESLUTAR OM 

ÖVERGRIPANDE RIKT-
LINJER FÖR BISTÅNDET

ALLA VÅRA INSATSER 
I FÄLT SKER TILLSAMMANS 
MED LOKALA SAMARBETS-

ORGANISATIONER

LATIN-
AMERIKA

EUROPA

ASIENAFRIKA

LOKALA SAMARBETS-
ORGANISATIONER

UTE I VÅRA REGIONER FATTAS BESLUT 
OM HUR INSATSERNA SKA SE UT

Styrelsen beslutar i samråd med ledningen om övergripande  
riktlinjer för biståndets inriktning. I de fem regioner där vi bedriver  

bistånd fattas beslut om hur insatserna ska utformas.

Det är tack vare gåvor från privatpersoner och företag som We Effect 
kan bedriva bistånd. Den egna insamlingen är en förutsättning för att 
få viss finansiering från Sida, som är We Effects huvudfinansiär. We 
Effect erhåller även finansiering från andra håll, såsom svenska och 
utländska ambassader, internationella organisationer och Postkod-
lotteriet. Det är styrelsen som beslutar om riktlinjerna för arbetet. 
Våra insatser sker:

➻ DÄR FATTIGDOMEN ÄR SOM STÖRST. Majoriteten av världens fattiga 
bor på landsbygden.

➻ DÄR DET FINNS PARTNERORGANISATIONER som bedöms ha ut-
vecklingspotential och är relevanta för oss att samarbeta med.

➻ DÄR VI BEDÖMER ATT VÅRA INSATSER kommer att ha goda effekter. 
Stor fattig dom innebär inte alltid att vi har möjlighet att arbeta effek-
tivt och uppnå goda resultat. Bistånd får bäst effekt när det utformas 
i dialog med de som stödet riktas till i utvecklings länderna. Beslut 
om den operativa verksamheten fattas därför i respektive region, så 
nära fält som möjligt. 

I varje insats samarbetar vi med en lokal partnerorganisation, samman-
lagt drygt 160 stycken världen över. Tillsammans bestämmer vi mål 
för insatsen och följer upp resultaten: 

Verksamhet i 25 länder inklusive huvudkontoret i Sverige.

Waleska Leiva Espinoza, Nicaragua. Mable Chikombo, Zambia. Diana Lulzim Myrteli, Albanien. Do Thi Ha, Vietnam.

➻ VILKA AKTIVITETER SKA GENOMFÖRAS? Ofta är det utbildning 
och rådgivning inom landsbygdsutveckling, bostäder, tillgång till 
mark och jämställdhet.

➻ VILKEN FÖRÄNDRING SKA AKTIVITETERNA LEDA TILL? Det kan 
handla om att deltagarna i projektet får ökade inkomster, möjlighet  
att öka sina skördar och få bättre betalt. De kan förbättra mark-
rättigheter, bygga egna bostäder eller bättre lyckas nå ut i sitt 
påverkansarbete.

➻ VILKEN LÅNGSIKTIG EFFEKT SKA INSATSEN GE? I slutändan ska  
alla We Effects projekt bidra till att minska fattigdom och orättvisor. 
Det som kan mätas är förändrat beteende och förbättrade levnads-
villkor, till exempel att deltagarna i projekten blir självförsörjande 
och kan låta sina barn gå i skola. Det kan också vara samhälleliga 
förändringar som minskar orättvisor, till exempel en ny lag om  
kvinnors rätt till mark. 

När en insats är avslutad rapporteras resultaten till Sida och andra 
finansiärer. Privata givare informeras bland annat genom vårt nyhets-
blad Effekter. Varje projekt utvärderas noggrant för att vi ska lära oss 
och bli bättre.

WE EFFECT 7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20176 WE EFFECT
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VI-EFFEKTEN GER RESULTAT I INSAMLING OCH KÄNNEDOM

Tack vare alla som stödjer We Effect ökar både insamlingen och 
kännedomen. Alla är viktiga, från den som sporadiskt ger en gåva till våra 

långvariga företagssamarbeten. Och det är vi-effekten här i Sverige 
och ute i våra projekt, den kooperativa tanken, som ger resultat. 

Tillsammans mot fattigdom! 

PRÄSTEN SOM KÄMPAR FÖR 
LAND OCH VATTEN

José Pilar Álvarez Cabrera, lutheransk 
präst från Guatemala blev årets De 
fattigas lobbyist. Vid en ceremoni på 
Dansmuseet i Stockholm prisades han för 
sin kamp för de guatemalanska urfolkens 
rätt till land och vatten kring berget Las 
Granadillas. Prissumman på 10 000 USD 
går till de organisationer som står bakom 
José Pilar Álvarez Cabreras arbete för 
urfolket Maya Chortí och invånarna i 
Zacapa och Chiquimula i Guatemala.

TRUMP HJÄLPTE OSS SKAPA OPINION

För att skapa debatt kring våra frågor togs  
en kort film om Trump fram inför hans första 
100 dagar. Den lades ut på Facebook och  
riktades mot Sverige och engelsktalande  
länder. Den fick stor spridning, den svenska 
versionen visades 207 132 gånger och den 
engelska 230 480 gånger.

MED RADIOHJÄLP I ALBANIEN

We Effect beviljades 2,6 miljoner kronor 
från Radiohjälpen för vårt arbete med att 
minska utanförskapet för romska barn i 
Albanien. I projektet ingår bland annat 
regelbundna hälsokontroller för barnen  
och möjlighet att gå i förskola för att lära 
sig albanska innan de börjar skolan.  
Föräldrarna får också utbildning 
i hälsofrågor samt uppmanas att 
registrera barnen hos myndig-
heterna så att de får tillgång till 
alla sociala tjänster. Projektet 
kommer att pågå fram till 2019.

BRED PUBLIK KAMPANJ

Vikten av att vara ihärdig i sitt budskap kan inte nog betonas, därför fortsatte vi 
kampanjen om fiktiva Faith. Fokus har varit att öka kännedomen och insamlingen 
och för första gången syntes We Effect med tv-spottar i ett stort antal viktiga 
tv-kanaler, kompletterat med ökad synlighet i sociala medier och på webben. 
Vårkampanjen nådde drygt 800 000 personer via tv och webb-tv och drygt  
400 000 personer via sociala medier. Julkampanjen nådde drygt 1,5 miljoner  
via tv och webb-tv och 560 000 personer via sociala medier.
 Inför jul satsade vi också för första gången på en kampanj mot företag där  
temat var detsamma. Fokus låg på DR riktat mot en utvald målgrupp namngivna 
företag med erbjudande om att köpa andelar av jämställdhetseffekten. Satsningen 
under året har gjort att We Effects kännedom har ökat med 5 procentenheter.

FAITH I ALMEDALEN

Även i Almedalen var Faith-kampanjen  
närvarande. Över 1 200 personer skrev på  
ett upprop för fler kvinnliga presidenter, och 
till stöd för We Effects jämställdhetseffekt.

#allaharettnamn

Under 2016 fick 41 procent av de afrikaner  
som porträtterades i svensk medias bistånds-
rapportering sitt namn publicerat i anslutning 
till artiklarna. Trots att det inte ens är hälften  
så är det en rejäl ökning sedan 2012, då  
We Effect för första gången gjorde rapporten 
#allaharettnamn, om bilden av biståndet till 
Afrika i svensk media. Årets upplaga av  
rapporten, som presenterades i Almedalen  
och fick stor medial spridning, visar att man 
kan påverka diskussionen om vem som får 
synas – och vem som får ett namn – i medias 
rapportering.

- 1 -

#allahar 
ettnamn

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

  ”Jag heter  
Alice Wanjiku”

Bilden av svenskt  
bistånd i Afrika 2016

FLER KVINNLIGA 
PRESIDENTER!
Kvinnor är nyckeln till en 
värld utan fattigdom. Utrota 
fattigdom med jämställdhet 
och ge kvinnor större makt.
Stötta jämställdhetseffekten!

SKRIV PÅ! 
jämställdhetseffekten.se

MÅNADSGIVARE VANN RESA

Riksbyggen har ett stort sam-
hällsengagemang ute i världen 
och stödjer sedan många år 
We Effects arbete med att 

bilda bostadskooperativ i El Salvador. Som 
en extra satsning fick alla anställda som blev 
månadsgivare vara med i en utlottning. Vann 
gjorde Eva Sevetin, föreningssamordnare  
på Riksbyggen, och priset var att resa med  
en grupp förtroendevalda och anställda till  
El Salvador för att följa upp de projekt som 
stöds genom We Effect. På programmet stod 
att besöka både de mest utsatta områdena för 
att skapa förståelse för den situation som råder, 
och bostadskooperativ som har bildats eller är 
på väg att byggas upp.

Här produceras 
byggstenar till husen. 

José Pilar Álvarez Cabrera

MED ETT KLICK  PÅ COOP.SE GÖR  DU VÄRLDEN  LITE BÄTTRE.
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Genom att ansluta ditt Coop betalkort till Bistånd På Köpet hjälper du fler att få  
mat på bordet. Varje gång du betalar med kortet avrundas summan automatiskt uppåt  

till närmsta krona. Det rör sig om ören som de flesta av oss inte ens saknar, men som gör en 
enorm skillnad för någon annan. De insamlade pengarna går till bistånds organisationen  

We Effect som ger fattiga människor verktyg att själva skapa sig en bättre framtid. 

Läs mer hur ditt stöd gör nytta och anslut ditt Coop betalkort på coop.se

 ANSLUT DITT KORT TILL
BISTÅND PÅ KÖPET.

I samarbete med

MER BISTÅND PÅ KÖPET

Samarbetet med Coop MedMera bank gav 
utdelning även under 2017. Totalt ökade 
insamlingen med 300 000 kronor till nästan  
7,5 miljoner kronor. Även 
andra aktiviteter tillsam-
mans med Coop och KF 
bidrog till ökad insamling.

GÅVORGÅVOR

NYA SIDA-CHEFEN PÅ BESÖK
We Effects styrelse hörde till de allra första som 
fick besök av nya Sida-chefen Carin Jämtin, 
som tillträdde i början av sommaren. 

Anneli Rogeman, Carin Jämtin och Tommy Ohlström.

”Det är oerhört 
viktigt, det ni, 

We Effect, gör.”
Carin Jämtin

RAPPORT OM GLOBALA MÅLEN

Knappt fyra av tio svenskar känner till FN:s nya globala hållbarhetsmål. Endast 
hälften av dessa, två av tio, tror att världen kommer att nå målen. Det visar en 
Sifo-undersökning som gjordes på uppdrag av We Effect och presenterades 
under sommaren. Rapporten uppmärksammades i media med början i en 
debattartikel i Dagens Nyheter, där We Effect tipsade om vad som behövs för 
att fler ska förstå och ta till sig målen – tala så att folk förstår och visa att det är 
möjligt att vända utvecklingen var två av dem.

POSTKODLOTTERIET TROR PÅ WE EFFECT

Under 2017 fick We Effect 20 miljoner kronor 
från Postkodlotteriet för att kunna göra särskilda 
riktade insatser under året. Vi blev också bevil-
jade pengar för att genomföra specialprojektet 
”Kvinnokraft”, där kvinnor under två 
år kommer att utbildas i att använda, 
underhålla och marknadsföra sol-

energiprodukter och andra alternativa energikällor, vilket kommer att 
leda till ökade inkomster för familjen, en hälsosammare, renare miljö 
och ekonomiskt lönsamma samhällen med minskad avskogning och 
förbränning av träd.
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– Stärka organisationer som representerar människor som lever  
 i fattigdom.
–  Främja jämställdhet mellan män och kvinnor samt se till att minst  
 hälften av biståndet går till kvinnor.
–  Öka fattiga småbrukares inflytande, inkomster, tillgång till finansiella tjänster   
 och rätt till mark.
–  Arbeta för ett långsiktigt, hållbart jordbruk och stödja att fler människor får   
 mat och inkomst samt är mindre sårbara för klimatförändringarna.
–  Ge fler människor möjlighet till ett tryggt och hållbart boende.

Medan fattigdomen minskar på de flesta håll i världen går det 
tyngre för de afrikanska länderna söder om Sahara. Enligt Världs-
bankens senaste siffror för We Effects sju verksamhetsländer i två 
regioner i Afrika lever minst en tredjedel av befolkningen under  
fattigdomsgränsen och värst är det i Malawi, där över 70 procent 
lever på under 1,9 USD om dagen. 

Orättvis fördelning av resurser, effekter av klimatförändringarna, utbredd korruption,  
bristande jämställdhet och odemokratiska samhällen är bara några av anledningarna till 
den utbredda fattigdomen. We Effects arbete syftar till att vara en motverkande kraft och 
en hel del har åstadkommits under 2017. Genom insatser tillsammans med lokalt förank-
rade partnerorganisationer har tiotusentals kvinnor och män blivit mer jämställda, kunnat 
öka sin försäljning, minskat sårbarheten för klimatförändringar, fått tillgång till finansiella 
tjänster och kunnat ge större trygghet till sina familjer. Men behoven är fortsatt stora.

Jämställdhet på agendan
Jämställdhet är centralt i all We Effects verksamhet, och mer än hälften av resurserna går 
till kvinnor. Ett stort antal utbildningar i jämställdhetsfrågor har genomförts för medlemmar 
i We Effects partnerorganisationer. Dessa har bland annat lett till att andelen kvinnor som 
deltar i beslutsfattandet i familjen har ökat från 41 procent till 64 procent i södra Afrika.  
I Kenya drevs en framgångsrik kampanj, finansierad av EU, för att öka kvinnliga kandidaturer 
i 2017 års val. Inom kvinnonätverket Groots kandiderade 70 kvinnor i länet Kakamegas 
guvernörs-, senats- och länsval. Fyra av dem valdes in i länsparlamentet, vilket tydligt ökar 
kvinnors inflytande i regionen.

Rätten till mark avgörande
Inom bostadsprojekten har framgång nåtts i framför allt Tanzania, men också i Uganda, där 
kvinnor getts rätt till att äga mark. I flera andra länder, exempelvis Zimbabwe och Zambia, 
har We Effects partnerorganisationer kunnat påverka lagförslag som ger kvinnor säkrare 
tillgång till mark.

Efter att ZADF, Zimbabwes förening för mjölkbön-
der, med We Effects stöd startade studiecirklar och 
spar- och lånegrupper i Tsonzo i östra Zimbabwe 
ökade mjölkproduktionen från 250 liter till 500 liter 
om dagen.

Mikroförsäkringarnas popularitet ökade rekord- 
artat under året, då antalet försäkringstagare inom 
kooperativen i östra Afrika ökade från knappt 33 000 
till 178 273 kvinnor, män och unga. 

We Effect och Zambias bomullsodlarförbund 
CAZ:s har genomfört utbildningar för 129 ledande 
studiecirkelledare. Detta har resulterar i att 1 092 
nya studiecirkelgrupper, med 12 880 medlemmar 
(55 procent kvinnor), har bildats under året. Totalt 
ökade produktiviteten hos CAZ medlemmar från 
581 kilo/hektar till 719 kilo/hektar.

Kaffeodlare i Meru Coffee i Kenya mer än fyrdubb-
lade sin kaffeförsäljning, från 1,8 miljoner till 9,8 
miljoner kenyanska shilling under 2017, tack vare en 
effektivare distributionskedja.

Med jämställdhet i fokus har kvinnor i Mabele i 
västra Zambia fått utbildning i att spinna, färga och 
väva produkter från sin egenodlade bomull. De 
har kunnat sälja produkterna till bra pris och både 
ökat sin ekonomiska trygghet och investerat i byns 
skola. Antalet självständiga bomullsodlare har ökat 
avsevärt. 

4 514 spargrupper har grundats i östra Afrika, av 
vilka 1 233 grupper är för ungdomar. Totalt nåddes 
126 392 medlemmar, av vilka 85 procent är kvinnor. 

Rättshjälp och utbildning av samhällsobservatörer  
i Apac och Dokolo i Uganda, har gett positiva 
resultat i 97 rättsfall där kvinnor tidigare varit offer 
för orättvisor.

20 hektar tomtmark har hittills köpts upp av koope-
rativ i Uganda.

Meru Dairy Union i Kenya har förhandlat fram ett 
garantipris för mjölken om 40 kenyanska shilling per 
liter. Detta har ökat mjölkböndernas inkomst med 
125 procent sedan 2014 och intresset för mjölk-
produktion växer.

För att främja rätten till land i Tanzania, har 600 
tomter garanterats genom partnerorganisationer.  
1 934 lagfarter har utfärdats, av vilka 187 var till 
kvinnor.

Mjölkbönder i kenyanska BAMSCOS har på försök 
fördelat inkomsterna lika mellan makarna. Fram-
gången har lett till att alla mjölkproducenter inom 
kooperativen nu ska omfattas av modellen.

EFFEKTER

ETT AFRIKA SOM HALKAR EFTER

MÅL!

AFRIKA

VERKSAMHETSLÄNDER I AFRIKA ÄR KENYA, MALAWI, MOÇAMBIQUE, TANZANIA, UGANDA, ZAMBIA OCH ZIMBABWE.

– Att minska fattigdomen genom att arbeta för jämställdhet 
 mellan kvinnor och män. Kvinnor ska ha samma tillgång till mark,  
 makt och inkomster som män. 
– Att fler människor ska få en värdig bostad.
– Att stödja människor att motverka effekterna av klimatförändringarna genom   
 hållbara jordbruk.

Konflikter, etnisk resning och nedmontering av demokratin. 
2017 blev ett tumultartat år i Asien. Dessutom skördade klimat-
förändringarna många liv. Samtidigt klev tusentals kvinnor fram 
med stöd från We Effect och tog mer framträdande roller.

Under 2017 fick miljontals människor se sina rättigheter inskränkas i Asien. I Kambodja 
förbjöd regeringspartiet oppositionen och fängslade partiledaren Kem Sokha. Även i  
Sri Lanka och på Filippinerna angreps demokratin och utrymmet för civilsamhället att 
agera minskade. I Burma/Myanmar fördrevs över en halv miljon människor ur den  
muslimska minoritetsgruppen rohingya. I Palestina fortsatte invånarna att påverkas  
svårt av den nu 50-åriga israeliska ockupationen. 

Framåt för jämställdheten
We Effects arbete för ökad jämställdhet gav resultat i Asien under 2017. Fler kvinnor  
blev ledare, entreprenörer och fick tillgång till mark och finansiella tjänster genom  
We Effects lokala partnerorganisationer. Under 2017 fick 4 077 kvinnliga ledare och 3 310 
kvinnliga entreprenörer We Effects stöd. Tillsammans bidrog de till att minska fattig-
domen. Fortfarande har många organisationer långt kvar till jämställdhet, men det går 
framåt. I de organisationer We Effect stödjer i Palestina har antal kvinnliga ledare ökat 
med 77 procent sedan 2014. I dag innehas cirka 40 procent av alla ledande befattningar 
inom organisationerna av kvinnor.

Hårdare klimat
Under året drabbades flera länder i Asien svårt av tyfoner, långvarig torka och andra 
extremväder. Sex av de tio länder som enligt forskning påverkas svårast av klimat- 
förändringarna ligger i Asien. I Vietnam fick hundratusentals familjer sina hem och  
skördar förstörda av stormar. We Effect gjorde en särskild krisinsats med nytt utsäde  
och matpaket. I Sri Lanka drabbade den värsta torkan på 40 år inte minst landets  
jordbrukare svårt. We Effects arbete med att stödja bönder att odla torktåliga grödor, 
använda bevattningsanläggningar och göra andra klimatinvesteringar blev än viktigare.  

I de organisationer som We Effect stödjer i Sri 
Lanka ökade antalet kvinnliga styrelsemedlemmar 
till 75 procent. 

Antalet kvinnliga ledare inom We Effects sam-
arbetsorganisationer i Burma/Myanmar, Kambodja 
och Vietnam ökade från 134 till 720. 

I Palestina ökade antalet kvinnliga entreprenörer 
inom We Effects samarbetsorganisationer markant, 
från 35 till 135 entreprenörer. Dessutom var deras 
snittinkomster tre gånger högre än förväntat.

Under 2017 tog 530 kvinnor i Sri Lanka klivet till  
att bli entreprenörer. Inom We Effects samarbets-
organisationer i landet finns nu 975 kvinnliga 
entreprenörer.

Under året fick 254 spara- och lånagrupper stöd av 
We Effect i Asien. Bland de totalt 6 067 medlem-
marna var 80 procent kvinnor. Tillsammans lånade 
de ut 10 miljoner kronor till varandra, alla personer 
som normalt inte kan låna pengar.

I Sri Lanka ökade 8 000 människor sina inkomster 
och lämnade den extrema fattigdomen bakom sig. 
De tjänar nu 2,4 till 4 dollar om dagen, att jämföras 
med under 2 dollar om dagen under 2016.   
Kooperativ som stödjs av We Effect i Vietnam, 
Kambodja och Burma/Myanmar ökade sina vinster 
med i genomsnitt 34 procent under 2017.

Med stöd från We Effect ratificerades en ny lag 
som ger medlemmar i kooperativ i Palestina ökad 
social trygghet.

Under året kunde 1 000 familjer i Filippinerna, som 
tidigare bodde under slumartade förhållanden, flytta 
in i helt nya hem med rent och rinnande vatten, 
elektricitet och väggar som kan stå emot tyfoner. 

Genom bostadskooperativ som stödjs av We 
Effect i Filippinerna, tog totalt 10 000 familjer ett 
steg närmare drägliga lägenheter eller hus under 
året. 7 000 bostäder är under konstruktion och 2 000 
bostäder väntar på finansiering.

I Filippinerna fick ett ökande antal jordbrukare  
stöd att använda hållbara och klimatsmarta metoder. 
I dag tillämpar 5 586 småskaliga bönder inom We 
Effects partnerorganisationer i Filippinerna sådana 
hållbara jordbruksmetoder. 
Totalt fick 16 089 jordbrukare i Asien stöd av We 
Effect att odla hållbart under 2017.

KVINNORNA KLEV FRAM UNDER 
KONFLIKTFYLLT ÅR I ASIEN

ASIEN

VERKSAMHETSLÄNDER I ASIEN ÄR FILIPPINERNA, KAMBODJA, BURMA/MYANMAR, PALESTINA, SRI LANKA OCH VIETNAM.

MÅL!

EFFEKTER

Nancy Masicampo, Filippinerna.Sungster Matendu, Zambia.
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– Att minska fattigdom och orättvisa.
– Att öka jämställdheten i partnerorganisationerna, att fler kvinnor  
 leder organisationer och deltar aktivt i politiska förhandlingar.
– Att förstärka kooperativa och sociala ekonomimodeller i bostäder  
 och hållbar landsbygdsutveckling med tonvikt på kvinnornas integrerade  
 ekonomiska förmåga.
– Omfördelning av ansvaret mellan män och kvinnor av det produktiva och  
 reproduktiva arbetet samt vård av naturen.

Latinamerika fortsätter att vara världens mest ojämlika region. 
Samtidigt som de flesta länder officiellt är medelinkomstländer, 
är fattigdom, diskriminering och utanförskap utbrett. För kvinnor, 
urfolken och människorättsaktivister är situationen särskilt svår. 
We Effect har under året förstärkt sitt fokus på ökad jämställdhet 
som en lösning på den växande ojämlikheten. 

När fler kvinnor arbetar minskar fattigdomen och ojämlikheten. Dock ökar andelen  
kvinnor bland de fattiga i regionen och det blir särskilt viktigt att stärka deras deltagande 
i politiken, ekonomin och samhället. Samtidigt är Latinamerika, enligt UN Women, värl-
dens farligaste region för just kvinnor. I vissa länder har 50 procent av kvinnorna upplevt 
våld i hemmet och 2017 ökade antalet kvinnomord, runtom i regionen. 
 Det räcker alltså inte att enbart arbeta med kvinnors ekonomiska och politiska egen-
makt. We Effect har förstärkt sitt arbete med omsorgsekonomi under 2017, för att öka 
jämställdheten och ändra maktförhållandena i hemmen, organisationerna och samhället.

Kamp för rättigheter en livsfara
Att driva en kamp för sina mänskliga rättigheter är i många fall förknippat med livsfara, två 
av tre människorättsaktivister som mördades globalt kom från Latinamerika. I Honduras, 
som är det farligaste landet i världen för miljöaktivister, har minst 120 människor mördats  
för att ha tagit ställning mot damm- och gruvbyggen, avskogning eller jordbruk på 
deras marker sedan 2010. Samtidigt blev El Salvador 2017 första landet i världen att 
helt förbjuda gruvor, efter flera rapporter om omfattande miljöförstöring och dödsoffer 
i samband med antigruvkampanjen. We Effect fortsätter att stödja organisationer som 
kämpar för urfolkens rättigheter, miljön, försvaret av mark och de mänskliga rättigheterna. 
Under 2017 inledde vi ett samarbete med Amnesty International och Greenpeace för att 
öka våra partnerorganisationers möjligheter att skydda sig mot angrepp på människorätts-
försvarare, med särskilt fokus på unga aktivister. 

Målet om att öka kvinnors deltagande i partner-
organisationernas styrelser har nåtts. Totalt är nu  
52 procent av styrelseledamöterna kvinnor. Störst  
ökning 2017 sågs i bostadsprogrammet som gick 
från 57 procent till 73 procent. 
76 procent av våra partnerorganisationer har infört 
en jämställdhetspolicy. Inom landsbygdsutvecklings-
programmet är siffran 100 procent.

I Paraguay har vår partner CEARD ökat livsmedels-
produktionen i 540 familjejordbruk med ca 60 pro-
cent och hushållens inkomster med ca 25 procent.

77 bostadskooperativ i sju länder har fått stöd av 
We Effect.

Påverkansarbetet från våra partnerorganisationer 
har lett till statlig finansiering av bostadsprojekt i 
Paraguay, El Salvador och Guatemala. I El Salvadors 
huvudstad San Salvador har vår partnerorganisation 
FESCOVAM:s ihärdiga påverkansarbete lett till att 
tolv nya bostadskooperativ kommer att byggas med 
stöd av staten. Över 65 procent av förmånstagarna 
är kvinnor, många av dem ensamstående. 
75 procent av partnerorganisationerna inom 
landsbygdsutvecklingsprogrammet har ökat sin 
produktion under året.

Över 17 700 kvinnor har deltagit i utbildnings-
insatser under 2017.

Ca 3 000 män har deltagit i utbildning om jäm-
ställdhet och omsorgsekonomi.

30 kollektiva initiativ kring omsorgsarbete har 
genomförts, med deltagande av både män och 
kvinnor, för att minska tiden kvinnor spenderar på 
omsorg och hushållssysslor. 
Runtom i regionen har kvinnliga jordbrukare fått 
ökad kunskap om ekologiska odlingsmetoder,  
effektiv vattenhantering och värdekedjor.

I Guatemala har vår partnerorganisation APROBA 
SANK fått kommunalt stöd och subventioner till sin 
bondemarknadsmodell. Marknaderna har ökat de 
lokala samhällenas ekonomiska trygghet, främst för 
kvinnor som tidigare inte haft någon egen inkomst.

Över 5 000 personer har utbildats i klimatföränd-
ringar och miljö.

Under 2017 startade vi ett pilotprojekt i Colombia 
för att bidra till fredsprocessen med vår expertis i 
landsbygdsutveckling och den bostadskooperativa 
modellen.

EN FARLIG REGION FÖR KVINNOR 
OCH MÄNNISKORÄTTSAKTIVISTER

LATINAMERIKA

VERKSAMHETSLÄNDER I LATINAMERIKA ÄR BOLIVIA, COLOMBIA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA OCH PARAGUAY.

MÅL!

EFFEKTER

– Att minska fattigdomen på landsbygden.
– Att främja jämställdhet mellan män och kvinnor och se till att    
 minst hälften av biståndet går till kvinnor.
– Att stödja människor att hävda sina rättigheter och göra sina röster hörda.

2017 var ett turbulent år med politiska kriser som hotade demo-
krati, stabilitet och fred. Till följd av detta förnyade EU sitt åta-
gande till regionen och vägen mot EU-inträde har blivit något 
kortare, åtminstone för länderna på Balkan. Mycket återstår dock 
att göra, inte minst vad gäller respekt för mänskliga rättigheter, 
demokratiska principer och rättsväsendet. 

I linje med We Effects globala strategi och den nya regionala strategin för 2017– 2022, 
fortsätter fokus på jämställdhet i arbetet i Europa. En jämställdhetsstudie, den första i  
sitt slag, har genomförts under året. Studien fokuserar på kvinnor på landsbygden i de  
fem programländerna och ger rekommendationer på konkreta aktiviteter för ökad jäm-
ställdhet och påverkansarbete för kvinnors rättigheter. 2017 har också bjudit på många 
positiva resultat. Vi ser fler kvinnor i ledarskapspositioner i våra samarbetsorganisationer, 
ett mer jämlikt deltagande i beslutsfattandet och fler kvinnor på landsbygden som fått 
tillgång till marknader. 

Lobby- och påverkansarbete ger resultat
Under 2017 genomförde We Effect en multidimensionell fattigdomsanalys i samtliga 
länder i regionen. Studien visar på fattigdom och sårbarhet på landsbygden – särskilt  
för kvinnor – och vikten av att stärka civilsamhället, för att ge människor på landsbygden 
en röst. I linje med detta bedriver vår samarbetsorganisation Federation of Farmers of 
the Republic of Macedonia, FFRM, påverkansarbete för att förbättra befintlig lagstiftning 
kring fattigdom på landsbygden. I Bosnien och Hercegovina har We Effects samarbets-
organisation Center for Economic and Rural Development, CERD, bidragit avsevärt till 
utformningen av den nationella strategiska planen för landsbygdsutveckling.

Fortsatt stöd för den romska minoriteten
Under 2017 har arbetet med att bekämpa diskriminering av den romska minoriteten fort-
satt. I Albanien har We Effects samarbetsorganisation Amaro Drom bidragit till att lagen 
om skydd för minoriteter antagits. En lag som för första gången i historien erkänner romer 
som minoritetsgrupp i Albanien. Tack vare ett projekt som We Effect stödjer, har romska 
jordbrukare kunnat odla sin egen mark och inkomsterna för romska bönder har ökat med 
60 procent jämfört med 2014 när de arrenderade mark.

KVINNORNA PÅ FRAMMARSCH 
TACK VARE HÅRT ARBETE

EUROPA

VERKSAMHETSLÄNDER I EUROPA ÄR ALBANIEN, BOSNIEN-HERCEGOVINA, MAKEDONIEN, MOLDAVIEN OCH KOSOVO.

1 680 småskaliga bönder har fått utbildning i 
EU-standarder inom jordbruket. Det har möjliggjort 
tillgång till marknader nationellt och inom EU, vilket 
har ökat böndernas konkurrenskraft och inkomst. 
Den genomsnittliga försäljningen genom koopera-
tiv som är medlemmar i We Effects samarbetsorga-
nisation i Moldavien har ökat med 52 procent under 
2017, jämfört med 2016.

Svåra väderförhållanden, och särskilt sen frost 
under våren, har förstört 40–60 procent av frukt-
produktionen i Albanien. Tack vare stöd från en av 
We Effects samarbetsorganisationer har bönderna 
kunnat skydda den kvarvarande produktionen och 
sälja den till ett 20 procent högre pris jämfört med 
föregående år.

10 småskaliga kvinnliga jordbrukare i Bosnien- 
Hercegovina har byggt växthus och fått utbildning 
i ekologisk produktion. Kvinnornas företag har gett 
totalt 1 000 kvm grönsaksproduktion. 
17 bondeorganisationer för kvinnor i Kosovo (över 
170 kvinnor) har fått hjälp med ansökningar och 
beviljats finansiellt stöd från institutionella givare. 
Detta har bidragit till att kvinnorna kunnat expan-
dera sitt jordbruk och öka sina familjers inkomst. 
We Effects samarbetsorganisation Federation of 
Farmers of the Republic of Macedonia, FFRM, valde 
under året sin första kvinnliga ledare i organisatio-
nens 15-åriga historia. 
10 jordbruksskolor (Farmers Field School) har 
startats i Moldavien. Som ett resultat av skolornas 
utbildningar har 84 kvinnor och 73 män ökat sina 
kunskaper och färdigheter i frukt-, bär-, grönsaks- 
och boskapshantering, samt affärsplanering och 
bokföring. 102 familjer har fått 25 procent högre 
produktionsvolym och 15–20 procent högre inkomst. 
Mellan 2014 och 2017 har Europa-programmet 
nått 93 367 medlemmar (varav 50,5 procent kvinnor) 
på landsbygden.  
I regionen bildades 10 nya studiecirkelgrupper 
under året och sammanlagt finns nu 128 stycken.  
1 470 medlemmar är kvinnor och 640 är män. 

274 lokala organisationer har deltagit i program-
aktiviteter i regionen. 
Ytterligare 206 jordbrukare i regionen har börjat 
med ett integrerat jordbrukssystem, vilket syftar 
till ett mer hållbart jordbruk. Metoden kombinerar 
modern teknologi med traditionella metoder, vilket 
ger bönderna optimal produktion på liten yta och 
ökad inkomst. 

EFFEKTER

MÅL!

Vladinka Cojder, Bosnien-Hercegovina Cesia Herrera, Nicaragua. 
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Genom medlemsorganisationerna når We Effect ut till en bred allmänhet i informations- och insamlingsarbetet. 
Representanter från grundaroganisationerna sitter i styrelsen och tar beslut om We Effects långsiktiga arbete.

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM
Styrelse

Styrelsen och verkställande direktören för We Effect (org. nr 802004-1524)  
avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2017.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Ändamål och vision
We Effect är en ideell förening med mål att utrota fattigdomen i världen. 
We Effect arbetar tillsammans med sina svenska medlemsorganisationer för 
att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna män-
niskors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete. Vår vision är 
en hållbar och rättvis värld, fri från fattigdom. We Effect är partipolitiskt och 
religiöst obunden.

We Effects vision är  
”En hållbar och rättvis värld fri från fattigdom”.

Uppdrag och målgrupp
We Effects uppdrag är att stärka lokala och demokratiska föreningar så att 
deras medlemmar kan förbättra sina levnadsvillkor, utkräva ansvar, försvara 
sina rättigheter och bidra till en rättvisare värld. Samarbetet strävar efter att 
främja kooperativt och medlemsägt företagande i våra verksamhetsländer.
 I Sverige arbetar We Effect för att samla resurser, skapa engagemang och 
öka kunskapen om situationen för människor som lever i fattigdom.
 Mottagare av biståndsverksamheten är våra samarbetsorganisationer och 
deras befintliga och potentiella medlemmar. Det handlar om kvinnor och 
män som lever i fattigdom och vars rättigheter kränks, men som arbetar 
tillsammans för att nå gemensamma mål. Bistånd ger bäst resultat när det 
går till människor som gått samman.
 We Effect arbetar med ett starkt fokus på kvinnors och flickors rättig-
heter. Rättighetsperspektivet betyder att människor är aktiva deltagare i 
sin egen utveckling. Detta sätt att arbeta bidrar till att mänskliga rättigheter 
respekteras, skyddas och uppfylls. Det hjälper till att bekämpa de strukturella 
orsakerna till fattigdom och orättvisor – och inte bara symptomen. Ett rättig-
hetsbaserat arbetssätt beskriver fattiga människor som rättighetsinnehavare 
och förändringsaktörer. Inte som passiva offer eller bidragsmottagare.
 Vid We Effects huvudkontor i Sverige ligger ansvaret för insamling, 
marknadskommunikation och opinionsbildning samt för finansiell och pro-
grammässig kvalitetssäkring. Den globala ledningsgruppen samordnar all 
verksamhet. Organisationen är decentraliserad och flertalet beslut fattas så 
nära biståndsverksamheten som möjligt. We Effects lokala närvaro är ett av 
organisationens mervärden då det främjar lokalt ägarskap, effektivitet och 
hållbar utveckling, samt leder till en bättre förståelse för lokala villkor. We 
Effect har fem regionala kontor runt om i världen. Dessutom finns nationella 
kontor i flera av verksamhetsländerna.
 Medlemsorganisationernas engagemang och insatser är viktiga för We 
Effects verksamhet.

Värdegrund
We Effect tror på alla människors lika värde och rätt att leva under värdiga 
förhållanden. Vi arbetar enligt övertygelsen att människor är starkare  
tillsammans och att hållbar utveckling förutsätter respekt för mänskliga  
rättigheter och demokrati.

Två tematiska områden
We Effect arbetar inom två tematiska huvudområden: hållbar landsbygds-
utveckling med stöd till bönders egna organisationer, samt värdigt boende 
med stöd till kooperativa boendeföreningar. Allt arbete genomsyras av ett 
starkt jämställdhetsperspektiv. We Effect arbetar för att förena demokrati 
med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Rätten till mark, finansiella 
tjänster, en hållbar miljö i ekologisk balans och lika rättigheter genomsyrar 
all vår verksamhet.

Partnerskap och nätverksarbete
We Effect samarbetar med medlemsbaserade organisationer som består 
av kvinnor och män som lever i fattigdom och tillsammans kämpar för sina 
rättigheter och förbättrade levnadsvillkor. Genom stöd till dessa lokala 
föreningar och kooperativa företag vill We Effect stärka medlemmarnas 
inflytande över sina egna liv och samhällen. Det är också därför vi endast 
arbetar i partnerskap och inte med egna biståndsprojekt.

De flesta av våra samarbetsorganisationer är medlemsbaserade bonde-
organisationer, bostadskooperativ eller spar-/kreditföreningar. Vi väljer våra 
samarbetsorganisationer med stor omsorg och en förutsättning för sam-

arbete är att vi delar vilja och förmåga att bidra till minskad fattigdom, 
ökad rättvisa och hållbar utveckling.
 Samarbetsorganisationerna inom landsbygdsutveckling arbetar bland 
annat med jordbruksrådgivning, prisförhandlingar, affärsutveckling samt 
för att stärka människors egenmakt. Organisationerna arbetar också för 
att påverka de orättvisa strukturer som bidrar till fattigdom. Inom det 
tematiska området värdigt boende jobbar We Effect med organisatio-
ner som kämpar för att säkra tillgång till mark för bostäder och därmed 
möjliggör medlemsägt boende för fattiga människor. We Effect arbetar 
också med att utveckla spar- och kreditföreningar som ger människor 
som lever i fattigdom, särskilt på landsbygden, möjlighet att finansiera 
sina egna investeringar.

We Effect samarbetar med flera internationella organisationer. We 
Effect sitter till exempel med i styrelsen för AgriCord, ett internationellt 
nätverk för biståndsorganisationer som stärker jordbrukar- och bondeor-
ganisationer i utvecklingsländer. We Effect är också en del av Internatio-
nal Land Coalition (ILC), en global allians av civilsamhällesorganisationer 
och mellanstatliga organisationer som arbetar tillsammans för att främja 
säker och rättvis tillgång till mark. We Effect är vidare med i Associa-
tion for Women’s Rights in Development (AWID) som syftar till att stärka 
individer, organisationer och internationella rörelser som arbetar för att 
främja kvinnors rättigheter.

I Sverige är We Effect representerad i Concord Sveriges styrelse, ett 
europeiskt nätverk som arbetar för att påverka EU:s biståndspolitik. We 
Effect är dessutom aktiv i den av regeringen utsedda FAO-kommittén, 
Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), Föreningen Riksinsam-
lingen (Världens Barn), Ideell Arena samt i Fairtrade Sverige.

Geografiska verksamhetsområden
We Effects utvecklingsarbete är organiserat i fem regioner: 
– Östra Afrika
– Södra Afrika
– Latinamerika
– Europa
– Asien  

Östra Afrika omfattar Kenya, Tanzania och Uganda. Regionkontoret är 
placerat i Nairobi, Kenya.

Södra Afrika omfattar Malawi, Moçambique, Zambia och Zimbabwe. 
Regionkontoret är placerat i Lusaka, Zambia. 

Latinamerika omfattar El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,  
Bolivia och Paraguay. Det nationella kontoret i Paraguay stängdes i slutet 
av året, medan närvaro har etablerats i Colombia på försöksbasis. Region- 
kontoret är placerat i Guatemala City, Guatemala.  

Europa omfattar länderna Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, 
Kosovo och Moldavien. Regionkontoret är placerat i Skopje, Makedonien.

Asien omfattar Burma/Myanmar, Filippinerna, Kambodja, Palestina, 
Sri Lanka och Vietnam. Regionkontoret är placerat i Ho Chi Minh City, 
Vietnam.

De faktorer som avgör var We Effect arbetar är:

■■ Mervärde och relevans
We Effect arbetar i länder och områden där organisationen kan tillföra 
mervärde bortom enbart finansiering. Det kan handla om att bidra med 
lång erfarenhet eller särskilda kunskaper, eller i en annan strategisk roll.

■■ Fattigdom och orättvisor
We Effect arbetar där det finns relevanta samarbetsorganisationer som 
arbetar med hållbar landsbygdsutveckling och/eller värdigt boende och 
som har förutsättningar att förbättra livsvillkoren för sina medlemmar.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

TOMMY OHLSTRÖM
Styrelseordförande 
Vd för Kooperativa Förbundet
Invald: 2014
Född: 1954
Andra betydande uppdrag:
Ledamot i Riksbyggens styrelse.
Ledamot i Riksidrottsförbundets styrelse.

ANN CHARLOTT FOLKESSON
Vice ordförande
Skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs,
Västerbotten
Invald: 2015
Född: 1970
Andra betydande uppdrag:
Ledamot LRF:s Riksförbundsstyrelse. 
Ordförande LRF Västerbotten.
Styrelseledamot i We Effect East Africa.

MEDLEMSORGANISATIONER
Kooperativa Förbundet, KF | Lantbruk arnas 
Riksförbund, LRF | Lantmännen Ekonomisk  
Förening | OK ekonomisk förening | Riksbyggen  
Coop Sverige AB | Folksam | Swedbank | HSB 
Riks förbund | Fonus | Kooperativa Ledares 
Förbund

Konsumentföreningarna 
Coop Mitt, Coop Nord, Coop Norrbotten, Coop 
Väst, Kf Göta, Coop Finspång, Konsum Knäred, 
Färingsö Konsumentförening, Coop Varberg 
Ekonomisk Förening, Tabergsdalens Konsument-
förening, Coop Gotland Ekonomisk Förening, 
Konsum Värmland, Konsumentföreningen Stock-
holm, Kristianstad-Blekinge Konsument förening, 
Veberöds Konsumtionsförening

HSB-föreningarna 
Dalarna, Gävleborg, Göta, Göteborg, Karlskoga,  
Malmö, Mölndal, Nordvästra Göta  land, Norr,  
Norra Bohuslän, Norra Stor-Stockholm, Stock-

holm, Sydost, Södertälje, Södertörn, Södra 
Norrland, Uppsala, Östergötland

Lant brukarnas Riks förbunds regionförbund i
Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping,  
Dalarna, Norrbotten, Skåne, Sydost, Västra Göta-
land, Värmland, Västerbotten, Östergötland, 
Örebro, Mälardalen, Västernorrland

Studieförbundet Vuxenskolan 
Förbundet Vi Unga | Swedish Empowerment 
Center | Coompanion Sverige |  Ekobanken 
Brunnsviks folk högskola | Ädelfors folkhögskola

Hyresgästföreningen

ANDERS LAGO
Styrelseordförande i HSB Riksförbund och  
i SYVAB 
Invald: 2012
Född: 1956
Andra betydande uppdrag:
Styrelseordförande i Tom Tits experiment.
Styrelseledamot i Stockholms Stadsmission,  
Folksam Sak och Berättarministeriet.

BJÖRN LARSSON
CMO och Koncerndirektör AO Marknad,  
Coop Sverige
Invald: 2016
Född: 1956
Andra betydande uppdrag:
Styrelseledamot Michaël Berglund AB.

HELEN PERSSON
Ansvarig för medlemsverksamheten,  
sponsring och pr, Konsumentföreningen  
Stockholm
Invald: 2015
Född: 1955
Andra betydande uppdrag:
Styrelseledamot i We Effect East Africa.

ELISABETH SASSE
Chef för affärsområde Partner  
och kollektivavtal på Folksam
Invald: 2016
Född: 1966
Andra betydande uppdrag:
Styrelseledamot i KPA Pension, Förenade Liv,  
Tre Kronor, Riksbyggen. Ordförande i Folksam  
LO Pensions styrelse.

BRITTA VON SCHOULTZ
Kommunikationsdirektör Riksbyggen
Invald: 2015
Född: 1969
Andra betydande uppdrag:
Styrelseledamot i bolaget Tornet.

MARITA LJUNG
Head of Group Public Affairs, Swedbank 
Invald: 2017
Född: 1962
Andra betydande uppdrag:
Inga aktuella övriga uppdrag.

ERICA LUNDGREN
Vd OK Västerbotten 
Invald: 2017
Född: 1963
Andra betydande uppdrag:
Styrelseledamot i Humbly,  
OK Marknadsservice samt OKQ8 Marknad. 

ANNELI ROGEMAN
Vd We Effect
Född: 1957
Andra betydande uppdrag:
Vd i Vi-skogen sedan 2011.
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■■ Goda effekter
We Effect gör alltid en bedömning om önskvärda effekter. Besluten ba-
seras på om en insats anses relevant att stödja och om den har potential 
att ge goda resultat. Stor fattigdom och orättvisa i en region betyder inte 
alltid att en effektiv verksamhet kan bedrivas som leder till goda resultat.

Samverkan med medlemsorganisationerna
We Effect hade ca 70 medlemsorganisationer under året. Summan av We 
Effect och de företag och organisationer som är föreningens medlemmar 
är en biståndsorganisation med bred förankring i det svenska samhället. 
We Effect har ett djupgående och mycket viktigt samarbete med med-
lemsorganisationerna inom följande områden:

■■ Information
Medlemsorganisationerna är en viktig kanal för information till den 
svenska allmänheten om globala förhållanden, utvecklingsfrågor och 
We Effects biståndsverksamhet.

■■ Insamling
Medlemsorganisationernas insamlingsaktiviteter är en betydande källa för 
We Effects intäkter. Målet är att insamlingen också ska stödja medlems-
organisationerna; att We Effect alltid ska vara synnerligen relevant för 
medlemsorganisationernas medarbetare, kunder och medlemmar samt 
bidra till mervärden i medlemsorganisationernas affärsverksamhet.

■■ Opinionsbildning
Arbetet för att få fler att ta ställning för en rättvisare värld görs i så stor 
utsträckning som möjligt i samarbete med medlemsorganisationerna.

ÖVRIG ICKE FINANSIELL INFORMATION

Samarbete och synergier
Vi-skogen, Insamlingsstiftelsen Vi Planterar Träd, har sedan 2005 We Effect 
som ramorganisation i relation till Sida CIVSAM. Det innebär att We Effect 
vidareförmedlar Sida-medel till Vi-skogen. We Effect och Vi-skogen har ett 
nära samarbete i vardagen på huvudkontoret. Organisationerna tar del av 
varandras erfarenheter och samarbetar inom flertalet områden. Därigenom 
uppnås ett kostnadseffektivt utvecklingssamarbete.

Kvalitetskod för insamlingsorganisationer
We Effect är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), ett 
gemensamt branschorgan för de svenska insamlingsorganisationerna. FRII 
har utarbetat en kvalitetskod för etisk och professionell styrning av organi-
sationer vilken We Effect tillämpar. We Effect har genom åren arbetat för 
att ha transparenta administrativa system och policyer för sina verksam-
heter. Arbete pågår kontinuerligt med att säkra att organisationen arbetar 
metod- och kvalitetsmässigt likadant i alla delar av världen. Från och med 
år 2013 granskas kodens efterlevnad av extern revisor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET

Strategi 2017–2021
Under hösten 2016 fastställdes We Effects globala strategi ”Jämställdhets-
effekten” av styrelsen.

Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen består av tre enheter som arbetar tätt intill 
varandra. Under året lanserades kvalitetsledningssystemet i hela organisa-
tionen och utbildning genomfördes i samtliga regioner.
 Arbetet med den nya organisationen fortskred under 2017 som ett led 
att effektivisera arbetet och tydliggöra rollerna inom organisationen. Under 
året tillträdde nya regionchefer för regionerna Södra Afrika och Asien. 
Flera viktiga rekryteringar gjordes även vid huvudkontoret i Stockholm.

Marknadsavdelningen
Marknadsavdelningen består av fyra enheter: Press och Opinion, Kreation 
och Produktion samt Insamling Företag och Insamling Privat.
 Under 2017 har We Effect samlat in 66 miljoner kronor. We Effects med-
lemsorganisationer står för 32 procent av insamlingen, Postkodlotteriet för 
31 procent, och privata givare för 22 procent.
 För att öka kännedomen om We Effect och därmed långsiktigt öka 
insamlingen har två större kampanjer genomförts, en vårkampanj och 
en julkampanj. Som grund för kampanjerna har under året en gemensam 
övergripande kommunikationsplattform arbetats fram, som tillsammans 
med en ny budskapsplattform skapat förutsättningar för att på ett mer 
systematisk och integrerat sätt arbeta vidare med ökad kännedom och 
insamlingskommunikation.
 Fokus var ökad synlighet och för första gången syntes We Effect med 
tv-spottar i ett stort antal viktiga tv-kanaler, kompletterat med ökad 
synlighet i sociala medier och på webben. Vårkampanjen nådde drygt 
800 000 personer via tv och webb-tv och drygt 400 000 personer via 
sociala medier. Julkampanjen nådde drygt 1,5 miljoner via tv och webb-
tv och 560 000 personer via sociala medier. Satsningen har gjort att We 
Effects kännedom har ökat med 5 procentenheter.
 Weeffect.se, som nylanserades 2016, har vidareutvecklats, bland annat 
med ny möjlighet att ge gåvor via Swish. En ny gåvotjänst för mobilen lan-
serades i november. Totalt gjordes 149 000 unika besök på webbplatsen. 
Vid årets slut hade We Effect nästan 7 000 följare på Facebook.
 En Sifo-rapport om svenskarnas kunskap om FN:s globala mål present-
erades början av sommaren och åtföljdes av en debattartikel på DN debatt 
under Almedalsveckan, signerad vd Anneli Rogeman. Rapporten fick bred 
bevakning i media. Den femte upplagan av rapporten #allaharettnamn, om  
svenska mediers rapportering om svenskt bistånd i Afrika, presenterades 
på ett seminarium i Almedalen, och fick medial spridning. Över 1 200 
personer skrev också under på uppropet i Almedalen för att få fler kvinnliga 
presidenter, och att man ställer sig bakom jämställdhetseffekten.
 Under hösten syntes också vd Anneli Rogeman i en brett spridd debatt-
artikel om MeToo-rörelsen och vikten av att även kvinnor utan röst i andra 
delar av världen kan inkluderas i den.
 I november utsågs prästen José Pilar Álvarez Cabrera till ”De fattigas 
lobbyist” för sitt arbete med att försvara urfolket Maya Chortís rätt till  
vatten och naturresurser i Guatemala.

Internationella avdelningen
År 2017 är det sista året i den pågående programperioden. Huvudfokus 
under året har därför legat på slutrapportering av lärdomar och resultat, 
att planera de nya biståndsprogrammen för 2018–2022, samt att utveckla 
en finansieringsansökan till Sida CIVSAM för kommande femårsperiod. 
Hela den globala organisationen har varit involverad i detta arbete, vilket 
har bidragit till brett ägarskap, ökad harmonisering och globalt lärande. 
Under året har även ett intensivt arbete pågått för att bredda finansierings-
basen och vi har här överträffat de mål organisationen satt upp.

Internationella avdelningen inbegriper tre enheter vid huvudkontoret i 
Stockholm samt biståndsverksamheten i regionerna. I Sverige har enheten 
för Metod och Kvalitet arbetat med att utveckla biståndsmetoder och 
system för kvalitetsledning.

Enheten för Policy och Påverkan har samordnat globala partnerskap 
och deltagande i nätverk som AgriCord, där We Effect deltar tillsammans 
med LRF. Enheten för Resursmobilisering har stärkt rutinerna för att söka 
finansiering från institutionella givare. Det tydligare arbetssättet och 
samordningen från huvudkontoret har bidragit till mer effektiva arbets-
metoder – och ett fint resultat.

Regionerna
Södra Afrika – Under året lämnades de tidigare regionala programmen 
och regionen övergick helt till landprogram. För att inte förlora ett re-
gionalt lärande skapades metod- och kunskapsplattformar i åtta centrala 
ämnen: jämställdhet, miljö/klimat, kooperation, ekonomisk inkludering, 
bostäder, rättighetsperspektiv, markfrågor och studiecirklar. I november 
skedde ett maktövertagande i Zimbabwe, där president Robert Mugabe 
avsattes efter 37 år vid makten. Detta kan innebära större möjligheter till 
utveckling i landet och regionen och påverka We Effects arbete positivt. 
En delegation från LRF var på besök i Zimbabwe under händelsen, som 
avlöpte fredligt.

Östra Afrika – Under 2017 öppnades ett kontor med två anställda i 
Tanzania och ett samarbete med svenska ambassaden inleddes. I Kenya 
präglades året av oroligheterna kring presidentvalet och under hösten 
ledde detta till minskad rörlighet, uppskjutna insatser och ökade insatser 
för säkerhet. Det i oktober avslutade EU-finansierade projektet om ökad 
kvinnlig representation i politiken var framgångsrikt och ledde till ökad 
kvinnlig representation inom alla nivåer. Under de första månaderna drab-
bades regionen av uteblivna regn med matbrist som följd. Vi omfördelade 
en del av budgeten för att kunna stödja de partnerorganisationer som var 
värst drabbade och vi fördjupade lokala samarbeten till stöd för vatten-
försörjning i ett torkdrabbat område.

Latinamerika – Regionen har präglats av osäkerhet och oroligheter och i 
Honduras fortsätter kränkningarna mot mänskliga rättigheter och landet 
är mycket instabilt efter valet i november. En tredje högnivådelegation 
besökte flera partnerorganisationer i Guatemala och deltog i rundabords-
samtal med urfolksföreträdare, kvinnogrupper och ungdomar. I San  
Salvador säkrades finansiering av 12 nya bostadskooperativ i stadskärnan.  
I El Salvador tog vi även emot en delegation från Riksbyggen där vi besökte 
olika projekt inom bostadsprogrammet. Kontoret i Paraguay stängdes 
enligt plan. Efter fredsfördraget i Colombia har We Effects erfarenheter 
efterfrågats och vi började stödja verksamhet med inriktning på integration 
av stridande parter genom landsbygdsutveckling. Utvärdering kommer att 
göras 2018.

Europa – Europa blev en egen region 2017 och under året låg fokus på 
programplanering samt att fastställa den regionala strategin. I Albanien 
gick vi in i en andra fas i Världens Barn-projektet till stöd för romska barn. 
Under året inleddes det första stödet till en regional partnerorganisation, 
Balkan Rural Development Network och regionen arbetade med att stärka 
relationerna med de svenska ambassaderna och övriga svenska organi-
sationer verksamma i länderna. Regionen fick också besök av We Effects 
styrelse och av Sida. Året har präglats av multipla politiska kriser i flertalet 
av länderna. Läget i Makedonien var speciellt spänt under årets första sex 
månader med ökade etniska spänningar som följd. Situationen i regionen 
gjorde att EU tog ett nytt grepp kring frågan om integrering av Västra 
Balkan-länderna. Sida beslutade att återinföra det bilaterala stödet till 
Makedonien.

Asien – Året har kantats av stora politiska utmaningar med upptrappning 
av våld och minskat utrymme för civilsamhällesorganisationer som arbetar 
med rättigheter som följd. Vi har anställt en programrådgivare i Myanmar 
för att utveckla We Effects arbete i landet. Asien har under året varit hårt 
drabbat av tyfoner och extrem torka följt av översvämningar. Mycket 
fokus har lagts på att stärka partnerorganisationernas motståndskraft mot 
klimatförändringar. We Effect gjorde en akutinsats i Vietnam för att stödja 
återuppbyggnad till följd av kraftiga översvämningar, som bland annat 
medförde totalförstörda skördar.

Resultat och ställning
Årets resultat efter finansnetto och ändamålbestämda medel uppgår 
till -6,6 miljoner kronor. We Effect är en icke vinstdrivande organisation. 
Emellertid har styrelsen ansett det viktigt med ett eget kapital som en 
buffert för att alltid kunna garantera långsiktighet i verksamheten. Fond-
placeringar är bokförda till anskaffningsvärde. We Effect kommer att ha en 
fortsatt låg risk i de finansiella placeringarna i enlighet med organisatio-
nens policy för konsolidering och kapitalplacering.

Styrelsen föreslår att organisationens resultat i sin helhet balanseras i 
ny räkning.

Finansiering av verksamheten
Totala verksamhetsintäkter under 2017 uppgick till 340,7 miljoner kronor. 
Viktigt i finansieringen är gåvorna från företag och enskilda givare som 
uppgick till 66 miljoner kronor inklusive produktförsäljning. De offentliga 
bidragen uppgick totalt till 274 miljoner kronor och bidragen från de icke 
offentliga organisationerna uppgick till 9,7 miljoner kronor.

We Effect är ramorganisation hos Sida och en stor del av finansieringen 
utgörs av rambidraget, 179 miljoner kronor. I finansieringen finns även 
andra bidragsposter från Sida och andra institutioner. Under året har Sida-
bidrag utbetalats till Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen) via 
We Effect.

Ändamålskostnader
Volymen på våra ändamålskostnader uppgick till 316 miljoner kronor, 
inklusive vidareförmedlade bidrag. Det ekonomiska stödet är störst till 
Afrika, 54 procent. Stödet till Latinamerika motsvarar 22 procent, Asien 
12 procent och Europa 4 procent. Den opinionsbildande verksamheten 
samt övriga ändamålskostnader i Sverige uppgår till 8 procent.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
We Effect fick besked från Sida CIVSAM att de godkänt vår ansökan för ny 
programperiod. Det belopp vi fick var något lägre än ansökan men i nivå 
med anslaget 2017.
 Vd annonserade sin avgång per den sista maj 2018 varför rekryterings-
arbetet med en ny vd för We Effect och Vi-skogen igångsatts.

Framtida utveckling
Verksamheten under 2018 kommer i mycket att handla om att sätta igång 
de totalt 13 nya biståndsprogrammen ute i regionerna, samt att fortsätta 
utveckla arbetsprocesser för harmonisering och ökat globalt lärande inom 
alla delar av verksamheten. På huvudkontoret har marknadsavdelningen fått 
extra tilldelade medel för fortsatt arbete med insamling och kännedom.
 Vi började under 2017 samt en stor satsning på fler och regelbundna 
givare och ökad kännedom, samt ny plattform som stödjer arbetet i form av 
en ny engagemangswebb. Detta arbete kommer att fortskrida under 2018.
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Resultaträkning

Belopp i kronor Not 2017 2016

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Gåvor 3 55 943 751 55 147 601

Bidrag 3 283 772 145 261 823 069

Nettoomsättning 301 319 703 904

Övriga verksamhetsintäkter 4 686 034 1 749 077

Summa verksamhetens intäkter 340 703 249 319 423 651

Verksamhetens kostnader 5

Ändamålskostnader 6 –315 828 223 –301 479 405

Administrationskostnader 7 –16 432 492 –12 180 444

Insamlingskostnader –15 961 691 –9 471 972

Kostnad för sålda varor –561 888 –1 440 582

Övriga verksamhetskostnader – –341 535

Summa verksamhetens kostnader –348 784 294 –324 913 938

Verksamhetsresultat –8 081 045 –5 490 287

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar 8 1 687 583 904 986

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 9 779 977 374 689

Räntekostnader och liknande resultatposter 10 –70 642 –71 140

Summa resultat från finansiella investeringar 2 396 918 1 208 535

Resultat efter finansiella poster –5 684 127 –4 281 752

Årets resultat –5 684 127 –4 281 752

Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen –5 684 127 –4 281 752 

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel  
från tidigare år 2 549 301 1 462 724

Ändamålsbestämning av medel –3 494 502 –2 598 456

Kvarstående belopp för året/ 
förändring balanserat kapital

–6 629 328 –5 417 484
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Det interna konsolideringsmålet är att det balanserade 
kapitalet ska vara mellan 75 procent och 150 procent av 
de totala baskostnaderna, vilka utgörs av administra-
tions-, insamlings- och kommunikationskostnader samt 
en andel ändamålskostnader vilka uppgår till 10 procent. 
Härigenom finns tillräckliga reserver för att verksamheten 
ska kunna avvecklas på ett ansvarsfullt sätt om förutsätt-
ningarna för insamling och anslag kraftigt försämras. 

Målet är att administrationskostnaderna  
ska vara högst 5 procent av omsättningen.

Balansräkning

Belopp i kronor Not 31 dec 2017 31 dec 2016

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar 11 1 287 510 1 716 680

1 287 510 1 716 680

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 3 870 943 4 236 551

Finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav 13 33 566 187 39 878 605

Summa finansiella anläggningstillgångar 33 566 187 39 878 605

Summa anläggningstillgångar 38 724 640 45 831 836

Omsättningstillgångar
Varulager

Produkter 33 783 99 031

Summa varulager 33 783 99 031

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 460 370 463 941

Övriga fordringar 14 18 855 973 18 451 481

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 3 828 764 3 417 511

Summa kortfristiga fordringar 23 145 108 22 332 933

Kassa och bank 89 847 628 90 562 170

Summa omsättningstillgångar 113 026 519 112 994 134

SUMMA TILLGÅNGAR 151 751 159 158 825 970

Belopp i kronor Not 31 dec 2017 31 dec 2016

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Balanserat kapital 80 990 293 87 619 622

Ändamålsbestämda medel 4 521 723 3 576 520

Summa eget kapital 85 512 016 91 196 142

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 628 196 2 521 269

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 16 54 030 329 58 703 507

Övriga skulder 571 300 533 532

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17 7 009 318 5 871 520

Summa kortfristiga skulder 66 239 143 67 629 828

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 151 751 159 158 825 970
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Kassaflödesanalys

2017 2016
Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster –5 684 127 –4 281 752

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 794 778 852 915

Rearesultat försäljning av finansiella anläggnings-
tillgångar –1 516 058 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändringar av verksamhetskapital –6 405 407 –3 428 837

Förändringar i verksamhetskapital

Förändring av varulager 65 248 –25 672

Förändring kortfristiga fordringar  –812 176 4 546 517

Förändring kortfristiga skulder –1 390 685 21 000 886

Kassaflöde från den löpande verksamheten –8 543 020 22 092 894

Investeringsverksamheten

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – –1 521 943

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar –7 589 446 –15 461 279

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 15 417 924 14 556 293

Kassaflöde från investeringsverksamheten 7 828 478 –2 426 929

Årets kassaflöde –714 542 19 665 965

Likvida medel vid årets början 90 562 170 70 896 205

Likvida medel vid årets slut 89 847 628 90 562 170

Förändring i eget kapital

Ändamålsbe-
stämda medel 

Balanserat 
kapital

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 3 576 520 87 619 622 91 196 142

Ändamålsbestämt 3 494 503 –3 494 503 –

Utnyttjande –2 549 301 2 549 301 –

Årets resultat – –5 684 127 –5 684 127

Utgående balans 4 521 722 80 990 293 85 512 015

Ovanstående belopp för ändamålsbestämda medel har ändamålsbestämts av givaren.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

NOT 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen 
(1995:1554) och Bokföringsnämndens BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning. 
Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med 
föregående år.
 
Redovisning av intäkter
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller 
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värde-
ras, 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 föreningen 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 enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller 
gåvor i form av aktier, fastigheter och konst som organisationen avser att 
sälja vidare redovisas intäkten vid gåvotillfället. 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, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. 
Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har upp-
fyllts. 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 bidra-
get är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av 
den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljnings-
tillfället.

Övriga intäkter
Övriga intäkter är i de flesta fall poster av engångskaraktär, till exempel en 
realisationsvinst vid försäljning av en fastighet, erhållna skadestånd eller 
erhållna försäkringsersättningar.

 
Leasing
Föreningens samtliga leasingavtal redovisas som operationella, dvs. 
leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.

Redovisning av kostnader
Verksamhetskostnader består i huvudsak av ändamåls-, insamlings- samt 
administrationskostnader. Vidare verksamhetskostnader som ej kan 
hänföras huvudfunktionerna är kostnader för sålda varor, vilket innefattar 
inköps-, administrations- samt försäljningskostnader. Övriga kostnader  
härrör kostnader för löpande underhåll på anläggningstillgångar i utlandet.

Ändamålskostnader består av kostnader som hänförs till föreningens 
uppdrag enligt stadgarna. De omfattar godkända projektkostnader för 
biståndsverksamheten samt kostnader som uppstår som en direkt följd av 
en aktivitet inom ändamålet, däribland kostnader för uppföljning, rappor-
tering samt lokal revision. Till ändamålskostnader härrörs även kostnader 
för opinionsbildande samt upplysande verksamhet i enlighet med organi-
sationens uppdrag enligt stadgarna.  

Insamlingskostnader består av kostnader som härrörs till arbete med att 
samla in gåvor och bidrag från givare. I insamlingskostnader ingår kostna-
der för insamlingsmaterial, annonser, givarregister, insamlingskampanjer 
samt utskick.

I administrationskostnader ingår centrala funktioner, som it- och 
ekonomifunktion, personal, administrativa system, andra för organisa-
tionen gemensamma kostnader samt revisionskostnader. Gemensamma 
kostnader, s.k. samkostnader, fördelas på verksamheten baserat på antal 
anställda per avdelning.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och 
liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Planer för 
ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som förmånsbestämda 
och de förenklingsregler som anges i BFNAR 2012:1 tillämpas.
Pensionsförpliktelser har tryggats genom en överföring av medel till en 
pensionsstiftelse. I de fall stiftelsens förmögenhet understiger förpliktel-
sen redovisas en avsättning. I de fall stiftelsens förmögenhet överstiger 
förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Ersättningar vid uppsägningar redo-
visas endast som en skuld och en kostnad när företaget har en legal eller 
informell förpliktelse att avsluta en anställds anställning före den normala 
tidpunkten för anställningens upphörande.

Värderingsprinciper
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om 
inget annat anges nedan. Fordringar har efter individuell värdering upp-
tagits till belopp varmed de beräknas inkomma. Fordringar och skulder i 
utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.

Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat 
med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över till-
gångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar: 5 år
 
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i utlandet, som klassificeras som inventa-
rier och överstiger ett prisbasbelopp redovisas som inventarier. Inköpen 
bedöms vara bidragsfinansierade och bidragen minskar anläggningstill-
gångarnas anskaffningsvärde. Materiella anläggningstillgångar redovisas 
som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig information 
är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med 
innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens 
bedömda nyttjandeperiod. Varje anläggningstillgång värderas som en 
tillgång. Anläggningstillgångar i form av mark och byggnader i utlandet har 
ej delats upp i komponenter eftersom de bedöms ha samma nyttjande-
period. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i 
förekommande fall tillgångens restvärde. Linjär avskrivningsmetod används.

Följande avskrivningstider tillämpas:
Mark Ingen avskrivning
Byggnader i utlandet 20 år
Inventarier 5 år

Nedskrivning sker enbart vid bestående värdenedgång.

Finansiella tillgångar
Långfristiga räntebärande tillgångar värderas till upplupet anskaffnings-
värde, med avdrag för eventuell nedskrivning. Alla tillgångar som innehas 
för riskspridning anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas 
som en post vid värdering enligt lägsta värdets princip, respektive vid 
nedskrivningsprövning.

Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. 

NOTER  
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
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NOT 2 Uppskattningar och bedömningar

We Effect gör uppskattningar och bedömningar om framtida utveckling. 
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa 
kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet.

NOT 3 Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2017 2016

Enskilda givare  14 387 483    10 691 604

Folksam 1 214 375 1 527 807

Fonus 1 530 –

HSB och anslutna föreningar 3 191 035 3 456 940

KF, Coop och konsumentföreningar 10 861 719 11 704 331

Lantmännen 475 000 470 000

LRF 2 949 186 3 253 358

OK ekonomisk förening 7 763 18 776

Riksbyggen 2 146 291 2 284 006

Svenska Postkodlotteriet 20 000 000 20 000 000

Swedbank 147 751 636 923

Övrig insamling företag 561 618 1 103 856

Summa gåvor 55 943 751 55 147 601

I ovanstående belopp ingår utdelning från Humanfond om 137 814 kronor.

Gåvor i form av tjänster
Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser. 
Totalt uppgår antalet volontärtimmar till 89,5 (102) under 2017.

Bidrag och offentliga bidrag  
redovisade i resultaträkningen 2017 2016

Insamlade medel, icke-offentliga bidrag
FN, FAO, OCHA 290 432 820 606

World Food Program, Malawi 999 718 401 568

UNDP 997 848 3 230 768

Heifer, Nicaragua 591 002 750 450

IITA 444 835 206

Radiohjälpen 3 571 541 8 199 983

Svenska Postkodlotteriet, specialprojekt 426 195 3 673 762

VFS – 312 651

Welthungerhilfe 1 804 667 1 452 261

Fairtrade Africa 265 352 –

WYG Int. SAIRLA 291 091 –

Summa insamlade medel, icke-offentliga bidrag 9 682 681 18 842 255

Bidrag från myndigheter, offentliga bidrag 2017 2016

AgriCord, AFD 1 231 441 1 880 782

AgriCord, DGIS 1 066 773 1 388 354

AgriCord, DGD 1 903 931 397 634

AgriCord, IFAD, EU 1 758 290 326 777

AgriCord, MFAF 1 167 338 929 522

Embassy of Ireland, Moçambique 1 448 800 1 332 442

EU, Guatemala 4 256 843 1 268 798

EU, Kenya 4 197 388 1 901 005

CIP, International Potatoe Center, USAID 571 512 326 172
Internationella programkontoret,  
praktikantschabloner 396 086 1 755 234

Millenium Challenge Account (MCA) 2 049 782 2 404 150

Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Malawi 16 164 704 12 986 495

NRC, Sida, Palestina (humanitärt bidrag) – 46 384

Sida Civsam 179 235 443 177 128 420

Sida, EU Contribution 1 457 490 603 697

Sida Informationsanslag 685 658 1 155 393

Sida Guatemala City, Guatemala 15 313 903 1 265 350

Sida Harare, Zimbabwe 3 611 736 6 137 771

Sida Maputo, Moçambique 37 049 468 29 000 336
Sida Global, anslag för biträdande bilaterala 
experter (BBE) 522 878 746 098

Summa offentliga bidrag från myndigheter 274 089 464 242 980 814

Summa bidrag och offentliga bidrag  
redovisade i resultaträkningen 283 772 145 261 823 069

Totala insamlade medel består av följande 2017 2016

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 55 943 751 55 147 601
Icke-offentliga bidrag som har redovisats  
i resultaträkningen 9 682 681 18 842 255

Summa insamlade medel 65 626 432 73 989 856

NOT 4 Övriga verksamhetsintäkter 

2017 2016

Hyresintäkter 584 668 518 935

Lokala intäkter i utlandet 70 388 120 353

Övriga intäkter 30 978 1 109 789

Summa övriga verksamhetsintäkter 686 034 1 749 077

Varulager
Handelsvaror värderas, med tillämpning av först in först ut-principen, till det 
lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte 
förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.

Avsättningar
En avsättning redovisas när föreningen har förpliktelser som är hänförliga 
till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen är 
säkra eller sannolika till sin förekomst men ovissa till belopp eller till den 
tidpunkt då de skall infrias. Avsättningar värderas till den bästa uppskatt-
ningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod och visar föreningens 
in- och utbetalningar uppdelade på löpande verksamheten och investe-
ringsverksamheten. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transak-
tioner som medfört in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras 
förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra 
kreditinstitut.

Eventualförpliktelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:
a)  en befintlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser, men som 

inte redovisas som skuld eller avsättning på grund av att det inte är 
troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas eller att åtagandets 
storlek inte kan beräknas med tillräcklig tillförlitlighet, eller

b)  när det finns en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser 
och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida 
händelser.

Omräkning av utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket 
är växelkursen på balansdagen.

Inkomstskatt
Föreningen är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom 
den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen.

I den mån föreningen bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att 
näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas 
från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga 
ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skatte-
pliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om 
huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

NOT 1 Fortsättning NOT 3 Fortsättning

Könsfördelning i styrelse och  
bland ledande befattningshavare 2017 2016

Styrelseledamöter på balansdagen

Kvinnor 7 5

Män 3 3

Summa styrelseledamöter på balansdagen 10 8

Verkställande direktör

Kvinnor 1 1

Män – –

Summa verkställande direktör 1 1

Arvode och kostnadsersättning till revisorer
Föreningens arvoden och kostnadsersättningar till revisorer uppgår under 
året till 4 483 362 kronor (3 587 669), vilka fördelar sig enligt följande:

Föreningens valda revisor 2017 2016

Revisionsuppdrag 585 772 485 655

Andra uppdrag – 80 000

585 773 565 656

Revisionsuppdrag i utlandet 2017 2016

BDO 258 21 147

Deloitte 203 560 –

EY 510 840 519 485

HLB Audit and consulting 596 030 748 945

KPMG 379 254 57 545

PwC 510 614 763 673

Övriga revisorer i utlandet 1 697 033 911 218

Summa revisionsuppdrag i Sverige och utlandet 4 483 362 3 587 669

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning, bokföring, 
styrelsens och vd:s förvaltning samt övriga arbetsuppgifter som det an-
kommer på föreningens revisor att utföra. Tillkommer gör även rådgivning 
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid de arbetsuppgifter 
som nämns ovan.

NOT 5 FortsättningNOT 5 Personalkostnader

Medelantalet anställda 2017 2016

Sverige 36 32

Region Europa/Asien – 31
Region Europa (föregående år 
sammanräknad med Asien) 4 –
Region Asien (föregående år 
sammanräknad med Europa) 23 –

Region Latinamerika 33 31

Region Södra Afrika 73 79

Region Östra Afrika 22 23

Summa anställda 191 196

2017 2016

Kvinnor 109 105

Män 82 91

Totalt medelantal anställda 191 196

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som 
understiger ett halvt prisbasbelopp 22 200 kronor (22 250 kronor). Detta 
har gjorts med stöd av BFNAR 2006:11.

Löner och ersättningar 2017 2016

Tjänstgörande i Sverige

Löner och ersättningar 18 640 705 16 629 224

Sociala kostnader 10 959 611 8 859 873

Summa tjänstgörande i Sverige 29 600 316 25 489 097

Summan av löner och sociala kostnader för tjänstgörande i Sverige uppgår 
till 29 600 316 kronor (25 489 097) varav pensionskostnader utgör 5 125 
224 kronor (4 071 326) under 2017.

Löner och ersättningar 2017 2016

Tjänstgörande i utlandet

Region Europa/Asien – 6 847 959
Region Europa (föregående år 
sammanräknad med Asien) 1 295 815 –
Region Asien (föregående år 
sammanräknad med Europa) 4 953 245 –

Region Södra Afrika 12 918 293 11 175 829

Region Latinamerika 8 733 596 8 365 181

Region Östra Afrika 5 324 838 5 321 223

Summa tjänstgörande i utlandet 33 225 787 31 710 192

Summa löner och ersättningar 62 826 103 57 199 289

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionsutfästelser är tryggade genom stiftelse hos Folksam (KP Pension 
& Försäkring). Under året utbetalda pensioner från stiftelsen uppgår till  
3 700 467 kronor (3 389 282). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas  
av stiftelsen uppgår per balansdagen till 68 089 741 kronor (64 897 653). 
Tillgodohavanden i föreningens del i stiftelsen överstiger pensionsskulden 
med 14 675 834 (15 157 705). I enlighet med överenskommelse med PRI 
Pensionsgaranti har pensionsutfästelserna tryggats genom kreditvärde-
försäkring t.o.m. 31 december 2017. Som särskilt försäkringsvillkor gäller 
att pensionsstiftelsen ska ha en överkonsolidering, minimum 120 procent 
(120) av skulden.

Styrelse och ledande befattningshavare
I löner och ersättningar ingår ersättning till verkställande direktör om 
913 881 kronor (876 687). Av föreningens pensionskostnader, inklusive  
lagstadgad skatt, avser 458 866 kronor (328 017) verkställande direktör.  
Verkställande direktörs villkor: ömsesidig uppsägning 6 månader,  
vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag  
motsvarande lön 12 månader.

Inga ersättningar utgår till styrelsen. Föreningens utestående pensions-
förpliktelser till styrelsen uppgår till 0 kronor (0).

Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare 
eller nyckelpersoner har inte förekommit. Föreningen har ett nära samarbete 
med medlemsorganisationerna, vilka bistår med råd inom respektives  
verksamhetsområde. Under året har LRF varit hyresvärd för föreningens 
centrala administration.
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NOT 6 Ändamålskostnader

2017 2016

Region östra Afrika

Regionala projekt östra Afrika 14 766 893 14 791 403

Kenya 12 408 280 13 701 046

Tanzania 10 490 724 7 800 943

Uganda 10 114 084 10 863 672

Vi-skogen, vidareförmedlade bidrag 18 873 669 16 816 245

Region södra Afrika
Regionala projekt i södra Afrika 16 964 417 14 497 291

Malawi 24 705 536 22 293 687

Moçambique 40 297 879 32 649 936

Zambia 9 412 674 10 912 305

Zimbabwe 12 690 209 15 875 920

Region Latinamerika
Regionala projekt i Latinamerika 18 347 349 22 324 016

Bolivia 5 952 960 5 570 019

El Salvador 6 558 667 6 491 344

Guatemala 18 514 945 8 075 016

Honduras 6 371 032 5 149 787

Nicaragua 7 878 982 5 432 726

Paraguay 6 050 019 6 539 133

Region Asien
Regionala projekt i Asien 5 838 458 5 888 922

Filippinerna 8 137 389 6 986 011

Kambodja 1 911 047 1 749 681

Myanmar/Burma 889 156 739 636

Palestina 10 177 950 14 618 762

Sri Lanka 6 048 259 6 147 611

Vietnam 5 361 169 4 513 358

Region Europa
Regionala projekt i Europa 2 306 094 2 771 257

Albanien 3 860 475 4 025 853

Bosnien-Hercegovina 1 153 738 1 202 923

Kosovo 1 108 153 933 238

Makedonien 2 153 841 2 777 503

Moldavien 3 066 144 2 633 317

Summa projektkostnader 292 410 192 274 772 561

Övriga projekt m.m.

Praktikantprogrammet 242 418 1 382 929

Opinionsbildande verksamhet i Sverige 15 836 842 16 592 035

Internationella avdelningen 6 475 496 3 907 676

Övriga projekt 863 275 4 824 204

Totala ändamålskostnader 315 828 223 301 479 405

NOT 7 Operationella leasingavtal

2017 2016

Framtida leasingsavgifter förfaller enligt följande:
Förfaller till betalning inom ett år 3 075 761 3 075 761

Under perioden beräknade leasingavgifter 3 075 761 3 075 761

Framtida leasingkostnader avser lokaler och it-utrustning. 2016 års värde 
hänförs till en från och med år 2015 förnyad treårig avtalsperiod, vilken 
fortlöper till 2017 och sedan förnyas två år i taget om inte uppsägning 
sker. Kostnadsförda leasingavgifter i resultaträkningen uppgår till 
3 075 761 kronor (3 075 761).

NOT 8  Resultat från övriga värdepapper och fordringar  
som är anläggningstillgångar

2017 2016

Realisationsresultat vid försäljningar 1 516 058 904 986

Utdelning 171 525 –

Summa 1 687 583 904 986

NOT 9  Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2017 2016

Ränteintäkter 169 456 113 608

Kursdifferenser 610 521 261 076

Summa 779 977 374 684

NOT 10  Räntekostnader och liknande resultatposter

2017 2016

Övriga räntekostnader –1 244 –1 501

Kursförlust på valutakonton –69 398 –69 634

Summa –70 642 –71 135

NOT 11 Immateriella anläggningstillgångar 

31 dec 2017 31 dec 2016

Balanserade utgifter för programvara

Ingående anskaffningsvärde 2 145 850 623 907

Årets aktiverade utgifter – 1 521 943

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 145 850 2 145 850

Ingående avskrivningar –429 170 –

Årets avskrivningar enligt plan –429 170 –429 170

Utgående ackumulerade avskrivningar –858 340 –429 170

Utgående redovisat värde vid periodens slut 1 287 510 1 716 680

NOT 12 Byggnader och mark 

31 dec 2017 31 dec 2016

Ingående anskaffningsvärde 7 312 167 7 312 167

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 312 167 7 312 167

Ackumulerade avskrivningar

Ingående avskrivningar –3 075 616 –2 710 008

Årets avskrivning enligt plan –365 608 –365 608

Utgående ackumulerade avskrivningar –3 441 224 –3 075 616

Utgående redovisat värde 3 870 943 4 236 551

Byggnader och mark i utlandet utgörs av egna kontor i Guatemala, 
Honduras, Kenya och Nicaragua.

Skuld till Sida samt andra biståndsgivare uppstår då erhållna bidrag  
mottagits men verksamheten ännu ej genomförts.

NOT 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

2017 2016

Övriga poster 4 042 262 2 992 608

Semesterlöner 1 413 589 1 576 366

Upplupna sociala avgifter 1 553 467 1 302 546

Summa 7 009 318 5 871 520

Eventualförpliktelser 

2017 2016

Pensionsförbindelse 1 348 647 1 297 953

Summa 1 361 795 1 297 953

NOT 13 Värdepappersinnehav

2017 2016

Värdepappersinnehav (tkr)
Anskaffnings-

värde
Marknadsvärde

bokslutsdag

Långfristiga värdepappersinnehav

Ethica Global Mega 4 785 563 5 774 769

Ethica Sverige Mega 8 341 724 9 649 396

Räntefond flexibel 5 529 421 5 501 934

Räntefond kort plus 12 690 426 12 831 792

Humanfonden 2 219 052 3 467 935

Summa långfristiga värdepapper 33 566 187 37 225 826

31 dec 2017 31 dec 2016

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 39 878 605 38 973 619

Investeringar under året 7 589 446 15 461 279

Försäljningar/avyttringar –13 901 864 –14 556 293

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 33 566 187 39 878 605

Utgående bokfört värde 33 566 187 39 878 605

NOT 14 Övriga fordringar 

Specifikation av övriga fordringar 2017 2016

Projektkostnader – We Effects kontor utomlands 13 387 384 16 253 373

Fordringar – bidragsgivare 4 590 413 1 179 304

Övriga fordringar 878 177 1 018 804

Summa övriga fordringar 18 855 973 18 451 481

NOT 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 

31 dec 2017 31 dec 2016

Förutbetalda hyror 72 451 –

Upplupna intäkter 2 825 601 2 748 805

Förutbetalda kostnader 930 712 668 706

Summa 3 828 764 3 417 511

NOT 16 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag  

Specifikation av skuld erhållna ej nyttjade bidrag 2017 2016

Sida Civsam 2 826 877 821 280

Sida Info 74 342 44 607

Sida BBE 431 057 953 936

Sida övriga bidrag 19 701 383 31 487 489

AgriCord AFD – 124 083

AgriCord DGD – 442 534

AgriCord IFAD, EU – 187 979

AgriCord MFAF – 348 396

EU-bidrag 7 860 083 6 081 809

Norska ambassaden, Norad 8 478 837 8 315 815

Övriga offentliga bidrag till verksamheten 198 903 472 523

Summa offentliga bidrag 39 571 482 49 280 451

Bidrag från organisationer och företag 14 458 847 9 423 056

Summa skuld erhållna ej nyttjade bidrag 54 030 329 58 703 507
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till årsmötet i We Effect, org.nr 802004-1524

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för We Effect för år 2017. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i 
Sverige. Vi som auktoriserade revisorer har fullgjort vårt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar 
även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktig-
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och verkstäl-
lande direktören för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta 
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan 
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera föreningen, 
upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad 
av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka 
de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen

 Dessutom:
■■   Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 

årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för 
att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en 
väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan 
innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, 
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

■■   Skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma granskningsåtgärder 
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att 
uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

■■   Utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

■■   Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och verkställande 
direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
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revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhets-
faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till 
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, 
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysning-
arna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredo-
visningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

■■   Utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

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

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god 
revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovis-
ningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av förening-
ens resultat och ställning.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR  
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för We Effect för år 
2017.

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och verkställande 
direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt 
denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som aukto-
riserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ända-
målsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvalt-
ningen.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalan-
de om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad 
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort 
sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättnings-
skyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på 
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som 
utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk 
och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åt-
gärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vid-
tagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande 
om ansvarsfrihet.

Erica Lundgren
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Enligt FN:s globala mål ska fattigdomen vara utrotad 2030. 
Om det ska ske måste vi hjälpas åt. Vi vet att vår metod för bistånd, 

genom hjälp till självhjälp, fungerar och vi fortsätter att arbeta 
för världens fattiga. Vi hoppas du vill vara med.

DITT STÖD BEHÖVS FÖR ATT UTROTA FATTIGDOMEN!

Läs mer om vad vi gör och vad du kan göra på 
weeffect.se och följ oss i sociala medier.

 BLI MÅNADSGIVARE 

Genom att ge regelbundet bidrar 
du långsiktigt för att förändring 
ska bestå.

 GE EN GÅVA

Skänk direkt genom att gå in 
på weeffect.se eller swisha till 
90 10 018.

 STÖD OSS SOM FÖRETAG 

Du kan stödja vår verksamhet  
genom att bli företagspartner.  
Gå in på weeffect.se/foretag  
så ser du våra olika erbjudanden.

PÅVERKA ANDRA

Genom att ta del av och sprida 
våra rapporter och kampanjer  
hjälper du oss så att fler nås av  
vårt sätt att minska fattigdom, 
genom hjälp till självhjälp.


