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Är en biståndsorganisation som startade
1958 i Sverige med syfte att minska klyftorna
mellan rika och fattiga i världen.
Har cirka 70 svenska organisationer och företag med kooperativa rötter som medlemmar.
Arbetar i mer än 20 länder i fyra världsdelar
med att bekämpa fattigdom och orättvisor.
Hjälp till självhjälp är kärnan i vårt biståndsarbete.

I SVERIGE
ARBETAR VI FÖR

Samarbetar med drygt 160 lokala partnerorganisationer runtom i världen.
Är världens största kooperativa biståndsorganisation sett till antal projekt.
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Är partipolitiskt och religiöst obunden.

Nancy Masicampo, Filippinerna.

Vi arbetar för att utrota fattigdomen i världen,
med fokus på jämställdhet, kvinnor och hjälp
till självhjälp. Där människor tillsammans organiserar sig i kooperativ blir effekten att fler
familjer får ökade inkomster, mat på bordet
och värdiga bostäder – och kan ta klivet ur
fattigdomen för gott.

VÅR INSAMLING GRANSKAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Vi har 90-konto för insamling som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen är etisk
och professionell och att högst 25 procent av intäkterna går till annat än ändamålet.

Produktion: We Effect, Lotte Kölare Repro/tryck: Print Run AB
Fotografer: Omslag: Marcus Lundstedt. Sid 3: Marcus Lundstedt. Sid 4: Claudio Vasquez Bianchi. Sid 5: Niclas Ericsson. Sid 6: Liinu Diaz Rämö,
Ola Richardsson, Malin von Strauss, Marcus Lundstedt. Sid 10: Edward Echwalu. Sid 11: Marcus Lundstedt. Sid 12: Claudio Vasquez Bianchi.
Sid 13: Malin von Strauss. Sid 14: Stefan Tell. Sid 28: Malin von Strauss.

Att människor tar ställning
och engagerar sig för en rättvis
och hållbar världsordning.

Att med insamling stödja
biståndsverksamheten.

Våra fokusområden är hållbar landsbygdsutveckling, bostäder, jämställdhet och rätten
till mark.
Besmir Dalipi med sonen Jani, Albanien.
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ETT ÅR AV FÖRÄNDRING
Theresa Marwei, Zimbabwe.

WE EFFECT FINNS TILL FÖR
de som lever i fattigdom i världen och
de som vill vara med och utrota den.

Sommaren 2018 drabbades svenska bönder av svår torka med omfattande
skogsbränder och ekonomiska förluster som följd. Det påverkade inte bara
bönderna; hela Sverige kände av krisen, som lett till ökad oro – men också
hopp. När detta skrivs har hundratusentals ungdomar runt om i hela världen strejkat för att påverka politikerna till konkret handling. Klimatkrisen är
här – men det är också viljan att arbeta för en hållbar framtid.

VÅR VISION
är en hållbar och rättvis värld fri från
fattigdom.

VÅR MISSION
är att göra det möjligt för fattiga
kvinnor och män att förbättra sina
levnadsvillkor, försvara sina rättigheter
och bidra till ett rättvist samhälle.

WE EFFECT STÅR FÖR
• Alla människors lika värde och
att alla har ett personligt ansvar.
• Värdiga levnadsförhållanden är
en rättighet och vi tror på hjälp
till självhjälp.
• Människor är starkare tillsammans
– den kooperativa grundidén.
• Hållbar utveckling kräver demokrati och respekt för mänskliga
rättigheter.

VÅRT ÄNDAMÅL
är att arbeta tillsammans med våra
medlemsorganisationer för att skapa
engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors
stöd för ett långsiktigt bistånds
arbete. Detta sker genom hjälp till
självhjälp.

Sommaren 2018 hölls presidentval i Zimbabwe,
de första på flera årtionden utan medverkan
från landets förre president Robert Mugabe,
som avsattes året innan. Men även om den
förre diktatorn inte längre sitter vid makten,
återstår mycket att göra för att utrota fattigdom och orättvisa i Zimbabwe.
Viljan finns. Och exemplen på förändring
är många. Ett av dem heter Theresa Marwei.
Theresa är medlem i Women and Land,
som är en av We Effects partnerorganisationer. Organisationen jobbar för kvinnors rätt
till mark. Förenklat kan man säga att kvinnor
i Zimbabwe traditionellt brukar jorden,
men männen äger marken. Den som äger
marken har också rätt till vinsten från det
som produceras.
Theresa gifte sig 1968 och fick 12 barn.
I alla år har hon skött hemmet och arbetat
på mannens jordlott. 2011 kom hon i kontakt
med We Effect och lärde sig att kvinnor har
samma rättigheter som män. Hon började
ställa krav på sin make; sa att hon ville ta del
av hushållsekonomin och vara med och fatta
beslut om hur de skulle använda pengarna
som kom in när de sålt årets skörd …
Han vägrade.

Theresa blev arg och berättar att hon kände
sig respektlöst behandlad. Till slut fick hon
nog. 2015 gick hon i strejk. Hon vägrade
jobba i jordbruket, vägrade laga mat – och
vägrade sova i samma säng som sin man.
Det fungerade. Året därpå fick Theresa
en egen jordlott. Hon planterade majs och
lyckades odla tre gånger mer än sin man.
Sedan dess har hon byggt ett eget hus och
mannen har nu flyttat in hos henne.
Sommaren 2018 blev Theresa Marwei
invald i motsvarande kommunfullmäktige.
Hennes valspråk är att ”ingenting är omöjligt” och budskapet till andra kvinnor är att
de inte behöver vara beroende av sina män.
Hon jobbar för att motverka diskriminering
och ändra på invanda tankesätt.
Om förhållandet till sin man, säger hon
med ett brett leende: ”Till slut förstod han
att vi är starkare tillsammans.”
We Effect arbetar i 25 länder runtom
i världen och även om förutsättningarna
skiljer sig åt, har alla människor vi arbetar
med minst tre saker gemensamt: ingen har
valt att leva i fattigdom, alla har samma
värde och rättigheter och alla vill bidra
till en bättre värld, där våra barn kan leva

värdiga och fulla liv, utan fattigdom och utan
orättvisor.
På We Effect har vi kavlat upp ärmarna
lite högre; det finns mycket att göra.
Tillsammans med dig gör vi skillnad.

Anna Tibblin,
generalsekreterare

Tommy Ohlström,
styrelseordförande

Elizabeth Ortiz Gómez med dottern Lucy Elenita Belén, Guatemala.
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WE EFFECTS VÄRLD

SÅ HÄR ARBETAR WE EFFECT

Verksamhet i 26 länder inklusive huvudkontoret i Sverige.

Styrelsen beslutar i samråd med ledningen om övergripande
riktlinjer för biståndets inriktning. I de fem regioner där vi bedriver
SÅ om
HÄRhur
JOBBAR
VI
bistånd fattas beslut
insatserna
ska utformas.

BIDRAG

EUROPA

FRÅN SIDA
OCH ANDRA
ORGANISATIONER

SVERIGE

LATINAMERIKA

BOSNIEN HERCEGOVINA
KOSOVO
MOLDAVIEN

HONDURAS

PALESTINA

ALBANIEN

GUATEMALA

NORDMAKEDONIEN

EL SALVADOR
NICARAGUA

FILIPPINERNA

MALAWI
COLOMBIA

KENYA

MOÇAMBIQUE

LOKALA SAMARBETSORGANISATIONER

RESULTAT AV INSATSER RAPPORTERAS TILL LEDNING OCH BIDRAGSGIVARE

ZAMBIA

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

ZIMBABWE

➻ DÄR FATTIGDOMEN ÄR SOM STÖRST. Majoriteten av världens fattiga

bor på landsbygden.

➻ DÄR DET FINNS PARTNERORGANISATIONER som bedöms ha

utvecklingspotential och är relevanta för oss att samarbeta med.

➻ DÄR VI BEDÖMER ATT VÅRA INSATSER kommer att ha goda effekter.

Stor fattigdom innebär inte alltid att vi har möjlighet att arbeta effektivt och uppnå goda resultat. Bistånd får bäst effekt när det utformas
i dialog med de som stödet riktas till. Beslut om den operativa
verksamheten fattas därför i respektive region, så nära verksamheten
som möjligt.
I varje insats samarbetar vi med en lokal partnerorganisation, sammanlagt drygt 160 stycken världen över. Tillsammans bestämmer vi mål
för insatsen och följer upp resultaten:
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Eneless och George Mwale och
deras son Manase, Malawi.

Engjellushe och Florin Pepa,
Albanien.

Mahendran Rishanthini och hennes
man Mahendran, Sri Lanka.

LATINAMERIKA

AFRIKA

EUROPA

ASIEN

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

Den viktigaste delen i
We Effects arbete i våra
två regioner i Afrika är
att stärka fattiga människors rättigheter.

I de europeiska länderna
är det främst tre delar
som We Effects arbete
är inriktat på: landsbygdsutveckling, försoning
och jämställdhet.

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

WE EFFECT

Bidrag från icke-offentliga
organisationer 2 %

Övriga intäkter
inkl. försäljning 1 %
Gåvor 18 %

Bidrag från
myndigheter
29 %
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➻

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 markrättigheter, 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 levnadsvillkor, 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 nyhetsblad Effekter. Varje projekt utvärderas noggrant för att vi ska lära oss
och bli bättre.

Insamling 6 kr
Administration 5 kr

Geografisk fördelning av biståndsoch opinionsbildningsverksamhet
Sverige 10 %

Ändamålskostnader
89 kr

Asien 11 %

Globalt 1 %
Östra Afrika
(inkl Vi-skogen)
21%

Europa 5 %

Sida,
rambidrag
50 %

We Effects verksamhet finansieras genom gåvor
och bidrag, huvudsakligen från Sida. De totala
intäkterna för 2018 uppgick till 328,6 miljoner
kronor, varav insamling från organisationer,
företag och givare, inklusive produktförsäljning,
uppgick till 61 miljoner kronor.
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➻

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

Så används en hundralapp

Intäkter
Aníbal Martinez, Rosa Hernandez
och deras barnbarn Alex, El Salvador.

160

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

SRI LANKA

BOLIVIA
PARAGUAY

ASIEN

FRÅN
FÖRETAG OCH
PRIVATPERSONER

VIETNAM

UGANDA
TANZANIA

AFRIKA

STYRELSE OCH
LEDNING BESLUTAR OM
ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR BISTÅNDET

GÅVOR

KAMBODJA
BURMA/MYANMAR

ALLA VÅRA INSATSER
I FÄLT SKER TILLSAMMANS
MED LOKALA SAMARBETSORGANISATIONER

Latinamerika
20 %

Av varje hundralapp som kommer in till
We Effect går 89 kronor till ändamålet
(utvecklingsbistånd och kommunikation).

Södra Afrika
32 %

De pengar som går till ändamålet
bistånd fördelas på ovanstående
sätt över världen.
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FORTSATT ARBETE MED SYNLIGHET
OCH FOKUS PÅ MÅNADSGIVANDE

WE EFFECT SYNTES I NEW YORK
We Effect deltog i Sveriges officiella
delegation till FN:s årliga kvinnokommission i New York. Årets tema var
”Situationen för kvinnor och flickor på
landsbygden”. We Effect arrangerade
ett sidoevent med Sverige, UN Women
och Colombia om kvinnors och flickors
viktiga roll för att skapa en hållbar
utveckling och en hållbar fred. Tillsammans med partnerorganisationerna
REPEM, en latinamerikansk nätverksorganisation, ACFODE, Uganda och NGOCC,
Zambia gjorde vi även ett parallellt event om kooperativa omsorgslösningar på
landsbygden och hur de kan bidra till att vi når de globala hållbarhetsmålen.

Vi-effekten fortsätter att ge goda resultat. Tack vare gott samarbete
med våra medlemsorganisationer och nya månadsgivare
fortsätter insamlingen att öka. Även kännedomen om We Effect ökar.
Alla gåvor bidrar till biståndet, stora som små!

ÅRETS KAMPANJER FRÄMST DIGITALA
Under 2018 har We Effect genomfört två större marknadsföringskampanjer, under
våren och julen. Inför julkampanjen vidareutvecklades konceptet om jämställdhet
som lanserades 2016, med budskapet ”ge kvinnor kraft!” i bilder och filmer. Fokus
i vår- och julkampanjerna var att arbeta integrerat, i alla kanaler, för ökad kännedom
och insamling.

FLER FÅR NAMN I TRYCKT MEDIA

Årets mediesatsningar har fokuserat på att få stor räckvidd och fånga relevanta målgrupper som vi i digitala kanaler och annonser kan få att konvertera, dvs. ge en gåva.
Vi har synts med tv-spottar, printannonser, digitala annonser och framför allt löpande
med synlighet i sociala medier. På sociala medier ser vi bra statistik på räckvidd och
engagemang från dem som ser vårt material. Fokus är på starka berättelser som lyfter
fram behoven i våra verksamhetsländer. Rörligt material är det som har allra störst effekt.

ÖKAR VI JÄMSTÄLLDHETEN SÅ
MINSKAR VI FATTIGDOMEN.
Swisha 100 kr till 901 00 18

Med stöd av Radiohjälpen/Världens Barn
driver We Effect och vår lokala samarbetsorganisation Amaro Drom i Albanien ett
förskoleprojekt för romska, och andra utsatta,
barn. På sex förskolor runt om i landet får
barnen lära sig läsa och skriva, träffa läkare
och en trygg plats att vara på.
I mitten av september besökte SVT, tillsammans med författaren och juristen Malin
Persson Giolito, en av förskolorna inför årets
Världens Barn-gala. Inslaget visades som ett
huvudinslag på Världens Barn-galan i oktober
och även två kortare inslag har visats på SVT
om samma projekt.

Bilden av svenskt
bistånd i Afrika 2017

TILLSAMMANS MOT FATTIGDOM

-1-

200x275_WeEffect_Kupé_2019-05.indd 1

STOR SYNLIGHET I TV FÖR
PROJEKT MED ROMER

#allahar
ettnamn

Ge kvinnor kraft och ta ställning för jämställdhet. För när ﬂickor i världens fattigaste
länder får gå i skolan, utvecklas och ta plats i samhället kan de ta klivet ut ur fattigdom.
Vi kallar det jämställdhetseffekten. Stöd vårt arbete, ge ditt bidrag idag.
Betty Makiseru. Foto: Elisabeth Toll

Kampanjen har vid årsskiftet bland annat haft 13 500 000 visningar i play-tv, i printannonser 7 761 400 läsare och via digitala annonser 12 891 500 visningar. Till jul
användes också influerare och poddar med en samlad räckvidd på 230 000 visningar
och ett fantastiskt engagemang på 30 500 personer.

”Jag heter
Joyce Hawesa”

2019-04-04 12:47

FORTSATT STORT STÖD FRÅN POSTKODLOTTERIET
2018 fick We Effect återigen 20 miljoner kronor
från Postkodlotteriet, för särskilda riktade
insatser. Ett av de projekt som initierades redan
2017, tack vare stöd från Postkodlotteriet, är
uppbyggnad av verksamhet i Colombia. Fredsavtalet i Colombia inkluderar ett massivt stöd till
landsbygdsutveckling och avtalets första paragraf anger landsbygdsutveckling som en nyckelfaktor för att få avtalet att hålla.
Flera givare och aktörer har efterfrågat We Effects
expertis inom området, och syftet med verksamheten är att bidra till utvecklingen på landsbygden
och till fredsprocessen. Under 2018 etablerades
därför ett landkontor i Colombia med en projektkoordinator på plats.

Även 2018 togs en #allaharettnamn-rapport
fram. Det viktigaste årets rapport visade
är att fler och fler svarta afrikaner blir
namngivna i tryckt media. Siffran är nu att
47 procent av alla som finns med på bild
också har sitt namn med. Det är naturligtvis
mycket kvar att göra men siffran ökar stadigt. 2012 när We Effect började mäta var
motsvarande siffra bara 13 procent. Värre
är det på webben, där vi tittat för första
gången under 2018. Bara 12 procent av alla
svarta afrikaner på bild i digitala medier har
fått sitt namn publicerat, 100 procent av de
med vit hudfärg.

➔

Trots utebliven kampanjaktivitet för Bistånd
på köpet ökade intäkterna från denna
insamling med drygt 200 000 kronor under
2018. Bistånd på köpet är ett samarbete
med Coop MedMera bank där man som
kortägare kan välja att avrunda sina köp
och skänka summan till We Effect. Under
året skedde förändringar i ägandet av
kortet vilket medförde att någon kampanj
inte var aktuell.
Malin Persson Giolito. Foto: Malin von Strauss
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För fjärde gången
kickades projektet
Världens tuffaste jobb
i gång under hösten
2018. Världens tuffaste
Lis-Marie Johansson.
jobb är ett projekt som
Foto: Stefan Tell
går ut på att rekrytera
en svensk kvinna som får åka till ett av We Effects
projektländer, i år Zambia. Där får hon, under tre
veckor, bo hos en zambisk familj, prova på
att vara kvinnlig bonde och leva på deras villkor.
Rekryteringen pågick fram till jul, och gav totalt
drygt 200 sökande. Den gav stor synlighet i
media, både press, radio och tv uppmärksammade kampanjen.

NYA MÅNADSGIVARE
En lyckad så kallad faceto-face-kampanj, med syfte
att värva nya månadsgivare, har genomförts
i Coops butiker.
Det resulterade i att intäkterna från månadsgivare
ökade med 31 procentenheter under året.

Kattis Ahlström och Jan Eliasson. Foto: Stefan Tell

MED CYKEL OCH VATTENDUNKAR I ALMEDALEN
Med den mobila aktiviteten av Världens tuffaste jobb
Balansera en
– en cykel från Uganda lastad med tre vattendunkar,
vattendunk på
en för respektive globalt mål 1, 2, 5 – uppmanades
huvudet i
beslutsfattare, debattörer och besökare i Almedalen
12 sekunder
att först balansera en vattendunk på huvudet i 12
sekunder (12 år till Agenda 2030 och vattendunkarna
symboliserar det tunga ansvar som vilar på landsbygdskvinnor som lever i fattigdom) och därefter göra ett quiz.

WE EFFECT FYLLDE 60 ÅR!
ÖKAT BISTÅND PÅ KÖPET

REKRYTERING TILL
VÄRLDENS
TUFFASTE JOBB

1958 grundades We Effect (dåvarande Utan
gränser) och 2018 var det dags att fira 60 år.
Det gjordes i oktober med ett högnivåseminarium och efterföljande middag för speciellt inbjudna. Bland annat talade Jan Eliasson,
diplomat och f.d. ordförande i FN:s generalförsamling, och nytillträdda generalsekreteraren
Anna Tibblin. Det bjöds på paneldebatt, buffé
och mingel. Totalt samlades 1 787 389 kr in
i gåvor från medlemsorganisationer och andra
givare, varav 1 689 389 kr
från Riksbyggen.

VERKSAMHETSBERÄT TELSE 2018

Bland deltagare i aktiviteten – och som i sociala medier uttryckte sitt stöd för
att stärka kvinnor som lever i fattigdom – fanns Gustav Fridolin, f.d. utbildningsminister/språkrör (MP), Louise König, f.d. hållbarhetschef Coop, Lars Ericson
vd Konsumentföreningen Stockholm, Alexandra Pascalidou, journalist och
debattör, Linnéa Claesson, feminist och aktivist samt Margaux Dietz, bloggare
och Youtube-profil. Margaux Dietz lyfte under 20 sekunder, på sin vloggpost
”Almedalsveckan bakom kulisserna” med 121 843 visningar, det tunga ansvar
som vilar på kvinnor som i dag lever i fattigdom på landsbygden.
Linnéa Claeson. Foto: Anna Kakuli

WE EFFECT
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Geoffrey och Norah Makmot, Uganda.

Gilberto C och Alma M Repetillo, Filippinerna.

AFRIKA

EFFEKTER

UTVECKLING MÖTER UTMANINGAR

De sju länder i Afrika där We Effect har verksamhet tillhör världens fattigaste, med stora
skillnader i fördelning av resurser inom länderna. Klimatförändringarna har gjort vädret
mer oförutsägbart, vilket i sin tur ökar osäkerheten när det gäller tillgång till mat för dagen.
Som alltid är det de allra fattigaste som drabbas allra hårdast.
Redan dåliga förutsättningar ännu sämre
Trots till synes demokratiska system finns det i verkligheten liten transparens och små
möjligheter till ansvarsutkrävande i många afrikanska länder. Ett exempel på detta är
situationen i Zimbabwe, där Robert Mugabe efter 37 år vid makten blev ersatt av
Emmerson Mnangagwa i ett allmänt val i juli 2018. Därefter har läget i ett redan hårt
pressat land bara blivit ännu sämre. Fattigdomen och statens repressiva hållning mot
befolkningen har ökat.
Strävanden ger resultat
Samtidigt har ändå integrationen av jämställdhetsarbete, miljötänk och finansiella tjänster
inom We Effects huvudområden fördjupats. Resultaten från 2018 visar att strävanden
att inkludera fler kvinnor i beslutsfattandet, hjälpa kooperativen till en mera lönsam och
hållbar produktion, stärka privatekonomin med sparande och försäkringar samt främja värdigt boende förbättrar verkligheten för medlemmarna i de kooperativ vi samarbetar med.
We Effect har ett viktigt arbete att genomföra till år 2030, då de Globala målen ska
vara uppnådda.

MÅL!

– Att stärka organisationer som representerar människor som lever
i fattigdom.
– Att främja jämställdhet mellan män och kvinnor samt se till att
minst hälften av biståndet går till kvinnor.
– Att öka fattiga småbrukares inflytande, inkomster, tillgång till finansiella
tjänster och rätt till mark.
– Att arbeta för ett långsiktigt, hållbart jordbruk och stödja att fler människor
får mat och inkomst samt blir mindre sårbara för klimatförändringarna.
– Att ge fler människor möjlighet till ett tryggt och hållbart boende.

7 762 människor, varav 60 procent kvinnor, har fått
ökad tillgång till finansiella tjänster i lokala spar- och
lånegrupper i Malawi.
Totalt 4 098 spar- och lånegrupper med 114 744
medlemmar verkade inom We Effects östafrikanska
kooperativ.
147 nya studiecirklar med sammanlagt 2 526
deltagare, med fokus på att öka produktiviteten i
jordbruket, startades i regi av We Effects partnerorganisation Dairy Association of Zambia.
Antalet kvinnor i kooperativ i Uganda som är
aktiva inom spar- och lånegrupper ökade med 72
procent.
Antalet kvinnor och flickor som fick juridiskt och
socialt stöd av We Effects partnerorganisationer i
Zimbabwe ökade från 205 till 2 700.
Inom Meru Central Coffee Cooperative Union i
Kenya har kvinnornas ställning stärkts, då männen
gett en del av marken till sina fruar, så att kvinnorna
kan driva egna kaffeodlingar. Under 2018 planterades
25 000 nya plantor.
I Niassa-provinsen i Moçambique har familjer
fått utbildning i näringslära. Nu har 1 500 familjer
grönsaksodlingar, som motverkar den allvarliga
undernäringen hos barn i området.
Medlemmarna i de östafrikanska bostadskooperativen ökade under året med 14 procent för att nå totalt
15 269 personer, samtidigt som antalet kooperativ
ökade med 9 procent till 481.
Fler än 2 500 familjer i Moçambique har börjat
använda energibesparande spisar, som sparar ved
och bidrar till minskad påverkan på klimatet.
Vår samarbetspartner Uchumi Commercial Bank
i Tanzania öppnade sju nya kontor och aktiverade
90 nya kooperativ och 44 spar- och lånegrupper.
Medlemsantalet ökade med 65 procent.

Familjer fördrevs från sina marker, bondeorganisationer bevakades och människor som stod upp för sina rättigheter skjöts ihjäl.
2018 var ett mörkt år i We Effects verksamhetsländer i Asien.
Men bland ljuspunkterna finns tusentals kvinnor som tog plats
som ledare och entreprenörer.

418 065 personer, varav mer än hälften kvinnor,
nåddes av We Effects stöd i Asien under 2018, en
ökning med fem procent jämfört med året innan.

Regionen har kantats av stora politiska spänningar med våld och minskat utrymme för
civilsamhället som följd. Demokratiska fri- och rättigheter har underminerats av despotiska ledare på jakt efter ensammakt. Människor som stått upp och protesterat mot
orättvisor har fängslats eller mördats.

I Palestina ökade antalet kvinnliga ledare inom
We Effect-stödda organisationer med 10 procent
jämfört med 2015, till totalt 281 kvinnliga ledare.
Kvinnor har nu 41,5 procent av alla ledarpositioner
inom We Effects samarbetsorganisationer där.

Många utsatta minoriteter
Minoritetsgrupper hade en särskilt utsatt situation med förföljelse och förtryck från
politiker och dominerande grupper. Palestina genomled ett av av blodigaste åren på
många år, tusentals skadades och hundratals människor dödades när de protesterade
mot den över 50-åriga ockupationen. Det kinesiska inflytandet i regionen är påtagligt
med storskaliga infrastrukturprojekt som kränker småskaliga jordbrukares rättigheter
i Burma/Myanmar, Filippinerna och Kambodja.
Kvinnokamp på många fronter
Att kvinnor inte tillåts delta på lika villkor är ett av de största hinden för utvecklingen
i regionen. Under året startade We Effect nya program i samtliga verksamhetsländer,
med starkt fokus på kvinnors rättigheter och kooperativ utveckling som verktyg för att
bekämpa fattigdom, hunger och orättvisor. I flera länder ökade antalet kvinnliga ledare
och entreprenörer bland We Effect samarbetsorganisationer under 2018.
Asien har under året varit hårt drabbat av tyfoner och översvämningar. För bönderna
i regionen är klimatförändringarna ett faktum. We Effect gav krisstöd till tyfondrabbade
bönder i Vietnam och stödde tusentals familjer att bland annat odla torktåliga grödor
och bygga hus som står emot extrema väder.

Region Asien startade en påverkansutbildning för
jämställdhet som lanserades i Filippinerna. De 15
examinerade kursdeltagarna ansvarar nu för att
driva jämställdhetsarbetet inom sina organisationer
och samhällen.

I Kambodja startades fem nya jordbrukskooperativ
som ska inspirera bönder att stärka sina värdekedjor
och få mer betalt för produkter som ris, grönsaker
och cashewnötter.
Fem jordbrukskooperativ i Vietnam slog sig samman och började använda en ursprungsmärkning
för grönsaker, apelsiner och pomelo.
Med stöd från We Effect fick 100 kooperativmedlemmar laglig rätt till sin mark i Sri Lanka.
2 684 kvinnliga ledare stöddes av We Effect
i Asien under 2018.
11 198 kvinnliga entreprenörer stöddes av We
Effect i Asien under 2018, det är tre gånger fler än
året innan.
188 spar- och lånagrupper fick stöd av We Effect
i Asien under 2018. Tillsammans sparade de 5 871
medlemmarna tillsammans 1 461 232 dollar – en
ökning med 17 procent från året innan.
Totalt 8 347 bönder fick stöd för att använda
hållbara jordbrukstekniker genom We Effect Asiens
program under 2018.

Den genomsnittliga produktionen av mjölk från
bönderna i We Effects partnerorganisationer i
Zimbabwe ökade från 3,3 liter/dag till 8 liter/dag.

En hel kommun på Filippinerna utropades till
ekologisk zon, efter många års påverkansarbete från
We Effects partnerorganisation FarmCoop. Det är
den första eko-kommunen i landet och den gagnar
mer än 600 småskaliga jordbrukare.

Ett nytt projekt, finansierat av Sveriges ambassad,
inleddes i 20 byar i Tanzania, för att säkerställa kvinnors rätt att ärva mark.

We Effect stödde en kampanj för ökad jämställdhet i Palestina, som nådde 50 000 människor via
Facebook.

Ett pilotprojekt tillsammans med kenyanska Gusii
Coffee farmers’ Cooperative Union att övergå till
biologiskt nedbrytbara material för plantering av
nya kaffeplantor, överträffade förväntningarna och
visade sig både effektivare och klimatsmartare för
kaffebönderna.

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

WE EFFECT

EFFEKTER

VÅLDSAMT ÅR MED JÄMSTÄLLDA LJUSGLIMTAR

Torka, översvämningar och oroligheter. Korruption, ojämlikhet och
bristande mänskliga rättigheter. Utmaningarna är många i Afrika
söder om Sahara och 2018 var inget undantag. Medan fattigdomen minskar i övriga världen halkar Afrika efter. We Effects
arbete gör dock skillnad. Tillsammans med våra partnerorganisationer har vi under året stöttat tiotusentals, framför allt kvinnor, att
långsiktigt och hållbart ta makten över sina liv och sin framtid.
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MÅL!

– 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.

Med We Effects stöd byggdes 2 871 nya hus i
Filippinerna under året. De kan stå emot tyfoner och
är designade med kvinnors rättigheter i åtanke.
En jordbruksunion i Siem Reap i Kambodja
lanserade med We Effects stöd ett eget rismärke:
Angkor Empire Rice. Syftet är att kunna sälja riset till
ett högre pris.

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

VERKSAMHETSBERÄT TELSE 2018

WE EFFECT
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Antonia Caal Acte och Domingo Tiorcu, Guatemala.

Ilirjana och Behar Dunga, Albanien.

LATINAMERIKA
MÄNNISKOR FLYR FÖR RÄTTEN TILL
ETT VÄRDIGT LIV

EFFEKTER

We Effect har under året fortsatt att stödja lokala partnerorganisationer i deras organisationsutveckling, produktionsförbättring och krav på sina mänskliga rättigheter, men också
stärkt dialogen kring säkerhet och risker, alltid med fokus på jämställdhet. Under 2018
förstärkte vi de regionala allianserna för jämställdhet och omsorgsekonomi, i samarbete
med lokala partner, andra internationella organisationer och FN-organ såsom UN Women
och UNDP.
Instabilt i Guatemala
I Guatemala har regeringen under året ihärdigt motarbetat den FN-ledda kommissionen
mot straffrihet och korruption (CICIG). I maj försökte landet avvisa Sveriges ambassadör
Anders Kompass som ett led i att försvaga stödet till CICIG – Sverige är kommissionens
näst största bidragsgivare. Situationen i landet är fortsatt instabil. Regeringen verkar ha
uppnått sitt mål om nedstängning av kommissionen och kampen mot korruptionen har
försvagats avsevärt.
Oroligt på många håll i regionen
I april utbröt oroligheter i Nicaragua. Demonstrationer som till en början var mot regeringens ändringar i pensions- och socialförsäkringssystemet blev snabbt landsomfattande
missnöjesyttringar mot sittande presidenten Daniel Ortega och hans alltmer auktoritära
regim. Över 500 personer har dödats, tusentals har skadats, arresterats eller flytt till
grannländer. Nio nationella MR-organisationer har blivit avstängda av regimen. 2018 blev
också året då världen nåddes av tidningsrubriker om den så kallade migrantkaravanen
från Centralamerika. Våld, korruption och fattigdom driver vuxna, äldre
och barn mot drömmen om ett bättre, tryggare och värdigare liv.

MÅL!
– Att minska fattigdom och orättvisa.
– Att förstärka partnerorganisationers kapacitet och förmåga att
driva påverkansprocesser.
– Att öka jämställdheten i partnerorganisationerna, 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 ekonomiska egenmakt.
– Omfördelning av ansvaret mellan män och kvinnor av det produktiva och reproduktiva arbetet samt vård av naturen.

Under året har baslinjeinformation för femårsperioden tagits fram för programmen i alla länder.
I bostadskooperativen i Syd- och Centralamerika
är 65 procent av medlemmarna och 61 procent i
styrelserna kvinnor.
Ett nytt EU-projekt i Guatemala med fokus på
att öka småbönders konkurrenskraft beviljades och
inleddes. Projektet väntas nå över 17 000 personer
i Guatemalas högländer.
I El Salvador har We Effects partnerorganisations
påverkansarbete lett till att parlamentet godkänt
ett dekret som möjliggör uppbyggnaden av minst
360 bostäder i bostadskooperativ i centrala San
Salvador. Dekretet innebär också att ensamstående
kvinnor med låg inkomst kommer att få 100 procent
subvention för byggandet av bostäderna.
I Honduras deltog 100 urfolkskvinnor och ungdomar i utbildningar om ILO:s deklaration 169 om
urfolkens rättigheter. De utbildade i sin tur 2 150
andra personer.
54 ungdomar i Nicaragua, varav 28 procent
kvinnor, har deltagit i utbildningar i kooperativism,
ledarskap och påverkansarbete.
126 kooperativ har startats av f.d. gerillamedlemmar i Colombia.
I Bolivia har åtta agro-ekologiska odlingar startats
av kvinnogrupper.
I Paraguay ledde partnerorganisationers påverkansaktiviteter till finansiering av ett bostadskooperativ med 52 bostäder på den paraguayanska
landsbygden.
I Guatemala har 260 kvinnor fått stöd för installation
av vattensamlingssystem; de har varsin egen tank
för bevattning av grödor under torrsäsongen.
537 personer i El Salvador har deltagit i studiecirklar kring mänskliga rättigheter och rätten till bostad.
I Honduras har statliga medel avsatts till byggandet
av 120 nya bostäder för ett bostadskooperativ. Kooperativet har sedan tidigare 173 hus byggda, 2019
börjar byggandet av de ytterligare 120 bostäderna.
Området ska vara ett grannskap med skolor, rekreationsområden och hälsocenter.
I Nicaragua har 400 kvinnor från 12 kooperativ
utbildats i agro-ekologi. Kvinnorna har även infört
agro-ekologiska trädgårdar för eget bruk.

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

WE EFFECT

EFFEKTER

WE EFFECT VÄXER I EN INSTABIL REGION

Latinamerika har under det senaste året drabbats av en rad
oroligheter och politiska kriser. Kontexten We Effect arbetar i är
komplex, utrymmet för civilsamhället minskar och människors
rättigheter kränks dagligen.
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2018 innebar många politiska och sociala omvälvningar i regionen. Undertecknandet av Prespa-avtalet mellan Makedonien
och Grekland, som följde Makedoniens nästan trettio år långa
namntvist, resulterade i det nya namnet Nordmakedonien. Samtidigt präglades regionen av politisk instabilitet i Moldavien och i
Serbiska republiken i Bosnien och Hercegovina, samt gränstvister
mellan Kosovo och Montenegro. Albanien och Kosovo rankades
vidare som de länder i Europa med lägst inkomst per capita enligt
Internationella valutafonden.
We Effect Europa växer
Regional turbulens till trots innebar 2018 en förändrings- och expansionsprocess för We
Effects regionkontor och en ny regionchef tillträdde. Ett övergripande regionalt program
och två nya regionala projekt startades. Tillsammans med samarbetsorganisationer
säkrade We Effect också en plats i jordbruksdepartementets arbetsgrupp för jordbruk och
landsbygdsutveckling i Nordmakedonien. Vidare beviljades We Effect ytterligare stöd från
Sida för att utöka arbetet i Nordmakedonien.
Jämställdhet i fokus
Inom det nya regionala jämställdhetsprojektet initierade We Effect, tillsammans med våra
samarbetsorganisationer i Nordmakedonien, undertecknandet av en deklaration för att
främja socioekonomiska rättigheter för kvinnor på landsbygden. Två skuggrapporter om
diskriminering av kvinnor på landsbygden och romska kvinnor och flickor i Nordmakedonien överlämnades också till FN: s kommitté för avskaffande av diskriminering mot kvinnor.
Fortsatt stöd för romska minoritetsbefolkningen
Under 2018 fortsatte arbetet med att bekämpa diskriminering av den romska minoritetsbefolkningen. I Nordmakedonien avslutades sista fasen av projektet ”Social integrering
av invånare och återvändande romska migranter i Nordmakedonien”, som fått stöd av
Svenska Postkodlotteriet. I Albanien fick We Effects Världens Barn-projekt till stöd
för romska barn besök av SVT. Projektet dokumenterades och fick stort
genomslag under årets Världens Barn-gala.

–
–
–
–

Ett rättighetsbaserat och jämställt utvecklingsarbete.
Fattigdomsbekämpning och respekt för mänskliga rättigheter.
Lika fördelning av bistånd mellan kvinnor och män.
Starka samarbetsorganisationer som fungerar som en röst för,
och erbjuder högkvalitativa tjänster till, sina medlemmar.

MÅL!

Europa-programmet nådde 30 564 medlemmar
(47,6 procent kvinnor) på landsbygden och 246
lokala organisationer deltog i regionens programaktiviteter.
180 jordbrukare som producerar frukt i Korcaregionen i Albanien fick utbildning i skadedjursbekämpning, som förberedelse för den internationella GAP-standardcertifieringen.
20 småskaliga kvinnliga jordbrukare i Bosnien och
Hercegovina byggde växthus och fick utbildning i
ekologisk produktion. Kvinnornas företag har gett
totalt 2 000 kvadratmeter grönsaksproduktion.
203 jordbrukare (185 kvinnor) i Kosovo utbildades i
ekonomisk förvaltning av föreningar, organisationsoch affärsplansutveckling och marknadsföring.
990 jordbrukare i Moldavien, varav 342 kvinnor,
fick utbildning i klimatanpassat jordbruk. Genom
nystartade fältskolor kunde också 1 123 bönder öka
sina kunskaper inom hållbart och ekologisk jordbruk.
We Effects samarbetsorganisation National Roma
Centrum i Nordmakedonien startade 6 studiecirklar
med 53 romska kvinnliga medlemmar.
I Albanien fick 347 bönder (varav 130 kvinnor)
utbildning i nya tekniker inom jordbruksproduktion,
genom We Effects samarbetsorganisation Amaro
Drom.
30 nya studiecirkelgrupper bildades i regionen,
med 312 nya medlemmar, varav 296 kvinnor.
We Effects samarbetsorganisation Agropuka i Albanien startade ett utbildningscenter, där medlemmar
och studenter får lära sig om hur lokala örter och bär
påverkas av klimatförändringarna och om vikten av
miljöskydd.
We Effects samarbetsorganisation Initiative for
Kosova Community arrangerade 6 jordbruksmarknader, vilket möjliggjorde för 249 bönder (varav 165
kvinnor) att sälja sina produkter och få en inkomst.
Försäljningsintäkterna från 4 mjölkkooperativ
i Moldavien ökade från 634 900 euro 2017 till
913 946 euro 2018, som ett resultat av utbildning
för 975 mjölkbönder (varav 702 kvinnor).
113 landsbygdskvinnor i Kosovo fick utbildning
i kvinnors rätt till mark och egendom.
Antalet representanter från medlemsorganisationer
på årsstämman i We Effects samarbetsorganisation
National Federation of Farmers i Nordmakedonien
ökade från 27 till 63 mellan 2017 och 2018. Antalet
kvinnor ökade från 6 till 27.

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

VERKSAMHETSBERÄT TELSE 2018

WE EFFECT
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VI UTROTAR FATTIGDOMEN MED JÄMSTÄLLDHET, TILLSAMMANS

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Styrelse

TOMMY OHLSTRÖM

Styrelseordförande
Styrelseordförande för KF (Kooperativa
Förbundet). Har tidigare varit partikassör
för Socialdemokraterna, planeringschef på
statsrådsberedningen samt statssekreterare
på arbetsmarknadsdepartementet.
Invald 2014.

ANN CHARLOTT FOLKESSON

Vice ordförande
Skogs- och lantbruksföretagare i Vännäs,
Västerbotten. Ordförande i Medlems- och
organisationsutskottet, ordförande i LRF
Västerbotten, ledamot i LRF:s hästdelegation,
ledamot i SVA:s Insynsråd.
Invald 2015.

ANDERS LAGO

BJÖRN LARSSON

Styrelseordförande i HSB Riksförbund
och i SYVAB, styrelseledamot i Stockholms
stadsmission, Folksam Sak och Berättarministeriet. Har bl.a. varit kommunstyrelsens
ordförande i Södertälje kommun, ordförande
för Telgekoncernen och för Svenskt Vatten.
Invald 2012.

CMO och koncerndirektör AO Marknad, Coop
Sverige. Ekonomie doktor samt civilekonom
Handelshögskolan i Stockholm. Tidigare befattningar: CMO Swedbank, vd Lowe Brindfors
Annonsbyrå, McKinsey & Co, vd Bonnier Net AB.
Invald 2016.

HELEN PERSSON

E LISABETH SASSE

Ansvarig för medlemsverksamheten,
sponsring och pr på Konsumentföreningen
Stockholm. Har mångårig erfarenhet inom
kommunikation, hr och projektledning i
bl.a. SSAB och Ericsson. Drivit och varit
delägare i Strategic Health Consultants.
Invald 2015.

Chef för Folksams Partneraffär och Kollektivavtalade affär och ingår i Folksams företagsledning. Sitter i styrelserna för KPA Pension,
Förenade Liv, Tre Kronor och är ordförande i
Folksam LO Pensions styrelse. Ledamot i
Riksbyggens styrelse. Tidigare bl.a. kanslichef för
förhandlings- och samverkansorganisationen OFR.
Invald 2016.

BRITTA VON SCHOULTZ

GABRIEL FRANCKE RODAU

Kommunikationsdirektör Riksbyggen.
Tidigare arbetat bl.a. som strategisk
kommunikationsrådgivare Kreab Gavin
Anderson, pressansvarig Åklagarmyndigheten och Nutek samt arbetat som
journalist på SVT och SR.
Invald 2015.

Koncernkommunikationschef Swedbank.
Tidigare bl.a. partner på JKL Group. Civilekonom
från Handelshögskolan i Stockholm.
Invald 2018.

ERICA LUNDGREN

ANNA TIBBLIN

Vd OK Västerbotten. Marknadsekonom
från IHM Business School Stockholm.
Dessförinnan försäljningschef för
Norrmejerier, affärsområdeschef och
dotterbolags-vd inom Proffice Sverige.
Styrelseledamot i Humbly, OK Marknadsservice samt OKQ8 Marknad.
Invald 2017.

Ny generalsekreterare för We Effect och
Vi-skogen. Har tidigare varit regionchef i
södra Afrika och Latinamerika, arbetat med
biståndsutvärderingar i eget konsultföretag
samt arbetat som journalist på dags- och
branschtidningar.

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.
MEDLEMSORGANISATIONER
Hyresgästföreningen | Kooperativa Förbundet,
KF | Lantbrukarnas Riksförbund, LRF | Lantmännen | OK ekonomisk förening | Riksbyggen
| Coop Sverige AB | Folksam | Swedbank | HSB
Riksförbund | Fonus | Kooperativa Ledares Förbund | Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningarna
Coop Mitt, Coop Nord, Coop Norrbotten,
Coop Väst, Konsumentföreningen Göta, Coop
Finspång, Knäred Konsumentförening, Färingsö
Konsumentförening, Coop Varberg Ekonomisk
Förening, Coop Tabergsdalen, Coop Gotland
Ekonomisk Förening, Coop Värmland,
Konsumentföreningen Stockholm, KristianstadBlekinge Konsumentförening, Veberöds
Konsumtionsförening
HSB-föreningarna
Dalarna, Gävleborg, Göta, Göteborg, Karlskoga,
Malmö, Mölndal, Nordvästra Götaland, Norr,
Norra Bohuslän, Norra Stor-Stockholm, Stock-
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holm, Sydost, Södertälje, Södertörn, Södra
Norrland, Uppsala, Östergötland
LRF regionföreningar
Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping,
Dalarna, Norrbotten, Skåne, Sydost, Västra Götaland, Värmland, Västerbotten, Östergötland,
Örebro, Mälardalen, Västernorrland
Studieförbundet Vuxenskolan
Förbundet Vi Unga | Swedish Empowerment
Center | Coompanion Sverige | Ekobanken
Brunnsviks folkhögskola | Ädelfors folkhögskola
Hyresgästföreningen

VERKSAMHETSBERÄT TELSE 2018

Styrelsen och generalsekreteraren för We Effect (org. nr 802004-1524)
avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari–31 december 2018.

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 människors stöd för ett långsiktigt internationellt utvecklingsarbete. Vår vision är
en hållbar och rättvis värld, fri från fattigdom. We Effect är partipolitiskt och
religiöst obunden.
Uppdrag och målgrupp
We Effects uppdrag är att bedriva biståndsverksamhet som stärker lokala
och medlemsbaserade organisationer som består av kvinnor och män som
lever i fattigdom. Genom stöd till dessa lokala föreningar och kooperativa
företag vill We Effect stärka medlemmarnas inflytande över sina egna liv
och samhällen. Dessa föreningar utgör våra samarbetsorganisationer och
det är tillsammans med dem som vi bedriver biståndsverksamhet. We Effect
är världens största kooperativa biståndsorganisation. Samarbetet strävar
efter att främja kooperativt och medlemsägt företagande i våra verksamhetsländer.
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.
Vårt biståndsarbete
We Effect arbetar inom två tematiska huvudområden: hållbar landsbygdsutveckling 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.
De flesta av våra samarbetsorganisationer är medlemsbaserade bondeorganisationer, bostadskooperativ eller spar-och kreditföreningar. Vi väljer
våra samarbetsorganisationer med stor omsorg och en förutsättning för
samarbete 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 organisationer 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 arbetar med ett starkt rättighetsperspektiv. Det betyder att
människor är aktiva deltagare i sin egen utveckling. Detta sätt att arbeta
bidrar till att mänskliga rättigheter respekteras, skyddas och uppfylls. Det
bidrar också till att bekämpa de strukturella orsakerna till fattigdom och
orättvisor – och inte bara symptomen. We Effect betraktar alla människor
som rättighetsinnehavare och förändringsaktörer, inte som passiva offer
eller bidragsmottagare.
Vår globala organisation
We Effects huvudkontor i Sverige ansvarar för insamling, marknadskommunikation, opinionsbildning samt för finansiell och programmässig kvalitetssäkring. Den globala ledningsgruppen samordnar all verksamhet. Medlemsorganisationernas engagemang och insatser är ett viktigt mervärde i We
Effects 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.
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We Effects utvecklingsarbete är organiserat i fem regioner:
Östra Afrika, som omfattar Kenya, Tanzania och Uganda. Regionkontoret är placerat i Nairobi, Kenya.
■■ Södra Afrika, som omfattar Malawi, Moçambique, Zambia och
Zimbabwe. Regionkontoret är placerat i Lusaka, Zambia.
■■ Latinamerika, som omfattar El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Bolivia, Colombia och Paraguay. Colombia tillkom som
ett nytt verksamhetsland under året. Paraguay är under utfasning.
Regionkontoret är placerat i Guatemala City, Guatemala.
■■ Europa, som omfattar länderna Makedonien, Albanien, BosnienHercegovina,Kosovo och Moldavien. Regionkontoret är placerat i
Skopje, Makedonien.
■■ Asien, som omfattar Burma/Myanmar, Filippinerna, Kambodja,
Palestina, Sri Lanka och Vietnam. Regionkontoret är placerat i Ho Chi
Minh City, Vietnam.
■■

We Effect har särskilda kriterier som avgör var organisationen arbetar.
Grundläggande är att organisationen arbetar i länder och områden där
organisationen kan tillföra mervärde bortom enbart finansiering. We
Effect gör alltid en bedömning om önskvärda effekter. Besluten baseras
på om en insats anses relevant att stödja och om den har potential att
ge goda resultat. Stor fattigdom och orättvisa betyder inte alltid att en
effektiv verksamhet kan bedrivas som leder till goda resultat. Styrelsen
fattar beslut om vilka länder We Effect arbetar i.

Samverkan med våra medlemsorganisationer
We Effect hade 68 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
medlemsorganisationerna 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 medlemsorganisationerna; att We Effect ska vara 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.
■■

Samarbeten och nätverk
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 bondeorganisationer i utvecklingsländer. We Effect är också en del av International
Land Coalition (ILC), en global allians av civilsamhälles- och mellanstatliga
organisationer som arbetar tillsammans för att främja säker och rättvis tillgång till mark. We Effect är vidare med i Association 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 Riksinsamlingen (Världens Barn), Ideell Arena samt i Fairtrade Sverige.
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ÖVRIG ICKE FINANSIELL INFORMATION

Samarbete med Vi-skogen
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 organisationer vilken We Effect tillämpar. We Effect har genom åren arbetat för
att ha transparenta administrativa system och policyer för sina verksamheter. 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

Administrativa avdelningen
Administrativa avdelningen består av tre enheter: Finance, Human Resources och IT.
Då vi har blivit uppsagda från våra nuvarande lokaler har vi under
hösten arbetat med att hitta nya ändamålsenliga lokaler och strax innan
jul tecknade vi nytt kontrakt och kommer att flytta till Östgötagatan 90,
Stockholm, under slutet av 2019.
Vi påbörjade även ett internt projekt för att stärka och definiera tydligare roller och ansvarsområden inom hela organisationen, och tillse att
land-, region- och huvudkontor har tillräckliga resurser för att effektivare
hantera förändringsprocesser och följa den tekniska utvecklingen.
Under året tillträdde Anna Tibblin som ny generalsekreterare och vi har
bytt regionchef i Europa och Södra Afrika. Som första region har östra
Afrika rekryterat en nationell regionchef, som tillträdde den 1 januari 2019.
Marknadsavdelningen
Marknadsavdelningen består av tre enheter: Press och opinion, Kommunikation samt Insamling.
Under 2018 har We Effect samlat in gåvor om 60,9 miljoner kronor, vilket
är en ökning från föregående år med 8,9 procent. We Effects medlemsorganisationer och andra företag står för 42 procent av insamlingen,
Postkodlotteriet för 33 procent och privata givare för 25 procent.
We Effect har tagit fram och lanserat fokusprojekt, som är ett nytt
koncept riktat mot företag och medlemsorganisationer. Fokusprojekten
paketerar We Effects verksamhet inom ett projekt på ett sätt som är lätt
att kommunicera, både internt till medarbetare och förtroendevalda, och
externt till kunder, medlemmar och allmänheten.
I samband med We Effects 60-årsjubileum anordnades i oktober ett
seminarium med våra medlemsorganisationer med flera olika talare och
gäster, bland annat Jan Eliasson.
Samarbetet med We Effects medlemsorganisationer har intensifierats
under året. För varje paket sålt Änglamarks kaffe går en krona till We Effects
verksamhet. En lyckad månadsgivarkampanj har genomförts i Coops
butiker, vilket resulterat i att intäkterna från månadsgivare ökat markant
under året. Under 2018 har We Effect genomfört två större kampanjer.
Inför julkampanjen sattes inriktningen ”ge kvinnor kraft!” med bilder
och filmer.
Internationella avdelningen
Internationella avdelningen består av två enheter: Policy och påverkan,
samt Programutveckling och kvalitet. Den sistnämnda är en sammanslag-
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ning av de tidigare enheterna Metod och kvalitet, samt Resursmobilisering.
I internationella avdelningen ingår även regionkontoren, som har det
operativa ansvaret för organisationens biståndsverksamhet.
År 2018 var det första året i den nya programperioden 2018–2022.
Huvudfokus har därför varit uppstarten av de 13 nya biståndsprogrammen
ute i verksamhetsländerna. Avdelningen har arbetat med direkt stöd till
regionerna, bland annat i samband med en korruptionsincident i Zambia
och organisatoriska utmaningar på flera land- och regionkontor.
Ett omfattande arbete har lagts ner för att handla upp och behovsanpassa ett insatshanteringssystem för biståndsverksamheten. Avdelningen
har utvecklat biståndsmetoder, arbetat med kvalitetsledning, samordnat
policyutveckling samt resursmobilisering från institutionella givare. Globala
rådgivare i såväl jämställdhet som miljö- och klimat rekryterades under
året. En ny internationell chef tillträdde i september.

Södra Afrika – Året var det första med landprogram i stället för regionala
program. Regional samverkan säkrades i stället genom metod- och
kunskapsplattformar. Regionkontoret har haft fokus på processer och
rutiner, som underlättar arbetet i alla led.
I Zimbabwe fick We Effect, tillsammans med samarbetsorganisationer,
finansiering av två nya program: ett entreprenörsprogram inriktat på kvinnor och ungdomar samt ett EU-program för att stärka mejerisektorn.
I Moçambique avslutades ARENA, ett program inriktat på jordbruk och
naturresurser som drivits sedan 2013. Folksam gjorde under året ett
studiebesök i Moçambique. De lovande fredssamtalen mellan Renamo
och Frelimo i Moçambique fortsatte, trots viss turbulens kring lokalvalen
i oktober.
I Zimbabwe valdes Emmerson Mnangagwa till ny president. De förhoppningar som väcktes efter kuppen mot Robert Mugabe kom på skam, då
landets negativa spiral fortsatte med skenande inflation, upplopp och
massarresteringar.
Östra Afrika – Året var starten för en ny programperiod som inleddes
med att ta fram nollstudier inom programmen som ger den grund vi behöver för att kunna mäta förändringar och resultat över tid. Vi tecknade nya
avtal med 37 partnerorganisationer. I Tanzania har svenska ambassaden
fördubblat finansieringen för vårt arbete med landrättigheter, vilket gör
att vi når ut till många fler byar.
Under året intensifierade vi stödet till kaffekooperativen i Kenya, bland
annat genom att sätta upp ett nätverk för påverkansarbete, som nu har
en dialog med regeringen om hur villkoren för kaffebönder ska förbättras.
Coop Sverige besökte regionen med intresse för kaffeproduktion.
Det har varit en negativ politisk utveckling i Tanzania under året, där flera inskränkningar har gjorts av medborgarnas grundläggande mänskliga
rättigheter. Bland annat förbjuds gravida flickor att återvända till skolan,
samtidigt som kontrollen ökar mot civilsamhället. Det är förbjudet att
publicera statistik som inte är godkänd av staten. Trots lugnare politiskt
läge i Kenya ifrågasätts människorättsaktivister. I Uganda minskas utrymmet för politisk opposition. We Effect söker motverka detta genom total
transparens gentemot staterna.
Latinamerika – Programmen har drabbats av flera korruptionsfall hos
våra partnerorganisationer, vilket har gett viktiga lärdomar. Samtidigt
har vi nått framgångar genom nya samarbeten i Colombia, tre större
projektavtal med EU, avtal om koordinering med andra internationella
organisationer i bostadsprogrammet och i Bolivia en nationell plattform
för omsorgsekonomi ledd av We Effect. Regionkontoret har dessutom inbjudits att sitta som observatör i den nybildade kooperativa plattformen.
Den centralamerikanska regionen är fortsatt mycket instabil. Under året
har klimatförändringar, våld och extrem fattigdom lett till de uppmärksammade flyktingkaravanerna till USA. Rättegången mot Berta Cáceres
mördare i Honduras avslutades i november med sju dömda för inblandning i mordet.
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I Guatemala har regeringen stängt antikorruptionsinstitutionen CICIG
genom att dra in visumtillstånden för dess experter och för kommissionären Iván Velásquez. Konflikten i Nicaragua, som utbröt i april efter beslut
om att sänka pensioner och höja socialavgifter, fördjupades och
ledde till hundratals döda och fängslade.

Europa – Vi påbörjade implementeringen av det övergripande Europaprogrammet och två nya regionala projekt. We Effects relationer med
svenska ambassader och EU-delegationer stärktes i samtliga verksamhetsländer och tillsammans med partner säkrade We Effect en plats i
jordbruksdepartementets arbetsgrupp för jordbruk och landsbygdsutveckling i Makedonien.
Vårt Världens Barn-projekt till stöd för romska barn i Albanien, besöktes
av Sveriges Television och fick stort genomslag under årets Världens
Barn-gala. I Makedonien initierade vi, tillsammans med våra samarbetsorganisationer, undertecknandet av en deklaration för att främja socioekonomiska rättigheter för kvinnor på landsbygden. Vi presenterade också
en skuggrapport till FN:s kommitté om avskaffande av diskriminering av
kvinnor (CEDAW) i Genève.
2018 innebar politiska omvälvningar i regionen. Undertecknandet av
Prespa-avtalet mellan Makedonien och Grekland, som följde Makedoniens
nästan 30 år långa namntvist, resulterade i det nya namnet Nordmakedonien. Vidare rankades Albanien och Kosovo som de länder i Europa med
lägst inkomst per capita enligt Internationella valutafonden, IMF.

finansieringen utgörs av rambidraget, 162,8 miljoner kronor. I finansieringen finns även bidragsposter från andra avdelningar på Sida och andra
institutioner. Under året har Sida CIVSAM-bidrag utbetalats till Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen) via We Effect.
Ändamålskostnader
Volymen på våra ändamålskostnader uppgick till 299,6 miljoner kronor, inklusive vidareförmedlade bidrag.Det ekonomiska stödet är störst till Afrika,
53 procent. Stödet till Latinamerika motsvarar 20 procent, Asien 11 procent,
Europa 5 procent och globalt 1 procent. Den opinionsbildande verksamheten samt övriga ändamålskostnader i Sverige uppgår till 10 procent.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Den geografiska översyn som påbörjades i region Asien och eventuella
förändringar för regionen beslutas av styrelsen i början av 2019. Därefter
fortsätter översynen i övriga regioner.
Framtida utveckling
Verksamheten under 2019 kommer i mycket att handla om att fortsätta
implementeringen och arbetet med de totalt 13 biståndsprogrammen ute
i regionerna, samt att fortsätta utveckla arbetsprocesser för harmonisering
och ökat globalt lärande inom alla delar av verksamheten.

Asien – Under hösten har en omfattande geografisk översyn genomförts
av regionen. Frågor som har analyserats omfattar bland annat We Effects
mervärde, utrymme för det civila samhället att verka samt möjligheter till
finansiering. Omtag har gjorts av verksamheten i både Palestina och
Sri Lanka. Mycket fokus har lagts på att stärka partnerorganisationernas
motståndskraft mot klimatförändringar. Lantbrukarnas Riksorganisation,
LRF, besökte Vietnam under året.
Regionen har mött stora politiska utmaningar med upptrappning av
våld och minskat utrymme för civilsamhällesorganisationer som arbetar
med rättigheter som följd. Minoritetsgrupper hade en särskilt utsatt
situation med förföljelse och förtryck från politiker och dominerande
grupper. I Sri Lanka uppstod anti-muslimska kravaller och regeringen
utfärdade undantagstillstånd.
Palestina genomled ett av av blodigaste åren på många år, hundratals
människor dödades när de protesterade mot den nu över 50-åriga ockupationen. Asien har under året varit hårt drabbat av tyfoner och extrem
torka följt av översvämningar. För bönderna i regionen är klimatförändringarna ett otvivelaktigt faktum.
RESULTAT OCH STÄLLNING

Årets resultat efter finansnetto medel uppgår till minus 1,3 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. Fondplaceringar är bokförda
till anskaffningsvärde. We Effect kommer att ha en fortsatt låg risk i de
finansiella placeringarna i enlighet med organisationens policy för
konsolidering och kapitalplacering.
Styrelsen föreslår att organisationens resultat i sin helhet balanseras i ny
räkning.
Finansiering av verksamheten
Totala verksamhetsintäkter under 2018 uppgick till 328,6 miljoner kronor.
Viktigt i finansieringen är gåvorna från företag och enskilda givare som
uppgick till 61 miljoner kronor inklusive produktförsäljning. De offentliga
bidragen uppgick totalt till 256,8 miljoner kronor och bidragen från de
icke offentliga organisationerna uppgick till 7,9 miljoner kronor.
We Effect är ramorganisation hos Sida CIVSAM och en stor del av
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RÄKENSKAPER
Resultaträkning

Balansräkning

Belopp i kronor

Not

2018

2017

Gåvor

3

60 942 614

55 943 751

Bidrag

3

264 739 156

283 772 145

54 261

301 319

2 868 703

686 034

328 604 734

340 703 249

Belopp i kronor

VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nettoomsättning
4

Övriga verksamhetsintäkter
Summa verksamhetens intäkter

5

Ändamålskostnader

6

–299 572 849

–315 828 223

Administrationskostnader

7

–15 410 591

–16 432 492

–1 547 716

–561 888

–19 393 254

–15 961 691

–335 924 410

–348 784 294

–7 319 676

–8 081 045

Kostnad för sålda varor och tjänster
Insamlingskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

8

3 870 067

1 687 583

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

9

1 051 309

779 977

10

–4 196

–70 642

Räntekostnader och liknande resultatposter

2018

2017

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar

11

858 340

1 287 510

858 340

1 287 510

12

3 505 334

3 870 943

14

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark
Finansiella anläggningstillgångar

Verksamhetens kostnader

Summa verksamhetens kostnader

Not

Summa resultat från finansiella investeringar

4 917 180

2 396 918

Resultat efter finansiella poster

–2 402 496

–5 684 127

Årets resultat

–2 402 496

–5 684 127

–2 402 496
2 805 529

2 549 301

Ändamålsbestämning av medel

–1 663 736

–3 494 502

–1 260 703

–6 629 328

Kvarstående belopp för året/
förändring balanserat kapital

33 566 187

35 792 020

33 566 187

Summa anläggningstillgångar

40 155 694

38 724 640

Produkter

8 572

33 783

Summa varulager

8 572

33 783

Omsättningstillgångar
Varulager

Kortfristiga fordringar

2 305 899

460 370

Övriga fordringar

15

26 033 402

18 855 973

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13

5 502 445

3 828 764

33 841 746

23 145 107

Kundfordringar

Summa kortfristiga fordringar

127 818 540

89 847 628

Summa omsättningstillgångar

161 668 858

113 026 518

SUMMA TILLGÅNGAR

201 824 552

151 751 158

2018

2017

79 729 590

80 990 293

Kassa och bank

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
från tidigare år

35 792 020

Summa finansiella anläggningstillgångar

Långfristiga värdepappersinnehav

–5 684 127

Belopp i kronor

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat kapital

Administration/omsättning

Intäkter över tid
Mkr
350000

5

300000

4

250000
200000

3

150000

2

100000

1
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0
2013
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2017

Andel administrationskostnader av intäkter

2018

0

Summa eget kapital

%
170

2013

2014

2015

Övriga intäkter inkl. försäljning
Bidrag från organisationer
Bidrag från myndigheter

2016

2017

2018

Andel balanserat kapital av baskostnader

%
6

Konsolideringsmål

Ändamålsbestämda medel

3 379 929

4 521 722

83 109 519

85 512 015

Avsättningar

150

Övriga avsättningar

130

Summa avsättningar

110

Kortfristiga skulder

16

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

70

Övriga skulder

50

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2017

2018

Sida rambidrag

Balanserat kapital av baskostnader

Gåvor

Övre konsolideringsmål

–
0

7 431 930

4 628 196

17

102 535 590

54 030 329

565 758

571 300

18

6 667 755

7 009 318

Leverantörsskulder

90

1 514 000
1 514 000

Summa kortfristiga skulder

117 201 033

66 239 143

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

201 824 552

151 751 158

Undre konsolideringsmål

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

18

WE EFFECT

Det interna konsolideringsmålet är att det balanserade
kapitalet ska vara mellan 75 procent och 150 procent av
de totala baskostnaderna, vilka utgörs av administrations-, 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 förutsättningarna för insamling och anslag kraftigt försämras.
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NOTER
med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Förändring i eget kapital

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

Ändamålsbestämda medel

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

Ingående balans

4 521 722

80 990 293

85 512 015

Ändamålsbestämt

1 663 736

–1 663 736

–

–2 805 529

2 805 529

–

–

–2 402 496

–2 402 496

3 379 929

79 729 590

83 109 519

Utnyttjande
Årets resultat
Utgående balans

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.

Ovanstående belopp för ändamålsbestämda medel har ändamålsbestämts av givaren.

Redovisning av intäkter

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som föreningen erhållit eller
kommer att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits
eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när
intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken 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.

Kassaflödesanalys
2018

2017

–2 402 496

–5 684 127

794 779

794 778

–3 869 056

–1 516 058

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

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.

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar och nedskrivningar
Rearesultat försäljning av finansiella anläggningstillgångar
Förändringar i övriga avsättningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av verksamhetskapital

1 514 000

–

–3 962 773

–6 405 407

–3 962 773

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla
bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex.
för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av
den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

–6 405 407

Förändringar i verksamhetskapital
Förändring av varulager
Förändring kortfristiga fordringar

25 211

65 248

–10 696 639

–812 176

Förändring kortfristiga skulder

50 961 890

–1 390 685

Kassaflöde från den löpande verksamheten

36 327 689

–8 543 020

–66 063 387

–7 589 446

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar

67 706 610

15 417 924

Kassaflöde från investeringsverksamheten

1 643 223

7 828 478

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar

Årets kassaflöde

37 970 912

–714 542

Likvida medel vid årets början

89 847 628

90 562 170

127 818 540

89 847 628

Likvida medel vid årets slut
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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, rapportering samt lokal revision. Till ändamålskostnader härrörs även kostnader
för opinionsbildande samt upplysande verksamhet i enlighet med organisationens uppdrag enligt stadgarna.
Insamlingskostnader består av kostnader som härrörs till arbete med att
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samla in gåvor och bidrag från givare. I insamlingskostnader ingår kostnader för insamlingsmaterial, annonser, givarregister, insamlingskampanjer
samt utskick.
I administrationskostnader ingår centrala funktioner, som it- och
ekonomifunktion, personal, administrativa system, andra för organisationen 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 förpliktelsen redovisas en avsättning. I de fall stiftelsens förmögenhet överstiger
förpliktelsen redovisas ingen tillgång. Ersättningar vid uppsägningar redovisas 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 upptagits 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 tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella anläggningstillgångar: 5 år

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar i utlandet, som klassificeras som inventarier och överstiger ett prisbasbelopp redovisas som inventarier. Inköpen
bedöms vara bidragsfinansierade och bidragen minskar anläggningstillgångarnas 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 nyttjandeperiod. 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 anskaffningsvärde, 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. Nedskrivning görs om marknadsvärdet för hela portföljen understiger anskaffningsvärdet och nedgången bedöms varaktig.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.

WE EFFECT

21

NOT 1 Fortsättning

NOT 3 Fortsättning

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

Bidrag och offentliga bidrag
redovisade i resultaträkningen

24

23

997 848

Region Latinamerika

41

33

Heifer, Nicaragua

–

591 002

Region Södra Afrika

68

73

Region Östra Afrika

2017

IITA

–

444 835

Radiohjälpen

1 864 703

3 571 541

Svenska Postkodlotteriet, specialprojekt

2 843 264

426 195

Welthungerhilfe

840 997
998 825

265 352

Kvinnor

WYG Int. SAIRLA

336 789

291 091

Män

7 961 743

9 682 681

Bidrag från myndigheter, offentliga bidrag
AgriCord, AFD
AgriCord, DGD

1 804 667

2018

2017

238 593

1 231 441

–

1 903 931
–

AgriCord, DGIS

271 208

1 066 773

Löner och ersättningar

1 407 526

1 758 290

Tjänstgörande i Sverige

AgriCord, MFAF Vietnam

304 065

–

AgriCord, MFAF Africa

–238 593

1 167 338

AgriCord, SACAU

1 209 748

–

Embassy of Ireland, Moçambique

1 232 523

1 448 800

Sida Bogota, Colombia
EU
CIP, International Potatoe Center, USAID
Millenium Challenge Account (MCA)

504 024

–

8 566 005

8 454 231

–

571 512

677 821

2 049 782

16 222 340

16 164 704

Sida, EU Contribution
Internationella programkontoret, praktikantschabloner

2 786 625

1 457 490

607 674

396 086

Sida Civsam
Sida Global, anslag för biträdande bilaterala
experter (BBE)

162 847 692

179 235 443

Sida Informationsanslag
Sida Guatemala City, Guatemala
Sida Harare, Zimbabwe
Sida Tanzania

Fonus
HSB och anslutna föreningar
KF, Coop och konsumentföreningar
Lantmännen
LRF
OK ekonomisk förening
Svenska Postkodlotteriet
Riksbyggen

14 387 483

1 209 390

1 214 375

9 699

1 530

3 298 548

3 191 035

12 681 278

10 861 719

470 000

475 000

2 901 215

2 949 186

130 023

7 763

20 000 000

20 000 000

3 719 274

2 146 291

Swedbank

505 000

636 923

Övrig insamling företag

930 441

561 618

60 942 614

55 943 751

Summa gåvor

201

191

2018

2017

Löner och ersättningar

18 569 875

18 640 705

Sociala kostnader

10 746 105

10 959 611

29 315 980

29 600 316

Summa tjänstgörande i Sverige

Löner och ersättningar

2018

2017

5 519 930

–

1 409 213

1 295 815
4 953 245
12 918 293

13 120 443

15 313 903

Region Latinamerika

11 164 431

8 733 596

5 858 197

3 611 736

Region Östra Afrika

6 878 745

5 324 838

Summa tjänstgörande i utlandet

38 656 280

33 225 787

Summa löner och ersättningar

67 972 260

62 826 103

264 739 156

283 772 145

2018

2017

60 942 614

55 943 751

7 961 743

9 682 681

68 904 357

65 626 432

2018

2017

659 647

584 668

324 548

70 388

1 884 508

30 978

2 868 703

686 034

2018

2017

Kvinnor

5

7

Män

4

3

Summa styrelseledamöter på balansdagen

9

10

Kvinnor

1

1

Män

–

–

Summa verkställande direktör

1

1

Styrelseledamöter på balansdagen

Generalsekreterare/VD

Tjänstgörande i utlandet

–

Summa bidrag och offentliga bidrag
redovisade i resultaträkningen

Könsfördelning i styrelse och
bland ledande befattningshavare

Summan av löner och sociala kostnader för tjänstgörande i Sverige uppgår
till 29 315 980 kr (29 600 316) varav pensionskostnader utgör 4 900 869 kr
(5 125 224) under 2018.

13 683 961

274 089 464

Summa övriga verksamhetsintäkter

82

Region Södra Afrika

256 777 412

Övriga intäkter

109

80

522 878

Summa offentliga bidrag från myndigheter

Lokala intäkter i utlandet

121

685 658

–

Hyresintäkter

2017

51 392

37 049 468

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen
Icke-offentliga bidrag som har redovisats
i resultaträkningen

2018

2 200 814

4 000 000

Totala insamlade medel består av följande

22
191

Region Asien
Region Europa (föregående år
sammanräknad med Asien)
Region Asien (föregående år
sammanräknad med Europa)

34 786 815

Sida Maputo, Moçambique

25
201

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.centrala administration.

I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som
understiger ett halvt prisbasbelopp 22 750 kr (22 200). Detta har gjorts med
stöd av BFNAR 2006:11.

122 500

NOT 4 Övriga verksamhetsintäkter
15 087 746

Totalt medelantal anställda

AgriCord Conf Tanzania

Summa insamlade medel

Folksam

Summa anställda

Fairtrade Africa

NOT 2 Uppskattningar och bedömningar

Enskilda givare

4

–

Norwegian Ministry of Foreign Affairs, Malawi

2017

7

UNDP

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

2018

36

999 718

Eventualförpliktelser
En ansvarsförbindelse redovisas när det finns:
a) e
 n 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) n
 är det finns en möjlig förpliktelse som härrör från inträffade händelser
och vars förekomst bekräftas endast av en eller flera osäkra framtida
händelser.

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

2017

36

290 432

AgriCord, IFAD, EU

NOT 3 Insamlade medel

2018

–

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

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 5 Fortsättning

1 077 165

Summa insamlade medel, icke-offentliga bidrag

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 skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om
huvudsaklighetsprincipen är tillämplig.

Medelantalet anställda
2018

Insamlade medel, icke-offentliga bidrag
World Food Program, Malawi

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 uppskattningen av det belopp som kommer att behöva erläggas.

Personalkostnader

Sverige
Region Europa (föregående år
sammanräknad med Asien)
Region Asien (föregående år
sammanräknad med Europa)

FN, FAO, OCHA

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

NOT 5

Föreningens verksamhet bygger till viss del på ideella arbetsinsatser.
Totalt uppgår antalet volontärtimmar till 25 (89,5) under 2018.

Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionsutfästelser är tryggade genom stiftelse hos Folksam (KP Pension
& Försäkring). Under året utbetalda pensioner från stiftelsen uppgår till
3 990 728 kr (3 700 467). Nuvärdet av de förpliktelser som omfattas av
stiftelsen uppgår per balansdagen till 69 843 210 kr (68 089 741). Tillgodohavanden i föreningens del i stiftelsen överstiger pensionsskulden med
13 742 243 kr (14 675 834). I enlighet med överenskommelse med PRI
Pensionsgaranti har pensionsutfästelserna tryggats genom kreditvärdeförsäkring till och med 31 december 2018. Som särskilt försäkringsvillkor
gäller att pensionsstiftelsen ska ha en överkonsolidering, minimum 120
procent (120) av skulden.
Styrelse och ledande befattningshavare
I löner och ersättningar samt pensionskostnader ingår kostnader för tidigare
vd som avgick 31 maj 2018 samt nytillträdd generalsekreterare från 1 juni
2018. Löner och ersättningar till vd och Generalsekreterare uppgår till
1 015 463 kr (913 881). Föreningens pensionskostnader inklusive lagstadgad
skatt uppgår till 839 377 kr (458 866).
Generalsekreteraren har följande villkor: ömsesidig uppsägning 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag
motsvarande lön 6 månader.
Inga ersättningar utgår till styrelsen. Föreningens utestående pensionsförpliktelser till styrelsen uppgår till 0 kr (0).

I ovanstående belopp ingår utdelning från Humanfond om 159 921 kronor.
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NOT 6

2018

Regionala projekt östra Afrika

12 899 088

14 766 893

Kenya

10 527 321

12 408 280

Tanzania

12 754 713

10 490 724

Vi-skogen, vidareförmedlade bidrag

19 085 635

18 873 669

7 639 932

10 114 084

23 067 874

24 705 536

5 418 152

16 964 417

Moçambique

39 536 736

40 297 879

Zimbabwe

17 390 716

12 690 209

9 397 318

9 412 674

637 904

–

Region södra Afrika
Malawi
Regionala projekt i södra Afrika

Zambia
Property Unit Zambia
Region Latinamerika
Regionala projekt i Latinamerika
Bolivia
Colombia

14 104 550

18 347 349

4 608 485

5 952 960

504 024

–

El Salvador

6 509 384

6 558 667

Guatemala

16 338 509

18 514 945

7 383 813

6 371 032

Nicaragua

5 801 704

7 878 982

Paraguay

3 638 043

6 050 019

Honduras

2018

2017

1 011

171 525

Realisationsresultat vid försäljningar

3 869 056

1 516 058

Summa

3 870 067

1 687 583

Utdelning

5 465 565

5 838 458

Filippinerna

6 925 147

8 137 389

Ränteintäkter

184 658

169 456

Värdepappersinnehav (tkr)

866 651

610 521

Långfristiga värdepappersinnehav

1 051 309

779 977

NOT 10 Räntekostnader och liknande resultatposter

Övriga räntekostnader
Kursförlust på valutakonton
Summa

3 600 000

3 213 503

Aktie-Ansvar Avkastningsfond

6 138 741

6 116 892

Catella Avkastning

5 002 005

4 986 080

Pareto Global Corporate Bond A

1 819 324

1 763 825

5 002 005

4 954 354

–4 196

–70 642

Kassa Diskretionär fond 7
Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

1 526 985

1 911 047
889 156

Sri Lanka

6 832 184

6 048 259

Palestina

6 150 117

10 177 950

Vietnam

4 175 589

5 361 169

Region Europa
Regionala projekt i Europa

3 033 004

2 306 094

Albanien

3 644 940

3 860 475

Bosnien-Hercegovina

1 074 160

1 153 738

Kosovo

1 003 470

1 108 153

Ingående anskaffningsvärde

Makedonien

2 836 846

2 153 841

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Moldavien

2 868 421

3 066 144

4 920 000

–

268 764 849

292 410 192

Ingående avskrivningar

–858 340

–429 170

Årets avskrivningar enligt plan

–429 170

–429 170

–1 287 510

–858 340

0

0

858 340

1 287 510

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar
Utgående redovisat värde vid periodens slut

242 418

15 476 440

15 836 842

Internationella avdelningen

6 452 459

6 475 496

Övriga projekt

8 255 101

863 275

299 572 849

315 828 223

2017

7 312 167

7 312 167

7 312 167

7 312 167

Nordic Cross Small Cap Edge R SEK

2 274 018

2 213 892

2 274 018

2 212 083

Summa långfristiga värdepapper

35 792 020

34 391 220

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade avskrivningar

–3 441 224

2017
39 878 605

66 063 387

7 589 446

Försäljningar/avyttringar

–63 837 554

–13 901 864

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

35 792 020

33 566 187

Utgående bokfört värde

35 792 020

33 566 187

2018

2017

2 366 801

4 042 262

Semesterlöner

1 871 216

1 413 589

Upplupna sociala avgifter

2 429 738

1 553 467

6 667 755

7 009 318

Summa

NOT 19

Eventualförpliktelser

Pensionsförbindelse
Summa eventualförpliktelser

2018

2017

1 396 864

1 361 795

1 396 864

1 361 795

2018

2017

18 112 783

13 387 383

Fordringar – bidragsgivare

4 471 393

4 590 413

Övriga fordringar

3 449 226

878 177

26 033 402

18 855 973

Projektkostnader – We Effects kontor utomlands

–3 075 616

–365 609

–365 608

–3 806 833

–3 441 224

3 505 334

3 870 943

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

NOT 16

Övriga avsättningar

Årets avsättningar
Avsättning vid årets slut

2018

Specifikation av skuld erhållna ej nyttjade bidrag

2017

3 667 925

3 075 761

10 324 511

–

13 992 436

3 075 761

2018

2017

1 514 000

–

1 514 000

–

NOT 17 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

Framtida leasingkostnader avser lokaler och it-utrustning. Nytt avtal tecknades 2018 och gäller för 2019–2026. Kostnadsförda leasingavgifter
i resultaträkningen uppgår till 3 115 706 kr (3 075 761).

2017
2 826 877

231 186

74 342

Sida BBE

–

431 057

33 312 563

19 701 383

UHR, praktikantprogrammet

646 726

–

AgriCord Tanzania Forestry Conference

116 069

–

AgriCord FFP Tanzania

555 928

–

EU-bidrag

18 107 242

7 860 083

Norska Ambassaden, Norad

10 332 300

8 478 837

Övriga offentliga bidrag till verksamheten
Summa offentliga bidrag
Bidrag från organisationer och företag
Summa skuld erhållna ej nyttjade bidrag

ÅRSREDOVISNING 2018

2018
29 351 213

Sida Info
Sida övriga bidrag

Framtida leasingsavgifter förfaller enligt följande:

WE EFFECT

2018
33 566 187

Investeringar under året

Summa övriga fordringar

NOT 7 Operationella leasingavtal
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131 287
2 278 018

Nordic Cross Stable Return R SEK

Sida Civsam

Under perioden beräknade leasingavgifter

156 052
2 273 837

Specifikation av övriga fordringar
2018

Utgående redovisat värde
624 000

Förfaller till betalning senare än ett men inom fem år

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

NOT 12 Byggnader och mark

Ingående avskrivningar

Övriga projekt m.m.

Förfaller till betalning inom ett år

NOT 18

NOT 15 Övriga fordringar

Globalt

Totala ändamålskostnader

Didner & Gerge Global

Simplicity Företagsobligationer A

2 145 850

2017
Marknadsvärde
bokslutsdag
3 243 759

–69 398

2 145 850

2018
Anskaffningsvärde

3 277 527

–

2 145 850

3 828 764

3 652 020

2017

2 145 850

5 502 445

3 600 000

–1 244

2017

930 712

Cliens Sverige Fokus A

2018

2018

635 601

Carnegie Sverigefond

–4 196

NOT 11 Immateriella anläggningstillgångar

72 451
2 825 601

Värdepappersinnehav

Kursdifferenser
Summa

24 305

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

Övriga poster

2017

1 064 520

Opinionsbildande verksamhet i Sverige

Summa

2017

4 842 539

Förutbetalda kostnader

2018

Kambodja

Praktikantprogrammet

Upplupna intäkter

NOT 14

NOT 9 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Myanmar/Burma

Summa Projektkostnader

Förutbetalda hyror

Balanserade utgifter för programvara

Region Asien
Regionala projekt i Asien

Globala programmet

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
2018

2017

Region östra Afrika

Uganda

NOT 13

NOT 8 Resultat från övriga värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar

Ändamålskostnader

ÅRSREDOVISNING 2018

301 406

198 903

92 954 633

39 571 482

9 580 957

14 458 847

102 535 590

54 030 329
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Stockholm den 26 april 2019

Tommy Ohlström
Ordförande

Ann Charlott Folkesson
Vice ordförande

Anders Lago

Helen Persson

Elisabeth Sasse

finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund
i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen
Björn Larsson

Britta von Schoultz

Erica Lundgren

■■

Gabriel Francke Rodau

■■

Anna Tibblin
Generalsekreterare

■■

■■

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 2018.
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 2018 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.
Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. Den andra
informationen består av Verksamhetsberättelsen 2018 (men innefattar inte
årsredovisningen och vår revisionsberättelse avseende denna).
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende denna andra
information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar att läsa
den information som identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
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bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i
det avseendet.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att
årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen och generalsekreteraren ansvarar även för
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och generalsekreteraren 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 generalsekreteraren avser att likvidera föreningen, upphöra
med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra
något av detta.

■■

Dessutom:
Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.
Skaffar jag mig en förståelse av den del av 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 generalsekreterarens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
Drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en 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.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT LAGAR
OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av
styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för We Effect för år 2018.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren 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 auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig
grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren 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 ersättningsskyldighet 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 åtgärder, 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, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande
om ansvarsfrihet.

Stockholm den 15 maj 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

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 misstag. 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

ÅRSREDOVISNING 2018

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 årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Erik Albenius
Auktoriserad revisor

ÅRSREDOVISNING 2018

Hans Eklund
Förtroendevald revisor
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DITT STÖD BEHÖVS FÖR ATT UTROTA FATTIGDOMEN!
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 att du vill vara med.
Biata Chisi, Malawi.

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.

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

Postadress: 105 33 Stockholm | Besöksadress: Franzéngatan 6
Telefon: 08 120 371 00 | Insamling: Pg 90 10 01-8 | Bg 901-0018
info@weeffect.se | www.weeffect.se

