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Ordförande har ordet
Nyhetsflödet dominerades

i februari 2015. Åsa tillträdde sin nuvarande befattning i

bidrag från bland annat Radiohjälpen och Forum Syd. Trots

2014 av våld, terror och

september 2014, och det är naturligtvis väldigt roligt att Åsa

förändringar i den lilla medarbetarstaben under året har

ebolaepidemin. Den ganska

återkommit till oss efter en tid i näringslivet. Åsa var vd för

arbetet fortlöpt väl med nya aktiviteter och många nya

mörka bilden av året blir ljusare

den svenska organisationen mellan 2004 och 2012.

investerare.

då man räknar in arbetet

Mötet i FN är bara ett av flera exempel på Hungerprojektets

Ett stort tack till alla våra investerare och

mer framträdande position inom globalt utvecklingsarbete.

samarbetspartners, våra idoga volontärer, alla medarbetare

Flera av våra nyckelstrategier ser nu ut att ingå som

och sist men inte minst till styrelsen! Alla har ni bidragit

centrala element i Hållbarhetsmålen. Det befäster vår

till att vi är ett steg närmare målet att avskaffa hunger och

strävan att med ett strategiskt angreppssätt utgöra en

fattigdom, som nu faktiskt är inom räckhåll.

med FN:s hållbarhetsmål,
på engelska Sustainable
Development Goals (SDG:s).
Arbetet går åt rätt håll, ur Hungerprojektetperspektiv.
Enkelheten i Millenniemålen gjorde dem lätta att ta till sig.
Nu när världen samlas mot målet att hunger och fattigdom
faktiskt skall avskaffas till år 2030 behövs mer konkreta
och precisa mål. Hungerprojektet har koncentrerat sig på
att verifiera och presentera sina strategier för övriga parter
i processen att nå fram till de slutliga målen. Dessa skall
fastställas av FN i september 2015.
Som en del i det arbetet deltog Hungerprojektets globala
vd Åsa Skogström Feldt i ett möte i FN:s generalförsamling

effektiv katalytisk kraft med räckvidd långt utöver vad som
indikeras av vår storlek och relativt små resurser.
Vi har också tagit de första stegen mot etablerandet
av en lokal styrelse i Göteborg. Med ett ökat lokalt

Carl-Diedric Hamilton
Styrelseordförande

engagemang hoppas vi kunna bredda investerarbasen i
Västra Götalandsregionen. Och som rapporteras på annan
plats i årsberättelsen har det långvariga arbetet med att
utveckla relationerna med institutioner lett till ökade

Vd har ordet
Det går att avskaffa hunger

att de måste gifta sig vid en alltför tidig ålder. Flickor som

Hållbarhetsmålen som ska avskaffa den extrema hungern

och fattigdom! Hur många

blir mödrar när de fortfarande är barn själva. Flickor som

och fattigdomen till år 2030.

gånger har jag inte upprepat

våldtas och sedan får bära skammen för övergreppet.

den meningen under året som

Vi ser fram emot en fortsatt spännande utveckling ihop

Just för att flickor fortfarande är en sådan utsatt grupp,

med er alla och jag vill än en gång rikta ett varmt och stort

har vi valt att sätta fokus på detta i årets årsberättelse. Läs

tack till alla medarbetare, styrelsemedlemmar, investerare,

gärna om Flickaplattformen, som är ett nytt spännande

samarbetspartner och volontärer. Tack för att ni är med och

projekt som Hungerprojektet genomför i samarbete med

gör skillnad för de över 20 miljoner människor som nås av

organisationen Crossing Boarders. Medel till projektet har

Hungerprojektets verksamhet!

gått. Och det är fler som tål
att höra den. Positiva nyheter
slösas det annars inte med. Vi
lever i en tid där nyheterna om
hur mänskliga rättigheter kränks duggar tätt. Inte minst
flickor är en extremt utsatt grupp. Flickor som tas tillfånga
av terrorgrupper och används som sexslavar och säljs vidare
som vilken vara som helst. Flickor som förnekas skolgång för

beviljats av Svenska PostkodLotteriet.
Och glöm inte att det finns många ljusglimtar som gör
det värt att kämpa vidare! I år sätts den nya nollvisionen

Sara Wettergren
Vd

för hunger och fattigdom, när FN beslutar om de nya
3

Året i korthet
• Hungerprojektets verksamhet fortsatte att expandera
under 2014 och insamlingen uppgick till 16,6 miljoner

de mödrahälsovård i Ghana, samt till fortsatt satsning

kronor (14,6 miljoner kronor 2013). Det utgör en ökning

vid Enemore epicenter i Etiopien. De riktade överförda

av intäkterna med 14 procent från föregående år. Insam-

medlen från Forum Syd har använts till mobilisering och

lingen från stiftelser/organisationer ökade från 2013,

utbildning av folkvalda kvinnor i delstaterna Uttrakhand

medan insamlade medel från privatpersoner och före-

och Odisha i Indien. Riktade medel erhölls även från Stif-

tag låg kvar på samma nivå. Svenska PostkodLotteriet

telsen Barn i Nöd till verksamheten med att stärka flickor

fortsätter att vara Hungerprojektets största bidragsgi-

i Bangladesh. Även Jula, KappAhl och Alfa Laval har valt

vare. Medlen från PostkodLotteriet riktas till epicenter-

att stödja Hungerprojektets verksamhet i Bangladesh.

strategin i Hungerprojektets afrikanska programländer.

Med Jula har vi ett avtal som löper till och med 2015.

Hösten 2014 tilldelades vi dessutom sju miljoner kronor
från Postkodlotteriet för ett specialprojekt. Projektet,
som heter Flickaplattformen, genomförs i samarbete med
organisationen Crossing Boarders och har som mål att
skapa en interaktiv, digital mötesplats för aktörer och
organisationer som arbetar med jämställdhet och flickors
rättigheter.
• Bland övriga företag och stiftelser som under året engagerade sig i Hungerprojektet kan nämnas Sätila Holding,
Lauritz.com, KappAhl, Filippa K, roi:recruit, Scandinavian Cosmetics, Nobia, SelfLeaders, Snow Software,
mäklarfirman Landgren, Mellby Gård, Allba Holding och
Af Jochnick Foundation.
• Hungerprojektet har under 2014 fört över medel till
Bangladesh, Indien, Ghana, Uganda, Mexiko, Senegal,
Malawi, Etiopien och Mocambique. Under året erhölls
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bidrag från Radiohjälpen för vårt arbete med förebyggan-

• Under året besökte Hungerprojektets anställda, styrelsemedlemmar och investerare programmen i Indien,
Bangladesh och Ghana. Vi fick också besök av Hungerprojektets landschef i Indien, Rita Sarin, som träffade och
höll föreläsningar för investerare och andra intressenter.
I november besökte John Coonrod, Hungerprojektets
globala vice vd, Stockholm för att tala om lokala demokratiprocesser i samband med en inbjudan från institutet
IDEA.
• 2014 genomförde våra ambassadörer och volontärer ett
stort antal insamlingsaktiviteter och event till förmån för
Hungerprojektet. Exempel på dessa är modeeventet Style
it Forward, motionsloppet Running for Change, mateventet Hungry Hearts och auktionen Den Goda Auktionen.

Vad gör hungerprojektet?
Hungerprojektets uppgift är att starta förändrings-

Hungerprojektet driver program i 12 länder i Afrika,

processer hos människor som lever i kronisk hunger.

Asien och Latinamerika. Vi har 384 anställda i 22

Vi håller utbildningar och workshops inom exempelvis

länder, varav merparten finns i de 12 programländerna.

jämställdhet, matsäkerhet, hälsa och företagande.

Olika regioner i världen står inför olika utmaningar och

Vi lägger särskilt fokus på kvinnors ledarskap och

därför måste även lösningarna se olika ut. Vi arbetar

entreprenörskap genom ledarskapsutbildningar och

enbart med lokalt anställda. Tack vare en mängd lokala

mikrofinansprogram. Drivkraften, engagemanget och

volontärer, av vilka över 270 000 finns i Bangladesh,

förändringsarbetet står människorna själva för. En-

kan vi varje år nå ut till och förändra livet för 20,6 mil-

kelt uttryckt arbetar Hungerprojektet med hjälp till

joner människor i våra program.

självhjälp. Vårt mål är alltid att skapa självförsörjande

Hungerprojektets tre
grundprinciper
1

2

jämställdhet

3

Samarbete med lokala
myndigheter

samhällen som står på egna ben, utan hjälp utifrån.

1,5 miljoner har deltagit i vår hiv/aidsoch jämställdhetsworkshop sedan
2003.
1,3 miljoner dollar har sparats av nästan
73 000 människor som 2014 deltog aktivt i våra
mikrofinansprogram, 80 procent av dessa är kvinnor.
Över 83 000 folkvalda kvinnor
har utbildats i ledarskap och
jämställdhetsfrågor i Indien.

Social mobilisering
Vårt arbete börjar här. Människor i en by
samlas och coachas för att kunna arbeta fram
en egen vision om en framtid fri från hunger
och fattigdom. Förändringar startar ofta i liten
skala för att sedan spridas och växa till nya
normer och förhållningssätt.

En stor del av världens problem kopplade till
fattigdom beror på att kvinnor idag inte har
samma sociala och ekonomiska villkor som
män. Kvinnor måste ses som jämställda och
ha rätt att fatta beslut i frågor som påverkar
deras liv och utveckling. I våra programländer
utbildas kvinnor till att bli beslutsfattare, att
ta plats bland samhällets starkaste ledare och
att bli entreprenörer på lika villkor.

Hungerprojektets programländer är demokratier, men det är inte alltid som de demokratiska värderingarna når ut till hela befolkningen.
Därför mobiliseras människor på lokal nivå
och dialog förs med lokala myndigheter för att
förbättra relationen mellan invånare, myndigheter, politiker, byråd, religiösa ledare och
andra som på olika sätt påverkar lokala beslut.
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De nya Hållbarhetsmålen
Det är nu femton år sedan FN:s Millenniemål implementerades. De utgör åtta mätbara utvecklingsmål som
syftar till att förbättra livet för världens fattiga. Sammanfattningsvis har många länder i världen utvecklats
i en positiv riktning under den här perioden. Hur denna
utveckling har sett ut och inom vilka områden som störst
förändringar har skett skiljer sig dock mellan olika regioner.
I Afrika söder om Sahara har stora framgångar nåtts
inom hälsa och jämställdhet, men utmaningar återstår för
att avskaffa fattigdom och undernäring. I Asien minskar
andelen fattiga människor i snabbast takt i världen och
framsteg har även gjorts inom mödra- och barnhälsovård.
Undernäring är dock ett fortsatt problem, liksom sanitetsfrågor och jämställdhet mellan könen.
I år avslutas Millenniemålen och arbetet pågår för fullt
för att utveckla den efterföljande globala utvecklingsagendan: Hållbarhetsmålen (Sustainable Development Goals).
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Världen har förändrats under de år som gått sedan Milleniemålen antogs. De utmaningar vi står inför idag kräver
holistiska lösningar. Hållbarhetsmålen kommer därför att
fokusera på fler områden än sin föregångare. Samtidigt
kommer många av de utvecklingsområden som varit fokus
för Millenniemålen att finnas kvar. Jämställdhet mellan
könen, avskaffande av hunger och fattigdom och allas rätt
till skolgång är fortsatt prioriterade områden. Nytt för
Hållbarhetsmålen är att de kommer att inkludera vissa
miljöaspekter. Exempelvis blir ett fokusområde främjandet av hållbara konsumtions- och produktionsmönster
med ökad jämställdhet mellan världens länder.
Millenniemålen fick utstå viss kritik efter att de förhandlats fram bakom stängda dörrar. Arbetet med Hållbarhetsmålen strävar därför efter att vara mer transparent.
Som ett led i detta uppmuntras så många aktörer som
möjligt att vara med och tycka till i processen. Hungerprojektet har engagerat sig i initiativet, som kallas Beyond

2015. Vi och en rad andra civila samhällesorganisationer
bevakar och försöker påverka utformandet av de nya
Hållbarhetsmålen. Vi har speciellt framhållit vikten av
att inkludera flickor och kvinnors rättigheter samt stärka
lokala demokratiprocesser.
Hungerprojektet arbetar för att de nya Hållbarhetsmålen
ska erkänna vikten av att demokratiska processer stärks
så att även människor på landsbygden får sina rättigheter
tillgodosedda. Det innebär att man stärker möjligheten
att påverka på lokal nivå, exempelvis genom byråd och
regionala möten. Det verkar som att de nya målen tyvärr
inte kommer att gå så långt som Hungerprojektet önskar i
sitt erkännande av människor på gräsrotsnivås inflytande
i demokratiska processer. Men de nämner vikten av att
transparenta och stabila institutioner etableras på alla
nivåer, vilket får ses som ett steg i rätt riktning.

Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet
Att ”uppnå jämställdhet och stärka alla kvinnor och
flickor i världen” är det som av allt att döma kommer
att bli mål nummer fem i de nya Hållbarhetsmålen. För
att målet ska uppnås krävs förändring och utveckling
inom flera områden. För det första måste all diskriminering mot flickor och kvinnor överallt i världen upphöra.
Flickor utsätts ofta för diskriminering från tidig ålder
och deras låga status speglas på många sätt i samhället.
Flickor förnekas grundläggande behov och rättigheter
och utsätts ofta för olika, skadliga handlingar. Dessa
handlingar omfattar allt ifrån barnäktenskap, kvinnlig
könsstympning och könsrelaterat våld till att flickor får
mindre mat och sämre tillgång till utbildning än pojkar.
Flickors utbildning är både en grundläggande rättighet
och en viktig hävstång för att kunna nå andra utvecklingsmål. När flickor får utbildning bryts den negativa
cirkel som fattigdom ger upphov till. Det är bland annat
mindre sannolikt att utbildade kvinnor gifter sig tidigt,
och mer troligt att de får friska barn som de i framtiden
kommer att skicka till skolan. När alla barn har tillgång
till utbildning av hög kvalitet och grundad i jämställd-

het och mänskliga rättigheter skapas positiva ringar på
vattnet som påverkar generationer.
Det finns även andra områden där kvinnors rättigheter måste stärkas. Genom att verka för delat ansvar i
hemmet och inom familjen får kvinnor mer tid lägga på
inkomstgenererande aktiviteter. Kvinnor som försörjningsaktörer möjliggör fullt deltagande på alla nivåer av
beslutsfattande i det politiska, ekonomiska och offentliga
rummet.
Vidare är hiv/aids och mödradödlighet enligt Världshälsoorganisationen (WHO) de två främsta dödsorsakerna hos kvinnor i barnafödande ålder världen över. De
största problemen finns i utvecklingsländer. Sexuell och
reproduktiv hälsa måste därför främjas.
När flickor och kvinnor diskrimineras förlorar ett samhälle hälften av sin kapacitet. Att uppnå jämställdhet
och stärka flickor och kvinnor är följaktligen ett viktigt
mål som gynnar hela samhällen.

Hungerprojektet arbetar med utbildningsfrämjande
åtgärder med fokus på att fler flickor ska få gå i
skolan, i framförallt Afrika och Asien.
Vi arbetar aktivt mot
barnäktenskap i Bangladesh.

Vi arbetar för att förebygga hiv/aids och för att
lyfta sexuell hälsa i våra programländer.

7

livet som flicka på Etiopiens landsbygd
Solen står högt på himlen i Enemore epicenter. Ett epicenter kan enklast beskrivas som ett utvecklingscenter där det
bedrivs kommersiella aktiviteter och utbildning.
Hungerprojektet arbetar enligt epicenterstrategin i våra
åtta afrikanska programländer.
Det är mellan 25 och 30 grader varmt. Vi har precis deltagit vid ett möte med epicenterkommittén, och slår oss
nu ner i skuggan för att prata med Fatija, 9 år. Hennes
mamma säger att det går bra att vi ställer några frågor, och
under en väldigt blyg fasad märks en påtaglig nyfikenhet
från Fatija. Hon är inte van att prata om sig själv och sitt
liv.
Fatija bor i byn Kend med sin mamma och sina fyra syskon. Kend tillhör epicenterområdet och ligger i regionen
Gurage, cirka 20 mil söder om Etiopiens huvudstad Addis
Abeba. Fatija och hennes mamma har tagit sig till epicen-
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terbyggnaden enbart för att delta i dagens möte. ”Kend
ligger jättelångt härifrån”, berättar Fatija. Hon är van att
gå långa sträckor. Fatija går till skolan varje dag. Det tar
nästan två timmar att gå dit, och lika långt är det tillbaka.
Hon går i andra klass, och tycker om att gå i skolan. ”Jag
gillar att lära mig saker”.
När Fatija inte är i skolan har hon andra arbetsuppgifter.
På landsbygden har alla familjemedlemmar sysslor, även
barnen. Föräldrarna är, liksom majoriteten av alla etiopier,
småskaliga jordbrukare. De odlar bland annat falsk bananplanta, som är ett baslivslivsmedel i Etiopien. Grödorna
säljs på den lokala marknaden och försörjer på så sätt
familjen. Barnen hjälper till med olika sysslor i hemmet.
Sysslorna skiljer sig åt mellan flickor och pojkar.
”Att vara flicka är att bära små barn på ryggen, att städa,
sopa golv, tvätta kläder och diska. Man bygger husen och

lagar dem när de är trasiga”, berättar Fatija. ”Pojkar vallar
boskap, hämtar vatten och vaktar får”.
När jag frågar vad hon tycker om att göra förstår hon först
inte vad jag menar. Inget av det hon berättat om är ju särskilt kul, tycker Fatija. ”Men vad tycker du om att göra när
du får välja, när du är ledig?” försöker jag. Fatija funderar
en liten stund och lyser sedan upp. ”Jag tycker om att läsa
mina läxor. Och ibland spelar jag kort med mina vänner”.
När Fatija blir vuxen vill hon flytta till Addis Abeba och
jobba. Det är en dröm som delas av många flickor. Flickor
som inte tycker om att diska.

Etiopien
Befolkning: 96,6 miljoner
Andel av befolkning som lever på mindre än 1,25 dollar om dagen: 36,8 %
Andel av befolkningen med tillgång till rent vatten: 52 %
Förväntad livslängd: 60,75 år
Hungerprojektet når ut till 97 829 personer genom sex epicenter.
Under 2014 tog bland annat 1 267 personer examen från vuxenutbildningen i
läskunnighet, och 501 personer utbildades i inkomstgenererande aktiviteter.

Fatija, 9 år

Addis Abeba
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Hungerprojektet flyttar fram positionerna
för världens flickor
Den 25:e juni 2014 stod det klart att Hungerprojektet
och organisationen Crossing Boarders erhåller medel
från Svenska Postkodlotteriet för att under tre år driva
samarbetsprojektet Flickaplattformen. Projektet syftar
till att samla och stärka de initiativ som finns i Sverige
för jämställdhet och flickors rättigheter för att på så sätt
göra området till en prioriterad fråga och bidra till ett mer
jämställt samhälle. Målet är att skapa fungerande metoder
för ett hållbart samarbete som fortsätter även efter projekttidens slut.
Flickaplattformen lanserades den 11 oktober 2014, på
Internationella Flickadagen. Med hjälp av unga kvinnliga

Flickor under firandet av Internationella Flickadagen i Bangladesh
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artister lockades runt 130 gäster att dansa in det nya
projektet under en brakfest på Fasching jazzklubb i Stockholm. Internationella Flickadagen instiftades av FN 2011
för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.

PLATTFORMEN

Det är en dag som vi kommer att fortsätta att uppmärksamma, med förhoppningen att det ska bli en dag som alla
i Sverige känner till. Ett av Flickaplattformens mål är att
den 11 oktober blir en dag då organisationer som arbetar
med flickors rättigheter träffas och utbyter erfarenheter,

och en dag då flickor uppmärksammas om sina rättigheter
och förutsättningar. Vidare kommer Flickaplattformen att
anordna seminarier och utbildningar, nätverksträffar, samt
informations- och marknadsföringskampanjer.
Genom Flickaplattformen hoppas vi öka kunskapen och
kännedomen om Hungerprojektet och vårt arbete, både
inom allmänheten och det svenska civilsamhället. Projektet
öppnar upp för möjligheten att bli en ledande aktör inom
jämställdhetsfrågor. Hungerprojektet har lång och gedigen
erfarenhet av att arbeta med jämställdhet, kvinnors ledarskap och entreprenörskap. Genom Flickaplattformen flyttar
vi fram positionerna för världens flickor, både i Sverige och
internationellt.

Det Goda Nätverket besökte kvinnliga ledare i Madyha Pradesh,
Indien i september 2014

Årsredovisning

Förvaltningsberättelse Stiftelsen Hungerprojektet Organisationsnummer: 802010-8315
Allmänt om verksamheten
Globala organisationen The Hunger Project (THP) är en internationell, ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar
för att avskaffa kronisk hunger och fattigdom i världen. Vi driver
program i Afrika, Latinamerika och Asien. Verksamheten är uppdelad i tio insamlingsländer och 12 programländer. Vid slutet av 2014
hade The Hunger Project totalt 384 anställda, varav merparten
arbetar i programländerna.
THP åstadkommer stora förändringar med små medel. Arbetet
bedrivs till stor del av ett stort antal volontärer i våra insamlingsoch programländer. Totalt nås 20,6 miljoner människor av vår
verksamhet.

I Sverige har Stiftelsen Hungerprojektet som uppgift att informera
om och arbeta med insamling till programverksamheten inom vår
globala organisation. Dessutom har stiftelsen som uppdrag att
arbeta med utbildning samt informations- och opinionsbildningsarbete i Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt
integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi kunskap om hunger
och fattigdom. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och
om våra globala program når vi nya investerare och motiverar befintliga investerare att fortsätta vara partners.

den. Att det är möjligt att avskaffa hunger och fattigdom inom en
överskådlig framtid är tydligt. Millenniemålet om en halverad hunger
och fattigdom till 2015 uppnåddes redan 2010. De nya Hållbarhetsmålen, som kommer att ersätta Millenniemålen, förhandlas just
nu fram och kommer att fastställas i september 2015.
The Hunger Project (THP) har i denna kontext omprövat sina prioriteringar mot bakgrund av vår roll som en strategisk organisation:
vad saknas och vad kan tillföras för att skapa en värld utan hunger
och fattigdom?

Globala program
Vårt globala landskap förändras. FN har förklarat 2030 som den
nya tidsgränsen för att avskaffa extrem hunger och fattigdom i värl-

Målet är att göra vår modell till en katalysator för ett förändrat synsätt på hur internationellt utvecklingsarbete bör genomföras och
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att därigenom föra upp vårt arbete och erfarenheter med att
implementera hållbara, gräsrotsbaserade program med kvinnor i fokus på en bredare nivå. THP fortsätter att bedriva aktivt
påverkansarbete kring arbetet med de nya Hållbarhetsmålen.
En dimension vi har satt stort fokus på är det lokala demokratiperspektivet. THP har tagit fram rapporter i samarbete med
FN:s demokratifond, och dessa visar att det finns en positiv
korrelation mellan allmänhetens aktiva medverkan i lokala
demokratiprocesser och ett lands utveckling i övrigt. Genom
att samarbeta med existerande lokala organ och myndigheter,
som till exempel byråd och regionförsamlingar, stärks förutsättningarna för långsiktig utveckling.
I Malawi, Ghana, Senegal, Burkina Faso, Uganda, Mocambique, Etiopien och Benin har The Hunger Project fortsatt att
bedriva verksamhet inom ramen för epicenterstrategin. Under
2014 sökte THP medel från en EU-fond. Detta gjordes i ett
samarbete mellan våra kontor i Nederländerna, Benin, Ghana
och Etiopien. Ansökan beviljades tyvärr inte, men är början på
en längre process där medel från EU utgör ett av våra globala
insamlingsmål. I Benin påbörjades även ett samarbete med
den holländska ambassaden. I Burkina Faso undertecknade vi
ett avtal med ministeriet för lokal demokrati. Det ger oss rätt att
söka medel direkt från regionala och lokala myndigheter i landet, vilket är ett naturligt led i THP:s strävan efter samarbeten
med lokala myndigheter och stärkandet av lokala demokratiprocesser.
Miljö- och hållbarhetsarbetet har under året fått ett större fokus
i de afrikanska ländernas strategier. The Hunger Project Senegal införde under året “gröna” mikrolån, som uppmuntrar till
investeringar i biogasdrivna processer och uppvärmningssystem. Detta gjordes i samarbete med en inhemsk organisation
för ekobyar och Japans biståndsorgan. I december besökte
tre anställda från Ghana, Malawi och Bangladesh Sverige för
att delta i en Sidafinansierad kurs om hållbarhetsindikatorer
inom utvecklingsarbete.
I slutet på 2014 upprättades ett nytt afrikanskt regionkontor.
Kontoret ligger i Ouagadougou, Burkina Faso, och har för
tillfället två anställda, som är underställda The Hunger Projects
Afrikachef. Kontoret ska koordinera, stödja och underlätta
aktiviteterna i de afrikanska programländerna samt stödja de
afrikanska kontoren i sitt insamlingsarbete. Regionkontoret
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kommer även att arbeta med uppföljning av programmen och
med kommunikation.
The Hunger Project Indien har under 2014 fortsatt arbetet med
att stärka kvinnors ledarskap i byråden (Panchayats). Arbetet
stöds med hjälp av finansiering från bland andra svenska
Forum Syd, som stödjer verksamheten i Odisha och Uttrakhand. Över 83 000 kvinnliga folkvalda ledare har utbildats av
THP Indien. Det hölls val i flera delstater förra året och där
arbetar vi nu med att utbilda nya kvinnliga Panchayatmedlemmar.
I Bangladesh fortgår insatserna för att stärka rättigheterna
för kvinnor och flickor. Vi har påbörjat ett samarbete med organisationen BRAC i ett flertal byar. Arbetet fokuserar på att
uppnå Millenniemålen, motverka diskriminering av flickor samt
för att förhindra barnäktenskap. En stor del av arbetet bedrivs
med hjälp av de över 270 000 volontärer som har utbildats av
The Hunger Project Bangladesh. I många byar arbetar man i
självhjälpsgrupper, där invånarna samlar ihop eget kapital och
lånar ut till varandra. The Hunger Project Bangladesh utbildar
självhjälpsgrupperna tillsammans med ett antal utvalda samarbetspartners. Man får bland annat praktisk träning i inkomstgenererande aktiviteter såsom fiskodling och hantverk. Särskilt
fokus har lagts på att utbilda ungdomsledare som ska agera
förebilder för andra ungdomar, främst för flickor och för unga
kvinnor.
I Mexiko arbetar The Hunger Project i 43 samhällen där vi når
ut till totalt 21 050 människor, som alla tillhör marginaliserade
grupper av ursprungsbefolkningen. Under 2015 har vi genomfört över 30 Vision Commitment & Action-workshops tillsammans med fler än 581 personer. Vi har också genomfört 32
samhällsprojekt för rent vatten och har genom detta nått ut till
över 330 personer. Tillgång till rent vatten bidrar till förbättrad
hälsa och färre sjukdomar hos befolkningen.
Vi arbetar även för att stärka ursprungsbefolkningens rättigheter i Peru, som är THP:s i särklass minsta programland. Där
samarbetar vi med organisationen Chirapaq för att stärka de
mänskliga rättigheterna för framförallt kvinnor.
Under 2014 genomfördes investerarresor med svenska deltagare till Ghana, Indien och Bangladesh. I oktober hölls den

årliga höstgalan Fall Event i New York, där Åsa Skogström Feldt
höll ett invigningstal som nytillträdd global vd.

resultaten av dessa. The Hunger Project Indiens delstatskontor
besöker och övervakar sedan kontinuerligt de aktiviteter som
genomförs av partnerorganisationerna.

Resultat och uppföljning
Uppföljning och utvärdering av vårt arbete är ett måste för att
kunna förbättra verksamheten. Samtidigt visar det på ansvarsfull
förvaltning av medlen och transparens inom organisationen.
THP:s arbete med mål och delmål leds av ett uppföljnings- och
utvärderingsteam bestående av personer från programländerna,
partnerländerna och det globala kontoret. Vårt system för uppföljning och utvärdering håller nu på att utvecklas för att inkludera fler indikatorer på outcomenivå; effekter på kort till medellång
sikt. Vi har tidigare mätt främst outputnivå; prestationsnivå.
The Hunger Project är en organisation med ett nerifrån- och upp
perspektiv. Vi försöker alltid att leva som vi lär och har också ett
annorlunda förhållningssätt till uppföljning och utvärdering. Vi
använder oss av en deltagande uppföljnings- och utvärderingsmetod (Participatory Monitoring & Evaluation) där människorna
i våra program deltar i utvärderingarna genom att både samla
in och konsumera data. Utvärderingarnas syfte blir därmed inte
enbart att säkerställa att vi möter krav från investerare, utan
även att vi uppfyller de mål och behov som finns i de samhällen
där vi verkar. Metoden baseras på tre principer: att mäta det
som är viktigt, att skapa ett samhällslett engagemang och att
låta objektivitet vara nyckeln.
Syftet med en deltagande uppföljnings- och utvärderingsmetod
är att ta reda på vad som fungerar, vad som inte gör det och
varför det är så. Konkret innebär det att några personer i programmen väljs ut för att bli uppföljnings- och utvärderingsvolontärer. Deras uppgift är att samla in data. Volontärerna utgör länken mellan byinvånarna och The Hunger Project. De står för den
återkoppling av information som sker mellan oss och samhällena. Att samla in data är bara halva delen av uppföljnings- och
utvärderingscykeln. Det är lika viktigt att föra ut informationen
bland invånarna, så att programdeltagarna får veta vilka framsteg programmen gör och vilka resultat utvärderingsprocessen
leder till.
I Indien fungerar uppföljningsarbetet något annorlunda. Där arbetar THP med lokala partnerorganisationer som implementerar
programmen på lokal nivå. I ett första steg är det det partnerorganisationerna som registrerar alla genomförda aktiviteter och

Det är en utmaning att mäta de långsiktiga effekterna av utveckling och bistånd. Det gäller hela branschen, och inte bara The
Hunger Project. Det finns många faktorer i ett samhälle som kan
påverka resultaten. I en studie i Ghana har vi undersökt om det
går att se några långsiktiga effekter av vårt arbete. Studien, som
genomförs med hjälp av Yale University och University of Ghana,
jämför samhällen där vi är aktiva med sådana där vi inte är det.
Mätningarna påbörjades 2008 och en resultatrapport var beräknad till 2014. Denna har dock blivit försenad och kompletteras
nu med kvalitativa data under 2015.

Övriga globala nyheter
Under året tillträdde Åsa Skogström Feldt som ny global vd för
The Hunger Project. Åsa var vd för Hungerprojektet i Sverige
mellan 2004 och 2012. Sedan hennes tillträde har en ny strategisk process påbörjats inom organisationen. Processen, som
inkluderar representanter från såväl program- som insamlingsländer, syftar till att revidera vår globala strategi och få en så
effektiv och välfungerande organisation som möjligt. Målet är att
The Hunger Project ska ligga i framkant i arbetet för att avskaffa
den globala hungern och fattigdomen.

Stiftelsen Hungerprojektet i Sverige
Resultat och ställning
Intäkter Sverige
Hungerprojektets verksamhet fortsatte att expandera under
2014. Den totala insamlingen i Sverige ökade med drygt 14 %
jämfört med 2013 och insamlingsresultatet blev 16,6 Mkr (14,6
Mkr 2013). Insamlade medel kommer från privatpersoner, företag och stiftelser/organisationer.

Kostnader Sverige
Totalt uppgick våra administrations- och insamlingskostnader
2014 till 2,5 Mkr, eller 15,2 % av insamlade medel (2,3 Mkr,
15,8% 2013), fördelade på insamling: 1,2 Mkr, 7,3 % (0,8 Mkr,
5,5 % 2013) och administration: 1,3 Mkr 7,9 % (1,5 Mkr, 10,3
% 2013). Ändamålskostnaden, det vill säga den andel av de
insamlade medlen som går till ändamålet, uppgick till 14,3 Mkr

eller 85,8% (12,6 Mkr, 86,3% 2013). Av dessa överfördes 12,2
Mkr (11 Mkr 2013) till internationella globala program.
Hungerprojektets administrationskostnader utgörs i första hand
av personalkostnader. Vi har under 2014 haft fyra heltidstjänster,
samt två tjänster motsvarande 90% av en heltid. I oktober tillsattes ytterligare en heltidstjänst för att projektleda specialprojektet
Flickaplattformen. Hungerprojektet har beviljats sju miljoner
kronor till detta projekt under en treårsperiod (2014-2017) från
Svenska PostkodLotteriet. Samarbetspartner i projektet är organisationen Crossing Boarders.

Fördelning typ av investerare 2014
Vår insamling kommer från bidrag samt gåvor. Vid årets slut
hade vi totalt 1 026 investerare (886, 2013).
Fördelningen av intäkterna var följande:
•
•
•

Stiftelser och organisationer: 59 % 9,8 mkr
Företag: 21 % 3,4 mkr
Privatpersoner: 20 % 3,4 mkr

Stiftelsen Hungerprojektet är sedan 2012 förmånstagare till
Svenska PostkodLotteriet. Under 2014 fick vi gåva som uppgick till fem miljoner kronor. Ytterligare sju miljoner beviljades för
samarbetsprojektet Flickaplattformen. Medlen för flickaplattfformen fördelas under en treårsperiod (2014-2017).
Under året erhölls bidrag från Radiohjälpen till vårt arbete i
Ghana med förebyggande mödrahälsovård, samt till fortsatt
satsning vid Enemore epicenter i Etiopien. De riktade överförda
medlen från Forum Syd har använts till mobilisering och utbildning av folkvalda kvinnor i delstaterna Uttarakhand och Odisha
i Indien. Riktade medel erhölls även från Stiftelsen Barn i Nöd till
verksamheten med att stärka flickor i Bangladesh. Även Jula,
KappAhl och Alfa Laval har valt att stödja Hungerprojektets
verksamhet i Bangladesh. Med Jula har vi ett avtal som löper till
och med 2015.
De oriktade medlen har förts över till Hungerprojektets program
i Ghana, Uganda, Mexiko, Senegal, Malawi, Etiopien och Mocambique. Oriktade medel har även överförts till det globala
sekretariatet för program-, utvärderings- och samordningskostnader.
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Det tidsbestämda avtalet med Af Johnick Foundation avslutades i december 2014. Af Johnick Foundation har tillsammans
med Allbastiftelsen investerat i Aketrom respektive Kyeremase
epicenter i Ghana. De är en del av den storskaliga satsningen i
Ghana som också stöds av den amerikanska stiftelsen Robertson Foundation. Bland övriga företag och stiftelser som under
året engagerat sig i Hungerprojektet kan nämnas Sätila Holding,
Lauritz.com, KappAhl, Filippa K, roi:recruit, Scandinavian Cosmetics, Nobia, SelfLeaders, Snow Software, mäklarfirman Landgren och Mellby Gård.
2014 investerade 33 företag på nivån 25 000-50 000 kronor/
år. 16 företag/individer investerade minst 100 000 kronor, varav
fem över 500 000 kronor.
Antalet månadsinvesterare som investerar via autogiro eller
inbetalningskort uppgick till 208 vid årets slut. Den genomsnittliga investeringsnivån är cirka 200 kronor per person och
månad. Det finns ingen minimumnivå för autogiro eller för engångsinvesteringar i Hungerprojektet. Vi rekommenderar en
investering på minst 200 kronor per månad då det ger möjlighet
till skatteavdrag vid deklarationen, vilket utgör ett incitament för
vissa.
Under året genomfördes ett stort antal insamlingsaktiviteter och
events av Hungerprojektets ambassadörer och volontärer. De
arrangerade modeeventet Style it Forward, en onlineauktion på
Lauritz.com, seminariet Den Goda Karriären, loppet Running for

Change, foodtruckeventet Hungry Hearts samt ett garden party
Falsterbo.

Kommunikation
Under 2014 har vi haft ett pro bono-samarbete med reklambyrån Hallvarsson & Halvarsson. De hjälpte till med kampanjen
Rethink World Hunger under Almedalsveckan, och med hemsida och tryckmaterial under julkampanjen. Under våren 2014
genomfördes en kampanj riktad mot börsnoterade företag. Här
fick vi hjälp av reklambyrån The Big Plan. Julkampanjen, som
matchades av ett antal privata investerare, innebar att flera nya
företag investerade i Hungerprojektet. Vi fick sammantaget in
numerärt fler företag än tidigare år, men många valde att investera på lägre nivåer. Vid sidan av kampanjerna arbetade vi aktivt
med PR och sociala medier och var med i ett flertal artiklar, debattartiklar och omtalanden i bloggar. 2 273 personer följde oss
vid årets slut på Facebook och 1 022 på Twitter. Därtill hade vi
över 3 618 unika besökare/månad på hemsidan.

Påverkansarbete
Hungerprojektet bedriver kontinuerligt opinions- och påverkansarbete. Medarbetarna är ofta ute och föreläser i olika sammanhang. 2014 tilldelades vi ett informationsbidrag från Forum
Syd, vilket användes till att utbilda högstadieelever i FN:s millenniemål. Totalt nådde vi fler än 3 400 elever i och runt Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi tryckte även upp material som
distribuerades till lärare i hela landet. Distributionen gick genom
Utbudet, som är en tjänst dit lärare kan vända sig för att få för-

Översikt 2010 - 2014 (tkr)
2011

2012

2013

2014

Intäkter (tkr)

8 763

9 343

12 388

14 579

16 615

varav gåvor

6 845

6 766

9 836

11 308

12 004

varav bidrag

1 918

2 557

2 552

3 271

4 611

-7 662

-7 718

-11 154

-12 616

-14 255

Insamlingskostnader

-520

-594

-830

-819

-1 209

Administrationskostnader

-524

-515

-694

-1 541

-1 314

57

516

-290

-397

-163

2

2

4

5

6

Verksamhetsresultat
Antal anställda (medeltal)
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Under året deltog Hungerprojektet i flera samtal om den nya
biståndspolitiska plattformen och den överenskommelse mellan
regeringen och de civila samhällesorganisationerna som den
tidigare regeringen har lagt fram. Processen pausades tillfälligt i
och med valet i september, men har nu återupptagits med den
nya regeringen.
Svenska Hungerprojektet har under 2014 ökat påverkansarbetet inom området flickors rättigheter genom projektet Flickaplattformen. Flickaplattformen har som mål att skapa en interaktiv
digital mötesplats för aktörer och organisationer som arbetar
med jämställdhet och flickors rättigheter i Sverige. Projektet syftar också till att årligen uppmärksamma den Internationella Flickadagen den 11 oktober. Projektet fokuserar främst på svenska
aktörer, men kommer även att inkludera ett visst utbyte mellan
aktörer i Sverige och aktörer i Hungerprojektets programländer.
Sommaren 2014 deltog Hungerprojektet under Almedalsveckan
med ett seminarium under temat Rethink World Hunger. Vår vd
Sara Wettergren deltog även i en paneldebatt om lokaldemokrati, arrangerad av demokratiinstitutet ICLD.

Ambassadörer och volontärer
2010

Ändamålskostnader (tkr)

djupande material i olika ämnen. 8 000 broschyrer beställdes av
lärare i hela landet under 2014.
Under året fick vi besök av vår landschef i Indien, Rita Sarin,
som träffade och höll föreläsningar för investerare och andra
intressenter. Hungerprojektets globala vice vd John Coonrod
bjöds in av organisationen IDEA för att tala vid ett möte om lokala demokratiprocesser i Stockholm i november.

Ett flertal praktikanter har under året arbetat i Stockholm, Göteborg och Malmö. De har bland annat hjälpt till med löpande
administration, kommunikation och insamling.
Frivilliga insatser har utförts av cirka 120 personer inom insamling, evenemang, föreläsningar, presentationer med mera. En
årssammankomst har genomförts för volontärer, ambassadörer
och andra intressenter. Utvecklingen av struktur och support
kring volontärskapet har fortsatt. Vi har även arrangerat ett flertal
möten och mingel för volontärerna.
Engagemanget i Hungerprojektets nätverk har både breddats
och fördjupats. Det Goda Nätverket, som startade 2013, har

arrangerat ett flertal insamlingsaktiviteter och hade fram till 2014
års slut samlat in totalt 973 048 kronor. Genom deltagarnas
engagemang och insamlingsaktiviteter verkar nätverket för ökad
jämställdhet på global nivå. Nätverkets mål har varit att nå insamlingsmålet en miljon kronor, samt att genomföra en resa till
ett av Hungerprojektets program. En gemensam resa till Madhya
Pradesh i Indien genomfördes i september 2014, där deltagarna
fick möta kvinnliga Panchayatmedlemmar och se hur vi arbetetar
för att stärka kvinnors ledarskap.
Ideella insatser har också genomförts av företag. Den löpande
bokföringen sköttes under året av Allba Holdings administration
genom Susanne Bergeros, med Ingvar Jensen som ansvarig.
Hallvarsson & Halvarson har utvecklat och levererat flera kampanjer och vi har ett flertal löpande pro bonosamarbeten med
bland andra My Newsdesk, Fortnox, Lauritz.com, It Grafiska
och Get a Newsletter . Hungerprojektets personal har dessutom
möjlighet att delta i olika utbildningar genom samarbeten med
Coach Companion, Generact och Schneede.
Under året har Hungerprojektets personal och volontärer bjudits in för att berätta om verksamheten vid flera seminarier och
presentationer. Vi har besökt allt ifrån universitets- och gymnasieutbildningar till evenemang hos lokala företagsgrupper och
yrkesnätverk såsom Rotary. Föreläsningar på skolor har bland
annat genomförts som en del av ett projekt finansierat genom
Forum Syds infobidrag.
Alla volontärer som engagerar sig för Hungerprojektet får ta del
av organisationens engagemangshandbok. I denna står det beskrivet vad Hungerprojektet kan förvänta sig av volontärerna och
vad volontärerna kan förvänta sig av Hungerprojektet.

Personal
Hungerprojektet inledde 2014 med sex anställda, men från
och med den första oktober utökades personalstyrkan med en
person då Liinu Diaz Rämö började som projektledare för Flickaplattformen. Tjänstgöringsgraden varierar från 90-100 %. Vd är
Sara Wettergren. Projektledare/fundraisers i Stockholm var vid
årets början Magdalena Jennstål och Maisa Ek. Vid årets slut
har dessa ersatts av Evelina Skagerlind och Malin Flemström.
I Göteborg arbetar Ylva Munkhammar som kommunikatör och
fundraiser, och Niklas Hallhagen som institutionell fundraiser.

Skolflicka i Mesqan epicenter, Etiopien
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Katja Blomé vikarierar sedan september för Ylva Munkhammar, som
då gick på föräldraledighet. Ellen Hoas Ströman är fundraiser/projektledare i Malmö och ansvarar även för infobidrag från Forum Syd.

insamlings- och administrationskostnader.
Stiftelsen Hungerprojektet är medlem av Frivilligorganisationernas
Insamlingsråd (FRII) och följer FRII:s kvalitetskod.

Hungerprojektet har inte kollektivavtal för sina anställda, men följer
som princip kollektivavtalet mellan Almega Tjänsteföretagen och
Unionen. I personalhandboken regleras de anställdas arbetsvillkor
och organisationens övriga regler och policies.

Revisor

Styrelse

Kontakt

Styrelsen har under året haft sex ordinarie ledamöter: Carl-Diedric
Hamilton (ordförande), Tove Jensen, Thomas Sundberg, Åsa Skogström Feldt och Marie Wallenberg samt Yvonne Sörensen Björud,
som valdes in som ny styrelseledamot i februari. I juni avgick Åsa
Skogström Feldt som styrelseledamot i samband med sin nya tjänst
som vd för globala The Hunger Project. Därefter har antalet ordinarie
styrelseledamöter varit fem personer. Caroline Trege och Ingvar Jensen har varit suppleanter. Samtliga styrelsemedlemmar utför arbetet
ideellt och utan kostnad.

Organisationsnummer: 802010-8315
Hemsida: www.hungerprojektet.se
Global hemsida: www.thp.org
E-post: info@hungerprojektet.se
Adress: Blasieholmsgatan 5, 111 48 Stockholm (upphör första maj
2015). Därefter: Box 3258, 103 65 Stockholm
Telefonnummer: 08-735 23 30

Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden.
Carl-Diedric Hamilton har under året fortsatt att vara medlem i The
Hunger Projects globala styrelse och är dessutom ordförande för
den globala granskningskommittén.

Kontor
I Stockholm har Hungerprojektet platser på kontorshotellet Googol
på Floragatan 13. I Malmö har vi kontor hos ÖresundCity på Östra
Rönneholmsvägen 7. Kontorsplatserna är delvis sponsrade av
Googol och ÖresundCity. I Göteborg har vi huserats kostnadsfritt
hos företaget EcoRide på Övre Husargatan till och med maj 2014.
Därefter inleddes ett pro bono-samarbete med kontorshotellet World
Trade Center Göteborg på Mässans Gata 18, som är kontorets nuvarande adress.

90-konto
Sverige används 90-konton vid insamlingsarbetet:
PG 90 19 97-7 och BG 901-9977.
PG 90 00 94-4 och BG 900-0944.
Den oberoende stiftelsen Svensk Insamlingskontroll övervakar att
pengarna används för sitt ändamål och att högst 25 % används till
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För revisionen anlitades auktoriserad revisor Ulrika Granholm Dahl
vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som ansvarig revisor och
auktoriserad revisor Birgitta Bjelkberg som hennes suppleant.

Framtida utveckling
Hungerprojektet fortsätter att arbeta strategiskt mot företag och
kommer att fokusera på fleråriga större avtal med företag som har
verksamhet som berör Hungerprojektets verksamhetsområden. Mindre fokus kommer att läggas på julkampanjen då dessa utgör osäkra
investeringar som är svåra att planera och budgetera.
Under 2015 har vi som mål att dubbla antalet månadsinvesterare. Vi
håller även på att bilda en regional styrelse i Göteborg för att öka vår
närvaro och insamling i Västra Götalandsregionen. Ett möte mellan
Hungerprojektets europeiska insamlingsländer genomförs i Malmö i
slutet av mars. Vid detta möte närvarar även representanter för det
globala kontoret samt det afrikanska regionkontoret.
Ett flertal investerarresor planeras, bland annat till Etiopien i februari
och till Ghana i augusti. Vi fortsätter att uppmuntra utbytet mellan
Sverige och Hungerprojektets programländer. Som ett led i detta får
vi besök av personal från Malawi, Ghana och Bangladesh i mars.
De deltar under tre dagar i en SIDA-ledd kurs med fokus på miljö i
Härnösand. Mellan den 4 och den 8 maj är The Hunger Project Ghanas landschef i Sverige. Han deltar i en rad events för investerare,
ambassadörer och andra intressenter i Stockholm, Göteborg och
Malmö. Hungerprojektets årssammankomst hålls måndagen den 4
maj i Stockholm.

Framgångsrika event från 2014 kommer att konceptualiseras och
replikeras i olika städer. Exempelvis genomförs Hungry Hearts med
food trucks i Göteborg i maj, och i Stockholm i september. Running
for Change arrangeras i september i både Malmö och Göteborg.
Style it Forward går av stapeln i Malmö i mars och i Stockholm i
september. Vi fortsätter att uppmuntra och stödja våra nätverk och
ambassadörer vid övriga externa insamlingsevent.
En lokal styrelse i Göteborg håller på att bildas och har ambitionen
att vara fullt fungerande innan 2015 är till ända. Lokalstyrelsen ska
kopplas till den nationella styrelsen genom att en av ledamöterna i
lokalstyrelsen sitter med som ledamot i den nationella styrelsen. Den
lokala styrelsens främsta uppgifter i Göteborg blir att bidra till insamlingen och att stärka varumärket i Västra Götalandsregionen.
Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till
efterföljande resultat- och balansräkning, med tillhörande bokslutskommentarer.

Resultaträkning (tkr)

						2014-12-31

						2014		2013

Eget kapital

Stiftelsens intäkter

Balanserad resultat					311		664

Gåvor				

Not 2		

12 004		

11 308

Bidrag				Not 2		4 611		3 271

2013-12-31

Årets resultat					-144		-353
Summa eget kapital				167		311

Summa verksamhetsintäkter				16 615		14 579

Kortfristiga skulder

Stiftelsens kostnader

Leverantörsskulder					6		23
Övriga skulder			

Not 5		

6 600		

389

Ändamålskostnader			Not 3		-14 255		-12 616

Upplupna kostnader		Not 6		496		419

Insamlingskostnader		

Not 3		

-1 209		

-819

Summa kortfristiga skulder				7 102		831

Administrationskostnader		Not 3		

-1 314		

-1 541

Summa eget kapital och skulder			

Summa verksamhetskostnader			

-16 778		

-14 976

Verksamhetsresultat				-163		-397

Resultat från finansiella investeringar
Finansiella intäkter					 19		44
Årets resultat					-144		-353

Balansräkning (tkr)
						2014-12-31

2013-12-31

Anläggningstillgångar					

Ställda säkerheter					Inga		Inga
Ansvarsförbindelser					

Inga		

Inga

Bokslutskommentarer
Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,		
och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning.
Övergång till K3-regelverket innebär inte något byte av redovisningsprincip och någon omräkning
av jämförelsetal 2013 har därmed inte skett.

Tillgångar och skulder

Finansiella anläggningstillgångar:					
Andelar				Not 4		1		1
1		

1 142

I årsredovisningen har även de upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen är
medlem i FRII och följer FRII:s kvalitetskod.

Tillgångar

Summa finansiella anläggningstillgångar		

7 269		

1

Summa anläggningstillgångar			1		1
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar:				
Övriga fordringar					

103		

380

Skattefodran					

21		

-

Tillgångar och skulder har värderats till nominellt värde.
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betald.

Intäkter
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna
bidrag redovisas som skuld till dess vilkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Summa kortfristiga fordringar			124		380
Kassa och bank					7 144		761
Summa omsättningstillgångar			

7 268		

1 141

Summa tillgångar					7 269		1 142
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Not 2 Gåvor och bidrag (tkr)
						2014		2013
GÅVOR SOM REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN
Företag						3 449		2 737		
Privatpersoner					

3 385		

3 345

Svenska PostkodLotteriet				5 000		5 000
Andra organisationer				170		226
Summa insamlade medel				

12 004		

11 308

		
						2014		2013
BIDRAG SOM REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN
Forum Syd					

2 281		

1 412

Stiftelsen Radiohjälpen				

1 805		

1 634

Svenska PostkodLotteriet				525		225
Summa erhållna bidrag				

4 611		

3 271

Not 3 Personal
				2014			2013

Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med att
uppfylla stiftelsens ändamål enligt dess stadgar. I ändamålskostnader ingår kostnad för
beviljade medel för respektive ändamål.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändiga
för att generera externa intäkter.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera stiftelsens kansli.
Ett visst mått av allmän administration är ett led i att säkerställa en god kvalitet på stiftelsens
interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i
takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
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Medelantalet har uppgått till:		Antal

Varav män	Antal

Varav män

Anställda				6

1		5

1

Styrelseledamoter			

2		

2		

5

5

Löner och andra ersättningar:
						2014		2013
Vd				
Övriga anställda		

		524		546		

			

1 781		

1 516		

Totala löner och ersättningar				

2 305		

2 062		

Sociala kostnader					

898		

750		

(Varav pensionskostnader)				(174)		(159)		
Av pensionskostnaderna avser 59 (53) tkr organisationens vd. Inga framtida åtaganden finns för att
betala pensioner till tidigare eller nuvarande styrelseledamöter och vd. Ingen ersättning har under
året betalats ut till organisationens styrelseledamöter.
Under året har ca 120 (230) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella
insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Not 4 Andelar
						2014-12-31

Medlemsinsats i Ekobankens medlemsbank		

1		

2013-12-31

1

Not 5 Övriga skulder (tkr)
						2014-12-31

2013-12-31

Erhållna ej utnyttjade bidrag				

343

6 549		

Personalens källskatt				51		46
Summa övriga skulder				6 600		389

Not 6 Upplupna kostnader (tkr)
						2014-12-31

2013-12-31

Semesterlöneskuld					262		211
Sociala avgifter					

219		

175

Upplupna arvoden					15		16
Övriga upplupna kostnader				0		17
Summa upplupna kostnader				496		419

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Hungerprojektet, org.nr 802010-8315
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Hungerprojektet för år 2014. Stiftelsens årsredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på
sidorna 11-19.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar
Stockholm den 20 april 2015

Carl-Diedric Hamilton

Thomas Sundberg

Marie Wallenberg

Yvonne Sörensen Björud

Tove Jensen

Sara Wettergren

Ordförande

Min revisionsberättelse har avgivits den 20 april 2015

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
PwC

Vd

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen
för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som
ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna
kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att
utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att
göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen
Hungerprojektet för år 2014.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört
revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har
jag utöver min revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen
för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl
för entledigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Uttalande

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Stockholm den 20 april 2015

Ulrika Granholm Dahl
Auktoriserad revisor
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Om Hungerprojektet
Hungerprojektet är en global, ideell organisation som arbetar för att avskaffa hunger och fattigdom genom att skapa
banbrytande och hållbara utvecklingsstrategier på gräsrotsnivå, med kvinnor i fokus. Vi driver program i Afrika,
Latinamerika och Asien.

investera du också

www . hungerprojektet . se

H ungerprojektet avskaffar hunger och fattigdom genom att väcka
lokal entrepren ö rsanda . D et ger bestående resultat och äkta framtidstro .
B ankgiro : 9 0 1 - 9 9 7 7 , O rganisationsnummer : 8 0 2 0 1 0 - 8 3 1 5

@Hungerprojektet

facebook.com/Hungerprojektet

@Hungerprojektet

Tack till!

