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Styrelsen och vd avger följande årsredovisning.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen The Hunger Project Sverige är del av den internationella, politiskt och religiöst obundna
organisationen The Hunger Project med verksamhet i 23 länder. The Hunger Project driver
program i 13 länder samt insamling och kommunikation i 10 länder med målet att avskaffa den
kroniska hungern i världen. Visionen är en värld fri från hunger och fattigdom, där alla människor
lever ett hälsosamt, meningsfullt och värdigt liv som de själva har makt över.

Internationell verksamhet
Geografisk spridning
The Hunger Project driver programverksamhet för att avskaffa hunger i Bangladesh, Benin,
Burkina Faso, Etiopien, Ghana, Indien, Malawi, Mexiko, Moçambique, Peru, Senegal, Uganda och
Zambia. Genom landspecifika strategier säkerställs att lokala förhållanden och behov styr hur
programmen utformas. Grunden för verksamheten ligger i den vägledande frågan: “Vad saknas,
som om det tillhandahålls, kan skapa ett genombrott för att avskaffa kronisk hunger?”

Metod och förhållningssätt
The Hunger Project arbetar för att avskaffa kronisk hunger genom samhällsledd utveckling och
utgår från människors rätt att själva driva sin egen utveckling. Vi tror på varje människas förmåga
att skapa positiv förändring och samhällsgynnande utveckling, bara rätt förutsättningar finns.
The Hunger Project har en roll som facilitator och verkar för att säkerställa ett inkluderande
deltagande, tillhandahålla en process för organisering och samverkan samt främja partnerskap
med myndigheter och andra lokala aktörer. För att arbetet ska vara hållbart över tid, på individoch samhällsnivå, är det avgörande att människor själva leder sin utveckling. Alla program
utformas utifrån individers egna erfarenheter, behov och idéer för att nå en framtid fri från hunger.
Arbetet för att avskaffa hunger utgår från tre fokusområden:
Börja med kvinnor
En stor del av världens problem kopplade till hunger och fattigdom beror på att kvinnor inte har
samma sociala och ekonomiska möjligheter som män. Kvinnors och flickors egenmakt är nyckeln
till hållbar global utveckling. I The Hunger Projects program utbildas kvinnor att bli beslutsfattare,
samhällsledare och entreprenörer på samma villkor som män.
●

● Gemensam grund och organisering
Genom att organisera sig kan människor arbeta tillsammans och kämpa mot samma mål. The
Hunger Project skapar förutsättningar för människor att gå samman och ställa krav på ett bättre
och mer rättvist samhälle.
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● Stärkt lokaldemokrati
För att utvecklingen ska vara hållbar och långsiktig krävs att politiker, beslutsfattare och
myndigheter lever upp till sina åtaganden. The Hunger Project påverkar myndigheter och
regeringar att förändra lagstiftning som står i vägen för människors möjligheter att bli
självförsörjande. Genom verksamheten utbildas även människor i sina demokratiska rättigheter
så att de kan göra sina röster hörda, utkräva ansvar och bli stärkta i sin medborgarroll.

Internationell verksamhet finansierad av The Hunger Project Sverige
Under 2021 har The Hunger Project Sverige finansierat en rad projekt och program i flera av våra
verksamhetsländer.
Rent vatten och förbättrad näring för att fler barn ska få fylla fem i Malawi
I samarbete med WaterAid genomför vi ett projekt som syftar till att utveckla metoder för att
stärka insatser med fokus på näring, vatten, sanitet och hygien. Genom förbättrad hygien, ökad
tillgång till rent vatten och mer näringsrik kost för gravida kvinnor och små barn ska projektet leda
till att fler barn får en god start i livet. Det treåriga projektet (april 2019 till mars 2022) genomförs i
30 byar belägna i Zombadistriktet i Malawi och finansieras av Svenska Postkodlotteriet.
Projektet har under 2021 bidragit till ökad matsäkerhet, tillgång till rent vatten samt till ökade
kunskaper om små barns särskilda behov kopplade till hygien och näring. En viktig långsiktig
effekt av arbetet är beteendeförändringar kopplade till projektets fokusområden som förväntas ha
positiv verkan bortom de som direkt är involverade i programmet.
De sex öppna förskolor som uppförts under projektets gång ger numer barn under fem år tillgång
till näringsriktig mat, löpande hälsouppföljningar och en kreativ miljö för lärande och utveckling.
För att säkerställa barns näringsintag i hemmet har även matlagningskurser för vårdnadshavare
arrangerats. Totalt deltog närmare 2000 personer vid utbildningstillfällena under året och har
därmed fått ökade kunskaper i hur man förbereder och tillagar näringsrik kost som möter små
barns särskilda behov.
Motståndskraftiga samhällen och ökad biologisk mångfald i Uganda
I samarbete med Naturskyddsföreningen driver vi ett projekt som syftar till att ge småbrukare
verktyg att gå från ett kemikaliebaserat till kemikaliefritt agroekologiskt jordbruk. Genom den
ökade biologiska mångfalden rustas både människor och jord bättre inför väderförändringar och
klimatkatastrofer. Det fyraåriga projektet (april 2018 till juni 2022) genomförs i två av The Hunger
Projects epicenterområden i Uganda och finansieras av Svenska Postkodlotteriet.
De 229 småbrukarfamiljer som projektet vänder sig till har under året deltagit i utbildningar på
demonstrationsodlingar vid Namayumba och Iganga epicenter, samt fått individuell rådgivning vid
sina egna gårdar. På småbrukarnas gårdar och fält finns nu hög biologisk mångfald med mängder
av olika sorters grödor, samt flera olika sorters djur. Åtta bondekooperativ har skapats med syfte
att underlätta försäljning och förädling av ekologiskt certifierade jordbruksprodukter.
Kooperativen har sett en ökning på 20–30 procent av den egna genomsnittliga inkomsten till följd
av ökade skördar. Under 2021 sålde 64 procent av alla kvinnor och 32 procent av alla män
produkter från den egna gården, vilket går att jämföra med 2018 då dessa siffror låg på 1,5 procent
respektive 0,5 procent.
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Främja kvinnors deltagande i demokratiska processer i Indien
I samarbete med The Hunger Project Indien genomförs ett program med fokus på ledarskaps- och
kapacitetsutveckling hos folkvalda kvinnliga politiker på byrådsnivå. Programmet genomförs i
femåriga cykler i fas med lokalvalen i Indien. Programmet ger de folkvalda kvinnliga ledarna
förutsättningar att utöva sina politiska mandat och därmed möjligheter att skapa effektiv
förändring och säkerställa matsäkerhet, hälsovård och utbildning i sina lokalsamhällen.
Programmet har sedan 2017 genomförts i delstaterna Uttarakhand och Odisha med finansiering
från ForumCiv.
Under 2021 engagerades drygt 3 000 folkvalda kvinnliga ledare i programmet. Totalt arrangerades
349 möten i de två delstaterna för att utveckla trygga plattformar för samverkan mellan de
folkvalda kvinnorna. I delstaten Uttarakhand genomfördes 68 utbildningstillfällen med fokus på
kapacitetsutveckling i ledarskap och teknisk förvaltning samt 10 utbildningstillfällen för
nuvarande och tidigare folkvalda ledare med fokus på mentorskap. I Odisha organiserades 60
utbildningstillfällen för potentiella framtida kvinnliga ledare där 1 000 kvinnor deltog och fick
ökade kunskaper om valprocessen och hur nomineringar går till.
Arbete för att minska barnäktenskap
The Hunger Project stärker människor att säga ifrån när de ser att flickor är på väg att giftas bort,
och samordnar hela samhällen att arbeta mot barnäktenskap. En viktig komponent i arbetet är
påverkansarbete gentemot lokala myndigheter. The Hunger Project verkar för att lagstiftning som
främjar flickors rättigheter införs och att de lagar som redan finns på plats efterlevs.
Globalt har barnäktenskapen ökat de senaste åren. En av orsakerna är konsekvenser av covid-19pandemin. The Hunger Project har trots pandemin kunnat hålla i gång delar av den verksamhet
som syftar till att motverka barnäktenskap.
I Ghana arbetar The Hunger Project intensivt med flickors rättigheter, bland annat i ett projekt mot
barnäktenskap där flickor och pojkar, lärare, sjukvårdspersonal, religiösa, traditionella och
politiska ledare, samt vårdnadshavare utbildas i frågor kopplat till sexuell reproduktiv hälsa och
barns rättigheter. Under 2021 har The Hunger Project i Ghana arrangerat flertalet
utbildningstillfällen om de negativa effekterna av barnäktenskap och om de skadliga normer som
bidrar till ojämlikhet mellan könen. Totalt 1 547 personer deltog under året.
I Indien driver The Hunger Project utbildningskampanjen Addressing Child, Early and Forced
Marriage. Arbetet går framför allt ut på att stärka tonårsflickor att själva våga säga nej till
barnäktenskap och gå samman för att förhindra när en flicka i deras närhet blir utsatt. Med målet
att skapa en miljö där flickor själva får bestämma över sin framtid och om, när, och med vem de
ska gifta sig arbetar The Hunger Project med att skapa skyddsnät och stödgrupper för unga flickor,
samt med att främja generationsöverskridande dialoger. I Uttarakhand deltog under 2021 100
flickor i utbildningstillfällen och under 2022 kommer kampanjen att börja drivas även i Madhya
Pradesh och Bihar.
I Bangladesh har The Hunger Project grundat och leder nätverket National Girl Child Advocacy
Forum (NGCAF) som bevakar och driver på förändring kring frågor som rör flickors rättigheter.
Arbetet mot barnäktenskap och för flickors rättigheter är ett stort fokus för både påverkansarbetet
och programmen i Bangladesh. I Bangladesh genomför The Hunger Project även kampanjen Safe
School for Girls med målet att förhindra barnäktenskap och möjliggöra för fler flickor att stanna
kvar i skolan.
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Under 2021 genomfördes 40 kampanjer i Bangladesh för att stoppa barnäktenskap som totalt
nådde 1 234 personer. Det hölls 1 161 föräldramöten för att mobilisera föräldrar till att förhindra
flickors avhopp från skolan och på dessa deltog 5 327 män och 19 369 kvinnor. I Bangladesh stöttar
dessutom The Hunger Project flickor och kvinnor från familjer som lever i fattigdom att bilda
självhjälpsgrupper. Från och med 2020 har det bildats 562 självhjälpsgrupper i landet med totalt 15
479 medlemmar.

Epicenterstrategin i Ghana
Boti epicenter mot självförsörjning
2009 initierade The Hunger Project mobiliseringen av ett epicenter i Boti i östra Ghana som
förväntas nå självförsörjning i slutet av 2022. För att förbereda epicentret för självförsörjning har
fokus under året varit att stärka kapaciteten bland volontärer och i epicenterkommittén så att de
efter självförsörjning har kunskap och möjlighet att fortsätta organisera utbildningar baserade på
de behov som finns i området. De volontära utbildarna har genomgått utbildningar inom områden
såsom näring och hälsa, jordbruk, jämställdhet samt utveckling av hushållsekonomier. Den
utvärdering som genomfördes i slutet av 2020 visade på ett behov av att säkerställa tillgång till
rent vatten i området för att främja bättre hälsa. Därför har det under året genomförts kampanjer
och möten med lokala beslutsfattare så att resurser tillsätts för att möta de behov som
epicenterledningen identifierat. Totalt deltog 35 personer från epicenterområdet i
påverkansinsatsen.
Obenyemi epicenter mot självförsörjning
Precis som för Boti epicenter initierades mobiliseringen av Obenyemi epicenter 2009. Obenyemi
nådde självförsörjandestatus 2020 men The Hunger Project har fortsatt närvaro i området för att
stegvis avveckla aktiviteterna, något som vanligtvis pågår under två år från det att epicentret når
självförsörjning. Bland annat organiserades under 2021 möten med epicenterledningen för att
följa upp den fortsatta utvecklingen.
Covidprojekt i Ghana
Covid 19-pandemin har drabbat Ghana, som så många andra länder, hårt. Alla landets sektorer har
påverkats direkt eller indirekt av pandemin men värst drabbad blev hälsosektorn. Landets
vårdcentraler och sjukhus hade i många fall bristfällig kapacitet att hantera den stora andelen
covid-patienter, det fanns för få platser och ingen strategi för vart misstänka fall skulle placeras i
karantän. På grund av bristfällig skyddsutrustning blev många i vårdpersonalen själva sjuka, och
en generell misstro mot sjukvården spreds i landet.
Som en respons på problemen i landet initierade The Hunger Project ett covid 19-projekt med
målet att stärka motståndskraften i samhället, skapa medvetenhet bland samhällspartners och
stärka befintliga system för att minska spridningen av pandemin. Med stöd av The Hunger Project
har vårdpersonal vid epicenterklinikerna fått utbildning om förebyggande åtgärder, kontroll och
hantering av covid 19 samt skyddsutrustning. The Hunger Project har stöttat installationen av
handtvättsanordningar för att möjliggöra enklare tillgång till regelbunden handtvätt i byar som
nås av epicenterverksamheten. De olika epicenteranläggningarna i landet har dessutom
samarbetat med statliga myndigheter för att tillhandahålla och administrera vaccin.
Utöver dessa insatser har The Hunger Project Sverige även skickat finansiering genom den globala
organisationen dit behoven varit som störst under året.
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Verksamheten i Sverige
The Hunger Project Sverige registrerades som stiftelse i Sverige 1984 med målet att främja ett
världsomfattande åtagande att avskaffa kronisk hunger. The Hunger Project Sverige arbetar med
insamling, kommunikation, opinionsbildning, påverkan och programutveckling.
Genom relationsdriven insamling skapas möjligheter för människor i Sverige att ta del i arbetet
med att avskaffa världshungern och genom kommunikations- och påverkansarbete bidrar vi till en
opinion för, och beslut som främjar, ett slut på kronisk hunger.

Insamling
The Hunger Projects målgrupper för insamling är privatpersoner, företag och
stiftelser/organisationer.
Under 2021 inleddes ett nytt strategiskt samarbete mellan The Hunger Project och Matsmart.
Tillsammans ska vi lyfta lösningar för att minska hunger och skapa ett mer hållbart matsystem.
Insatserna samlas runt Matsmarts nya varumärke By Motatos.
I samarbete med Ur&Penn säljs en svart ring mot barnäktenskap som varit en fortsatt framgångsrik
insamlingskampanj. Ringen har även bidragit starkt till synlighet i sociala medier under
hashtaggen #ingaflerbarnbrudar. Den, och andra produkter som ett symboliskt halsband mot
hunger samt digitala gåvobevis, säljs i The Hunger Projects gåvoshop på hemsidan.
Under november och december genomfördes för andra året julkampanjen “Årets julvärld – en
värld fri från hunger” där 2 000 julgranskulor såldes till förmån för The Hunger Projects arbete.
Kampanjen syntes i tv-kanalen “Godare” samt på sociala medier och fick stor spridning.
Under 2021 påbörjades ett arbete med att strukturera bearbetning av större gåvor från privata
investerare samt strategiska partnerskap. Det är ett långsiktigt arbete som redan under året gett
ett positivt utfall och som fortsätter framåt.
En stor del av insamlingen kommer från stiftelser och organisationer. Utöver att vårda relationer
med befintliga stiftelser har vi arbetat löpande med att identifiera och söka nya samarbeten.
Under 2021 skrevs ett nytt tvåårigt avtal med ForumCiv för finansiering av verksamheten i Indien.
Kommunikation
En viktig del i The Hunger Project Sverige arbete är att sprida kommunikation och information om
kronisk hunger och ge röst åt människor världen över som lever i hunger. Ökad
varumärkeskännedom är också en viktig del, då det är en förutsättning för att generera intäkter
både på kort och lång sikt. Genom att arbeta med att stärka varumärket och öka vår synlighet
tillsammans med investerare blir vi en given samarbetspartner för hungerfrågan.
Under 2021 genomfördes en större informationsinsats med finansiering av Sida genom ForumCiv.
Syftet med projektet var att öka kunskapen om hur kvinnors representation i Indiens lokalpolitik
påverkar jämställdhets- och demokratiutvecklingen i landet samt hur det bidrar till
måluppfyllelsen av mål 5 och 16 i Agenda 2030. Som en del av projektet inhämtade vi material från
Indien i form av foton och intervjuer som visades upp på en fotoutställning på Etnografiska museet
i Stockholm under hösten 2021. I utställningen fick besökaren möta Lokamma, Shahida,
Guthyamma, Laxmi, Jagadevi och Khublata – sex kvinnor som arbetat hårt för en plats i
lokalpolitiken. Anurag Banerjee, Sujata Khanna och Surbhi Mahajan från The Hunger Project i
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Indien har tagit fram foton och texter. I samband med utställningen arrangerade vi seminarier
och webinarier om representation och politiskt deltagande.
Med finansiering av Sida genom ForumCiv släpptes även under hösten 2021 rapporten Unga
makthavare om hunger, som presenterar var riksdagens politiska ungdomsförbund står i frågor
kring hunger, fattigdomsbekämpning och utvecklingssamarbete. Rapporten baseras på en enkät
som de åtta riksdagspartiernas politiska ungdomsförbund besvarat, med frågor om hunger, hur
hunger ska avskaffas och om Sveriges roll i det internationella utvecklingssamarbetet.
Den 13 oktober möttes ungdomsförbunden i en debatt för att presentera och argumentera för sina
lösningar. Debatten hölls på Medelhavsmuseet i Stockholm.

Påverkan och opinion
The Hunger Project grundades för att informera om kronisk hunger, dess underliggande orsaker
och hur den kroniska hungern skiljer sig från svält i humanitära kontexter. Ett uppdrag som är
särskilt viktigt nu när hungern ökar.
Organisationen har under året fortsatt att satsa på att utveckla det mediala arbetet och
påverkansarbetet. Under 2021 har vi skrivit nio debattartiklar som publicerats i lokalpress,
tidningen Omvärlden och ETC. Utöver debattartiklarna har vår verksamhet lyfts i Omvärlden och
Landets fria tidning.
Påverkansarbetet har stärkts ytterligare genom anställningen av en ny medarbetare med fokus på
påverkan och program. Det har bland annat möjliggjort en ökad aktiv närvaro i Concordnätverket,
ett forum där civilsamhället samverkar för att driva påverkansarbete.

Pandemins påverkan på verksamheten
Verksamheten i Sverige
Hela samhället har påverkats av effekterna av pandemin och vi har sett förändrade mönster hos
våra målgrupper för insamling. Privatpersoner är det insamlingssegment som fortsatt växa
samtidigt som vi sett att företag haft interna utmaningar som prioriterats framför externa
partnerskap. The Hunger Project Sverige har en trogen bas av investerare från samtliga segment
som under pandemin valt att växla upp sitt engagemang då de velat bidra till att möta de ökade
behoven i verksamheten.

Internationellt
Pandemin har drabbat människor som lever i hunger och fattigdom hårt. Behovet av att bygga
motståndskraftiga samhällen, fria från hunger, har sällan varit större och tydligare. Många av de
människor som nås av The Hunger Projects program lever på inkomster från småskaliga jordbruk
och de har drabbats av höjda priser på utsäde och gödsel, vilket lett till mindre skördar.
Nedstängda marknader har också lett till förlorad inkomst. Sammantaget har pandemin slagit hårt
mot människors möjligheter till inkomst och att skaffa tillräckligt med näringsrik mat för sig och
sin familj.
För The Hunger Projects program har pandemin inneburit ett arbete med att ställa om och
anpassa verksamheten utifrån pandemins nya omständigheter, exempelvis krav på social
distansering.
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The Hunger Projects metod för samhällsledd utveckling har visat sig fungera särskilt bra när
samhällen stängts ned och isolerats från omvärlden. I början av krisen låg The Hunger Projects
prioritering på att säkerställa att uppdaterad och rätt information nådde ut till samtliga 14 500
lokalsamhällen där vi är aktiva. Genom lokal närvaro och utbildade lokala volontärer kunde vi
snabbt säkerställa att information nådde även de mest avlägsna byarna. Över 100 000 människor
deltog i kunskapshöjande workshops inom ämnet vatten, hygien och sanitet.
Under pandemin har The Hunger Project särskilt prioriterat följande arbete:
●
●
●
●
●

Skapa medvetenhet och förståelse för hur varje individ behöver skydda sig och sina
medmänniskor.
Säkerställa tillgång till handtvättanordningar; identifiera och isolera personer med
symptom för att därefter länka dem till lokala sjukvårdsarbetare.
Länka pågående humanitära insatser till de hushåll som behöver direkt stöd.
Främja och utbilda i lokala lösningar för att öka matsäkerheten och minska risken att fler
människor hamnar i undernäring eller svält till följd av pandemin.
Stärka lokalsamhällens gemenskap för att motverka stigmatisering, spridning av falsk
information samt motverka våld mot kvinnor och barnäktenskap.

I stället för uppföljningsresor till de olika verksamhetsområdena har uppföljning gjorts digitalt.

Uppföljning och utvärdering
The Hunger Project arbetar med en datainsamlingsmetod som kallas Participatory Monitoring and
Evaluation. Det som särskiljer denna metod från andra, och är en central del i arbetet, är att data
återrapporteras tillbaka till samhället. Människor värdesätts därmed som mer än
informationskällor och blir aktiva deltagare i utvecklingsarbetet och får verktyg för att kunna bidra
på ett effektivt sätt. Genom metoden skapas en återkopplingsprocess som sammanlänkar
programutförandet direkt med de förväntningar som finns i lokalsamhällena. En förutsättning för
att lyckas är att alltid arbeta ur ett rättighetsbaserat perspektiv med lokalt ägarskap i fokus. I varje
programland där The Hunger Project arbetar finns minst en anställd som är uppföljnings- och
utvärderingsansvarig. Den information som samlas in på gräsrotsnivå samlas ihop och analyseras
globalt för att sedan skickas tillbaka till programländerna. Där synliggörs, granskas och diskuteras
hur programmen kan utvecklas och förbättras på lokal nivå tillsammans med deltagarna i
utvecklingsprogrammen.
Indikatorer
The Hunger Project mäter resultat på kvartals-, års- och treårsbasis. Det vi mäter är: mål, inputs
(finansiella och mänskliga resurser), aktiviteter (utbildning, workshops och samhällsledda
projekt), outputs (antal utbildade personer, antalet genomförda projekt), outcomes (ökad tillgång
till resurser, stärkt kapacitet) och långsiktiga effekter (förbättrade försörjningsmöjligheter,
utvecklade samhällen, förändringsprocesser).
Utvärdering av epicenterstrategin
För att uppnå självförsörjning i The Hunger Projects nio afrikanska programländer arbetar vi med
epicenterstrategin vars syfte är att förändra samhällen präglade av fattigdom och kronisk hunger
till samhällen som är självförsörjande där människor har möjlighet och förutsättningar att driva
utvecklingen vidare. Epicenterstrategin genomförs i fyra faser som normalt förverkligas inom 8–10
år. I dag finns totalt 46 epicenter där The Hunger Project har aktiv närvaro och ytterligare 66 som
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nått självförsörjandestatus. Att nå självförsörjandestatus innebär att The Hunger Project har
börjat avveckla sin närvaro i dessa områden.
För att bli självförsörjande finns en rad olika kriterier. Bland annat måste epicentret äga
rättigheterna till marken, ledarna måste vara demokratiskt valda och epicentret måste ha en
stadig och tillförlitlig inkomst. När ett epicenter nått status som självförsörjande fasar The Hunger
Project successivt ut sin närvaro. I ett urval av de självförsörjande epicentren genomförs
utvärderingar tre till fem år efter att The Hunger Project lämnat området.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Verksamhet i Sverige
Utökat team
The Hunger Project Sverige har under 2021 anställt två nya kollegor för att strategiskt kunna satsa
på programutveckling och påverkan samt insamling mot målgruppen filantroper och större
partnerskap.
Internationell verksamhet
Under 2021 har det pågått ett genomgripande arbete över hela organisationen med en ny strategi
som nu är klar. Strategin gäller för kommande femårsperiod, 2022–2026, och The Hunger Project
Sverige har deltagit i flertalet globala arbetsgrupper samt har en plats i den nytillsatta
strategigruppen på global nivå.

Resultat och ställning
Intäkter Sverige
The Hunger Project Sverige samlar in medel från stiftelser, organisationer, företag och
privatpersoner. Under 2021 uppgick intäkterna till 25,8 mkr (27,3 mkr), vilket motsvarar en
minskning med 5,5% från föregående år. Minskningen beror främst på avslag på större
ansökningar samt lägre intäkter från företag. Intäkterna från privatpersoner är något högre än
2020.
Ett resultat av de ökade satsningarna på digital insamling har bland annat resulterat i 11% fler
månadsgivare under 2021.
Kostnader Sverige
Totalt uppgick våra administrations- och insamlingskostnader 2021 till 3,2 mkr vilket motsvarar
12,3 % av våra totala intäkter (3,1 mkr, 11,5 %). Enbart Insamlingskostnader 2021 uppgick till 2,2
mkr motsvarande 8,4 % av totala intäkter (2,0 mkr, 7,5 %) och administrationskostnader till 1,0
mkr, motsvarande 4,0 % (1,1 mkr, 4,0%).
The Hunger Project Sveriges insamlings- och administrationskostnader utgörs främst av
personalkostnader.
Ändamålskostnader, den andel av de insamlade medlen som går till ändamålet som består av
programverksamhet, information-och opinionsbildning samt uppföljning och utvärdering av
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verksamheten, uppgick till 21,5 mkr eller 83,3 % av de totala intäkterna (23,9 mkr, 87,5 %). Av
dessa användes 17,3 mkr (20,0 mkr) i internationella program.
Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning
The Hunger Project Sverige har uppvisat ett överskott de senaste fem åren och resultatet för 2021
blev ett överskott på 1,1 mkr. Det balanserade kapitalet uppgår till 3,1 mkr och totala egna
kapitalet uppgår till 4,9 mkr.
Fördelning av insamlade medel 2021
Vår insamling kommer från bidrag (främst stiftelser och organisationer) samt gåvor
(privatpersoner och företag).
Fördelning av intäkterna:
• Stiftelser och organisationer: 18,8 mkr eller 72,9 %
• Privatpersoner: 5,7 mkr eller 22,1 %
• Företag: 1,3 mkr eller 5,0 %
2021 investerade 15 företag/individer/stiftelser mellan 25 000–99 000 kr/år.
12 företag/individer/stiftelser investerade mellan 100 000–499 000 kr och fem
företag/individer/stiftelser investerade 500 000 kr eller mer. Snittgåvan för autogirobetalningar i
december 2021 var 132 kr (134 kr).
Jämförande resultat (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

Intäkter

25 829

27 269

25 303

23 292

20 444

-varav gåvor

15 267

15 320

13 589

13 826

13 492

-varav bidrag

10 225

11 639

11 328

9 147

6 952

337

310

386

320

0

Ändamålskostnader

-21 523

-23 861

-21 114

-19 680

-17 199

Insamlingskostnader

-2 161

-2 043

-2 257

-1 722

-1 605

Administrationskostnader

-1 026

-1 090

-1 055

-844

-804

1 119

274

877

1 047

836

Ändamålskostnader/totala intäkter

83%

88%

83%

84%

84%

Administrations- och
Insamlingskostnader/totala intäkter

12%

11%

13%

11%

12%

-varav nettoomsättning

Verksamhetsresultat
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Svenska Postkodlotteriet
Stiftelsen The Hunger Project Sverige är sedan 2012 förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet
och har sedan dess mottagit närmare 74 000 000 mkr.
Riktade medel (öronmärkta medel)
Under året erhöll vi 5,4 mkr från ForumCiv för fortsatt stöd till verksamheten i Indien och
delstaterna Odisha och Uttarakhand, inom ramen för programavtalet med ForumCiv för perioden
2022–2023. Ytterligare 395 tkr erhölls från ForumCiv för fotoutställningen Folkvalda att leda, samt
100 tkr för rapporten Unga politiker om hunger och 100 tkr för en informationskampanj om
samhällsledd utveckling.
Riktade medel från företag har erhållits för programimplementering i Ghana och Bangladesh.
Riktade medel för specialprojekt finansierade av Svenska Postkodlotteriet har förts över till Ghana,
Malawi och Uganda.
Under 2021 har The Hunger Project Sverige även skickat riktade medel till internationella
verksamheter för att stoppa barnäktenskap.
Oriktade medel (icke öronmärkta medel)
Under 2021 har oriktade medel överförts till The Hunger Projects program i Bangladesh, Ghana,
Indien och Uganda. Oriktade medel har även skickats genom den globala organisationen dit
behoven varit som störst under året.

Användning av finansiella instrument
The Hunger Project Sveriges kapitalplaceringspolicy reglerar förvaltningen av The Hunger Projects
kapital och finansiella tillgångar. Stiftelsen ska placera likvida medel i bankkonto. Placering skall
ske i svenska kronor på bankkonto hos någon av de stora svenska affärsbankerna, utan någon
risk, varken kreditrisk eller ränterisk och ej längre bindningstid än 1 år.

Förvaltning
Styrelse
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten samt fattat beslut Per-Capsulam vid två
tillfällen, även dessa beslut har protokollförts. Styrelsen hade vid årets början sex ordinarie
ledamöter. Vid årsmötet för The Hunger Project Sverige valdes samtliga sex ledamöter om på nya
mandatperioder. Tove Jensen och Carl-Diedric Hamilton valdes till suppleanter i ytterligare ett år.
The Hunger Project Sveriges styrelse bestod 2021 av: Ordförande Marie Wallenberg, (6 av 6 möten),
Annica Sohlström (6 av 6 möten), Mattias Hammarqvist (6 av 6 möten), Helena Norder (6 av 6
möten), Silvia Ernhagen (6 av 6 möten), Cari Hårderup (5 av 6 möten) samt suppleanterna Tove
Jensen (6 av 6 möten) och Carl-Diedric Hamilton (5 av 6 möten).
Mellan mötena har vd uppdaterat styrelsen genom regelbundna nyhetsbrev och vid viktigare
händelser via e-post och telefon. Inom styrelsen finns tre kommittéer. Finanskommittén har som
uppgift att stötta vd med finansiell uppföljning och kontroll samt större beslut som rör
organisationens ekonomi. Nomineringskommitténs primära uppgift är leda arbetet med att
förbereda rekryteringar till styrelsen för att säkra en bred kompetens. Risk and Compliance
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kommittén bidrar till att främja en god styrning och kontroll av Stiftelsen. Kommittéerna
sammanträder vid behov och rapporterar tillbaka till styrelsen vid ordinarie möten. Samtliga
kommittéer har av styrelsen fastställda arbetsordningar som årligen utvärderas och fastställs vid
styrelsens möte under kvartal två.
Samtliga styrelsemedlemmar har utfört styrelsearbetet ideellt.
Personal
The Hunger Project Sverige inledde 2021 med sex anställda, varav vd var en. Under året har två nya
medarbetare tillkommit. The Hunger Projects medarbetare arbetar med ekonomi, insamling,
kommunikation, programutveckling och påverkan.
Frivilligt engagemang
Under året har fem praktikanter genomfört sin praktik hos The Hunger Project Sverige. De har haft
utsedda handledare och bland annat hjälpt till med administration, event, kommunikation och
insamling. I slutet av året hade vi ett större insamlingsevent där 16 volontärer hjälpte till. Vi
engagerade även sju kända personer under julkampanjen; Rickard Olsson, Frida Ronge, Martin
Lidberg, Mackan Edlund, Zinat Pirzadeh, Pa Modou Badjie och Yankho Kamwendo filmades alla när
de hängde upp sina julgranskulor i vår ”studio” och uppmanade The Hunger Projects följare att
göra samma sak.
Kontor
The Hunger Project Sverige har kontorsplatser hos Thurne Sweden på Lugnets Allé 1, Hammarby
Sjöstad, Stockholm. Under året har arbetet i stor utsträckning skett hemifrån på grund av covid-19.
Webbutik
The Hunger Project har webbutik på thehungerproject.se/gavoshop där vi säljer både fysiska gåvor
och gåvokort. Intäkterna går till arbetet med att bekämpa hunger.
Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige
The Hunger Project Sverige innehar 90-konto och står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.
Organisationens 90-konton är: BG: 901–99 77, PG: 90 19 97-7 samt 90 00 94-4 och swishkonto
901 99 77.
The Hunger Project Sverige följer Giva Sveriges kvalitetskod och upprättar årligen en effektrapport
som publiceras på hemsidan.
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), Giva Sveriges
styrande riktlinjer för årsredovisning och BFNAR 2020:1.
Revisor
För revisionen anlitades auktoriserad revisor Tomas Mathiesen vid KPMG som ansvarig revisor och
auktoriserad revisor Fredrik Sjölander som hans suppleant.
Kontakt
Organisationsnummer: 802010–8315
Hemsida: www.thehungerproject.se (global: thp.org)
E-post: info@thehungerproject.se
Adress: Lugnets Allé 1, 120 65 Stockholm
Telefonnummer: 08-35 23 30
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Hållbarhetsupplysningar
Arbetsmiljö
The Hunger Project arbetar utifrån ett coachande förhållningssätt där varje medarbetare utmanas
och stöttas att nå sin fulla potential. Det är en platt organisation med stort fokus på självledarskap
vilket innebär att samtliga medarbetare i sin roll har stort handlingsutrymme. Öppna dialoger och
att allas åsikter kommer fram värdesätts då vi vet att vi alla arbetar mot samma mål.
Vi vet att mångfald gör oss till en bättre organisation och arbetsplats. Därför strävar vi i våra
rekryteringsprocesser efter mångfald i erfarenhet, kompetens och bakgrund.
The Hunger Project har en uppförandekod som samtliga anställda och styrelseledamöter årligen
går igenom och signerar. Den innehåller riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas på ett etiskt,
socialt och miljömässigt riktigt sätt och finns publicerad på organisationens hemsida.
The Hunger Project Sverige är ansluten till kollektivavtalet för tjänstemän inom civilsamhället
tecknat mellan arbetsgivarorganisationen Fremia och Akademikerförbundet.
The Hunger Project Sverige är en arbetsplats där det ges goda förutsättningar att kombinera
familjeliv med karriär och vi har en flexibel approach till hemmajobb/kontorsjobb. Som ett led i
arbetet med hälsa och psykosocial arbetsmiljö erbjuder The Hunger Project Sverige
friskvårdsbidrag samt friskvårdstimme till alla anställda. Behov av kompetensutveckling
tillgodoses i dialog mellan vd och medarbetare. För att säkerställa att medarbetarna trivs på
arbetsplatsen och med ledningen har anonymiserade personalenkäter genomförts under året.
Miljö
The Hunger Project Sverige beaktar miljöperspektiven i det dagliga arbetet genom att:
●
●
●
●
●

I all verksamhet hushålla med naturresurser och energi.
Använda minsta möjliga mängd förbruknings-och kontorsmaterial.
Reparera och återanvända produkter i största möjliga utsträckning i stället för att köpa
nytt.
Använda miljömärkta produkter i största möjliga utsträckning.
Uppmanar medarbetare att åka kollektivt eller cykla till kontoret samt att vid inrikesresor
välja tåget framför bilen och flyget.

Förväntad framtida utveckling
Ny global strategi 2022–2026
Under 2021 antogs en ny strategi för hela globala The Hunger Project som anger fokus och riktning
för organisationens kommande arbete under 2022–2026. Strategin tar upp områden som privat
sektor, partnerskap, innovation och lärande samt nästa generation. Ett arbete har påbörjats för att
applicera den nya globala strategin på The Hunger Project Sveriges verksamhet och fokus de
kommande åren.

Stiftelsen The Hunger Project Sverige | Lugnets allé 1, 120 65 Stockholm | Tel: (08) 735 23 30 | www.thehungerproject.se

 Signerat

2022-03-31 11:40:53 UTC

12

Oneflow ID 2858689

Sida 13 / 23

Under 2021 genomfördes upphandling av ett nytt CRM-system vilket kommer driftsättas under
2022. För detta arbete har en ny medarbetare rekryterats in som påbörjar sin anställning i maj
2022.
Fortsatt ökad hunger i världen – konflikter ökar hunger ytterligare
Rapporten State of Food Security and Nutrition in the World 2021 anger att upp till 811 miljoner
människor lever i hunger – vilket är en ökning med 161 miljoner människor sedan 2019. I
kombination med pandemins ekonomiska effekter och en eskalerande klimatkris är konflikter en
stor orsak till att hunger ökar i världen. Varje gång våldsamma konflikter stör en region tvingas
människor in i hunger och svält. FAO varnar nu för att nära 18 miljoner människor står inför akut
matosäkerhet och svält i Etiopien, en kris som främst har utlösts av regionala konflikter. Även
invasionen av Ukraina kommer att leda till osäker tillgång till mat för många människor.
Precis som med pandemin är det de redan utsatta som drabbas hårdast av konflikter, likaså av
klimatförändringar. Det är svårt att förutse pandemier och dess konsekvenser, ingen kunde förutse
covid19-pandemin. The Hunger Project kan bara konstatera att arbetet med att stärka
lokalsamhällen och bygga motståndskraftiga samhällen är grundläggande för att nå en mer
hållbar och rättvis värld, och behovet är idag stort.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
Under det första kvartalet 2022 har The Hunger Project Sverige erhållit besked om basstöd (7 mkr)
samt ett treårigt projektstöd för verksamhet i Mexiko (7 mkr) från Svenska Postkodlotteriet. Under
det första kvartalet erhölls även bidrag om 100 tkr för ett informationsprojekt från ForumCiv.
Styrelsen bevakar utvecklingen av kriget i Ukraina och analyserar löpande hur situationen kan
komma att påverka stiftelsens verksamhet.
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RESULTATRÄKNING
RESULTATRÄKNING (tabell)
Belopp i tkr
2021

2020

STIFTELSENS INTÄKTER
Verksamhetsintäkter
Gåvor

Not 3

15 267

15 320

Bidrag

Not 3

10 225

11 639

337

310

25 829

27 269

Ändamålskostnader

-21 523

−23 861

Insamlingskostnader

-2 161

−2 043

Administrationskostnader

-1 026

−1 090

-24 710

−26 994

1 119

275

5

32

Finansiella kostnader

-2

0

Summa finansiella investeringar

3

32

Skatt

-3

0

1 119

307

Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter

STIFTELSENS KOSTNADER
Verksamhetskostnader

Summa verksamhetskostnader
VERKSAMHETSRESULTAT

Not 4, 5

RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR
Finansiella intäkter

ÅRETS RESULTAT
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BALANSRÄKNING
BALANSRÄKNING (tabell)
belopp i tkr
2021-12-31

2020-12-31

40

16

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
KORTFRISTIGA FORDRINGAR

Kundfordringar
Övriga fordringar

Not 6

1 091

1 958

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Not 7

96

184

Summa kortfristiga fordringar

1 227

2 158

Kassa och bank

6 484

9 386

Summa omsättningstillgångar

7 711

11 544

Summa tillgångar

7 711

11 544

2021-12-31

2020-12-31

Ändamålsbestämda medel

1 800

1 000

Balanserat kapital

1 989

2 482

Årets Resultat

1 119

307

SUMMA EGET KAPITAL

4 908

3 789

246

252

1 808

6 737

143

59

606

707

SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER

2 803

7 755

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 711

11 544

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Erhållna ej nyttjade bidrag

Not 8

Övriga skulder
Upplupna kostnader

Not 9
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FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Ingående balans

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat
resultat

1 000

Disposition av föregående års resultat

Årets
resultat

Totalt eget
kapital

2 482

307

3 789

307

−307

0

1 119

1 119

Årets resultat
Ändamålsbestämt av styrelsen
Utgående balans

800

−800

1 800

1 989

0
1 119

4 908

Bokslutskommentarer
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår. I årsredovisningen har även de
upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen är medlem i Giva Sverige
och följer Giva Sveriges kvalitetskod.
Tillgångar och skulder
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 och värderas till verkligt värde.
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.
Skattepliktig verksamhet
The Hunger Project är registrerade för moms och inkomstbeskattning för vissa aktiviteter som
konkurrerar med kommersiella aktörer. Det innefattar 2–3 försäljningsaktiviteter per år.
Ändamålskostnader
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med att
uppfylla stiftelsens ändamål enligt dess stadgar. Kostnader för administration som uppstår som en
direkt följd av ett projekt inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.
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.
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Samkostnader
The Hunger Project har samkostnader i form tjänster och varor som nyttjas av alla medarbetare på
kontoret och fördelning av dessa kostnader sker procentuellt på ändamålskostnader,
insamlingskostnader och administrationskostnader med samma fördelning som den procentuella
andelen av arbetstid. Exempel på sådana kostnader är kontorshyra, kontorsmaterial och ITinfrastruktur.
Leasing
Alla The Hunger Projects leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften redovisas
linjärt över leasingperioden.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt
med att de anställda utför tjänsten. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in.
Ändamålsbestämda medel
Inom eget kapital redovisas ändamålsbestämda medel som av styrelsen öronmärkts för visst
ändamål. De ändamålsbestämda medlen utgörs av en kassareserv.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Det finns inga bedömningar som har betydande effekt på de redovisade beloppen i
årsredovisningen, inte heller någon betydande risk för osäkerhet i uppskattningar.
Not 3 Insamlade medel

2021

2020

Företag

1 358

3 186

Allmänheten

5 317

4 834

Svenska Postkodlotteriet

7 701

7 000

891

300

15 267

15 320

6 020

5 346

0

1 850

Svenska Postkodlotteriet

4 205

4 443

Summa erhållna bidrag

10 225

11 639

Gåvor som redovisats i
resultaträkningen

Andra organisationer
Summa insamlade medel

Bidrag som redovisats som intäkt
ForumCiv
Stiftelsen Radiohjälpen

Värdet av probonoprodukter och tjänster uppgår till ca 700 tkr för år 2021. Dessa redovisas inte i
resultaträkningen.
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Not 4 Personal
Medelantalet har uppgått till

2021

2020

Antal

Varav män

Antal

Varav män

Anställda

7

3

7

2

Styrelseledamöter

6

1

6

1

LÖNER OCH ANDRA ERSÄTTNINGAR
2021

2020

677

700

Övriga anställda

2 620

2 399

Totala löner och ersättningar

3 297

3099

Sociala kostnader

1 291

1 063

(varav pensionskostnader)

(254)

(239)

Vd

Av pensionskostnaderna avser 82 tkr (80) organisationens vd. Inga framtida åtaganden finns för att
betala pensioner till tidigare eller nuvarande styrelseledamöter eller vd. Ingen ersättning har under
året betalats ut till organisationens styrelseledamöter. Under året har vi haft 5 praktikanter som
har arbetat heltid ca 2 månader var. I samband med ett event i slutet på året så arbetade 16
volontärer under en heldag. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.
Föregående år 2020 arbetade 4 praktikanter heltid ca 2 månader.
Not 5 Leasing
The Hunger Project leasar framför allt kontorslokaler.
Hyreskostnaderna uppgick 2021 till 240 (180) tkr. Hyresavtalets nya löptid från 2021-01-01 till 202212-31.
Återstående hyreskostnad för kommande år uppgår till:
0–1 år: 240 tkr (240 tkr)
2–3 år: 0 tkr (240 tkr)
Not 6 Övriga fordringar
Vidarebefordrade bidrag, ej förbrukade
Övriga kortfristiga fordringar
Summa övriga fordringar

2021-12-31

2020-12-31

1 085

1 955

6

3

1 091

1 958

Stiftelsen The Hunger Project Sverige | Lugnets allé 1, 120 65 Stockholm | Tel: (08) 735 23 30 | www.thehungerproject.se

 Signerat

2022-03-31 11:40:53 UTC

18

Oneflow ID 2858689

Sida 19 / 23

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna intäkter

50

139

Förutbetalda kostnader

46

45

Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

96

184

2021-12-31

2020-12-31

ForumCiv

434

442

ForumCiv, info

131

147

Postkodlotteriet, specialprojekt Uganda

872

3 892

Postkodlotteriet, specialprojekt Malawi

371

1 556

0

700

1 808

6 737

2021-12-31

2020-12-31

Semesterlöneskuld

263

274

Sociala avgifter

168

161

Upplupna arvoden

156

189

19

83

606

707

Not 8 Erhållna ej utnyttjade bidrag

Postkodlotteriet, covid-projekt Ghana
Summa erhållna ej utnyttjade bidrag

Not 9 Upplupna kostnader

Övriga upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader

Not 10 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Under Q1 2022 har The Hunger Project Sverige erhållit beslut om basstöd från Svenska
Postkodlotteriet på 7 Mkr samt om ett treårigt projektstöd för verksamhet i Mexiko (7 mkr) från
Svenska Postkodlotteriet
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Stockholm, den dag som framgår av våra elektroniska underskrifter

Marie Wallenberg
Ordförande

Annica Sohlström
Styrelseledamot

Cari Hårderup
Styrelseledamot

Helena Norder
Styrelseledamot

Mattias Hammarqvist
Styrelseledamot

Silvia Ernhagen
Styrelseledamot

Malin Flemström
Vd

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

KPMG AB
Tomas Mathiesen
Auktoriserad revisor
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Deltagare
MARIE WALLENBERG Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-31 07:01:57 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MARIE WALLENBERG

Datum

Marie Wallenberg
marie@marie-w.nu
Leveranskanal: E-post

HELENA NORDER Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-31 07:08:44 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Helena Katarina Norder

Datum

Helena Norder
helena.norder@gmail.com
Leveranskanal: E-post

CARI HÅRDERUP Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-31 07:32:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: CARI WOLD HÅRDERUP

Datum

Cari Hårderup
cari@harderup.com
Leveranskanal: E-post

MATTIAS HAMMARQVIST Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-31 07:04:41 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATTIAS HAMMARQVIST

Datum

Mattias Hammarqvist
mattias.hammarqvist@allfunds.com
Leveranskanal: E-post

SILVIA ERNHAGEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-31 08:57:15 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Silvia Sjödahl Ernhagen

Datum

Silvia Ernhagen
silvia.ernhagen@gmail.com
Leveranskanal: E-post
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ANNICA SOHLSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-31 07:12:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Annica Irene Rydelius
Sohlström

Datum

Annica Sohlström
annica.sohlstrom@gmail.com
Leveranskanal: E-post

MALIN FLEMSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-31 07:08:15 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MALIN FLEMSTRÖM

Datum

Malin Flemström
malin.flemstrom@thehungerproject.se
Leveranskanal: E-post

TOMAS MATHIESEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-31 11:40:53 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOMAS MATHIESEN

Datum

Tomas Mathiesen
tomas.mathiesen@kpmg.se
Leveranskanal: E-post
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Till styrelsen i Stiftelsen The Hunger Project Sverige, org. nr 802010-8315

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen The Hunger Project Sverige för år 2021.
Enligt vår 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 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 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 misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 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 avser att upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra detta.

Revisorns ansvar
Våra 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 misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 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 vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra 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 vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi 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 stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi 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.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen The Hunger Project Sverige år
2021.
Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

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

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen.
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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Stockholm, datum i enlighet med digital signatur
KPMG AB

Tomas Mathiesen
Auktoriserad revisor
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Deltagare
TOMAS MATHIESEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-31 11:40:06 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: TOMAS MATHIESEN

Datum

Tomas Mathiesen
tomas.mathiesen@kpmg.se
Leveranskanal: E-post
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