Vår vision är en värld där alla har tillgång
till rent vatten, sanitet och hygien.

Årsberättelse

WaterAid Sverige
1 april 2015 – 31 mars 2016
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Detta är WaterAid
Vår
vision
Vår vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Vårt uppdrag
är att förändra liv genom tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap i hygien i världens
fattigaste samhällen. Vi samarbetar med lokala partners och påverkar beslutsfattare för
hållbarhet och maximal effekt.

Om
oss
WaterAid är en internationell organisation som grundades 1981. Vi finns idag i 37 länder

och vi arbetar med att på olika sätt säkerställa tillgång till rent vatten, sanitet och hygien för
de allra fattigaste. WaterAid har funnits i Sverige sedan 2009. Vi är övertygade om att för
att lyckas utrota extrem fattigdom måste alla människor, överallt få tillgång till rent vatten,
toaletter och kunskap i hygien. Tillsammans kan vi nå dit till 2030, det år som världens
länder kommit överens om att FN:s hållbara utvecklingsmål ska vara uppnådda.

Över 650
miljoner

människor i världen saknar
tillgång till rent vatten.

Över 2,3
miljarder

Världen över tvingas människor ägna miljontals timmar åt att hämta vatten, och barn dör
av diarrésjukdomar som enkelt hade kunnat undvikas. Liv förändras när de timmar som
tidigare ägnades åt att hämta vatten istället kan läggas på arbete eller utbildning. Tillgång
till rent vatten och toaletter tillsammans med kunskap i hygien bidrar till att hålla människor
friska, kvinnor och flickor säkra, och hjälper barn att gå klart skolan.

Hur?
Vi samarbetar med lokala partners och samhällen för att säkerställa långsiktig och

hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och kunskap i hygien. Vi påverkar beslutsfattare
att öka prioriteringarna och insatserna när det gäller dessa livsviktiga frågor. Hela vår
verksamhet bygger på alla våra supportrars och samarbetspartners enorma generositet och
engagemang – från individer till institutioner, företag och andra organisationer.

Varje krona som investeras i vatten
och toaletter ger i snitt fyra kronor
tillbaka i ökad produktivitet.

människor lever
utan en toalett.

Nästan 900 barn
dör varje dag av diarré orsakad
av smutsigt vatten och brist på
toaletter. Det innebär 315 000
barn varje år.

Årsberättelse 2015-2016

Varför?
Utan rent vatten och sanitet hamnar människor i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.

Omslagsbild: Mariane och lille Angelo pumpar vatten i byn Ambohimatsinjo, Antohobe, Madagaskar.
Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala.

Att tvätta händerna med tvål
kan minska risken att drabbas
av diarré med 50%.

Att öka kvinnors tillgång till rent
vatten kan frigöra hundratals
timmar varje år som de istället
kan ägna åt utbildning, inkomstbringande verksamhet, familj, fritid
och engagemang i samhället.

All statistik inklusive källor finner du på wateraid.se > Vårt arbete > Vad det handlar om
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Tillsammans gör vi det möjligt
– generalsekreteraren har ordet

WaterAid Sverige
Stockholm, september 2016

”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna”. Orden är FN:s generalsekreterare Ban Ki-moons, och de sammanfattar året som gått så väl.
2015 har på många sätt varit ett fantastiskt år för WaterAid och för alla vatten- och sanitetskämpar i världen.
I september skrev världens ledare under FN:s globala mål för hållbar utveckling; 17 gemensamma mål för en
bättre värld, där mål nummer 6 handlar om att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten och sanitet
till år 2030. Det målet ligger väldigt nära WaterAids vision, och därför går det nästan att se det som att alla
länder i hela världen har skrivit under på att förverkliga vår vision. En otrolig framgång för oss eftersom WaterAid
under många år har kämpat för att vatten och sanitet skulle få ett eget mål för att markera frågans vikt för en
globalt hållbar utveckling.
WaterAid har också kämpat för att tillgång till vatten och sanitet ska integreras i flera av de andra globala
målen, vilket lyckades. Exempelvis finns tillgång till rent vatten och hygien med som avgörande indikator för
att kunna nå målet om global hälsa. För det är givetvis helt omöjligt för människor att få bra sjukvård så länge
40 procent av alla sjukhus i låginkomstländer saknar tillgång till rent vatten. Och just hur illa det faktiskt är på
många sjukhus fick jag personligen erfara för inte så länge sedan. Under en av familjens resor till släkten i Indien
insjuknade min då fyraårige son i diarré. När alla försök att få i honom vätska misslyckades fick vi ta honom
till ett sjukhus i den lilla stad uppe i bergen där mina svärföräldrar bor. Sjukhuset är det klart bästa i staden,
men även dit tvingades vi ta med eget rent vatten. Det fanns ingen tvål på toaletterna, som min man för övrigt
skrubbade innan vi använde, och rena lakan fick vi hämta hemma. Vi hade tur, och bara några dagar senare
var vår son bättre igen, men tyvärr är det en lycka som föräldrar till nästan en halv miljon barn varje år inte får
uppleva, föräldrar till barn som dör av diarré.

– en del av en global organisation
WaterAid grundades 1981, och idag är organisationen världsledande i arbetet för att alla människor
överallt ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Sedan 2009 finns WaterAid också i Sverige.
WaterAid Sverige är en del av den globala federationen WaterAid international, som samordnar
WaterAids globala arbete. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och
samordnar vårt arbete globalt i de 37 länder där vi finns på plats.
WaterAid Sverige arbetar på olika sätt för att bidra till WaterAids vision om en värld där alla människor
överallt har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Det gör vi genom att samla in pengar till arbetet i
WaterAids verksamhetsländer, uppmärksamma frågan i den svenska debatten, jobba tillsammans med
företag för hållbar produktion, samt att vi försöker påverka beslutsfattare att prioritera vatten, sanitet
och hygien i den svenska utrikes- och biståndspolitiken.

Om 2015 var avtalens och målsättningarnas år så har tiden nu kommit för genomförande. WaterAid har en
oerhört viktigt roll att fylla för att säkerställa att beslutsfattare lever upp till avtalen från 2015, men också att
stötta nationer, organisationer, företag och samhällen att nå målet om universell tillgång till rent vatten, toaletter
och hygien. WaterAid kommer därför arbeta för att länder ska prioritera rent vatten och toaletter i sina nationella
planer. Men vi kommer också att arbeta för att den svenska regeringen, institutioner och företag ska öka
insatserna till vatten, sanitet och hygien. Siffran på hur många människor
i världen som saknar rent vatten sjunker stadigt, men med dagens takt
kommer målet om universell tillgång inte att nås till 2030. Därför
måste insatserna ökas och mer investeras i vatten och sanitet.

Hur WaterAid ska arbeta för
att nå våra mål beskrivs i vår
globala strategi som finns på
wateraid.se > Om oss > Vår strategi

Slutligen vill jag tacka alla våra supportrar; privatpersoner, företag
och institutioner, för era bidrag och ert engagemang. Vi behöver era
röster och ert stöd för att kunna nå ända fram. En värld där alla
människor har tillgång till rent vatten är för första gången inom
räckhåll, men vi kan bara nå dit om vi gör det tillsammans.
Tack!

Cecilia Chatterjee-Martinsen,
Generalsekreterare, WaterAid Sverige

Årsberättelse 2015-2016

Cecilia Chatterjee-Martinsen vid en ny brunn i Konso, Etiopen. Foto: WaterAid/Moniqa Löfstedt

Barn firar den nya latrinen i Aba Roba, Konso, Etiopien. Foto: WaterAid/Anna Kari
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Åtta viktiga händelser för WaterAid Sverige
Sofia Helin – en engagerad röst
för vatten, sanitet och hygien

WaterAid mobiliserade för
allas rätt till rent vatten

”Jag har länge funderat på hur jag kan engagera mig
i någon form av hjälparbete. Att WaterAid jobbar
långsiktigt och målmedvetet med dessa för alla

Årets världsvattendag den 22 mars ägnades åt att
uppmärksamma alla människors rätt till rent vatten. Vi
engagerade våra företagspartners, strategiska partners
och supportrar för att på olika sätt visa sitt stöd för de
650 miljoner människor som fortfarande lever utan rent
vatten. Vi anordnade ett
seminarium i riksdagen kring
frågan, drygt 1100 personer
skrev på vår namninsamling
och ytterligare fler visade sitt
stöd genom olika aktiviteter
på sociala medier. Dagen
uppmärksammades även
i svensk media med bland
annat en längre intervju
i SVT:s morgonprogram
med WaterAids
generalsekreterare Cecilia
Chatterjee-Martinsen.

människor livsviktiga frågor var för mig
helt avgörande. Utan vatten kan ingen
överleva, och utan toaletter kan
jämställdhet aldrig uppnås”, så
kommenterade skådespelerskan
Sofia Helin att hon blev WaterAids
ambassadör. Under året har Sofia
talat om sitt starka engagemang
för vatten, sanitet och hygien i
flera svenska medier och
särskilt uppmärksammat
våra frågor på världstoalettdagen och världsvattendagen.

Partnerföretag reste
till Zambia med WaterAid
I november 2015 reste representanter för
partnerföretagen Pollex, Bravida och Medley
tillsammans med WaterAid Sverige till Zambia.
Syftet med resan var att träffa WaterAid Zambia
och ta del av det arbete som våra partnerföretag
stödjer. Under resan
besöktes exempelvis
slummen Ngo’mbe
där WaterAids lokala
samarbetspartners
har installerat
vattenkiosker, byn
Chinyaka som saknar
rent vatten men som
WaterAid planerar
insatser i, och skolan
Hamangaba där
eleverna nu fått
skoltoaletter.

Årsberättelse 2015-2016

Framtiden börjar med en skoltoalett
En lyckad skolgång hänger inte bara samman med
om man har en bra lärare, utan faktiskt med något så
grundläggande som huruvida det finns skoltoaletter
och tillgång till rent vatten. H&M Foundations globala
program för vatten stödjer WaterAids arbete med att
förse 250 000 skolbarn med rent vatten, toaletter
och hygien i Etiopien, Tanzania, Uganda, Indien och
Pakistan. Arbetet syftar också till att i nationella regelverk
säkerställa att det finns tillgång till rent vatten och
toaletter i skolan. Programmet är
inne på sitt sista år.

Sofia Helin, WaterAids ambassadör. Foto: WaterAid/Anna Schön; Ulrika Modéer, statssekreterare på UD, och Sven Elander, politiskt sakkunnig för biståndsministern,visade sitt stöd.
Foto: WaterAid/Jenny Fors; Resenärer och personal i Zambia. Foto: WaterAid/Petter Gustafsson; En nybyggd skoltoalett i Babatidistriktet i Tanzania. Foto: WaterAid/Mahery Augustine.

Mål 6 – en seger för WaterAid
När de nya globala målen för hållbar utveckling skrevs
under var det inte bara hoppingivande för världens
mest utsatta människor utan även en stor seger för
WaterAids intensiva och målmedvetna påverkansarbete.
WaterAid Sverige har tillsammans med kollegor världen
över varit mycket aktiva i arbetet med att säkerställa
att vatten och sanitet skulle få ett eget
fokus bland de 17 målen. Det lyckade
resultatet är ett bevis på den styrka vår
globala organisation har när vi arbetar
tillsammans och med samarbetspartners
mot gemensamma mål. Det ger hopp
inför uppgiften att nå mål 6 – att alla
människor överallt till år 2030 ska ha
tillgång till rent vatten och sanitet.

6 412 personer
simmade för WaterAid
I oktober arrangerade Medley sponsorsimmet
”Simma för Livet” med syftet att samla in
pengar till vårt arbete, och för varje simmad
meter skänktes 10 öre till WaterAid. Målet
var att hela Sveriges kust på 2 580
kilometer skulle simmas, något som
slogs med råge. Totalt simmade
6 412 personer 4 771 kilometer
vilket gav fantastiska 477 193
kronor till WaterAids arbete i
världens fattigaste samhällen.
Stort tack till alla som deltog!

Sida stödjer WaterAids
globala arbete
En vardag med
värdighet i Uganda
I Ugandas huvudstad Kampala arbetar WaterAid
Uganda med att förbättra livet för invånarna i stadens
slumområden. Det här arbetet är bland annat
finansierat av Svenska PostkodLotteriet. WaterAid
Uganda har tillsammans med lokala partners
byggt handikapptoaletter, reparerat
vattenstationer och även
utbildat flera kvinnokooperativ
i affärsutveckling. De har
också aktivt arbetat med att
påverka stadens politiker
och beslutsfattare. Det har
gett resultat – idag finns en
nationell policy som reglerar
bostadsutveckling i Uganda,
med extra fokus på grön
teknik och billiga bostäder för
låginkomsttagare, självklart
med tillgång till vatten och
sanitet.

Sedan 2014 stödjer Sida WaterAids globala arbete,
med 95 miljoner kronor fördelat över fyra år. I april
besökte Anna Hjärne, som är programansvarig på Sida,
WaterAid Malawi. Så här sammanfattar hon sina intryck
från besöket:
”Jag blev djupt imponerad av att se det nära samarbete
WaterAid Malawi har med olika partners på alla nivåer
i samhället – från nationell till lokal nivå. Jag fick se hur
avgörande det här påverkansarbetet har
varit för att skapa verklig
förändring.”

Kim “Springande Snickaren” Karlsen simmade längst under “Simma för livet”, hela 1,1 mil. Foto: WaterAid/Moniqa Löfstedt; Anna
från WaterAid provar handtagen på en ny handikapptoalett i Kampala. Foto: WaterAid/James Kiyimba; Flickor vid en vattenkiosk i Kasungu, Malawi. Foto: WaterAid/Dennis Lupenga.
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Här finns WaterAid
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miljoner
människor
med rent vatten

miljoner
människor
med sanitet
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miljoner
människor med
hygienutbildning
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7
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Kanada
USA
Nicaragua
Storbritannien
Sverige
Burkina Faso
Ghana
Mali

Siffrorna är ungefärliga. All statistik inklusive källor finner du på wateraid.se > Vårt arbete > Vad det handlar om
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Nigeria
10 Liberia
11 Niger
12 Sierra Leone
13 Senegal
14 Madagaskar
15 Malawi
16 Moçambique
9

36
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Zambia
18 Lesotho
19 Swaziland
20 Sydafrika
21 Etiopien
22 Tanzania
23 Uganda
24 Kenya

17

25 Rwanda

33 Japan

Pakistan
27 Nepal
28 Indien
29 Bangladesh
30 Myanmar
31 Laos
32 Kambodja

34 Östtimor

26

35 Papua

Nya Guinea
36 Australien
37 Solomonöarna
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Här har vi valt att lyfta fyra exempel på hur vi under
det gångna verksamhetsåret har arbetat för att ta
viktiga steg mot att nå vår vision.
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Jämlikhet

Wa
ter
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s

För att nå målet att alla, överallt ska ha tillgång till
rent vatten, toaletter och kunskap om hygien krävs
samordnade globala insatser i kombination med
lokala lösningar som är långsiktigt hållbara. Därför
innehåller WaterAids globala strategi för åren 20152020 fyra strategiska fokusområden; jämlikhet,
hållbara tjänster, integration och hygien.

str
a

Våra mål och vår verksamhet

Vi kommer att
adressera och
utmana de ojämlikheter som hindrar de
fattigaste och mest
marginaliserade
människorna från att
få tillgång till rent
vatten, sanitet
och hygien.

“Nu ser framtiden äntligen ljus ut igen”
Första tecknet på att Ram Bitoli höll på att förlora sin syn var att solen ändrade färg. Hennes syn
försämrades hela tiden men hon hade varken råd med mediciner eller läkarundersökningar, och till
slut var hon helt blind.
Ram bor i slumområdet Rakhi Mandi utanför Kanpur i Indien, och när hon blev blind var det hennes
man Nanhe som fick ta hand om henne. Men Nanhe dog för två år sedan, och sedan dess har Ram
varit helt beroende av familj och grannar för att klara av ens de enklaste saker. Framförallt är det
sonen Sanju som sköter om sin mor, ett arbete som tar upp nästan all hans lediga tid.
Det kanske största problemet för invånarna i Rakhi
Mandi är bristen på toaletter. Det finns inga
offentliga toaletter i slumområdet, och få har
installerat egna toaletter i hemmen. När Ram
därför behövde gå fick hon ledas av sin son till
ett område bakom tågspåren som används av
många för att uträtta sina behov. När Sanju
inte kunde hjälpa henne fick Ram bajsa på
en öppen yta bredvid huset, där alla kunde
se henne. Många gånger undvek hon att äta
eller dricka för att slippa uträtta sina behov.
Tillslut tvingades Sanju att sluta på sitt
jobb, familjens viktigaste inkomst, för att
kunna ta hand om sin mor på heltid.
Men situationen för Ram håller äntligen
på att förändras. Under 2015 har WaterAids
lokala partner i Rakhi Mandi börjat bygga en
toalett i hennes hem, anpassad för
att Ram ska kunna använda den trots sitt
funktionshinder. Ram säger att toaletten
kommer ge både henne och sonen mer
frihet, men kanske framförallt ger den
henne värdigheten tillbaka.
– När toaletten är färdigbyggd kommer all
min smärta försvinna. Nu ser framtiden
äntligen ljus ut igen, säger Ram.

Årsberättelse 2015-2016

Ram Bitoli, ca 65 år, med sin son Sanju Kumar, 22 år, i slumområdet Rahki Mandi i Kanpur, Indien. Foto: WaterAid/Isabelle Neill

Ram Bitoli, ca 65 år, står utanför sitt hem i slumområdet Rahki Mandi i Kanpur, Indien. Foto: WaterAid/Isabelle Neill
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Hållbara
tjänster

Vi kommer att
stödja regeringar och
tjänsteleverantörer för
att stärka de system och
de resurser som krävs
för att tillhandahålla
hållbara vatten-,
sanitets- och
hygientjänster.

Påverkan i det
stora och det lilla
Burkina Faso i Västafrika är ett av världens
fattigaste länder. Av landets 18 miljoner
invånare saknar 14 miljoner tillgång till en
säker toalett och tre miljoner saknar tillgång
till rent vatten. WaterAid arbetar i Burkina Faso
sedan 2003. Arbetet sker i nära samarbete
med lokala partners och är inriktat på att nå de
allra mest utsatta med rent vatten och sanitet.
En stor del av WaterAid Burkina Fasos arbete
är också inriktat på att stötta landets regering
att satsa på åtgärder som ska ge befolkningen
ökad tillgång till vatten, sanitet och hygien.
2015 blev ett mycket framgångsrikt år för
WaterAid i Burkina Faso. Efter flera års intensivt

påverkansarbete gentemot
landets politiker skrevs rätten
till rent vatten in i landets
konstitution. Redan några år
tidigare gav WaterAids
påtryckningar resultat när regeringen
inrättade ett nytt departement enbart
inriktat på vatten, sanitet och hygien.
Detta är övergripande resultat som kommer
vara avgörande för landets möjlighet att ge
hela befolkningen en bättre framtid.
Under året har WaterAid tillsammans med lokala
partners även arbetat konkret med att förbättra
samhällens tillgång till rent vatten. Minoungou Odile
som är 40 år och Bangre Sambo som är 48 år bor i
byn Imbina. Genom WaterAids lokala partner har de fått
utbildning i hur de ska mäta och ta tillvara på byns
regnvatten i ett land som ser effekterna av
klimatförändringarna. Det är ett obetalt hedersuppdrag
som de båda sagt ja till, eftersom de ser det som ett viktigt
sätt att utveckla sin by.
”Vi valdes på ett bymöte. De sa att de behövde en man och en kvinna och att båda skulle kunna läsa
och räkna” berättar Minoungou Odile.
”Innan vi fick vår utbildning visste vi att vatten var viktigt men vi förstod inte hur det fungerade. När
man inte vet hur en sak fungerar är det lätt att man inte heller tar hand om det som man borde”,
säger Bangre Sambo. Han berättar att han lärt sig om allt från hur vatten avdunstar och blir till
regn till hur byn ska anpassa sin odling efter hur stora regnmängder som kommer. Nu har de en
regnmätare som de kontrollerar varje dag. Tidigare kunde byborna diskutera i timmar hur mycket
regn som egentligen kommit, alla utifrån sina egna observationer, men idag vet de, tack vare
Bangres och Minoungous observationer, exakt hur mycket regn byn har fått.
”Kunskap är något man ska dela. När jag är ute och träffar människor lär jag mig massor. Om du är
bra på att lyssna på andra kommer du att lära dig av dem och själv bli klokare” säger Minoungou
Odile som också berättar att hennes vänner kallar henne för en ”vattenkämpe”, en slags vattenpolis
som håller ett vakande öga över hur byborna använder sitt vatten. Hon berättar att hon i sin egen
familj nu är mycket mer noggrann med hur familjen handskas med sitt vatten eftersom hon vet hur
viktigt vattnet är för att familjen ska må bra.

Årsberättelse 2015-2016

Minoungou Odile, 40, skriver under ett WaterAidprotokoll, med sin bebis i famnen vid sitt hus i byn
Imbina, Burkina Faso. Foto: WaterAid/Basile Ouedraogo.

Bangre Sambo, 48, mäter nederbörden i byn Imbina, Burkina Faso. Foto: WaterAid/Basile Ouedraogo.
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Integration

Vi kommer att
arbeta tillsammans
med andra för att ta
fram planer och
aktiviteter som driver
förändring genom att
integrera vatten, sanitet
och hygien i arbetet
för en hållbar
utveckling.

Årsberättelse 2015-2016
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Rent vatten ger
mammor och barn
en god start
Utan vatten är det mycket svårt att bedriva säker
hälso- och sjukvård. Runt omkring i världen saknar
38% av sjukhusen i låginkomstländer tillgång
till rent vatten. Särskilt tydligt är detta inom
förlossningsvården där både mammor och barn
riskerar att dö om det inte finns rent vatten under
och efter förlossningen.

Arbetet är ett utmärkt exempel på WaterAids strävan
att koppla samman vattenfrågor med hälso- och
sjukvårdsfrågor. Insatserna har gett resultat och
barna- och mödradödligheten på de kliniker där
WaterAid arbetat har minskat drastiskt. Nu finns
goda förutsättningar för att sprida arbetsmetodens
lyckade resultat vidare till andra delar av Tanzania
genom samarbete med regeringen.

I Tanzania arbetar WaterAid sedan flera år tillbaka
med att minska mödra- och barnadödligheten
genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och
kunskap om hygien. Vi arbetar också för att stärka
kvinnors rättigheter och involvera de gravida
kvinnornas män inför och efter förlossningen.

Nyblivne pappan Emmanuel Josphal drömmer om framtiden medan hans fru ammar deras nyfödda bebis. Foto: RFSU/Ulrika Hammar,
WaterAid Sveriges arbete på förlossningskliniker i Tanzania drivs med stöd av Svenska PostkodLotteriet.

En nyfödd bebis på Singida Regional Hospitals i Tanzania. Foto: RFSU/Ulrika Hammar; En av sjukhusets barnmorskor
tillsammans med några av mödrarna i hennes vård. Foto: RFSU/Ulrika Hammar
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Hygien

Vi kommer att
arbeta för att främja
goda hygienvanor så
att människor till fullo
ska kunna dra nytta
av fördelarna med
tillgång till rent
vatten och
sanitet.

Att ta sig an ett
“känsligt ämne”
Ett av WaterAids mål är att sprida kunskap om
vikten av hygien och de beteendeförändringar
som krävs för att tillämpa god hygien. Ett konkret
sätt som WaterAid tar sig an de här frågorna på är
arbetet med att bryta de kulturella och religiösa
tabun som finns kring mens. Tabun, okunskap
och brist på toaletter gör att många flickor stannar
hemma från skolan de dagar de har mens. Utan
möjlighet att sköta sin menshygien ökar också
risken för infektioner. Allt detta leder till att
flickorna halkar efter i undervisningen och ofta helt
slutar i skolan.
Kiran Khawaja arbetar som hygienutbildare
i Badindistriktet i Pakistan. Hennes mål är att öka
kunskapen om mens och hygien via klassrummen.
Trettonåriga Sadori är en av de elever Kiran har undervisat. Nu finns också en hygienklubb på skolan som
bland annat delar ut bindor till eleverna vid behov. ”Nu behöver jag inte oroa mig för att få blodfläckar på
min skoluniform”, säger Sadori.
Sedan Kiran började undervisa
i skolan för ett år sedan har
miljön blivit mycket mer
stöttande för skolans flickor.
”De här lektionerna har gett
flickorna självförtroende, och
menshygienutbildningen är
en välsignelse”, kommenterar
Feroza Jummani som är
rektor på Sadoris skola.

Årsberättelse 2015-2016

Kiran Khawaja visar upp olika mensskydd i ett klassrum i Pakistan. Foto: WaterAid/Asad Zaidi.
WaterAids arbete i Pakistan stöds av H&M Foundation.

Kiran Khawaja utbildar skolflickor i menshygien. Foto: WaterAid/Asad Zaidi; Sadori, 13 år, med klasskamrater i sin skola i
Badindistriktet, Pakistan. Foto: WaterAid/Saeeda Zardad

17

18

Tack till er som stöttat oss under året
Dessa stödjer WaterAid Sverige
Utan det stöd som vi får från våra supportrar skulle inget av det vi gör vara möjligt. Vi vill härmed
tacka alla er privatpersoner, företag, stiftelser, skolor, idrottsklubbar och andra organisationer som
stödjer WaterAids arbete genom att ge gåvor och bidrag till WaterAid Sverige. Här lyfter vi några av
våra största samarbetspartners och supportrar under verksamhetsåret. Tack!

Sida

VI GÖR GAMLA RÖR SOM NYA

St Görans Sjukhus

Årsberättelse 2015-2016

ALcontrol AB
Alla Tiders Förlag
Alla UF-företag
AquaP Teknikkonsulter AB
AquaTeq Sweden AB
Bengt Dahlgren Brand
& Risk AB
Bioteria Technologies AB
Bonnier Solutions AB
Borås Energi och Miljö AB
Byggadministration Harald
Olsson AB
Didriksons Regnkläder AB
FANN VA-teknik AB
FIM
Finspångs Tekniska Verk AB
FM Mattsson Mora Group AB
Frisörföretagarna
Gant Sweden AB
Gästrike Vatten AB
Gustavsberg
Hårologi of Sweden AB
Holistic Sverige AB
Hudiksvalls kommun
Lärandenämnden
Hultafors Group AB
IAR Systems AB
Kalmar Vatten AB

Käppala Förbundet
Klara Bemannings AB
Kommunalförbundet
Norrvatten
Ledningssamordning
i Sthlm AB
Lundströms Fastigheter AB
MalmbergGruppen AB
Nätverket Renare Mark
Niras Natura AB
Niras Sweden AB
Nordea Bank Norge ASA
Pamaco Totalservice AB
Paradinero AB
People in Mind
PRfekt Kontor AB
PrimoCiaoCiao Odengatan AB
ProMinent Doserteknik AB
Pyttirian Kök och Bar
Reng Consulting
Salsa4water

Bebe Razafy, runt 76 år, dansar för att fira att byn Beravina i Ankazobedistriktet på Madagaskar äntligen fått rent vatten.
Foto: WaterAid/Ernest Randriarimalala

SealEco
SEB U Ass Förening
Skara Sommarland
Sörmland Vatten & Avfall AB
Storköksinnovationer
i Alingsås AB
Strömmingsloppet
Svensk Brand- och
Säkerhetscertifiering AB
Titania
Tolvanloppet Bromma
Idrottsförening
UMEVA
VA-utveckling
Vatten & Miljöbyrån
i Sverige AB
Water and Sanitation Support
Water for Change
WP Epos Development
Åf-Infrastructure
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WaterAids styrelse

Beskyddare av
WaterAid

Christina
Jutterström
ordförande

Ulla
Grönlund
vice ordförande

Torgny
Holmgren
ledamot

Christina
Knight
ledamot

Lars-Erik
Liljelund
ledamot

Lisa
Sennerby Forsse
ledamot

H.K.H. Kronprinsessan Victoria och
H.K.H. Prins Daniel är beskyddare av
WaterAid i Sverige. Beskyddarskapet var
Kronprinsessparets första gemensamma,
och Kronprinsessan har besökt både
evenemang med WaterAid i Sverige och
programverksamhet i Tanzania.

Ekonomi – WaterAid globalt
Hela WaterAid arbetar för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Nedan
visas de gemensamma globala intäkterna för 2015/16. De insamlade medlen går framförallt till
verksamhet i programländer, och till nationellt och internationellt påverkansarbete.

Globala konsoliderade intäkter 2015/16

Johan
Kuylenstierna
ledamot

Mikael
Medelberg,
ledamot (invald maj 2016)

Pär
Larshans
ledamot (invald maj 2016)

Styrelsemedlemmar som avgått under verksamhetsåret

Tomas
Blomqvist,
ledamot (avgick 2015)

Årsberättelse 2015-2016

Foto 1,3,4,10,11: Oscar Segerström; 2: Länsstyrelsen Västerbotten;
5,8: WaterAid/Anna Schön; 6: SLU/Viktor Wrange; 7: SEI/Janne Danielsson; 9: Privat.

WaterAid Storbritannien
WaterAid Australien
WaterAid Sverige 1
WaterAid Amerika
WaterAid Kanada
WaterAid Japan
Totalt

945,2 miljoner SEK
86,3 miljoner SEK
65,8 miljoner SEK
60,1 miljoner SEK
21,3 miljoner SEK
2,6 miljoner SEK
1,1813 miljarder SEK

Siffrorna är ungefärliga på grund av valutaomvandling.

För att läsa de olika WaterAidorganisationernas respektive årsrapporter,
gå till wateraid.org > Who we are > Annual report

H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel. Foto: Kungliga Hovstaterna/Anna-Lena Ahlström; Elida Alphonsine, 27,
jobbar i en vattenkiosk i byn Ambalakininina fokontany på Madagaskar. Foto: WaterAid/Behailu Shiferaw; 1 Enligt K3 – Intäktsfört 67,6 Mkr. Erhållet 65,8 Mkr.
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Ekonomi – WaterAid Sverige
WaterAid Sveriges gåvor och bidrag kommer framförallt från institutioner, stiftelser och
organisationer. WaterAid får stöd från till exempel Sida, H&M Foundation, Svenska PostkodLotteriet
och Radiohjälpen. WaterAid arbetar också aktivt med företagssamarbeten. Utöver detta
samlar WaterAid Sverige in pengar från privatpersoner som kan välja att stötta vårt arbete som
månadsgivare eller med engångsgåvor via till exempel vår gåvoshop, hemsida, Swish eller sms.

WaterAid Sverige har under verksamhetsåret 2015/16 tagit emot gåvor och bidrag på totalt
65,8 miljoner kronor. Under verksamhetsåret erhöll WaterAid Sverige de största finansiella
stöden från Sida, H&M Foundation och Svenska PostkodLotteriet.

WaterAid Sverige är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. FRII arbetar för att insamling
ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid Sverige följer FRIIs kvalitetskod, som är en kravstandard
som organisationer måste följa för att vara medlemmar i FRII. En extern revisor har granskat och intygat
att WaterAid Sverige följer kvalitetskoden. WaterAid Sverige har ett 90-konto vilket beviljas av Svensk
Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar och kontrollerar att organisationer med 90-konto
följer de föreskrivna regler som finns för hur insamlade medel ska användas. Minst 75 % av de insamlade
medlen skall användas till organisationens ändamål och högst 25 % får användas till insamlings- och
administrationskostnader. Svensk Insamlingskontroll har beslutat att alla 90-organisationer från och
med 1 januari 2014 skall lyda under ett nytt regelverk för upprättande av årsredovisning. Detta gör
att från och med verksamhetsåret 2014/15 överensstämmer WaterAid Sveriges redovisnings- och
värderingsprinciper med årsredovisningslagen, BFNAR2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för
årsredovisning.2 WaterAid är också godkända av Givarguiden, som granskar insamlingsorganisationers
transparens och ekonomi.

Årlig utveckling av inbetalda
gåvor och bidrag (miljoner kronor)

Fördelning av inbetalda
gåvor och bidrag 2015/16
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Resultaträkning

Totala verksamhetsintäkter
Totala verksamhetskostnader
Varav:
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

2015/16

2014/15

67 578 211

54 747 768

-68 615 128

-54 709 367

-55 792 989
-8 229 318
-4 592 821

-47 568 600
-4 834 528
-2 306 239

2
Fullständig årsredovisning med noter finns längre bak i denna publikation. För information om K3 och den nya
redovisningsprincipen, se sid VI. 3 Fullständig resultat- och balansräkning finns längre bak i denna publikation, på sid V.
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Årets totala verksamhetsintäkter på 67,6 miljoner 7 användes enligt följande:

19,0%

82,6%

- 1,6%

till insamlings- och administrationskostnader

av verksamhetens intäkter förs över till fritt eget kapital
till vårt ändamål (stöd till program och påverkansarbete)

WaterAid har brutet räkenskapsår. Med år 2015/16 avses perioden 1 april 2015 till 31 mars 2016.

Årsberättelse 2015-2016

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Så här användes pengarna 2015/16

3

Belopp i SEK

5

4,5,6

Fullständig årsredovisning med noter finns längre bak i denna publikation. 7 K3 – Intäktsfört 67,6 Mkr. Erhållet 65,8 Mkr
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Årsredovisning för räkenskapsåret

självständighet, jämställdhet, trygghet
och social och ekonomisk utveckling
för individer liksom för samhällen och
nationer.

2015-04-01 – 2016-03-31

Sedan WaterAid började sitt arbete
1981 har organisationen globalt bidragit till att ca 25 miljoner människor
fått tillgång till rent vatten. Sedan 2004
har ca 24,1 miljoner fått tillgång till
sanitet.10

Styrelsen och generalsekreteraren för Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige,
organisationsnummer 802426-1268, avlämnar härmed årsredovisning avseende
räkenskapsåret 2015-04-01 – 2016-03-31.
Organisationens 7:e verksamhetsår.
Innehåll				
- Förvaltningsberättelse		
- Resultaträkning			
- Balansräkning			
- Noter					

Vårt påverkansarbete har aktivt medverkat till att öka den politiska och
finansiella prioriteringen av vatten och
sanitet inom nationella regeringar,
biståndsgivare, FN och globala och
regionala institutioner och på så sätt
bidragit till att flera miljoner människor fått tillgång till vatten, sanitet och
kunskap i hygien.

Sida
I
V
V
VI

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i svenska kronor.
Förvaltningsberättelse
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
bildades 2009 och är registrerad
hos Länsstyrelsen i Stockholms län.
WaterAid Sverige är medlem i den
internationella federationen WaterAid
international.
Vision
WaterAids vision är en värld där alla
har tillgång till rent vatten, sanitet och
hygien. Vårt uppdrag är att förändra liv
i världens fattigaste samhällen genom
tillgång till rent vatten, sanitet och
hygien.
Global Kontext
WaterAid Sverige är medlem av federationen WaterAid international8 som är
en oberoende internationell organisation med säte i Storbritannien. WaterAid
Sveriges ordförande sitter i WaterAid
internationals styrelse. Generalsekreteraren för WaterAid Sverige samt andra
medarbetare inom WaterAid Sverige
sitter i olika internationella exekutiva
team inom federationen som tar strategiska operativa beslut samt utvecklar
den globala verksamheten inom olika
områden.

Årsberättelse 2015-2016

Tillsammans arbetar medlemmarna
i federationen för att genomföra den
gemensamma globala strategin genom
programverksamhet, opinionsbildning
och påverkan nationellt, regionalt
och globalt, för att världens fattigaste
samhällen ska få tillgång till rent vatten,
sanitet och hygien. WaterAid globalt
arbetar vid verksamhetsårets slut i 37
länder.
WaterAids opinionsbildnings- och
påverkansarbete verkar för att tydliggöra frågornas centrala betydelse för
fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling samt att påverka beslutsfattare
att prioritera frågan globalt, regionalt,
nationellt och lokalt.
Programverksamheten har som mål
att påvisa och genomföra kostnadseffektiva och hållbara lösningar och
angreppssätt. Den genomförs i nära
samverkan med nationella och lokala
myndigheter, genom lokala partnerorganisationer och samhällen för att
säkerställa ägarskap, hållbarhet och att
lokala behov blir styrande.

Vi förändrar liv – fler människor med
tillgång till rent vatten och sanitet
I 32 av de 37 länder WaterAid är I 32
av de 37 länder WaterAid är verksam
i bedriver vi förutom opinions-, påverkans- och insamlingsarbete även direkt
programverksamhet. Av de inbetalda
medlen till WaterAid Sverige under
räkenskapsåret, 65,8 miljoner kronor,
har 53,1 miljoner kronor förts över för
att användas till program och påverkan
för att säkerställa att fler människor
får tillgång till rent vatten, sanitet och
kunskap i hygien. På detta sätt bidrar vi
med bestående förändringar och människors möjlighet till ett bättre liv.

Medlemmarna i federationen WaterAid international omsatte totalt under
räkenskapsåret 1 050 miljoner kronor
(94,4 miljoner GBP). WaterAid Sveriges
intäkter uppgick till 5,4 % av den globala omsättningen.
Ändamål
Vi förändrar liv genom rent vatten,
sanitet och hygien – Effekten av vår
verksamhet!
I dag saknar över 650 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,36
miljarder människor har inte tillgång till
sanitet.9

Federationen har sammantaget under
verksamhetsåret genom vår direkta programverksamhet med våra samarbetspartners i 32 länder nått 1,96 miljoner
människor med rent vatten och 3,09
miljoner människor med sanitet.11

Utan rent vatten och sanitet befinner
sig människor i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom. Varje dag dör nästan
900 barn av diarré-sjukdomar orsakade
av smutsigt vatten, många kvinnor och
flickor i fattiga samhällen ägnar större
delen av sin dag till att hämta vatten.
Diarré är den näst största dödsorsaken
för barn under fem år i världen. Rent
vatten och sanitet förändrar liv – för
gott. Barn överlever och familjer kan
hålla sig friska. Timmarsom ägnas åt
vattenhämtning kan istället användas
till annat. Barn får tid och möjlighet att
gå i skolan. Vatten och sanitet handlar om överlevnad, hälsa, utbildning,

8
Charity registration number 1137900. De övriga medlemsländerna i federationen är 31 mars 2016 WaterAid America, WaterAid
Australia, WaterAid Canada, WaterAid Japan, WaterAid India och WaterAid UK. För mer info http://www.wateraid.org/who-we-are/how-we-are-governed

Vi påverkar och inspirerar andra att
bidra till förändring genom påverkan, kunskap och opinionsbildning
Vårt påverkansarbete har som mål att
medverka till att öka den politiska och
finansiella prioriteringen av vatten och
sanitet inom nationella regeringar,
biståndsgivare, FN och globala och
regionala och lokala processer, institutioner, företag och andra organisa-

9

tioner. Opinionsbildningsarbetet syftar
till att öka förståelsen, engagemanget
och insatserna för vatten-, sanitets- och
hygienfrågorna bland allmänheten,
företag, media och andra intressentgrupper.
WaterAid Sveriges påverkansarbete
har som mål att få till stånd en ökad
prioritering av vatten och sanitet i det
svenska utvecklingssamarbetet. Detta
inkluderar både hur resurser fördelas,
samt den svenska regeringens positioner i relevanta internationella processer
inom utveckling och bistånd. Påverkans- och opinionsbildningsarbetet ska
även bidra till ett ökat engagemang, prioritering och engagemang av frågorna
hos allmänheten, företag, organisationer och olika relevanta institutioner.
Under verksamhetåret 15/16 var
WaterAid Sverige involverade i ett
antal internationella processer. En av
de stora effekterna av WaterAids och
andra organisationers arbete under
verksamhetsåret är antagandet i FN:s
generalförsamling av de nya 17 globala
hållbarhetsmålen där ett av de specifika
målen är just ”universell tillgång till
rent vatten, sanitet och hygien”. Något
som WaterAid arbetat för globalt och
nationellt i alla våra 37 länder.
Ändamål
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges
ändamål är att genom insamling, opinionsbildning, påverkan och programinsatser verka för alla människors rätt till
rent vatten, sanitet och hygien. Våra
programinsatser fokuseras på att säkerställa tillgången till detta i världens
fattigaste samhällen och bedrivs genom
lokala samarbetspartners. Vi samarbetar även med lokala och nationella
myndigheter för att säkerställa att
policys och implementering följs så att
alla, särskilt de fattigaste, får tillgång till
rent vatten, sanitet och hygien.
Finansiellt resultat
WaterAid Sverige finansieras av frivilliga
gåvor och bidrag från allmänheten,
företag, stiftelser och andra institutioner samt försäljning av marknadsföringstjänster och utbildning. WaterAid

http://www.wateraid.org/se/vart-arbete/vad-det-handlar-om/statistik 10 Ibid. 11 Ibid.

Sverige har under verksamhetsåret tagit
emot gåvor och bidrag på totalt 65,8
(83,7) miljoner kronor. Minskningen
detta år beror på det SIDA avtal som
tecknades 2014 innebar 35 miljoner i
stöd under året 14/15 och 20 miljoner
följande tre år, således 15/16.
Under verksamhetsåret erhöll WaterAid
Sverige de största finansiella stöden
från H&M Conscious Foundation (29,3
miljoner), Sida (20,0 miljoner) och
Svenska PostkodLotteriet (7,0 miljoner).
Insamlingsstiftelsens kostnader under
verksamhetsåret uppgick till 68,6
miljoner. Under samma period uppgick
intäkterna till 67,6 miljoner och gav
således ett finansiellt resultat på -1,0
miljon kronor.
Momspliktig verksamhet
Under 2015 utvecklade WaterAid möjligheten att kunna erbjuda företag och
andra aktörer tjänster vilka Skatteverket
bedömer som momspliktiga tjänster.
Dessa tjänster är i dagsläget marknadsföringstjänster och utbildningstjänster
och redovisas som övriga intäkter.
Placeringspolicy
WaterAid Sveriges placeringspolicy är
att placera kapital till låg risk och alla
medel är idag placerade på bankkonto.
Vidare innebär policyn att om WaterAid Sverige skulle erhålla aktier eller
andra tillgångar som gåva skall dessa
säljas omgående, eller placeras enligt
fastställd policy.
WaterAid Sverige som arbetsgivare
WaterAid Sverige är medlem i IDEA,
(Arbetsgivarförbundet för ideella
organisationer). WaterAid Sverige är
inte kollektivavtalsanslutet. WaterAid
Sverige har sitt kontor i Solna, i Stockholms län, där det vid verksamhetsårets
slut fanns 13 heltidsarbetande och 1
deltidsarbetande samt generalsekreteraren som leder organisationen.
Framtida utveckling
WaterAid Sverige ser ett växande intresse i Sverige för vatten-, sanitets- och
hygienfrågorna som grundläggande för
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hållbar mänsklig, social och ekonomisk tillväxt och utveckling. Organisationen kommer att fortsätta arbeta
för att öka engagemanget för frågorna
bland allmänheten, företagsledare
och beslutsfattare. På detta sätt bidrar
WaterAid Sverige till att alla människor
ska få tillgång till rent vatten, sanitet
och hygien.
Övrig information
WaterAid Sverige har brutet räkenskapsår från 1 april till 31 mars.
Svensk Insamlingskontroll har beviljat kontrollgirokonto med plusgiro
900162-9, plusgiro 900381-5 och
bankgiro 900-1629.
WaterAid Sveriges hemsida www.
wateraid.se
WaterAid Sverige är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII).
Förvaltning
WaterAid Sveriges styrelse
WaterAid Sverige leds av en styrelse
som arbetar ideellt. Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under
verksamhetsåret.
I styrelsen sitter vid tillfället för fastställandet av årsredovisningen: Christina
Jutterström (ordförande) Ulla Grönlund
(vice ordförande), Christina Knight,
Torgny Holmgren, Johan Kuylenstierna,
Lars-Erik Liljelund , Lisa Sennerby
Forsse, Mikael Medelberg och Pär Larshans (ledamöter).
Revisor
För detta verksamhetsår har BDO
Mälardalen AB i uppdrag att revidera
verksamheten, där ansvarig revisor är
auktoriserad revisor Margaretha Morén.
Väsentliga händelser under
räkenskapsåret
WaterAid Sverige har bland annat
arbetat med följande insatser för
påverkan, informationsspridning samt
insamling under verksamhetsåret:

Årsberättelse 2015-2016

• Under 2015 lanserades WaterAids
nya Globala Strategi 2015-2020 ”Everyone, Everywhere”12 globalt. Strategin har utarbetats under en längre tid
och WaterAid Sverige som del av den
internationella organisationen har både
arbetat aktivt med dess utvecklande
samt under guidning av strategin lagt
sin egen 5-års strategi för att kunna på
bästa sätt bidra till implementeringen
av den internationella organisationens
gemensamma strategi.
• Deltagit aktivt i konsultationer och
remissutlåtanden från Utrikesdepartmentet angående FNs nya hållbarhetsmål #Agenda2030 för att öka
insatserna från svenskt bistånd till rent
vatten, sanitet och hygien som grundläggande för att nå hållbarhetsmålen
om utrotande av extrem fattigdom,
global hälsa, miljö och klimat, utbildning, hållbara städer och jämställdhet.
• Bidragit till arbetet inom Concord
Sveriges för den globala kampanjen
#Agenda2030 som samordnar det
svenska civilsamhällets arbete inom
processen med de nya globala hållbarhetsmålen.
• Genom att hålla föreläsningar och
seminarier, aktivt mediaarbete samt
dialog med företagsledare i Sverige
aktivt arbetat med att lyfta svenska
företags möjlighet och ansvar att bidra
till #Agenda2030 genom insatser inom
vatten, sanitet och hygien.
• Medverkat i en rad högprofilerade
seminarier och tillställningar som talare
och medarrangör, till exempel World
Water Week i Stockholm och SEI Forum.
• Informerat och engagerat svenska
beslutsfattare och allmänheten genom
att vara aktiva i svensk media med
bland annat debattartiklar, deltagande
i nationell TV och radio i frågor rörande
svenskt bistånd, rent vatten, sanitet
och hygien och dess grundläggande
kopplingar till extrem fattigdom, global
hälsa, mödra- och barnadödlighet,
jämställdhet, klimat och miljö samt
mänskliga rättigheter.

12

IV

Nyckeltal

• Engagerat människor för våra frågor
genom våra aktiviteter i våra sociala
mediekanaler. Vi har under året sett en
ökning till våra Facebooksida med 39
procent från föregående verksamhetsår.
• Engagerat människor att förstå
frågorna samt aktivt kunna bidra till en
lösning genom vår insamlingskampanj
”We Dare You” som möter människor
runt omkring i Sverige.
• Under 2015 utvecklade WaterAid
möjligheten att kunna erbjuda företag
och andra aktörer marknadsföringstjänster. Eftersom Skatteverket anser
att dessa tjänster är momspliktiga har
WaterAid under verksamhetsåret momsregistrerats.
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Utveckling inbetalda gåvor och bidrag
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Fördelning inbetalda medel 2015/16
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Allmänheten 4%
Myndigheter 30%
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Stiftelser och övriga
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Företag 9%
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Väsentliga händelser efter
verksamhetsårets slut
• I mars beviljades WaterAid 5,5 miljoner SEK från Svenska PostkodLotteriet
inom ramen för deras Special Project.
Stödet ska användas i ett av WaterAids
program i Liberia och Sierra Leone som
syftar till att minska sårbarheten hos
samhällen som påverkades av Ebolautbrottet och där tillgången till rent
vatten, sanitet och hygien är grundläggande för att man ska kunna återuppbygga samhällen samt utveckla ett
bättre skydd och förebygga eventuella
framtida epidemier. Den slutgiltiga
projektplanen godkändes och medel
betalades ut i juni 2016.

K3 – Intäktsfört 67,6 Mkr. Erhållet 65,8 Mkr

2012/13

*2015/16 och 2014/15 enligt K3, de övriga åren är enligt tidigare redovisningsprincip och är inte omräknade, se not redovisningsprinciper.

• Under året har styrelseledamöterna
Tomas Blomqvist och Sven-Erik
Skogsfors avgått efter att de har suttit
sina 3 mandatperioder i styrelsen. Nya
ledamöter i styrelsen som har valts in
under verksamhetsåret är: Pär Larshans
och Mikael Medelberg.
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2013/14

Inbetalda gåvor och bidrag (Mkr)

Antal anställda (exklusive GS)

• Då Folksam efter 3 år inte längre hade
möjlighet att husera WaterAid i sina
lokaler har organisationen under året
flyttat till nya lokaler i Solna. Eftersom
Folksam bara tog en symbolisk hyra så
har detta medfört ökade kostnader under verksamhetsåret och åren framöver.

http://www.wateraid.org/se/om-oss/var-strategi-2015

2015/16* 2014/15*

				

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Resultat och ställning
Fördelade verksamhetsintäkter
Årets totala verksamhetsintäkter
på 67,6 miljoner 13 användes enligt
följande:
• 82,6 % till ändamålet.
• 19,0 % till insamlings- och administrationskostnader.
• -1,6 % förs över till fritt eget kapital.

.

V

VI

Resultaträkning
		
Not
			

2015-04-01
2016-03-31

2014-04-01
2015-03-31

12 799 155
32 998 444
20 000 000
1 780 612
67 578 211

12 316 932
7 430 836
35 000 000
0
54 747 768

Ändamålskostnader		
Insamlingskostnader		
Administrationskostnader		
Summa verksamhetskostnader		

-55 792 989
-8 229 318
-4 592 821
-68 615 128

-47 568 600
-4 834 528
-2 306 239
-54 709 367

Verksamhetsresultat		

-1 036 917

38 401

Summa finansiella intäkter och kostnader		
Resultat efter finansiella poster		

99
-1 036 818

63 738
102 139

Skatt på årets resultat
6
Årets resultat		

-203 395
-1 240 213

0
102 139

Not

2016-03-31

2015-03-31

Handelsvaror		

160

5 296

		

160

5 296

Övriga kortfristiga fordringar		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
7
			

59 540
21 757 395
21 816 935

904
27 118 444
27 119 348

Kassa och bank		

30 650 442

11 886 142

Summa omsättningstillgångar		

52 467 537

39 010 786

SUMMA TILLGÅNGAR		

52 467 537

39 010 786

8 973 312
-1 240 213
7 733 099

8 871 173
102 139
8 973 312

Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
9
Skatteskulder		
Övriga skulder		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
10
			

958 705
42 283 124
252 114
434 571
805 924
44 734 438

291 974
29 010 283
47 900
230 104
457 213
30 037 474

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER		

52 467 537

39 010 786

Verksamhetsintäkter

2

Gåvor		
Bidrag		
Offentliga bidrag		
Övriga intäkter		
Summa verksamhetsintäkter		
Verksamhetskostnader

Balansräkning
		
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager

3,4,5

Kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER		
Eget kapital

8

Balanserat kapital		
Årets resultat		
			
Kortfristiga skulder		

Ställda säkerheter		
Ansvarsförbindelser		

Årsberättelse 2015-2016

Inga		
Inga		

Inga
Inga

Noter
Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sveriges
redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR2012:1 (K3) och FRIIs
Styrande riktlinjer för årsredovisning.
I K3 har BFN samlat de normer som
ska tillämpas när årsredovisning och
koncernredovisning upprättas. Normalt
sett är K3 endast till för större företag/
organisationer. Svensk Insamlingskontroll kräver att alla 90- kontoinnehavare redovisar i enlighet med K3 gäller
regelverket för såväl stora som små
organisationer.
I årsredovisningen har även vissa
upplysningar lämnats som krävs av
Svensk Insamlingskontroll.
Upplysningar om ändrad
uppskattning och bedömning
Är en ändrad uppskattning eller
bedömning väsentlig ska upplysning
lämnas om karaktären på ändringen
och effekten på tillgångar, skulder,
intäkter och kostnader det innevarande
räkenskapsåret. Det finns inga sådana
upplysningar att lämna för räkenskapsåret.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Bidrag
Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor
med återbetalningsskyldighet till dess
att villkoren är uppfyllda och ingår i
begreppet bidrag. Bidrag redovisas
som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag
redovisas som skuld till dess villkoren
för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag
som erhållits för att täcka vissa kostnader till exempel för administration
redovisas som intäkt samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är
avsett att täcka.
Redovisning av offentliga bidrag
Ett offentligt bidrag som inte är förenat
med krav på framtida prestation ska
redovisas som intäkt när villkoren för
att få bidraget uppfyllts. Ett offentligt

bidrag som är förenat med krav på
framtida prestation ska redovisas som
intäkt när prestationen utförs. Har
bidraget tagits emot innan villkoren
för att redovisa det som intäkt har
uppfyllts, ska bidraget redovisas som
skuld.
Ett bidrag som redovisas som en förutbetald intäkt redovisas i resultaträkningen fördelat på ett systematiskt sätt
över tillgångens nyttjandeperiod.
Det offentliga bidrag som har redovisats i resultaträkningen är 20 miljoner
kronor från Sida. Alla villkor är uppfyllda och det finns inga ansvarsförbindelser eller eventualtillgångar som är
förknippade med bidraget.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som
intäkt när de erhålls. Intäkter i form av
gåvor av kontanta medel intäktsförs
enligt kontantprincipen i den period
då gåvan inbetalats. I den mån det
på balansdagen finns avtalade men
ej erhållna gåvor från företag och
organisationer intäktsförs dessa efter
individuell prövning.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är
gåvor och bidrag.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i
ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. Gemensamma kostnader, som exempelvis lokalkostnader,
systemstöd och allmänna kontorskostnader, fördelas mellan ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader
efter antal anställda verksamma inom
respektive område.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna.
Hit räknas kostnader för WaterAids
programarbete ute i våra programländer, påverkans-, informations- och
opinionsbildningsarbete samt löner
och sociala avgifter, utrustning och
andra kostnader direkt hänförliga till

ändamålet. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd
av en aktivitet/projekt inom ändamålet
räknas till ändamålskostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är sådana kostnader vars syfte är att generera externa
intäkter. Här ingår till exempel kostnader för annonser, reklam och tackbrev till
givare men också kostnader för löner
och sociala avgifter för den personal
som arbetar med insamlingsverksamheten.
Administrationskostnader
Administrationskostnader avser medel
som använts för att arbeta för och
säkerställa god kvalitet av WaterAid
Sveriges interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt.
Leasing
Alla WaterAid Sveriges leasingavtal
redovisas som operationella.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till medarbetare
i form av löner, sociala avgifter och
liknande kostnadsförs i takt med att
arbetet utförs. WaterAid Sverige betalar
in ITP1 till Collectum för samtliga
anställda.
Balansräkningen
Lager
Lager värderas med tillämpningen
först-in-först-ut-principen, till det
lägsta anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som
efter individuell prövning beräknas
bli betalt eller av de bidrag som har
utbetalats till projekt men ännu inte
har spenderats.

VII

Not 2 Verksamhetsintäkter
			
			
Gåvor som redovisas i resultaträkningen		
Insamlade medel
Allmänheten		
Företag		
Svenska Postkodlotteriet		
Radiohjälpen		
Övriga organisationer		

VIII

2015-04-01
2016-03-31

2014-04-01
2015-03-31

2 391 784
2 875 044
7 000 000
0
532 327

1 294 423
3 683 346
7 000 000
4 250
334 913

12 799 155

12 316 932

Summa		
Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel		
Företag – H&M		
Svenska Postkodlotteriet Special Projekt		
H&M Conscious Foundation		
Radiohjälpen		

560 452
4 483 447
27 028 554
925 991

393 516
1 071 306
4 938 248
1 027 766

Summa insamlade medel		

32 998 444

7 430 836

Offentliga bidrag
Sida		
Summa offentliga bidrag		

20 000 000
20 000 000

35 000 000
35 000 000

Övriga intäkter		
Summa övriga intäkter		

1 780 612
1 780 612

0
0

Summa		

54 779 056

42 430 836

			
Totala insamlade medel består av följande:			
Gåvor som redovisas i resultaträkningen		
Gåvor som inte redovisas i resultaträkningen		
Bidrag som redovisats som intäkt		

12 799 155
0
32 998 444

12 316 932
0
7 430 836

Summa insamlade medel		

45 797 599

19 747 768

Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Medelantal anställda		
2015-04-01 – 2016-03-31
Medel
Varav män
Anställda
10
2		

2014-04-01 – 2015-03-31
Medel
Varav män
10
1

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare		
2016-03-31		
2015-03-31
Antal på
Varav		
Antal på
Varav
balansdagen
män
balansdagen
män
Styrelseledarmöter
9
5		
8
5
Generalsekreterare
1
0		
1
0

Årsberättelse 2015-2016

Löner, andra ersättningar och sociala avgifter
			
			
Löner och andra ersättningar
Generalsekreterare		
Övriga anställda		

2015-04-01
2016-03-31

2014-04-01
2015-03-31

745 770
4 233 362

723 079
3 727 550

4 979 132

4 450 629

Sociala kostnader		
- varav pensionskostnader		

1 601 939
322 835

1 439 930
339 806

Sociala kostnader generalsekreterare		
- varav pensionskostnader		

363 708
105 026

378 132
116 703

Totala sociala kostnader		

1 965 647

1 818 061

Totala personalkostnader		

6 944 779

6 268 690

Totala löner och ersättningar		
		

Inget arvode har utgått till styrelsen
under räkenskapsåret.
Ideellt arbete
Under året har 2 (1) personer arbetat
ideellt för organisationen. Arbetet har
bestått av administration i samband
med insamlingskampanjer. Värdet av
dessa insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.

Not 4 Leasing
WaterAid Sverige leasar kontorslokal,
router samt en skrivare. Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2018-09-30 och
är möjligt att förlänga till 2021-09-30.

Avtal om avgångsvederlag
WaterAid Sverige har träffat avtal med
generalsekreteraren om en ömsesidig uppsägningstid om 6 månader.
Styrelsen äger rätt att när som helst
under uppsägningstiden befria generalsekreteraren från skyldigheten
att utföra arbete men har fortfarande
skyldighet att under uppsägningstiden
betala lön. Om det skulle ske har
generalsekreteraren rätt att ta annan

anställning eller bedriva egen verksamhet. Inkomst från sådan anställning
eller verksamhet skall räknas av från
lön från WaterAid Sverige.

Kostnadsförda leasingavgifter uppgår
till 517 tkr (190 tkr).

Framtida leasingavgifter förfaller enlig följande
			
			
Inom 1 år		
1-5 år		
Senare än 5 år		
Summa		

2015-04-01
2016-03-31
668 475
2 018 925
0
2 687 400

2014-04-01
2015-03-31
101 058
20 070
0
121 128
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Not 5 Verksamhetskostnader
2015-04-01 – 2016-03-31		
Direkta ändamålskostnader
Övriga externa kostnader			
Personalkostnader		
Totalt				

Ändamål
51 167 635		
1 112 428
3 512 926
55 792 989

Insamling
0
6 011 385
2 217 932
8 229 317

Administration
1 900 000
1 300 803
1 392 018
4 592 821

Totalt
53 067 635
8 424 617
7 122 876
68 615 128

2015-04-01
2016-03-31
-1 036 818

2014-04-01
2015-03-31
102 139

1 780 612
-856 087
924 525

0
0
0

203 395
203 395

0
0

Not 6 Skatter
									
									
Resultat före skatt
Skattepliktiga intäkter		
Avdragsgilla kostnader		
Skattepliktigt resultat
Skatt enligt gällande skattesats, 22%
Årets skattekostnad		
Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
									
Förutbetalda hyror
Upplupna ränteintäkter		
Förutbetalt för programstöd		
Övriga poster
Totalt		
Not 8 Eget kapital
							
Balanserat		
							
resultat
Ingående balans 2015-04-01				
8 871 173
Disposition av föregående års resultat			
102 139
Årets resultat							
0
Utgående balans 2016-03-31				
8 973 312

2016-03-31
181 108
0
21 343 337
232 951
21 757 395

2015-03-31
42 500
3 363
26 924 388
148 193
27 118 444

Årets
resultat
102 139
-102 139
-1 240 213
-1 240 213

Totalt eget
kapital
8 973 312
0
-1 240 213
7 733 099

Stockholm 2016-09-07

Christina Jutterström
Ordförande

Ulla Grönlund
Vice ordförande

Mikael Medelberg

Torgny Holmgren

Christina Knight

Johan Kuylenstierna

Lars-Erik Liljelund

Lisa Sennerby Forsse

Pär Larshans

Cecilia Chatterjee-Martinsen
Generalsekreterare

					

Not 9 Skuld erhållna ej utnyttjade bidrag
									
H&M Conscious Foundation
Svenska PostkodLotteriet			
Radiohjälpen			
H&M			
Totalt									

2016-03-31
37 533 198
3 445 247
1 249 103
55 576
42 283 124

2015-03-31
20 261 752
7 928 694
672 224
147 613
29 010 283

Not 10 Upplupna kostnader
									
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter			
Upplupna revisionsarvoden
Övriga upplupna kostnader			
Totalt									

2016-03-31
199 903
62 809
108 750
434 462
805 924

2015-03-31
183 817
57 755
76 000
139 641
457 213

Årsberättelse 2015-2016

Vi som företräder WaterAid Sverige riktar ett varmt tack till alla som bidrar till vår verksamhet.
Vi gör vårt yttersta för att använda WaterAid Sveriges resurser i enlighet med de syften som
gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen ska kunna påräkna ett starkt stöd
från svenska folket för allas rätt till rent vatten, sanitet och hygien.

Vår revisionsberättelse har avgivits 2015-09-07
BDO Mälardalen AB

Margaretha Morén
Auktoriserad revisor
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www.wateraid.se

Sjukdomar orsakade av
smutsigt vatten dödar varje år
fler människor än ALLT VÅLD
- inklusive krig.

Ge människor
rent vatten och rädda liv!
SMS:a GE VATTEN till 72980
och ge 50 kr i månaden.
Tack!

facebook.com/wateraidswe
twitter.com/wateraidsverige
instagram.com/wateraidsweden

Organisationsnr: 802426-1268
BG: 900-1629
PG: 90 01 62-9 , 90 03 81-5 (OCR)
Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige
Hannebergsgatan 33
171 68 Solna
Telefon: 08-677 30 70

