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Inget pekar på att det kommer att
ske. Tvärtom verkar det för miljontals barn ha blivit värre. Statistik på
illegal verksamhet hör inte till vanligheterna, men idag uppskattas
1,8 miljoner barn utnyttjas i den
cyniska och globala barnsexhandeln.
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I den bästa av världar hade vår verksamhetsberättelse aldrig sett dagens ljus och jag hade varit
uppsagd för länge sedan. Men nu behövs ECPAT
mer än någonsin. Varje år dras 1,2 miljoner barn
in i den globala sexhandeln – den tredje mest lönsamma kriminella verksamheten efter narkotikaoch vapenhandel. Läs vad vi gör för att motverka
den sexuella exploateringen av barn och vilka
resultat vårt arbete ger.
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Förord

Förekomsten av våldtäkter och
tortyr utgör mer än hälften av det
övergreppsmaterial som kallas
”barnpornografi”. Över 80 procent
av barnen i materialet bedöms inte
ha nått puberteten.

Trots att utmaningarna med en växande brottslighet på nätet är stora, är
samhällets och i synnerhet polisens
resurser för att bemöta detta fortfarande små. När det blir allt viktigare med mer kunskap om barnsexhandel i våra domstolar läser vi
fortfarande många domar som har
mindre barnperspektiv än vad lagen
tillåter. Hur kan vi acceptera detta?
Barnsexhandeln ligger fortfarande
lågt på många agendor, eller späds ut
i breda sammanhang. Inga ledarskribenter eller chefredaktörer twittrar
eller skriver om barnsexhandel trots
att svenska samhället behöver en
lång rad små segrar i den långsiktiga
kampen mot barnsexhandel. Den
kampen är inte bara EPCATs, den är
Sveriges och världens.
Anders L. Pettersson,
generalsekreterare ECPAT Sverige

Så ser tyvärr världen ut. Sverige är
inget undantag. I vårt land finns
en stor efterfrågan på barn och
på övergreppsmaterial. Samhället
hinner varken med att förebygga
eller beivra. Frågan om barnsexhandel har inte en hemvist. Det finns
inte ett departement, en myndighet,
en ombudsman, någon nationell
samordnare eller ens en konkret
handlingsplan som kan hantera eller
motverka handeln med barn för
sexuella ändamål.
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En vecka i Visby
lade grunden till uppmärksammad kampanj

ECPAT arrangerade två seminarier
under Almedalsveckan, träffade
ministrar för att tala om barnsexhandel och lade grunden till kampanjen
#sopigstraffskala.
Kampanjens budskap framfördes
av Noomi Rapace och Joel Kinnaman i
två filmer som sågs av 600 000
personer första veckan.

Nej, böter är inte ett rimligt straff för sexualbrott mot barn
Under veckan tog vi tillfället i akt
att sätta kända och okända tyckare i
ECPATs heta stol. Vi frågade om de
anser att böter är ett rimligt straff för
sexualbrott mot barn. Politiker som
Mona Sahlin och Morgan Johansson

och barnrättsexperter som Barnombudsmannen och Parul Sharma var
eniga: NEJ! Alla intervjuer finns att
se på ECPATs youtube-kanal.

Mona Sahlin intervjuas i Almedalen.

Vilket ansvar har företag i kampen mot
barnsexhandel?
Vi anordnade under veckan två
seminarier om företagsansvar; det
ena i samarbete med Finanskoalitionen och det andra tillsammans med
resesektorn. Både bank- och resesektorn har visat hur företag aktivt
kan motverka barnsexhandel i sina
respektive branscher. Finanskoalitionen har till exempel varit fram-

gångsrik i att stoppa betalningar för
övergreppsmaterial på barn.
Företag har stort ansvar men också
stora möjligheter att påverka situationen positivt. Det viktiga är att
våga se sitt eget ansvar i den globala
barnsexhandeln.

Läs mer:
På ECPATS blogg kan du läsa mer om de seminarier och aktiviteter ECPAT genomförde
under Almedalsveckan (blogg.ecpat.se).
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Hur kan någon som förgripit
sig på ett barn komma undan
med bara böter?

Tillsammans mot en
#sopigstraffskala
Kritiken från FNs Barnrättskommitté har varit allvarlig och återkommande: ta bort böter i straffskalan
för sexualbrott mot barn. ECPAT
Sverige valde därför att driva en
kampanj riktad till allmänheten
för att sätta press på politikerna att
förändra situationen.

Är ett barn värt lika lite
som ett tuggummi på
gatan?
För att uppmärksamma människor
på att det finns böter i straffskalan
för sexualbrott mot barn skapade vi
en kampanjsida där vi samlade FNs
kritik, ECPATs ståndpunkt, politikernas svar och så det absurda:
jämförelsen mellan sexuella övergrepp mot barn och nedskräpning,
som båda kan leda till böter. Kampanjens budskap framfördes av
Joel Kinnaman och Noomi Rapace i
två filmer.

Det är absurt men ett faktum
att böter finns med i straffskalan
för sexualbrott mot barn. Vår
kampanj #sopigstraffskala har
upplyst människor och satt press
på politikerna att förändra
situationen.
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Justitieministern:
skärp straffen för
sexualbrott mot barn
Kampanjen lanserades mitt i valrörelsen, efter en vecka hade
600 000 personer sett kampanjfilmerna och över 350 000 delat dem.
Flera av Sveriges största tidningar
skrev om kampanjen och filmerna
var de mest sedda på svenska
YouTube – politikerna kunde inte
längre ducka. Dåvarande justitieminister Beatrice Ask skrev en
debattartikel som svar på kampanjen, där hon underströk att regeringen vill se en skärpning av straffskalan
framöver.

Vad händer nu?
Under 2015 fortsätter vårt påverkansarbete kring detta och just nu
pågår utredningar vad gäller brotten
”köp av sexuell handling av barn”
och ”kontakt med barn i sexuellt
syfte”, där ECPAT Sverige medverkar
och bidrar med sin spetskompetens.
Tack vare kampanjen är allmänhetens kännedom om straffskalan
hög och något regeringen måste
förhålla sig till.

600 000 personer hade sett filmerna efter
en vecka.

Läs mer:
Filmerna med Joel och Noomi kan du se på ECPATs YouTube-sida,
www.youtube.com/user/ecpatsverige. Där finns också en film om kampanjens resultat.
Själva kampanjsidan ligger på sopigstraffskala.se.
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Kritiken från FNs
Barnrättskommitté
FNs Barnrättskommitté
granskar Sverige

ECPAT träffar FNs Barnrättskommitté

Varje land som undertecknat barnkonventionen
ska regelbundet lämna in en rapport till FNs Barnrättskommitté. Kommitténs uppgift är att uppmärksamma och påpeka kränkningar av barns rättigheter och komma med förslag på åtgärder som den
aktuella regeringen behöver vidta.

I mars skickade ECPAT in en alternativrapport till
FNs Barnrättskommitté inför dess granskning av
Sverige i januari 2015. Bland annat påpekade vi att
många av kommitténs tidigare rekommendationer
inte åtgärdats, samt kritiken ovan mot handlingsplanen. Vid en hearing i Genève framförde ECPAT
synpunkterna till FNs Barnrättskommitté.

Regeringen presenterar handlingsplan utan ambitioner
I februari släppte regeringen den nya handlingsplanen, där man beskriver hur man ska arbeta mot
exploatering av barn. Tyvärr saknades åtgärder mot
mycket av det FNs Barnrättskommitté rekommenderat Sverige att förbättra. ECPAT menar att ambitionsnivån måste höjas: ta bort böter i straffskalan,
inför obligatorisk utbildning och utöka den preventiva vården för förövare.

Barnrättskommitténs nya
rekommendationer
I januari 2015 granskade FNs Barnrättskommitté
Sverige på nytt. De nya rekommendationerna
innehåller bland annat de som ECPAT påpekade
i alternativrapporten och vid hearingen 2014, och
tyvärr är många av dem återkommande från tidigare granskningar. Positivt är att Sverige nu tagit steg
mot att införa barnkonventionen som lag.

ECPAT Hotline
Vad är ECPAT Hotline?
ECPAT Hotline (www.ecpathotline.se) är en
webbaserad hotline dit allmänheten anonymt
kan tipsa vid misstanke om dokumenterade
sexuella övergrepp på barn (barnpornografi),
människohandel av barn för sexuella syften,
barnsexturism eller grooming. ECPAT Hotline
har funnits sedan 2005 och har fram till slutet av
2014 tagit emot ca 50 000 unika tips från allmänheten.

Antalet tips har ökat: i januari och februari 2015 hade
antalet tips tredubblats jämfört med motsvarande
period året innan.

ECPAT satsar för att bekämpa
barnsexhandeln globalt
Under 2014 blev ECPAT Hotline medlem i
INHOPE, som är ett nätverk av 51 hotlines i
45 länder över hela världen. Som medlem i
INHOPE deltar ECPAT Hotline i det internationella arbetet med att så snabbt som möjligt
ta bort övergreppsmaterial från nätet samt samarbeta med polis och Europol.

ECPAT Hotline nylanseras –
lättare att lämna tips
I december lanserades nya ECPAT Hotline med
ny webbsida. Sidan gör det lättare att tipsa och
gör det möjligt för ECPAT att smidigare vidarebefordra viktiga tips internationellt via INHOPE.
För att öka kännedomen om ECPAT Hotline
genomförde ECPAT en informationskampanj i
slutet av 2014, så att fler personer ska veta var de
ska vända sig om de misstänker barnsexhandel.

Läs mer:

Läs mer:

PÅ ECPATS blogg finns texter om handlingsplanen, ECPATs alternativrapport, hearingen i Geneve samt om den nya
granskning som Barnrättskommitén genomförde i januari 2015 (blogg.ecpat.se).

På www.ecpathotline.se finns fakta, statistik och svar på vanliga frågor.
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En hjälplinje som
förebygger

Viktiga händelser 2014

Eftersom mer än 90 procent av alla
övergrepp mot barn begås av nya
förövare är det förebyggande arbetet
viktigt. PrevenTell har visat sig nå
målgruppen, och utöver detta gett
ny och unik kunskap om personer
i riskzonen för sexuella övergrepp.
ECPAT tog också fram de första
idéerna kring synergier i statistik
och lärdomar som genereras av
PrevenTell och av ECPAT, och
hur det kan ligga till grund för att
utveckla kunskapen kring barnsexhandel.

Förebyggande vård kan
förhindra övergrepp

sin personal. ECPAT genomförde ett
omfattande arbete för att informera
om vikten av förebyggande vård,
bland annat i form av en debattartikel tillsammans med CASM och
RFSU.

ECPAT kämpar för
PrevenTells framtid

Finansiering säkrad
för 2015

PrevenTell har drivits som projekt
sedan 2011. När projektet nu avslutas är det viktigt att det övergår till
permanent verksamhet, men det
har varit svårt att säkra finansiering.
ECPAT och andra har under året
debatterat för en säkrad finansiering. I april skrev dåvarande jämlikhetsminister Maria Arnholm i en
debattartikel att PrevenTell skulle bli
permanent, men inget hände.

I slutet av november kom beskedet från regeringen om att finansieringen säkras för ytterligare ett år.
Det är en tillfällig framgång, då
verksamheten kan fortsätta och
ingen personal behöver sägas upp,
men frågan om en permanent finansiering måste ECPAT fortsätta driva.

Frågan om en säkrad finansiering
för PrevenTell blev akut när CASM
stod inför risken att behöva säga upp

PrevenTell är en hjälplinje som drivs
av Karolinska Universitetssjukhuset
i Huddinge. Man kan vända sig till
dem om man är orolig för sin egen
eller någon närståendes sexualitet.

Läs mer:
FOTO: MARTIN STÅHLBERG
/FUTUREMUSEUM
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ECPATs debattartiklar och Maria Arnholms debattartikel kan du hitta på ECPATs blogg.
Där finns också andra texter om PrevenTells arbete (blogg.ecpat.se).
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Finanskoalitionen
mot barnsexhandel

Vad vet vi om
resande förövare?

Det internationella samarbetet
stärks

Finanskoalitionen presenterade
ny studie

Undersökningar om sexuell
exploatering av barn utomlands

Uppförandekoden hjälper resebolagen att ta ansvar

Den svenska finanskoalitionen har sedan ECPAT
initierade arbetet 2009 framgångsrikt förhindrat
betalningar för sexuella övergreppsbilder på barn.
Enligt polisen har arbetet varit framgångsrikt och
marknaden är idag mindre intressant för kriminella
aktörer. För att stärka det internationella samarbetet
blev den svenska koalitionen i mars medlem i The
European Financial Coalition against Commercial
Sexual Exploitation of Children Online.

Vid koalitionens seminarium i Almedalen presenterades en examensuppsats från KTH, som på
uppdrag av CGI belyser nya betalvägar med syftet
hindra att dessa missbrukas för barnsexhandel. Idag
finns det ca 400 alternativa valutor, vilket i detta
sammanhang innebär många nya vägar att anonymt
köpa övergreppsmaterial på barn.

ECPAT har i många år bett YouGov genomföra undersökningar om sexuell exploatering av barn och
resande förövare. En dryg tredjedel bland de som
rest utomlands de senaste 5 åren svarade 2014 att de
inte vet vad de ska göra om de ser tecken på att barn
utnyttjas sexuellt i annat land.

1996 initierade ECPAT Sverige Uppförandekoden
mot barnsexturism som idag har utvecklats till en
egen global organisation med flera hundra med100%
lemsföretag.
Flera av medlemsföretagen är globala
koncerner som äger ett stort antal företag.

Bitcoin missbrukas av förövare

Finanskoalitionen breddar sitt
mandat

För att uppmärksamma vad politiker, näringsliv och
frivilligorganisationer kan göra för att arbeta proaktivt för att försvåra handeln med barn anordnade Finanskoalitionen den 8:e maj ett seminarium i
riksdagen. Viktiga frågor för framtida arbete är hur
tekniken förändras och hur alternativa betalvägar,
till exempel Bitcoin, missbrukas av förövare.

Idag ser man inte längre några tydliga skiljelinjer
mellan olika former av sexuell exploatering av barn,
och ett viktigt steg är att även kunna arbeta mot
betalningar för till exempel övergrepp på barn
utomlands som regisseras via webcam här i Sverige.
Finanskoalitionen mot barnpornografi byter därför
namn till Finanskoalitionen mot barnsexhandel.

2014

Läs mer:

2013

2012

Så många av de som rest utomlands de senaste
5 åren har sett tecken på att barn utnyttjas
sexuellt

Du kan läsa mer om seminariet i riksdagen och om seminariet i Almedalen på ECPATs blogg, blogg.ecpat.se.
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2011

2014

2013

2012

24% 18% 18% 17%

2011

Så många av de som rest utomlands de senaste
5 åren har sett tecken på att barn utnyttjas
sexuellt
100%

82% 80%
72% 74%
0%

24% 18% 18% 17%
2014

2013

2012

82% 80%
72% 74%

ECPAT Sverige är nationellt ansvarig för Uppförandekoden i Sverige och hjälper små och stora reseföretag att ta sitt sociala ansvar mot barnsexhandel.
Som del i detta arbete har ECPAT utvecklat utbildningsmaterial för internutbildning, och hjälper
företagen
0% med riktlinjer och policys för företagens
2014
2013
2012
verksamheter. Företagen
redovisar
även
sitt arbete2011
varje år1. Av de som sett tecken på sexuellt utnyttjande av barn:

2011

Andel som INTE anmälde
Regeringens
nya handlingsplan (se sid 8) innehöll
Andel som tror att svenskar var inblandade
14 åtgärdsförslag. Nästan hälften av dessa adresserar
resande förövare, vilket var en stor framgång för
ECPATs mångåriga påverkansarbete i frågan.

En av åtgärderna, som ålades Länsstyrelsen i Stockholm att genomföra, var att ta fram en informationskampanj riktad till allmänheten om resande
förövare. Länsstyrelsen bjöd in ECPAT och polisen
att tillsammans ta fram kampanjen Resekurage som
lanserades i december.

Av de som sett tecken på sexuellt utnyttjande av barn:
Andel som INTE anmälde
Andel som tror att svenskar var inblandade

1

www.thecode.org/member-reports-2013/
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En miljon flickor får kunskap om
barnsexhandel

Rättigheter och demokrati
för en miljon flickor

Ett samarbetsprojekt mellan ECPAT
Sverige och World’s Children’s Prize
Foundation, som helfinansieras av
Svenska PostkodLotteriet, har genomförts under två årslånga projektperioder, 2013 och 2014.

Målsättningen är att minst en
miljon flickor ska ha lärt sig om
barnsexhandel och barns rättigheter. Projektet har drivits i Ghana,
Mocambique, Nepal, Demokratiska
Republiken Kongo, Sydafrika,Brasilien och Zimbabwe.

FOTO: KIM NAYLOR/WCPF

Barnrättsambassadören Alisha utbildar eleverna i en byskola i ett område i Nepal,
där det är vanligt att flickor luras iväg av människohandlare. Alisha var själv bara
fem år när hon såldes som hushållsslav till en familj där hon blev misshandlad
och utnyttjad.

Resultat:
• 17 328 flickor har utbildats till barnrättsambassadörer med fokus på 		
flickors rättigheter och barnsexhandel.
• Barnrättsambassadörerna har i sin tur utbildat 298 996 flickor i 15 085
barnrättsklubbar.
Masika, som fördes bort som sexslav av soldater,
tillsammans med medlemmarna i hennes barnrättsklubb.
Idag är Masika barnrättsambassadör.
FOTO: JOHAN BJERKE/WCPF
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• Genom barnrättsklubbarna har 1 013 426 flickor utbildats i barns rättigheter, med speciellt fokus på flickors rättigheter och barnsexhandel.
• 3 858 lärare och rektorer har fortbildats om barns rättigheter, med speciellt
fokus på flickors rättigheter och barnsexhandel.
15

Människohandel med barn
för sexuella ändamål
Brister i arbetet mot människohandel i Sverige

2010 - 2012. Det är en betydande ökning från åren
2008 - 2010 då siffran var 23 632.

Strax före sommaren släppte Europarådets expertgrupp mot människohandel, GRETA, en rapport
där man pekar på flera brister i arbetet mot människohandel i Sverige. Expertgruppens rekommendationer består av ett flertal av de punkter som ECPAT lyfte i den alternativrapport som skrevs under
2013, exempelvis att få ärenden leder till fällande
domar och bristen på kunskap och statistik.

Våldet är grövre och fler barn är
utsatta

EUs rapport om människohandel i Europa
I oktober publicerade EU-kommissionen ny statistik om människohandeln inom EUs medlemsstater
där 30 126 personer, av dem 16% barn, har identifierats som offer för människohandel mellan

ECPAT tog tillsammans med Plattformen mot
människohandel fram en kvalitativ rapport som
kompletterade EUs siffror. Det som framkommer är
att de mest utsatta inte vågar anmäla eller ta kontakt med myndigheter, mycket på grund av det hot
och våld de lever under. Rapporten visar också att
andelen av de utsatta som är barn, är större än vad
myndigheternas statistik visar.
Läs mer:
GRETAs rapport och EU-kommisionens statistik kan du
läsa mer om på ECPATs blogg, blogg.ecpat.se.

Människohandelsoffer
registrerade
inom EUs
medlemsstater
30 126
Annons julen 2014.
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5%

Bidrag
4 272 429 kr

Ett slag mot barnsexhandeln – en
golftävling till förmån för ECPAT

63%
32%

Administration
2 037 641 kr

The Body Shop fyllde 35
år vilket de firade genom
en runda-upp-kampanj
till förmån för ECPAT
Sverige. Under tre dagar
kunde The Body Shops
kunder välja att runda
upp sitt köp, det gav
ECPAT totalt 161 471 kr,
varav The Body Shop
själva bidrog med
35 000 kr.
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Bidrag

15%

Insamling
1 167 596 kr

Arbete mot
barnsexhandel
10 566 210 kr

77%

8%

Administration

Viktiga bidrag från
PostkodLotteriet
ECPATs största enskilda intäkt under 2014
utgjordes av PostkodLotteriets utdelning på
5 000 000 kr, vilket bland annat gjort det möjligt
för ECPAT att kraftigt öka satsningen på att sprida
information om och öka engagemanget mot barnsexhandel. PostkodLotteriet bidrog också med
2 520 000 kr till tredje året av samverkansprojektet
”Rättigheter för en miljon flickor”.

Andra stora intäkter

Ett bidrag från Socialstyrelsen på 1 407 244 kr
finansierade under året ECPATs webbaserade
Arbete mot barnsexhandel
hotline för tips om misstänkt barnsexhandel samt
den omtalade kampanjen #sopigstraffskala. Andra
stora intäkter var medlemsavgifter på 726 544 kr,
och buy aid ABs försäljning på 562 420 kr.
Insamling

Kostnader

The Body Shops kunder rundade
upp till förmån för ECPAT

Övriga intäkter

Gåvor

Den 1 augusti visade gotlänningarna stort engagemang, tillsammans samlade de in nästan 300 000 kr till ECPATs
fortsatta arbete mot barnsexhandel.

Under 2014 arbetade kansliet fram en ny modell för
att arbeta med företag som börjar implementeras
2015. Modellen baseras delvis på ökad kännedom
om EPCAT och kampen mot barnsexhandel. Den
ökade kännedomen under året bidrog också till att
intäkterna från företag ökade med 69 procent under
2014.

Gåvor
8 565 522 kr

Medlemsavgifter

Intäkter

Företag bidrar

Ekonomi

Övriga intäkter inkl räntor
34 753 kr

Medlemsavgifter
726 544 kr

ECPAT och Telenor - Årets företagssamarbete
Varje år utser FRII Årets insamlare, i år fick ECPAT
Sverige och Telenor priset för Årets Företagssamarbete 2013. Telenor har varit ECPATs huvudsponsor
sedan 2012, samarbetet utsågs av en tungt meriterad
jury med motiveringen:
”Det här är CSR på riktigt. Kopplingen mellan företagets och organisationens kärnverksamhet visar
vägen och inspirerar såväl internt som externt. Ett
särskilt team har bildats för att se till att samarbetet genomsyrar all verksamhet hos företaget, och
externt har flera företag inom andra branscher valt
att ta efter. Organisationen bidrar med värdefull
expertis som gör att företagets tjänster och produkter inte missbrukas. När många andra företagssamarbeten går ut på att sälja mer syftar detta till raka
motsatsen. Här är det blockering som är vägen till
framgång. För sitt samarbete i syfte att blockera
barnpornografi på nätet går priset för Årets företagssamarbete 2013 till ECPAT Sverige och Telenor
Sverige”.

Fortsatt ökande insamling
ECPAT har under året satsat på att öka insamlingen från företag och privatpersoner. Företagsinsamlingen ökade med 69 procent till
1 996 590 kr och insamlingen
från allmänheten ökade med
93 procent till 628 124 kr. Bland
annat kunde de som ville börja
stödja ECPAT via månads-sms.

Tack!

Ett stort tack till alla givare
från ECPAT Sverige!
Tillsammans kan vi göra skillnad.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Allmänt om verksamheten
ECPAT Sverige är en ideell förening och barnrättsorganisation
vars vision är en värld utan barnsexhandel. ECPAT Sverige är
självständig medlem i ECPAT Internationals globala nätverk av
85 organisationer i 77 länder.
ECPAT Sveriges ändamål är att genom informations-, opinions- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter,
bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel.
Genom att tillhandahålla information och förslag på konkreta
åtgärder samt genom att betona efterfrågans roll som drivkraft
i barnsexhandeln, verkar ECPAT för att olika svenska och internationella samhällsaktörer agerar inom sin verksamhetssfär för
att motverka den globala barnsexindustrin. ECPATs konkreta
arbete består av: drift av en webbaserad hotline för tips om
misstänkt barnsexhandel plus samarbete med Rikskriminalpolisens specialgrupp för detta; möten och annat informationsoch påverkansarbete riktat till politiker, journalister, utredare
och myndigheter; informationsinsatser och opinionskampanjer riktade till allmänheten; samverkan med relevanta näringslivssektorer som rese-, finans- och IT-branschen.
ECPAT har två 90-konton, plusgiro 90 34 34-9 och bankgiro 903-4349 och verksamheten kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. ECPAT är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, och tillämpar FRIIs Kvalitetskod. ECPATs
aktiva insamlingsverksamhet har hittills fokuserat främst på
företag. Allmänheten kan utöver gåvor till ECPATs 90-konton
stödja via kortbetalningar på ECPATs hemsida, sms-gåvor till
72 980 samt via autogiro.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
ECPAT lämnade en alternativrapport till FNs barnrättskommitté gällande bristerna i Sveriges efterlevnad av FNs barnkonvention och framförde också sin kritik på ett möte i Geneve
med kommittén. De rekommendationer som kommittén lämnade till regeringen i februari 2015 innehöll flera av ECPATs
förslag till förbättringsåtgärder. ECPATs arbete för detta fortsätter, och positivt är att regeringen nu arbetar för att införa
barnkonventionen som lag.
Kampanjen #sopigstraffskala hade som mål att skapa opinion mot att det finns böter i straffskalan för sexualbrott mot
barn. Detta har tidigare kritiserats av FNs barnrättskommitté.
Kampanjbudskapet framfördes av Joel Kinnaman och Noomi
Rapace i två filmer som efter bara en vecka hade setts av 600 000
personer och delats av 350 000. Flera av de största tidningarna
skrev om kampanjen och filmerna var de mest sedda på svenska YouTube. Dåvarande justitieminister Beatrice Ask svarade
med en debattartikel där hon underströk att hon ville se en
skärpning av straffskalan. ECPAT fortsätter sitt påverkansarbete kring detta och bevakar under 2015 bland annat två utredningar som gäller sexualbrott mot barn.
ECPATs webbaserade hotline för att anmäla misstänkt barnsexhandel nylanserades med en digital informationskampanj i
slutet av året för att sprida kännedom om den förbättrade hemsidan som gör det lättare för allmänheten att tipsa. Samarbetet
med Rikskriminalpolisens specialgrupp kring tipsen fortsätter.
Under året blev ECPAT medlem i INHOPE, ett globalt nätverk
av 51 hotlines i 45 länder, vilket stärker ECPATs roll i det in-

ternationella arbetet mot övergreppsmaterial. Sedan starten
2005 har ECPATs hotline tagit emot ca 50 000 unika tips. I januari-februari 2015 tredubblades antalet tips tack vare nylanseringen jämfört med samma period året innan.
Finanskoalitionen mot barnpornografi startade 2009 på initiativ av ECPAT. Flertalet banker samt ett antal andra finansaktörer är idag medlemmar. Enligt polisen har koalitionens
arbete bidragit till att kortbetalningar i det närmaste upphört
som betalningsmedel för övergreppsbilder. Vid ett riksdagsseminarium och vid ett seminarium under Almedalsveckan tog
koalitionen upp den studie man organiserat kring riskerna med
nästa generations betalningsmedel, vilket inkluderar virtuella
valutor som till exempel kryptovalutan bitcoin, som kan missbrukas för barnsexhandel. För att bredda sitt arbete har koalitionen bytt namn till Finanskoalitionen mot barnsexhandel
och för att stärka det internationella samarbetet har man blivit
medlem i den europeiska finanskoalitionen.
ECPAT har drivit på arbete för att Preventell – hjälptelefonen på Karolinska sjukhuset för personer som riskerar att begå
sexuella övergrepp – ska få en permanent statlig finansiering.
I slutet av året kom regeringens besked att finansiering säkras
för 2015, men ECPAT fortsätter att arbeta för en permanent finansiering.
På FRIIs Insamlingsforum fick ECPAT och Telenor priset
för Årets Företagssamarbete 2013 för sitt samarbete i syfte att
blockera barnpornografi på nätet. Motiveringen löd ”Det här
är CSR på riktigt.” I början av 2015 lanserade Telenor en rapportknapp i sina smartphones för direktrapport av misstänkt
barnsexhandel till ECPATs hotline.
Det fleråriga samarbetsprojektet med World’s Children’s Prize
Foundation för att utbilda en miljon flickor i sju länder om
barns rättigheter och om barnsexhandel håller på att avslutas.
Totalt har 1 013 426 flickor och 3 858 lärare och rektorer utbildats. 17 328 flickor har utbildats till barnrättsambassadörer
och i sin tur utbildat 298 996 flickor i 15 085 barnrättsklubbar,
som sedan utbildat övriga flickor. Projektet avslutas 2015 med
en film och besöksresa till något av länderna.
I slutet av året genomförde Länsstyrelsen i Stockholm en

Nyckeltal
Besök på hemsidan (Google Analytics)
Andel av befolkningen 18-74 år som agerat
när de sett tecken på barnsexturism (YouGov)
Insamlade medel
Statliga bidrag
Ändamålskostnader
Ändamålskostnadernas andel av totala verksamhetskostnader
Medelantal anställda

statlig informationskampanj mot barnsexturism i bland annat
media och på Arlanda och Arlanda Express. ECPAT bidrog
till innehållet i och utformningen av kampanjen. ECPAT har
i många år verkat för att staten ska ta ansvar för att informationskampanjer mot barnsexturism genomförs. Mot bakgrund
av Länsstyrelsens kampanj valde ECPAT att inte genomföra en
planerad kampanj med samma innehåll, i samma kanaler riktade till samma målgrupper. Erhållna medel från Forum Syd
betalades därför tillbaka.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
I januari 2015 tillsvidareanställdes en ny handläggare efter
den jurist som slutade vid årsskiftet. Likaså i januari gick insamlingsansvarig för företag på tjänstledighet för studier
och en vikarie anställdes för nio månader. I februari erhöll
ECPAT från PostkodLotteriet ett projektbidrag på 4 000 000 kr
för 2015-2017 för att förstärka sitt marknadsförings- och insamlingsarbete. Under februari beslutade ECPAT att köpa in ett
nytt webbaserat system som kommer att tas i bruk under våren
med målet att effektivisera hanteringen av insamlade gåvor och
externa kontakter. I början av mars erhöll ECPAT 5 000 000 kr
i utdelning för året från PostkodLotteriet.
Resultat och ställning
Årets antagna budget innehöll ett underskott på 325 000 kr, vilket berodde på kostnader för både den avgående och nytillträdde generalsekreteraren under delar av året samt den planerade
flytten till större lokaler. Resultatet blev ett endast hälften så
stort underskott på 172 199 kr, främst tack vare att satsningen
på insamling från företag resulterade i att den ökade med 69
procent till 1 996 590 kr och att insamlingen från allmänheten
ökade med 93 procent till 628 124 kr.
De största enskilda intäkterna utgjordes av PostkodLotteriets utdelning på 5 000 000 kr samt deras bidrag på 2 520 000 kr
till tredje året av samverkansprojektet ”Rättigheter för en miljon flickor”. Andra stora intäkter var verksamhetsbidrag från
Socialstyrelsen 1 407 244 kr, medlemsavgifter 726 544 kr och
Buy aid ABs försäljning 562 420 kr.

2014

2013

2012

2011

2010

73 047

43 800

40 198

43 707

46 555

62 %

60 %

58 %

62 %

49 %

11,4 milj

12,7 milj

10,7 milj

4,2 milj

6,7 milj

1,4 milj

1,8 milj

1,8 milj

2,0 milj

2,1 milj

10,6 milj

12,6 milj

11,0 milj

7,3 milj

5,2 milj

77 %

82 %

82 %

79 %

72 %

10,5

9,6

7,9

7,1

7,1
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Finansiella instrument
Under året har ECPAT haft nästan hela sitt kapital placerat på
olika typer av bankkonton. 100 000 kr är placerade i Swedbank
Robur Humanfond, där ECPAT är en av förmånstagarorganisationerna.
Placeringspolicy
ECPATs placeringspolicy betonar etiska kriterier och säkra placeringar. ECPATs sparpolicy anger att organisationen ska ha ett
eget kapital på minst ett halvt års verksamhetskostnader exkl
ändamålskostnader och högst fem års verksamhetskostnader
exkl ändamålskostnader.
Medlemmar
ECPAT har tre medlemskategorier: stödmedlemmar, enskilda
medlemmar och medlemsorganisationer. Vid årsskiftet var
antalet stödmedlemmar 839 och antalet enskilda medlemmar 49. Antalet medlemsorganisationer var 20: Erikshjälpen,
Frälsningsarmén, Hotell- och Restaurang Facket, IOGT-NTOs
Juniorförbund, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet, PLAN
Sverige, PMU Interlife, Riksförbundet Folkmusik och Dans,
Riksorganisationen Stödcentrum mot Incest, Scouterna, SSU,
Stiftelsen Idéer för livet, Svenska Kyrkan, Svenska Kyrkans
Unga, Svenska Resebyråföreningen, TCO, Unga Örnars Riksförbund, Unizon (f d SKR), Vårdförbundet och World’s Children’s Prize Foundation.
Anställda
Tack vare PostkodLotteriets medel kunde ECPAT under året
utöka med en ny tjänst som digital kommunikatör, en förutsättning för den mycket stora spridning som årets kampanj mot
bötesstraff fick i sociala medier. ECPAT har också tecknat kollektivavtal, utarbetat en personalhandbok, utsett ett arbetsmiljöombud samt flyttat till större lokaler med bättre arbetsmiljö.
Avgående generalsekreteraren Helena Karlén avtackades för
sin banbrytande gärning vid ett event i maj i närvaro av Drottning Silvia och ett flertal andra prominenta gäster.
Utöver generalsekreterare Anders L. Pettersson, som tillträdde i oktober 2013, har ECPATs kansli under året bestått av 10
anställda. Den tidigare kanslichefen slutade i augusti och en ny
tillträdde i december. Övriga anställda utgjordes av tre jurister,
en programhandläggare, en digital kommunikatör, en presssekreterare, en insamlingsansvarig, en ekonomiansvarig och en
administratör.
Framtida utveckling
En strategi för 2015-2018 har antagits som syftar till att ytterligare stärka ECPATs opinionsbildande roll, framför allt genom
ökad synlighet gentemot och engagemang från allmänhet och
näringsliv. Prioriterade målgrupper är opinionsbildare, rättsväsendet, näringslivet och allmänheten. Strategin fokuserar på
att mobilisera relevanta målgrupper med information och ökad
kunskap; erbjuda enkla och konkreta handlingsalternativ; samt
att accelerera det brottsförebyggande arbetet genom bland annat nya eller förstärkta strategiska näringslivssamarbeten och
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ett ökat antal tips från allmänheten till ECPATs hotline.
PostkodLotteriet stod för 55 procent av ECPATs totala intäkter 2014. Det innebär ett stort beroende av en enskild finansiär,
vilket även PostkodLotteriet är medvetet om. ECPAT har därför
under 2014, med stöd av PostkodLotteriet, utvecklat en treårig
satsning på marknadsföring och insamling för att bredda intäkterna.
Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2014-04-24 med 24 röstberättigade enskilda medlemmar, varav 3 via fullmakt, samt röstberättigade representanter för 9 medlemsorganisationer. Inger
Davidson fyllnadsvaldes som ordförande på ett år pga att tidigare ordföranden avgick i förtid. Johan Forsberg omvaldes och
Anna Nilsson och Ann-Marie Orler nyvaldes som ledamöter
på två år. Tove Kjellander och Lisa Ericson fyllnadsvaldes på
ett år pga att två ledamöter avgick i förtid. Till organisationsrepresentant på två år nyvaldes Madeleine Sundell, Frälsningsarmén. Fredrik Sjölander omvaldes som revisor på ett år och
Knut Heilborn nyvaldes som revisorssuppleant på ett år, båda
auktoriserade revisorer KPMG. Till valberedningen nyvaldes
Didrik von Seth (sammankallande), Fredrik Lundh Sammeli,
Birgitta Engberg och Camilla Lindquist (Scouterna) samt omvaldes Thomas Bodström.
Styrelsen består av ordförande, två vice ordförande och fem
ledamöter och har hållit 9 protokollförda styrelsemöten, plus
ett konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:
Lars Arrhenius (Generalsekreterare Friends, tidigare Barnoch elevombud): Avgående ordförande. Deltagit på 2 möten.
Inger Davidson (f d statsråd och riksdagsledamot). Vice ordförande till årsmötet, nyvald ordförande på årsmötet. Deltagit
på samtliga 9 möten.
Didrik von Seth (VD reseföretag): Avgående vice ordförande. Deltagit på 3 möten.
Johan Strid (Scouterna): Organisationsrepresentant hela
året. Nyvald vice ordförande på konstituerande styrelsemöte
efter årsmötet. Deltagit på 6 möten.
Anna Nilsson (verksamhetschef advokatbyrå, tidigare resebranschen): Nyvald ledamot. Nyvald vice ordförande på konstituerande styrelsemöte efter årsmötet. Deltagit på 6 möten.
Johan Forsberg (mediastrateg): Ledamot hela året. Deltagit
på 8 möten.
Ann-Marie Orler (polischef och jurist): Nyvald ledamot.
Deltagit på 6 möten.
Tove Kjellander (projektledare, specialiserad inom barnkonventionen): Nyvald ledamot. Deltagit på 6 möten.
Lisa Ericson (programansvarig UNICEF Sverige): Nyvald
ledamot. Deltagit på 3 möten.
Madeleine Sundell (Frälsningsarmén): Nyvald organisationsrepresentant. Deltagit på 6 möten.
Fredrik Lundh Sammeli (Unga Örnar och riksdagsledamot):
Avgående ledamot. Deltagit på 1 möte.
Sandra Atler (barnrättsjurist): Avgående ledamot. Deltagit
på 3 möten.
Magnus Bergmar (World´s Children´s Prize Foundation):

Avgående organisationsrepresentant. Deltagit på 3 möten.
Drottning Silvia har liksom tidigare år varit ECPAT Sveriges
beskyddare.
Joel Kinnaman blev ny ambassadör för ECPAT under året
tillsammans med Åsa Jinder och Kjell Bergqvist, som är ambassadörer sedan tidigare.
ECPATs tidigare expertråd till styrelsen gjordes i slutet på 2014
om för att bättre stödja den långsiktiga strategin och tillvarata
respektive experts specialkompetens. I det nya Program- och

forskningsrådet ingår: Majgull Axelsson (författare); Monica
Dahlström-Lannes (f d sexualbrottsutredare); Christian Diesen (professor processrätt); Madeleine Leijonhufvud (professor straffrätt); Anna-Lena Nilemar (kammaråklagare); Jerzy
Sarnecki (professor kriminologi); Mårten Schultz (professor
civilrätt). I det Media- och marknadsföringsråd som skapades
i början på 2014 ingår: Johanna Celion (digital projektledare);
Johan Forsberg (mediastrateg); Gunnar Gidefeldt (kommunikationschef); Peder Ramel (VD och affärsstrateg); Johan Ronnestam (mediakonsult); Jesper Åström (digital strateg).

RESULTATRÄKNING
Not

2014

2013

2
2

726 544
8 565 522
4 272 429
9 845

767 105
7 273 815
7 213 289
5 512

13 574 340

15 259 721

-10 566 210
-1 167 596
-2 037 641

-12 615 651
-880 914
-1 878 074

-13 771 447

-15 374 639

-197 107

-114 918

25 035
-127

82 996
0

24 908

82 996

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-172 199

-31 922

ÅRETS RESULTAT

-172 199

-31 922

VERKSAMHETSINTÄKTER
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
VERKSAMHETSRESULTAT
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat finansiella investeringar

3,4
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BALANSRÄKNING

NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Not

2014-12-31

2013-12-31

5

230 226

147 272

6
7

169 524
490 176

141 393
0

889 926

288 665

837
135 848
28 898
434 232

375
5 382
30 119
360 106

599 815
3 032 685
3 632 500

395 982
6 151 272
6 547 254

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Långfristiga fordringar
Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Skattekonto
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

4 522 426

6 835 919

0
3 222 334

0
3 394 533

3 222 334

3 394 533

449 160
253 538
115 516
71 526
410 352

103 932
142 622
2 635 516
116 711
442 605

Summa kortfristiga skulder

1 300 092

3 441 386

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4 522 426

6 835 919

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel
Balanserat kapital

9

Summa eget kapital
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Kvarvarande bidrag SpecialProjektet Postkodsmedel
Kvarvarande bidrag Finanskoalitionen
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

24

10

ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens
allmänna råd för årsredovisning enligt K3 (BFNAR 2012:1)
och FRIIs, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, Styrande
riktlinjer för årsredovisning enligt K3 (maj 2014).
Övergång till K3-regelverket innebär byte av redovisningsprincip. Byte av redovisningsprincip har inneburit att jämförelseåret 2013 räknats om i enlighet med de nya redovisningsprinciperna. Följande redovisnings- och värderingsprinciper
har ändrats vid övergången till K3:
Redovisning av bidrag och gåvor: Villkorade gåvor intäktsredovisades tidigare vid gåvotillfället för att därefter särredovisas
som ändamålsbestämda medel i eget kapital. Enligt K3 skuldförs villkorade gåvor med återbetalningsskyldighet till dess att
villkoren är uppfyllda och ingår i begreppet bidrag. Villkorade
gåvor med återbetalningsskyldighet som tidigare redovisats
som ändamålsbestämda medel har omklassificerats som skuld.

RESULTATRÄKNINGEN

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen
erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till
verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisningen sker.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i
organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalningen
från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som
avses.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller
en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att
uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet
att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett
erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. En
gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller
en kostnad beroende på om gåvan förbrukas eller inte. Gåvor
som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel 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 uppfyllts. Bidrag som erhållits för
att täcka vissa kostnader (till exempel för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett
att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång
minskar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det
verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller
kommer att få.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader. De gemensamma kostnaderna (samkostnaderna), som till exempel löner,
hyra och andra kanslikostnader, fördelas procentuellt på de tre
funktionerna i enlighet med hur stor del av arbetstiden personalen ägnar respektive funktion.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna, dvs informations-, opinions-, påverkans- och samverkansarbete mot
barnsexhandel. Kostnader för administration som uppstår som
en direkt följd av sådant arbete ingår i ändamålskostnader. I
ändamålskostnader ingår även enligt ovan en del av samkostnaderna.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för insamlingsarbete
som riktar sig mot organisationens samtliga givare, dvs såväl
privatpersoner som företag och organisationer. Detta omfattar
både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare, och
utgörs till exempel av kampanjer, utskick och underhåll av givarregister. I insamlingskostnader ingår även enligt ovan en del
av samkostnaderna.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader som behövs
för att administrera organisationen. Administrationen utgör
en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren, och utgörs
till exempel av styrelse- och årsmöten, revision av själva organisationen samt administrativa system. I administrationskostnader ingår även enligt ovan en del av samkostnaderna.
Leasing
Alla organisationens leasingavtal redovisas som operationella,
dvs leasingavgiften redovisas linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificeras
som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen
tjänas in.
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BALANSRÄKNINGEN

Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier inkl programvara 3 år.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter.
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta. Efter första redovisningstillfället värderas långfristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till anskaffningsvärde. Alla tillgångar som innehas för riskspridning
anses ingå i en värdepappersportfölj och betraktas därmed som
en post vid värdering enligt lägsta värdets princip respektive
vid nedskrivningsprövning. Fordringar och skulder i utländsk
valuta värderas till balansdagens kurs.

NOT 2 GÅVOR OCH BIDRAG
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten
Församlingar
Stiftelser och organisationer
PostkodLotteriet årets utdelning
Företag
buy aid AB försäljning där ECPAT får 10% av nettopriset
Summa gåvor (a)
Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Företag i Finanskoalitionen mot barnpornografi
PostkodLotteriet SpecialProjekt för 1 milj flickor
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm
Summa insamlade medel (b)
Offentliga bidrag
Informationsbidrag Forum Syd/Sida
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen
Summa offentliga bidrag
Summa bidrag
Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisats i resultaträkningen (a)
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt (b)
Summa insamlade medel
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2014

2013

628 124
228 163
150 225
5 000 000
1 996 590
562 420

325 721
119 544
34 736
5 000 000
1 180 428
613 386

8 565 522

7 273 815

45 185
2 520 000
300 000
2 865 185

43 289
5 045 000
300 000
5 388 289

0
1 407 244
1 407 244

450 000
1 375 000
1 825 000

4 272 429

7 213 289

8 565 522
0
2 865 185

7 273 815
0
5 388 289

11 430 707

12 662 104

NOT 3 MEDELANTAL ANSTÄLLDA,
PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSEN
Medelantal anställda

2014

Sverige (=Totalt)

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande
befattningshavare

2013

Antal
anställda

Varav
män

Antal
anställda

Varav
män

10,5

2,0

9,6

1,8

2014
Antal på
Varav
balansdagen
män

Styrelseledamöter
Generalsekreterare och kanslichef

8
2

2013
Antal på
Varav
balansdagen
män

2
1

8
2

6
1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Förlorad arbetsinkomst styrelse
Generalsekreterare
Övriga anställda

2014
0
709 058
4 279 649

2013
665
681 752
3 400 577

Totala löner och ersättningar

4 988 707

4 082 994

Sociala kostnader
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt)

2 777 427
(973 548 )

2 013 873
(598 523 )

Av pensionskostnaderna avser 628 851 kr (180 040 kr 2013) pensionspremier för organisationens
nuvarande och avgående generalsekreterare.
Ideellt arbete
Under året har 13 personer (16 år 2013) arbetat ideellt för
ECPAT, framförallt med informationsaktiviteter och administrativt arbete. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats
i resultaträkningen.
Avtal om avgångsvederlag
I oktober 2013 anställdes en ny generalsekreterare. Den tidigare generalsekreteraren stod till organisationens förfogande

och erhöll ersättning till pensioneringen 2014-08-31. Den nye
generalsekreterarens avtal har en uppsägningstid på 12 månader från ECPATs sida och 3 månader från generalsekreterarens
sida. I samband med endera partens uppsägning har ECPAT
rätt att med omedelbar verkan arbetsbefria generalsekreteraren. Vid total arbetsbefrielse har denne rätt att ta annan anställning, varvid ersättningen från ECPAT avräknas mot annan
inkomst. Inga ytterligare förpliktelser finns.
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NOT 4 LEASING

NOT 7 LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

ECPAT leasar framför allt kontorslokaler samt viss kansliutrustning av mindre värde.
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 655 228 kr (662 681 kr).
Framtida leasingavgifter förfaller enlig följande:
Inom 1 år
1-5 år
Senare än 5 år
Summa

2014
1 015 639
3 880 775
0
4 896 414

2013
655 228
4 052 767
843 647
5 551 642

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2014
367 658
172 517
-113 430
426 745

2013
247 478
146 562
-26 382
367 658

Ingående avskrivningar
Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

220 386
-113 430
89 563
196 519
230 226

192 790
-26 382
53 978
220 386
147 272

2014
141 393
28 131
169 524

2013
117 431
23 962
141 393

Redovisat värde
100 000
69 524
169 524

Marknadsvärde
136 202
70 450
206 652

2013
158 639
201 467
360 106

NOT 9 EGET KAPITAL
I enlighet med det nya regelverket K3 har medel från Finanskoalitionen mot barnpornografi samt
SpecialProjektsmedel från PostkodLotteriet som tidigare klassificerats som ändamålsbestämda
omdefinierats som skuld.

Ingående balans
Ändamålsbestämt
Årets resultat
Utgående balans

NOT 6 LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
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2014
252 169
182 063
434 232

Förutbetalda hyror
Övriga poster
Summa

NOT 5 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Specifikation av fonder
Swedbank Robur Humanfond
Swedbank Robur Penningmarknadsfond

2013
0
0
0
0

NOT 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Avtalet om lokalhyra sträcker sig till 2019-10-31 och är möjligt att förlänga till 2022-10-31.

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv
Utgående redovisat värde

2014
0
490 000
176
490 176

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv bankdeposition kanslilokal
Tillkommande räntefordring
Utgående redovisat värde

Ändamålsbestämda
medel

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

0

3 394 533

3 394 533

0

-172 199
3 222 334

3 222 334

NOT 10 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Övriga poster
Summa

2014
76 175
155 297
178 880
410 352

2013
86 273
168 047
188 285
442 605
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REVISIONSBERÄTTELSE

Stockholm 2015-03-09

Till föreningsstämman i ECPAT Sverige, org. nr 802402-5499

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Inger Davidson
Ordförande

Johan Strid
Vice ordförande/ Scouterna

Anna Nilsson
Vice ordförande

Lisa Ericson

Tove Kjellander

Johan Forsberg

Ann-Marie Orler

Madeleine Sundell
Frälsningsarmén

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ECPAT Sverige
för år 2014.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att
upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och
generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av
min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som
är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av
rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
SAMT STADGAR
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för
ECPAT Sverige för år 2014.
Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen
på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot och generalsekreteraren har företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig till försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Uttalande
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Stockholm den 13 mars 2015

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Anders L. Pettersson
Generalsekreterare

Uttalanden
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av ECPAT Sveriges finansiella ställning per den
31 december 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
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Ogillar du också det här?
Dela ECPATs verksamhetsberättelse
via vb.ecpat.se

ECPAT Sverige, Sankt Göransgatan 66, S-112 33 Stockholm
Telefon 08-59 89 20 00 E-post info@ecpat.se
www.ecpat.se Bankgiro 903-4349
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