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det du nog inte vet



ECPAT-ambassadören Noomi Rapace  
och ECPATs general sekreterare  
Anders L. Pettersson
FOTO: SANDRA BIRGERSDOTTER

INNEHÅLL

Förord  3

Kraftig ökning av tips till  
ECPAT Hotline 4

Vad händer med ett tips?  6

Vi gjorde Triggervarningar till
Triggeruppmaningar  8

Tysta rop – en bok om  
helvetets förgård 10

ECPAT kräver skydd mot  
exploatering av varje barn  
på flykt  12

Företag som tar ansvar 13

Myten om den virtuella  
våldtäkten  14

FN kritiserar Sverige  16

Insamling och ekonomi  17

Årsredovisning  20

Revisionsberättelse  31

Kunskap om barnsexhandel 
är en bristvara

2



3

För 25 år sedan uppmärksamma-
des det faktum att barn exploate-
ras sexuellt och att vuxna tjänade 
stora pengar på detta. Därför 
grundades ECPAT. Det visade sig 
snabbt att barnsexhandeln inte 
bara var ett problem i Thailand, 
där kampen startade, och idag har 
vi växt till ett globalt nätverk i över 
80 länder.
  Kunskapen om denna cyniska 
handel har visserligen ökat men 
den är fortfarande för låg där den 
behövs som mest. ECPAT Sverige 
satsade under 2015 bland annat 
på att kartlägga utbildningen för 
juriststudenter – morgondagens 
domare, åklagare och advokater – 
och fann att Sverige behöver säkra 
att våra domstolar har kompetens 
om barnsexhandel för att barn 
ska få en rättssäker process om de 
utsatts för övergrepp.
  Kunskapen hos allmänheten  
ökar också men vi har jobbat 
vidare med att knyta nya röster till 
arbetet mot den sexuella exploa-
teringen av barn. Skådespelaren 
Noomi Rapace blev vår nya am-
bassadör inför julen. I en film läste 
hon ur Natalie Geramis bok Tysta 
Rop, som vi gav ut för att öka kun-
skapen om barnsexhandel.
  Under ett år präglat av krig, 
våld, flykting- och migrationskris i 
Europa och i världen får ett mörkt 
och dolt problem som barnsex-
handel gång på gång stryka på 
foten. Mänskliga rättigheter kan 
inte ställas mot varandra; tvärtom 
är de sammankopplade, men det 

är ofta förkunskapen om något 
som styr hur beslutsfattare fördelar 
sin uppmärksamhet bland viktiga 
samhällsfrågor.
  Vi ska bli ännu bättre på att 
rapportera det vi vet. Under 2016 
släpper vi därför en rapport om de 
tips om barnsexhandel som vi får 
till vår hotline. Vi kommer även 
att genomföra en studie kring den 
svenska barnpornografilagstift-
ningen. Vi kommer avsluta året 
med att samla de nordiska länder-
na 20 år efter den första Världs-
kongressen i Stockholm för att 
förbättra det gemensamma arbetet 
mot barnsexhandeln.
  Trots att det gått 25 år sedan 
barnsexhandel började uppmärk-
sammas internationellt, blir kun-
skapen ofta en bristvara. Därför 
behöver även du veta mer och vi 
lovar att fortsätta vara den tydli-
gaste samhällsrösten och inte släp-
pa taget om en fråga som ingen 
kan vara likgiltig inför.

Anders L. Pettersson,  
generalsekreterare ECPAT Sverige 

FörordKunskap om barnsexhandel 
är en bristvara
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Viktiga händelser 2015
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Kraftig ökning av tips  
till ECPAT Hotline
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ECPAT Hotline är en anmälnings-
sida som tar emot tips på alla former 
av kommersiell sexuell exploate-
ring av barn, barnsexhandel. Alla 
inkomna tips granskas, och tips 
som bedöms vara möjligen illegala 

skickas vidare antingen till svensk 
polis eller en hotline i ett annat land. 
Under 2015 granskades 5430 tips, 
vilket innebär en ökning jämfört 
med tidigare år. 

ECPAT Hotline tar emot tips på misstänkt 
barnsexhandel

• Polisen får fler relevanta tips och kan identifiera fler enskilda barn.
• Övergreppsmaterialet hamnar direkt hos polis i rätt land.
• Snabb nedtagning av illegalt material på publika webbsidor.
• Allmänheten kan anmäla anonymt.
• Slå mot lönsamheten och försvåra åtkomsten till materialet.

ECPAT Hotline: syfte och mål

Läs mer:
Anmäl misstankar om barnsexhandel på www.ecpathotline.se. 

Tipsen till ECPAT Hotline 2015 gällde:

5201 tips varav  
1605 bedöms illegala

214 tips varav  
  20 bedöms illegala

9 tips varav  
4 bedöms illegala

6 tips varav  
3 bedöms illegala

DOKUMENTERADE SEXULLA ÖVERGREPP PÅ BARN

GROOMINGBROTT

RESANDE FÖRÖVARE

MÄNNISKOHANDEL MED BARN FÖR SEXUELLA ÄNDAMÅL

Det som i  
lagen kallas  
barn pornografi.

När en vuxen tar 
kontakt med ett 
barn i syfte att 
begå ett sexuellt 
övergrepp.

  

Någon som rest 
inom landet eller 
utomlands för 
att begå sexuella 
övergrepp på barn.
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Tipset skickas  
till svensk polis

Tipset skickas  
till svensk polis

Tipset skickas via  
INHOPE till Hotline  

i rätt land

Vad händer med ett tips?

Människohandel
Grooming

Resande förövare

Så fungerar det

ECPAT Hot-
line får in ett 
tips från en 
privatperson, 
eller från en 
hotline i annat 
land som spårat 
dokumen te-
rade sexuella 
övergrepp på 
barn till svensk 
server.

ECPAT Hotline 
mottar tipset 
och granskar 
det.

Om tipset rör 
människohan-
del, grooming 
eller resande 
förövare, eller 
på annat sätt 
kan identi fiera 
ett barn eller 
en förövare i 
Sverige, skickas 
tipset direkt vi-
dare till svensk 
polis.

Om tipset 
består av en 
länk till doku-
menterade 
sexuella över-
grepp på barn 
på internet, så 
spåras serverns 
placering. 

Är servern plac-
erad i ett annat 
land skickas 
tipset vidare till 
en hotline i det 
landet.

Är servern plac-
erad i Sverige, 
eller i ett land 
som saknar na-
tionell hotline, 
skickas tipset 
till svensk polis. 
Polisen utreder 
och ECPAT 
Sverige kontak-
tar sajtägaren 
för nedtagning 
av materialet. 

Tipset 
granskas

Dokumenterade  
sexuella övergrepp  

på barn

Tipset spåras  
till annat land

Tipset spåras  
till Sverige

Tips skickas till  
ECPAT Hotline

!
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Läs mer:
På ecpat.se kan du läsa eller ladda ned ECPAT Hotlines årsrapport 2015.

Telenor Safe Report är ett 
sam  arbete mellan ECPAT 
Sverige och Telenor, som 
gör det möjligt för Telenors 
kunder att tipsa ECPAT 
Hotline om misstänkt barn-
sexhandel direkt i mobilen.

ECPAT Hotline är medlem i INHOPE, en organisa-
tion som samlar 51 hotlines från 45 länder. När en 
hotline i ett annat land tar emot ett tips och spårar 
övergreppsmaterial till Sverige, skickas det till  
ECPAT Hotline. Under 2015 hanterade ECPAT 
Sverige 243 tips som rörde barnsexhandel i Sverige, 
varav cirka 80% kom från en annan hotline via  
INHOPE, och 20% från allmänheten. Medlem-
skapet är med andra ord viktigt för att upptäcka 
brott i Sverige. Under året skickade ECPAT Hotline 
834 tips via INHOPE till hotlines i andra länder. 
För alla tips som ECPAT Hotline hanterar via 
INHOPE, under 2015 totalt 1026 stycken, finns det 
statistik på bland annat kön och ålder på barnet i 
övergreppsdokumentationen.

INHOPE

Telenor Safe Report 

Spädbarn 5,5%
Förpubertal 77,5%
Pubertetsutvecklad 17%

Flicka 71%
Pojke 18%
Båda 11%

KÖN PÅ BARNET

ÅLDERSGRUPP
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Vi gjorde Triggervarningar till 
Triggeruppmaningar 

Viktiga händelser 2015
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Upprop för jurist- 
utbildning om barn- 
sexhandel
En triggervarning är något som 
skrivs i början av texter för att varna 
läsare om känsligt innehåll. Sexual-
brott mot barn väcker ofta jobbiga 
känslor, men i kampanjen Trigger-
uppmaningen fick vi människor 
att våga se och sprida kunskap om 
barnsexhandel. Syftet var att samla 
underskrifter till vårt upprop för 
obligatorisk utbildning på Sveriges 
juristutbildningar om barnets rättig-
heter och barnsexhandel. 

Varför behöver  
Sveriges jurister  
utbildas?  
Sverige har upprepade gånger kriti-
serats av FN:s barnrättskommitté då 
utbildning om barnets rättigheter 
för de som  arbetar för eller med 
barn till stor del saknas. ECPAT 
menar att rättsväsendet måste ha 
grund läggande kunskap om barnets 
rättig heter, offer- och förövarpsyko-
logi och specifikt barnsexhandel, för 

att stärka rättssäkerheten för varje 
barn som utsätts för sexuella över-
grepp.  

5005 underskrifter 
lämnades över till  
Sveriges minister
Totalt skrev 5005 personer under 
ECPATs upprop för varje barns rätt 
till rättssäkerhet. På Barnkonventio-
nens dag, den 20:e november 2015, 
överlämnades underskrifterna till 
Helene Hellmark Knutsson, minister 
för högre utbildning och forskning.  

Det brister på Sveriges 
juristutbildningar idag
I samband med kampanjen tog 
ECPAT fram en rapport och kart-
läggning tillsammans med European 
Law Students’ Association, ELSA. 
Enligt rapporten ges barnrätt för lite 
utrymme på juristutbildningen idag 
vilket leder till att studenterna efter 
att ha avslutat den obligatoriska del-
en av juristprogrammet inte på ett 
rättssäkert sätt kan tolka, analysera 
och tillämpa barnrättsperspektivet 
och barnets rättigheter i praktiken.
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Tysta rop – en bok om  
helvetets förgård   

FOTO: MARTIN STÅHLBERG
/FUTUREMUSEUM

Viktiga händelser 2015

”När en bil stannar, så pratar du med gubben och ler och om han vill 
ha dig så hoppar du in i bilen och åker med honom. Sedan ligger du 
med honom och gör som han vill och då betalar han efteråt och du kan 
köpa mat och kläder. Enkelt.”  Utdrag ur boken Tysta rop.

10



Tysta rop – en bok om  
helvetets förgård   

FOTO: MARTIN STÅHLBERG
/FUTUREMUSEUM

Fyra berättelser om barnsexhandel
Hösten 2015 lanserade ECPAT till-
sammans med författaren Natalie 
Gerami boken Tysta rop, fyra be-
rättelser om barn som exploaterats 
i barnsexhandeln. Natalie träffade 
Laxmi, Fareeda, Maeva och Samson, 

och fick ta del av deras upplevel-
ser. I boken beskrivs grymheten i 
den organiserade brottslighet som 
exploaterar enskilda barn sexuellt 
världen över. 

 

Öka kunskapen om barnsexhandel  
– vår skyldighet
ECPAT arbetar kontinuerligt för att 
öka kunskapen om barnsexhandel 
för att medvetandegöra och försvå-
ra handeln med barn. Det är vårt 
ansvar, som vuxna individer, att 
våga se och agera mot barnsexhan-
deln. Boken Tysta rop har varit en 
del i ECPATs arbete med att sprida 

kunskap och under året har boken 
överlämnats till politiker, besluts-
fattare och ECPAT-supporters.

”Alltså när det kommer en bil så gör 
du såhär och såhär och försöker se så 
snäll, villig och söt ut som möjligt”. 
(Utdrag ur boken.)

Läs mer på ecpat.se. 

Berättelserna i Tysta Rop utspelar sig i Kenya, Nepal, Indien, Ghana och Qatar.
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ECPAT kräver skydd mot 
exploatering av varje barn 
på flykt

Läs mer om ECPAT-gruppernas ställningstagande på vår blogg, blogg.ecpat.se.

Krigen i bland annat Syrien, Afghani stan och Eritrea leder till att hundra-
tusentals människor flyr över Medel     havet till Europa och EU:s medlemsländer.  

I flykten från kriget finns barn som flyr tillsam-
mans med, eller har separerats från, sina familjer 
eller som flyr på egen hand.  
 Ett barn som flyr från krig befinner sig i en 
extremt utsatt situation och löper stor risk att 
utsättas för övergrepp som människohandel.  
Det är viktigt att varje barn på flykt identifieras 
för att myndig heterna ska kunna tillgodose bar-
nets rättigheter och för att inte barnet ska utsättas 
för exploatering eller försvinna från myndig-
heternas radar. 

ECPAT kräver förändring
I oktober gjorde ECPAT-grupperna i Europa ett 
gemensamt ställningstagande med en uppmaning 
till EU-kommissionen att agera för varje barns 
rätt till ett liv fritt från krig och exploatering.  
Vi krävde att EU-kommissionen gör en kraftan -
sträng ning för att prioritera säkerheten och trygg-
heten för varje enskilt barn som tvingas på flykt.   

Viktiga händelser 2015

12



13

Näringslivet har både stort ansvar och stora möjligheter att motverka barnsex-
handel. Det är avgörande att företag vågar se att deras verksamhet kan utnyttjas i 
samband med barnsexhandel och att de tar ansvar för att sätta stopp för det. Här 
presenterar vi tre exempel på ECPATs företagssamarbeten.
 

och samarbetet med ECPAT.

Clas Ohlson
Under året inledde ECPAT även 
ett nytt spännande samarbete 
med detaljhandelskedjan Clas 
Ohlson. Fokus under året låg på 
ökad kunskap om barn sexhandel 
och en genomgång av verksamhet 
och rutiner för att identifiera var 
företaget kan ta tydligare ställning 
mot barnsexhandeln. Clas Ohlson 
gjorde en omfattande genomgång 
och förbättring av sina interna 
policies och rutiner.

Företag som tar ansvar 

Handelsbanken 
En av de starkaste drivkrafter-
na bakom barnsexhandeln är 
ekonomisk lönsamhet. Vuxnas 
efterfrågan på barn leder till nya 
övergrepp som också driver han-
deln framåt. Ett steg i att stoppa 
efterfrågan och lönsamheten är 
att försvåra betalningar. 
 Som en viktig aktör i sin 
bransch har Handelsbanken un-
der året inlett ett fördjupat tre-
årigt sam arbete med ECPAT. Det 
över gripande målet är att stoppa 
möjligheter att missbruka ban-

kens tjänster och produkter för 
någon form av barnsexhandel. 

Telenor Sverige
Samarbetet mellan Telenor och 
ECPAT är nu inne på sitt tionde 
år och bygger på Telenors sociala 
ansvarstagande inom sin verk-
samhet. Arbetet bygger på tre de-
lar: kunskap, policy och kommu-
nikation. Telenor har ett internt 
ECPAT-team som har till uppgift 
att se till att nyanställd personal 
utbildas om barnsexhandel, dess 
koppling till IT/telekomsektorn 

Filminspelning på Handelsbanken.
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Viktiga händelser 2015

Panelen från vänster: ECPATs generalsekreterare Anders L. Pettersson,  barnminister Åsa Regnér, professor 
Niklas Långström,  kammaråklagare Charlotta Tanner och psykoterapeuten Anna Norlén.
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Myten om den  
virtuella våldtäkten
Under årets Almedalsvecka ville vi 
uppmärksamma den sexuella explo-
ateringen av barn via nätet. I takt 
med att tekniken utvecklas och till-
gången till internet ökar så uppstår 
också nya sätt att ta kontakt med 
barn i sexuella syften. Sexuella över-
grepp på barn som sker via nätet be-

skrivs ibland som mindre allvarliga, 
i media hörs till exempel begrepp 
som ”virtuell våldtäkt” – men vad är 
egentligen virtuellt med en våldtäkt? 
Ett grovt sexuellt övergrepp mot ett 
barn är lika verkligt om det sker via 
nätet, som om förövaren befunnit 
sig i samma rum. 

Den tekniska utvecklingen ställer 
höga krav på framför allt rättsväsen-
det när det gäller bedömningar av 
sexualbrott mot barn och utveckling 
av rättspraxis. Detta diskuterades på 
ECPATs seminarium Myten om den 
virtuella våldtäkten.
 Som en del i seminariet hölls 

en panel diskussion mellan barn-
minister Åsa Regnér, psykologen 
och psykoterapeuten Anna Norlén, 
professorn Niklas Långström, kam-
maråklagare Charlotta Tanner och 
ECPATs generalsekreterare Anders 
L. Pettersson. Seminariet var inter-
aktivt och gick att se live på webben.

Barnminister Åsa Regnér på ECPATs seminarium

Fullsatt på ECPATs seminarium i Almedalen.
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FNs kommitté för barnets rättig-
heter granskar Sverige
Varje land som antagit barnkonventionen ska 
regelbundet lämna in en rapport till FNs kommitté 
för barnets rättigheter om hur landet lever upp till 
rättigheterna i konventionen. En av barnrättskom-
mitténs viktigaste uppgifter är att uppmärksamma 
kränkningar av barnets rättigheter och komma med 
förslag på åtgärder som den aktuella regeringen 
behöver vidta. ECPAT medverkade i flera möten 
med barnrättskommittén i samband med att Sverige 
under året granskades på nytt. Kommitténs rekom-
mendation är att Sverige måste stärka skyddet för 
barn som exploateras sexuellt. 

Barnrättskommittén:  
Utbilda om barnsexhandel
En del av barnrättskommitténs kritik handlade om 
vikten av att de som arbetar med eller för barn mås-
te utbildas om barnets rättigheter och specifikt om 
barnsexhandel. Detta är ett orosmoln för kommit-
tén och kritiken återkom nu för tionde året i rad.

Vad har Sverige gjort sedan sist?
Sedan den förra granskningen har Sverige bland  
annat slopat kravet på dubbel straffbarhet för 
brotten köp av sexuell handling av barn och för ut-
nyttjande av barn för sexuell posering. Det innebär 
att en per son kan åtalas och dömas för de brotten i 
Sverige även om personen begått brottet i ett land 
där hand lingen är laglig. Sverige har också höjt 
mini mi straffet för grovt sexuellt övergrepp på barn. 
Arbetet med att inkorporera barnkonventionen i 
svensk lag har också påbörjats under året. Det är 
bra och viktiga steg framåt men det kvar står fort-
farande mycket att göra.

FN kritiserar Sverige

ECPATs jurister 
Amanda och 
Caroline.
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Insamling och ekonomi
Årets #Ljusklapp 
Årets Ljusklapp var ECPATs julkampanj 2015 och 
ett sätt att stödja ECPATs arbete mot barnsexhandel. 
Inför varje advent släpptes en ny film där Eva Dahl-
gren, Joel Kinnaman, Noomi Rapace och Natalie 
Gerami medverkade. 

Noomi Rapace sprider ljus som 
ny ambassadör för ECPAT 
I samband med Årets #Ljusklapp offentliggjordes 
Noomi Rapace som ECPATs nya ambassadör. Ny-
heten fick stort genomslag och hon berättade bland 
annat i Nyhetsmorgon om sitt engagemang för de 
barn som utnyttjas i sexhandeln.

Se Noomi Rapace och ECPATs generalsekreterare Anders L. 
Pettersson gästa Nyhetsmorgon på ECPATs blogg. På ECPATs 
youtubekanal finns de filmade adventshälsningarna.
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Starkare röst tack vare  
PostkodLotteriet 
ECPATs största enskilda intäkt 2015 var 
utdelningen på 5 000 000 kronor från 
PostkodLotteriet, vilket bland annat möjlig-
gjorde förstärkta satsningar på att informe-
ra och aktivera allmänheten via hem sidan 
och sociala medier. ECPAT mottog också i 
slutet av 2014 ett projektbidrag på hela  
4 000 000 kronor för att under 2015–2017 
ytterligare förstärka sitt opinions-, påver-
kans- och insamlingsarbete.  

Socialstyrelsen finansierar  
ECPAT Hotline
Det verksamhetsbidrag som ECPAT erhållit 
från Socialstyrelsen under ett flertal år går 
bland annat till ECPATs anmälningshot-
line på www.ecpathotline.se. Av årets totala 
bidrag på 1 500 000 kronor gick nästan 
700 000 kronor till drift och utveckling av 
hotline-arbetet.

Star Wars-entusiasterna i Nordic Garrison samlade under året in över 117 000 kronor till ECPAT Sverige. 

Delar av ECPATs kansli samt volon tären Eva mottar projektbidrag 
från PostkodLotteriet.
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Tack!
Ett stort tack till alla givare  

från ECPAT Sverige! 
Tillsammans kan vi göra skillnad.

Arbete mot  
barnsexhandel 
8 921 778 kr 

Insamling 
1 160 877 kr 

Administration 
1 834 371 kr 

Administration

Insamling

Arbete mot barnsexhandelKostnader

75%
15%

10%

Gåvor 
8 618 689 kr 

Bidrag 
2 943 147 kr 

Medlemsavgifter 
748 966 kr

Övriga intäkter

Medlemsavgifter

Bidrag

Gåvor

Intäkter

70%

24%

6%

Övriga intäkter inkl räntor 
36 758 kr  

Visby Golfklubb arrangerade eventet  Ett slag mot barnsexhandel för andra året i rad, och samlade ihop  
260 000 kronor till förmån för ECPAT Sverige.  FOTO: OLOF SEGERBERG

Totalt: 12 347 560 kr

Totalt: 11 917 026 kr

Påbörjad satsning att öka antal 
ECPAT-supporters
För en organisation som ECPAT, utan en stor in-
sam lingsavdelning, betyder varje insamlad krona 
mycket. Speciellt de regelbundna månadsstöden via 
autogiro eller månads-sms kräver liten administra-
tion och ger bra möjligheter att planera för kom-
mande insatser mot barnsexhandel. De månatliga 
intäkterna från ECPAT-supporters ökade med 30% 
under året till 721 986 kronor, och antal månads- 
givare har fortsatt att öka under 2016.



Styrelsen och generalsekreteraren för ECPAT Sverige avger härmed följande årsredovisning.
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Alla belopp redovisas i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

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 
90 organisationer i 82 länder.
 ECPAT Sveriges ändamål är att genom informations-, opini-
ons- och påverkansarbete samt samverkan med andra parter, 
bidra till att förebygga och stoppa alla former av barnsexhandel. 
Genom att tillhandahålla information och förslag på konkre-
ta åtgärder samt genom att betona efterfrågans roll som driv-
kraft i barnsexhandeln, verkar ECPAT för att olika svenska och  
internationella samhällsaktörer agerar inom sin verksamhets-
sfär för att motverka den globala barnsexindustrin. ECPATs 
konkreta arbete består av: drift av en webbaserad hotline för 
tips om misstänkt barnsexhandel plus samarbete med polisens 
nationella specialgrupp för detta; möten och annat informa-
tions- och påverkansarbete riktat till politiker, journalister, 
utredare och myndigheter; informationsinsatser och opinions-
kampanjer riktade till allmänheten; samverkan med relevanta 
näringslivssektorer som rese-, finans- och IT-branschen.
 ECPAT har två 90-konton, bankgiro 903-4349 och plusgiro 
90 34 34-9, och verksamheten kontrolleras av Svensk Insam-
lingskontroll. ECPAT är medlem i FRII, Frivilligorganisation-
ernas Insamlingsråd, och tillämpar FRIIs Kvalitetskod. Allmän-
het och företag kan utöver gåvor till ECPATs 90-konton stödja 
via kortbetalningar på ECPATs hemsida, sms-gåvor till 72 980, 
Swish till 1239034349 samt via autogiro.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
ECPAT Sveriges mål på medellång sikt är att:
• förhindra barnsexhandel genom att verka för förebyggande 

insatser, adekvat lagstiftning och minskad tillgänglighet.
• öka kunskapen om barnsexhandel hos prioriterade mål-

grupper samt att engagera och aktivera dem till att ta ställning 
och agera mot barnsexhandel.

Måluppfyllelse i det brottsförebyggande arbetet under 
året:
• En undersökning från företaget YouGov visar att kännedo-

men om ECPATs webbaserade anmälningshotline om barnsex-
handel på www.ecpathotline.se har ökat från 4 % till 8 % sedan 
2014 samt att närmare 78 000 personer använt sig av hotline. 
ECPATs hotline fick under årets första kvartal tre gånger så 
många tips som under samma period året innan. Det är troligt-
vis en effekt av flera samverkande faktorer där den annonskam-
panj om att anmäla misstänkt barnsexhandel till hotline som 
genomfördes i december 2014 är en. Totalt under året fick hot-
line 5 430 tips. Tipsen granskas och hanteras av ECPAT enligt 
polisens instruktioner och vidarebefordras sedan till polisens 
nationella specialgrupp eller till relevant mottagare i andra län-
der via INHOPE, det internationella nätverket av hotlines. En 
mycket viktig effekt under året av INHOPE-medlemskapet var, 
att av de tips som bedömdes vara illegal dokumentation av sex-
uella övergrepp på barn lokaliserade till Sverige (svensk server, 
svenskt offer eller svensk förövare) kom hela 79 % från andra 
hotlines i INHOPE-nätverket. I december 2015 genomfördes 
en veckolång digital annonskampanj för att öka kännedomen 
om EPCATs hotline med målgrupp vuxna män 18 – 40 år. Den 
resulterade bl.a. i att 4 000 av dem som klickade på annonserna 
besökte ECPATs informationssida om hotline. 
• Finanskoalitionen mot barnsexhandel, som startade 2009 

på initiativ av ECPAT, har flertalet banker samt ett antal andra 
finansaktörer som medlemmar. Den vann 2015 Brottsförebyg-
gande rådets uttagning som Sveriges bidrag i European Crime 
Prevention Award för sitt arbete för att försvåra betalningar i de 
finansiella systemen för övergreppsbilder på barn.
• ECPATs fleråriga samarbete med Telenor fördjupades under 

året ytterligare. I februari lanserade företaget, på Safer Internet 
Day, ett nytt sätt att anmäla misstänkt barnsexhandel direkt i 
mobilen - ”Telenor Safe Report”. Funktionen finns förinstal-
lerad vid nya Telenorabonnemang, som ett bokmärke i iPho-
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nes och som app till mobiler med operativsystemet Android.  
Den som t ex hamnar på en internetsida med misstänkta över-
greppsbilder på barn kan enkelt och anonymt rapportera sidan 
till ECPATs hotline.
• ECPAT uppnådde under våren även ett nytt samarbetsavtal 

med Handelsbanken, då de blev partnerföretag till ECPAT. Av-
talet har det övergripande målet att arbeta förebyggande med att 
försvåra och stoppa betalningar för övergreppsmaterial på barn.
• Under året blev Clas Ohlson nytt samarbetsföretag till  

ECPAT och därmed första företag inom detaljhandeln som 
tillsammans med ECPAT arbetar mot barnsexhandel med ut-
gångspunkt i sin kärnverksamhet.

Måluppfyllelse i informations- och påverkansarbetet 
under året:
• 5 005 personer skrev under årets påverkanskampanj #trigger- 

uppmaning, som var ett samarbete mellan ECPAT och Natalie 
Gerami som skrivit boken Tysta rop med fyra berättelser om 
barn utsatta för sexhandel. Enligt en undersökning från företa-
get YouGov var det drygt 900 000 personer som såg kampan-
jen. Målet var att samla underskrifter för att uppmana politiker 
att införa obligatorisk utbildning om barnets rättigheter och 
barnsexhandel på Sveriges juristutbildningar samt att uppma-
na allmänheten att sprida kampanjen och öka sin kunskap ge-
nom att läsa boken. Kampanjen byggde bl.a. på att utdrag, eller  
Triggeruppmaningar, från boken Tysta rop spreds via sajten 
www.triggeruppmaningen.se, ECPATs blogg och i andra socia-
la medier. Underskrifterna överlämnades till ministern för hö-
gre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutssons po-
litiske sakkunnige på Internationella barndagen 20 november, 
årsdagen då FNs barnkonvention antogs. ECPAT fortsätter att 
följa upp FNs barnrättskommittés kritik om bristande utbild-
ning om barnets rättigheter och specifikt sexuell exploatering.
• De rekommendationer som FNs barnrättskommitté lämna-

de till regeringen i februari 2015 gällande Sveriges efterlevnad 
av FNs barnkonvention innehöll flera av de förslag till förbätt-
ringsåtgärder som ECPAT kommit med tidigare i sin alterna-
tivrapport. De gällde bl.a. att förbättra kartläggningen av barn-
sexhandel i Sverige, att vidta fler åtgärder för att stärka skyddet 
för ensamkommande barn samt att erbjuda alla personer som  
arbetar med barn systematisk utbildning om barnsexhandel. 
En viktig effekt som ECPAT och flera andra organisationer ver-
kat för är att Sverige under 2016 kommer att påbörja arbetet 
med att inkorporera barnkonventionen i svensk lagstiftning, 
vilket kommer att stärka barnets rättigheter.
• Med anledning av höstens stora flyktingkatastrof krävde  

ECPAT Sverige tillsammans med andra europeiska  
ECPAT-grupper och ECPAT International i ett blogginlägg att 
EU-kommissionen gör en kraftansträngning för att prioritera 
säkerheten och tryggheten för de barn som tvingas på flykt till 
Europa. De barn som flyr från krig till Europa löper stor risk för 
olika typer av övergrepp, och är i vissa fall redan i början av sin 
flykt offer för människohandel, vilket också uppmärksamma-
des i media i slutet av året.
• ECPAT genomförde ett kunskapsseminarium under Alme-

dalsveckan i Visby om barnsexhandel på nätet med titeln 
”Myten om den virtuella våldtäkten”. Ca 80 personer deltog 
vid seminariet och ca 400 följde livesändningen på internet.  

ECPAT hade bjudit in ledande experter som, tillsammans med 
barnminister Åsa Regnér, samtalade om att den tekniska ut-
vecklingen innebär nya sätt att ta kontakt med barn online i 
sexuella syften. ECPAT ville med seminariet motverka den idé 
som säger att övergrepp och kränkningar som sker på nätet inte 
är lika ”verkliga” som de som sker utanför nätet. ECPAT ser 
att offer för övergrepp online fortfarande möts av attityden att 
de inte skulle vara lika drabbade – eftersom det inte har hänt 
”på riktigt”. Den här utvecklingen av brottsligheten ställer 
höga krav på rättsväsendet när det gäller kunskapsutveckling,  
bedömningar av brott och utveckling av rättspraxis.
• ECPATs hemsida på www.ecpat.se har under året fått ett helt 

nytt utseende och upplägg för att bli tydligare och lättare att an-
vända. Sidan har nu ett stärkt fokus på digitalt engagemang och 
insamling. Antal unika besök under 2015 var 72 437. Trots att 
antalet unika besök har sjunkit något jämfört med 2014 visar 
statistiken att sidan är mer välbesökt sedan den nylanserades 
jämfört med föregående år. ECPATs mycket lyckade kampanj 
#sopigstraffskala 2014 genererade dock fler besök under kam-
panjperioden än vad årets kampanj gjorde. Antalet fans på  
ECPATs Facebook ökade från 18 444 i december 2014 till  
23 559 likes i december 2015. Antalet följare i andra sociala me-
dier som Twitter och Instagram har också stadigt ökat under 
året.
• Projektmedel från PostkodLotteriet möjliggjorde inrättan-

det av en ny heltidstjänst som marknadsförare samt inköp av ett 
webbaserat insamlingssystem. Detta ingår i en treårig satsning 
på att stärka och utveckla ECPATs information och opinions-
bildning till allmänheten samt att öka ECPATs insamling.  
Effekterna av dessa satsningar väntas komma under 2016 – 
2018, men redan 2015 ökade insamlade medel från allmänhet-
en inklusive medlemsavgifter med 14 %.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret
I februari 2016 visstidsanställdes en ny handläggare, bl.a. in-
för det nordiska forum som planeras till november 2016.  
I mars erhöll ECPAT ett projektbidrag från PostkodLotteriet på  
2 000 000 kr för 2016 – 2018 för det nordiska forumet samt 
uppföljning av Sveriges arbete för att uppfylla de tre delmål un-
der FNs antagna hållbarhetsmål som gäller sexuell exploatering 
av barn. Likaså i mars erhöll ECPAT 5 000 000 kr i utdelning 
för året från PostkodLotteriet. Inför årsmötet i april skickades 
i mars ett stadgeändringsförslag från styrelsen till alla med-
lemmar, som om det antas bl a innebär en övergång till enbart  
organisationsmedlemmar.

Resultat och ställning
Årets resultat blev ett överskott på 430 533 kr, vilket berodde på  
att vissa planerade insatser inte genomfördes, se vidare under 
Övrig icke-finansiell information. De största enskilda intäk-
terna utgjordes av PostkodLotteriets utdelning på 5 000 000 kr 
samt deras bidrag på 1 016 100 kr till första året av det treåriga  
projektet ”Innovation och utveckling för att ta kampen mot 
barnsexhandel till nästa nivå”. Andra stora intäkter var insam-
ling från företag 2 389 617 kr, insamling från allmänheten in-
klusive medlemsavgifter 1 978 038 kr samt verksamhetsbidrag 
från Socialstyrelsen 1 500 000 kr.
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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 förmånstagarorganisa- 
tionerna.

Placeringspolicy
ECPATs placeringspolicy betonar etiska kriterier och säkra pla-
ceringar. ECPATs sparpolicy anger att organisationen ska ha ett 
eget kapital på minst ett halvt års verksamhetskostnader exklu-
sive ändamålskostnader och högst fem års verksamhetskostna-
der exklusive ändamålskostnader.

Medlemmar
ECPAT har tre medlemskategorier: stödmedlemmar, enskilda 
medlemmar och medlemsorganisationer. Vid årsskiftet var 
antalet stödmedlemmar 677 och antalet enskilda medlemmar 
38. Antalet medlemsorganisationer var 19: Erikshjälpen, Fräls-
ningsarmén, Hotell- och Restaurang Facket, Kristdemokratiska 
Kvinnoförbundet, PLAN Sverige, PMU Interlife, Riksförbundet 
Folkmusik och Dans, Riksorganisationen Stödcentrum mot In-
cest, 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

Övrig icke-finansiell information
De närmast föregående åren har ECPAT genomgått flera stora 
interna förändringar. ECPAT har bytt generalsekreterare, gjort 
en omorganisation, flyttat till nya lokaler, haft viss personal-
omsättning och utökat personalstyrkan, vilket sammantaget 
påverkat personalens arbetssituation. Under 2015 ägnades där-
för mycket tid åt internt utvecklingsarbete och att förbättra den 
psykosociala arbetsmiljön. Detta arbete fortsätter under 2016.

Framtida utveckling
Den 2014 antagna strategin fram till 2018 ligger fast. ECPAT 
kommer att fortsätta arbetet för att stärka sin opinionsbildande 
roll genom att mobilisera relevanta målgrupper med informa-
tion och ökad kunskap, samt att accelerera det brottsförebyg-
gande arbetet genom strategiska näringslivssamarbeten och ett 
ökat antal för polisen relevanta tips till ECPAT Hotline.

 2016 är det 20 år sedan den första Världskongressen mot 
barnsexhandel genomfördes i Stockholm med den svenska 
regeringen som värd, och det är också 20 år sedan ECPAT  
Sverige bildades. Detta kommer att prägla ECPATs arbete un-
der 2016 och bl.a. kommer ett nordiskt forum att genomföras 
för att analysera och diskutera de nya utmaningar som arbetet 
mot barnsexhandel står inför.
 Den påbörjade fleråriga satsningen på att öka insamlingen 
från allmänheten och minska beroendet av en enskild finansi-
är, blev inte så omfattande under 2015 som planerat. Trots det 
minskade andelen Postkodmedel av de totala intäkterna något 
från 55 % 2014 till 50 % 2015. Under 2016 och 2017 förväntas 
den succesivt ökande satsningen på insamling från allmän-
heten ge större effekter. ECPAT har liksom många andra fri-
villigorganisationer som inte arbetar direkt med flykting- och 
migrationsfrågor märkt hur denna kris påverkat den egna in-
samligen.

Förvaltning
Ordinarie årsmöte genomfördes 2015-04-28 med 13 röstberät-
tigade enskilda medlemmar, varav 1 via fullmakt, samt röstbe-
rättigade representanter för 7 medlemsorganisationer. Inger 
Davidson omvaldes som ordförande på två år. Lisa Ericson och 
Tove Kjellander omvaldes som ledamöter på två år. Till orga-
nisationsrepresentant på två år omvaldes Johan Strid, Scout-
erna. Fredrik Sjölander omvaldes som revisor på ett år och 
Knut Heilborn omvaldes som revisorssuppleant på ett år, båda 
auktoriserade revisorer KPMG. Till valberedningen omvaldes 
Didrik von Seth (sammankallande), Fredrik Lundh Sammeli, 
Birgitta Engberg, Camilla Lindquist (Scouterna) samt Thomas 
Bodström.
 Styrelsen består av ordförande, två vice ordförande och fem 
ledamöter och har hållit 8 protokollförda styrelsemöten, plus 
ett konstituerande möte. Ledamöterna har varit följande:
Inger Davidson (f.d. statsråd och riksdagsledamot). Ordföran-
de hela året. Deltagit på samtliga möten.
Johan Strid (Scouterna): Vice ordförande och organisations- 
representant. Deltagit på 3 möten och avgick vid årsmötet.
Anna Nilsson (verksamhetschef advokatbyrå, tidigare rese-
branschen): Vice ordförande hela året. Deltagit på 6 möten.
Johan Forsberg (mediastrateg): Ledamot hela året. Deltagit på 
7 möten.

Nyckeltal 2015 2014 2013 2012 2011

Besök på hemsidan (Google Analytics) 72 437     73 047      43 800      40 198      43 707     

Andel av befolkningen 16-74 år som hört 
talas om ECPATs hotline (YouGov)

26 % 24 % 23 % 21 % 23 % 

Insamlade medel 10,1 milj 11,4 milj 12,7 milj 10,7 milj 4,2 milj

Statliga bidrag 1,5 milj 1,4 milj 1,8 milj 1,8 milj 2,0 milj

Ändamålskostnader 8,9 milj 10,6 milj 12,6 milj 11,0 milj 7,3 milj

Ändamålskostnadernas andel av totala 
verksamhetskostnader

75 % 77 % 82 % 82 % 79 %

Medelantal anställda 11,0 10,5 9,6 7,9 7,1
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RESULTATRÄKNING

Not 2015 2014
VERKSAMHETSINTÄKTER
Medlemsavgifter 748 966    726 544      
Gåvor 2 8 618 689      8 565 522        
Bidrag 2 2 943 147     4 272 429       
Övriga intäkter 36 086     9 845      

Summa verksamhetsintäkter 12 346 888 13 574 340
        

VERKSAMHETSKOSTNADER 3,4
Ändamålskostnader -8 921 778        -10 566 210      
Insamlingskostnader -1 160 877      -1 167 596      
Administrationskostnader -1 834 371       -2 037 641      

Summa verksamhetskostnader -11 917 026             -13 771 447      

VERKSAMHETSRESULTAT 429 862      -197 107             

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 672      25 035        
Räntekostnader och liknande resultatposter 0 -127

Summa resultat finansiella investeringar 672    24 908       

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 430 534       -172 199

ÅRETS RESULTAT 430 534             -172 199      

Ann-Marie Orler (polischef och jurist): Ledamot hela året. 
Deltagit på 6 möten.
Tove Kjellander (projektledare, specialiserad inom barnkon-
ventionen): Ledamot hela året. Deltagit på samtliga möten.
Lisa Ericson (ordförande Nätverket för barnkonventionen samt 
politisk sekreterare): Ledamot hela året. Deltagit på 7 möten.
Madeleine Sundell (MR-jurist, Frälsningsarmén): Organisa-
tionsrepresentant hela året. Deltagit på 7 möten.

Utöver generalsekreterare Anders Pettersson har ECPATs 
kansli under året bestått av 11 anställda: kanslichef, adminis-
tratör, två jurister, ansvarig för företagssamarbeten, barnrätts-
rådgivare, digital kommunikatör, pressekreterare, insamlings-
ansvarig, marknadsföringsansvarig och ekonomiansvarig.
 Drottning Silvia har liksom tidigare år varit ECPAT Sveriges 
beskyddare.

 Noomi Rapace blev ny ambassadör för ECPAT under 
året tillsammans med Joel Kinnaman, Åsa Jinder och Kjell  
Bergqvist, som är ambassadörer sedan tidigare.
 I ECPATs Program- och forskningsråd har ingått: Majgull 
Axelsson (författare); Monica Dahlström-Lannes (f d sexual- 
brottsutredare); Christian Diesen (professor processrätt); 
Madeleine Leijonhufvud (professor straffrätt); Anna- 
Lena Nilemar (kammaråklagare); Jerzy Sarnecki (professor  
kriminologi); Mårten Schultz (professor civilrätt). I Media- 
och marknadsföringsrådet har ingått: Johan Forsberg (me-
diastrateg); Gunnar Gidefeldt (kommunikationschef); Peder  
Ramel (VD och affärsstrateg); Johan Ronnestam (media-
konsult); Jesper Åström (digital strateg); Sara Domeij (digital 
strateg). Båda råden har under året varit relativt inaktiva och 
en översyn av rådens framtid och funktion pågår.
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BALANSRÄKNING

Not 2015-12-31 2014-12-31
TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier 5 248 991      230 226     
Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 6 200 804     169 524    
Långfristiga fordringar 7 490 260  490 176 

Summa anläggningstillgångar 940 055     889 926      

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 7 932     837   
Skattekonto 120 258  135 848  
Övriga fordringar 132 200       28 898        
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 568 451      434 232      

828 841      599 815      
Kassa och bank 5 866 569           3 032 685      
Summa omsättningstillgångar 6 695 410       3 632 500      

SUMMA TILLGÅNGAR 7 635 465 4 522 426

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL 
9

Ändamålsbestämda medel 0 0
Balanserat kapital 3 652 868         3 222 334       

Summa eget kapital 3 652 868        3 222 334      

KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskulder 311 273      449 160      
Skatteskulder 240 306   253 538  
Kvarvarande bidrag Specialprojektet Postkodsmedel 0 115 516  
Kvarvarande bidrag Innovationsprojektet Postkodsmedel 2 983 900 0
Kvarvarande bidrag Finanskoalitionen mot barnsexhandel 79 995  71 526  

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 367 123       410 352       

Summa kortfristiga skulder 3 982 597       1 300 092       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 7 635 435                  4 522 426   
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NOT 1   REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

ECPAT Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper över-
ensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens 
allmänna råd för årsredovisning enligt K3 (BFNAR 2012:1) 
och FRIIs, Frivilligorganisationernas Insamlingsråds, Styrande 
riktlinjer för årsredovisning enligt K3 (februari 2016). Över-
gång till K3-regelverket skedde i årsredovisningen för 2014 och 
redogörelse för vilka redovisnings- och värderingsprinciper 
som ändrats i förhållande till tidigare år finns där.

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 intäktsredovis-
ningen sker.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i  
organisationen. Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning 
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 motsvaran-
de 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 skyldig-
het 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 direkt eller 
inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i 
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gå-
vor redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas som 
huvudregel till verkligt värde.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidra-
get har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess 
villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Bidrag som erhållits 
för att täcka vissa kostnader (t ex för administration) redovi-
sas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att 
täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång mins-
kar anskaffningsvärdet. Erhållna bidrag värderas till det verk-
liga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kom-
mer att få.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ända-
måls-, insamlings- och administrationskostnader. De gemen-
samma kostnaderna (samkostnaderna), som t ex löner, hyra 
och andra kanslikostnader, fördelas procentuellt på de tre funk-
tionerna i enlighet med hur stor del av arbetstiden personalen 
ägnar respektive funktion.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hän-
föras till organisationens uppdrag enligt stadgarna, dvs infor-
mations-, 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 samkost-
naderna. 

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 t ex av kampanjer, utskick och underhåll av givarregister. 
I insamlingskostnader ingår även enligt ovan en del av sam-
kostnaderna.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader som behövs 
för att administrera organisationen. Administrationen utgör 
en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren, och utgörs  
t ex 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 av-
gifter 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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NOT 2   GÅVOR OCH BIDRAG

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
2015 2014

Insamlade medel
Allmänheten 554 149       628 124       
Församlingar 165 569  228 163      
Stiftelser och organisationer 509 354  150 225      
PostkodLotteriet årets utdelning 5 000 000    5 000 000    
Företag 1 885 318      1 996 590      
buy aid AB försäljning där ECPAT får 10% av nettopriset 504 299     562 420      

Summa gåvor (a) 8 618 689     8 565 522      

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Företag i Finanskoalitionen mot barnsexhandel 11 531  45 185 
PostkodLotteriet SpecialProjekt för 1 milj flickor 115 516  2 520 000  
PostkodLotteriet Innovationsprojekt 1 016 100 0
Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm 300 000 300 000  
Summa insamlade medel (b) 1 443 147  2 865 185   

Offentliga bidrag
Verksamhetsbidrag Socialstyrelsen 1 500 000     1 407 244    
Summa offentliga bidrag 1 500 000     1 407 244     

Summa bidrag 2 943 147   4 272 429       

Totala insamlade medel består av följande:     
Gåvor som redovisats i resultaträkningen (a) 8 618 689  8 565 522   
Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen 0     0     
Bidrag som redovisats som intäkt (b) 1 443 147  2 865 185  

Summa insamlade medel 10 061 836     11 430 707       

BALANSRÄKNINGEN
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffnings-
värde 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 anläggningstill-
gång har minskat anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt 
över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskriv-
ningstider tillämpas:
Inventarier inklusive programvara:  3 år.

Finansiella tillgångar
Vid anskaffningstidpunkten värderas finansiella tillgångar till 
anskaffningsvärde med tillägg för direkta transaktionsutgifter. 
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som be-
räknas inflyta. Efter första redovisningstillfället värderas lång-
fristiga finansiella tillgångar som inte är räntebärande till an-
skaffningsvärde. 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.
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NOT 3   MEDELANTAL ANSTÄLLDA,  
PERSONALKOSTNADER OCH ARVODEN TILL STYRELSEN

Medelantal anställda 2015 2014

Antal 
anställda

Varav 
män

Antal 
anställda

Varav 
män

Sverige (=Totalt) 11,0 2,3 10,5 2,0 

Könsfördelning bland styrelse-
ledamöter och ledande 
befattningshavare

2015 2014
Antal på 

balansdagen
Varav 
män

Antal på 
balansdagen

Varav 
män

Styrelseledamöter 8 2 8 2
Generalsekreterare och kanslichef 2 1 2 1

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Löner och andra ersättningar: 2015 2014
Förlorad arbetsinkomst styrelse 0 0
Generalsekreterare 747 980   709 058   
Övriga anställda 4 262 481       4 279 649      

Totala löner och ersättningar 5 010 461       4 988 707     

Sociala kostnader 2 424 794     2 777 427       
(varav pensionskostnader exkl. löneskatt) (691 683) (973 548)

Av pensionskostnaderna avser 369 986 kr pensionspremier för generalsekreteraren (628 851 kr totalt 2014 för  
både den nytillträdde samt avgående generalsekreteraren). 

Ideellt arbete
Under året har 11 personer (13 personer 2014) arbetat ideellt 
för ECPAT, framförallt med information, insamling och admi-
nistration. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i 
resultaträkningen.

Avtal om avgångsvederlag
Generalsekreteraren anställdes i oktober 2013 med en upp-
sägningstid på 12 månader från ECPATs sida och 3 månader 
från generalsekreterarens sida. I samband med endera par-
tens 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

ECPAT leasar framför allt kontorslokaler samt viss kansliutrustning av mindre värde.  
Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 1 015 935 kr (655 228 kr).

Framtida leasingavgifter förfaller enlig följande: 2015 2014
Inom 1 år 1 015 935       1 015 639       
1-5 år 3 894 418       3 880 775        
Senare än 5 år 0 0
Summa 4 910 353       4 896 414       

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

NOT 5   MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Inventarier 2015 2014
Ingående anskaffningsvärde 426 745     367 658      
Inköp 154 680      172 517      
Utrangeringar -18 358      -113 430      
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 563 067      426 745      

Ingående avskrivningar 196 519      220 386      
Utrangeringar -18 358   -113 430  
Årets avskrivningar 135 915       89 563      
Utgående ackumulerade avskrivningar 314 076      196 519      
Utgående redovisat värde 248 991      230 226      

NOT 6   LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2015 2014
Ingående anskaffningsvärde 169 524    141 393   
Förvärv 31 280           28 131    
Utgående redovisat värde 200 804     169 524    

Specifikation av fonder Redovisat värde Marknadsvärde
Swedbank Robur Humanfond 100 000   138 859      
Swedbank Robur Penningmarknadsfond 100 804   101 755   

200 804    240 614    
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NOT 7   LÅNGFRISTIGA FORDRINGAR

2015 2014
Ingående anskaffningsvärde 490 176    0  
Tillkommande fordringar 84           490 176    
Utgående redovisat värde 490 260      490 176    

NOT 8   FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2015 2014
Förutbetalda hyror 252 370       252 169       
Övriga poster 316 081       182 063       
Summa 568 451       434 232       

NOT 9   EGET KAPITAL

Ändamålsbestämda 
medel

Balanserat 
kapital

Totalt eget 
kapital

Ingående balans 0 3 222 334 3 222 334 
Ändamålsbestämt 
Årets resultat         430 534 430 534 
Utgående balans 0 3 652 868  3 652 868  

NOT 10   UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2015 2014
Semesterlöner 108 175    76 175   
Upplupna sociala avgifter 166 858  155 297  
Övriga poster 92 080    178 880  
Summa 367 113        410 352   
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Inger Davidson
Ordförande

Anna Nilsson
Vice ordförande

Lisa Ericson Johan Forsberg

Madeleine Sundell
Frälsningsarmén

Ann-Marie Orler

Anders L. Pettersson
Generalsekreterare

Stockholm 2016-03-21
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RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN  
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för ECPAT Sverige  
för år 2015.    

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 års-
redovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och 
generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en års-
redovisning 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 Stan-
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standar-
der 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 revisions-
bevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Re-
visorn 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 riskbe-
dömning 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 ändamåls-
enligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av 
rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presen-
tationen i årsredovisningen. 

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

Uttalande
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 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt 
års redovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med års-
redovisningens övriga delar. 

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 2015.

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för för-
valtningen.

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, åtgär-
der 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 ersätt-
ningsskyldighet.

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 8 april 2016

 
Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor

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

Ogillar du också det här?
Dela ECPATs verksamhetsberättelse
via vb.ecpat.se


