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Våra mål är allas mål
– tillsammans ska vi nå dem!
Tack vare gåvor från våra givare kunde vi slå nya rekord 2016, men än är det mycket som behöver
göras för att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål till 2030. Agroforestry är en erkänt effektiv
metod för att uppnå två av målen: utrotad fattigdom och en hållbar miljö. Vi-skogen – bland
de bästa i världen på just agroforestry – kommer att fortsätta göra allt vi kan för att bidra till
hållbarhetsmålen. Till det vi behöver din hjälp.
William Libusi planterade det första trädet
i Vi-skogen 1983. Här, drygt 30 år och
115 miljoner träd senare, guidar han Lilian
Ochieng, Stacy Amondi, Anneli Rogeman
och Ines Uusmann på Agroforestry
Training Centre i Kitale, Kenya.

Vi-skogens resultat 2016 var bättre än
någonsin: Över 126 000 bondefamiljer
fick stöd genom Vi-skogen under året.
Drygt 4,7 miljoner träd planterades i
verksamhetsländerna runt Victoriasjön
i Afrika. All time high i insamlingen i
Sverige och kraftigt ökad omsättning i
hela Vi-skogsverksamheten.

Omslagsbild: Bernise Icyibaruta, Kininshyaskolans trädklubb, Rwanda. Foto: Marcus Lundstedt

Men det finns också ljuspunkter, både
i det som sker i världen och i viljan
att åstadkomma förändring. I slutet
av 2015 förband sig världen att nå
17 hållbarhetsmål till år 2030: fattig
domen ska utrotas, klimatförändringarna bekämpas, jämställdhet ska råda.
Vi-skogen kommer att koncentrera sitt
arbete kring fem av målen.
– Vi fortsätter att göra det vi är bäst på:
fattigdomsbekämpning i allmänhet och
stöd till bönderna med hjälp av agro
forestry-teknik i synnerhet, säger vd
Anneli Rogeman.
Agroforestry – att kombinera trädplantering med hållbart jordbruk – är effektiv
fattigdomsbekämpning. Vi-skogen är
ledande i världen i arbetet med att för
fina agroforestry-tekniken och tog under
2016 initiativet till Agroforestry Network, ett omfattande samarbete för att
ytterligare utveckla och sprida tekniken.
– Agroforestry Network har redan
fått både nationell och internationell
uppmärksamhet, säger Ines Uusmann.
Det visar på tilltron till det här lång
siktiga sättet att förbättra bondefamiljers
levnadsstandard.
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Foto: Riccardo Gangale

– Jag är stolt och glad. Och oerhört
tacksam gentemot alla våra givare. Deras
gåvor är basen för allt vi gör, säger ordförande Ines Uusmann. Samtidigt är jag
oroad över utvecklingen i världen. En ny
amerikansk president som ogillar bistånd
och avfärdar klimathotet. Svältkatastrofer i nordöstra Afrika, svår torka i östra
och södra Afrika och fortfarande över en
miljard människor som tvingas försöka
klara sig på mindre än två dollar om
dagen.
Ett närmare samarbete med näringslivet
och då framför allt med företagens hållbarhetschefer präglade också Vi-skogens
2016. Så har till exempel ett tioårigt avtal
ingåtts med den franska investerings
fonden Livelihoods Funds och Östafrikas
största mejeriföretag Brookside Dairy.
En satsning på 35 miljoner kronor
kommer att ge över 30 000 småskaliga
jordbrukare i västra Kenya utbildning i
hållbart jordbruk och trädplantering.
– Detta är ett bra exempel på vikten av
att näringsliv och civilsamhälle arbetar
tillsammans för att nå hållbarhetsmålen,
säger Anneli Rogeman. Vi har 13 år på
oss att utrota fattigdomen. Då gäller det
att vi alla hjälper till.
I Vi-skogens nya strategi, som började
gälla den 1 januari 2017, har jämställdhet en central plats.
– Att kvinnor får samma rättigheter som
män är nödvändigt för att minska fattigdomen, säger Ines Uusmann. När vi
lyckas få kvinnorna till studiecirklarna
och när kvinnorna sedan tar ledningen i
familjerna och i bondeorganisationerna
– då händer det något. Barnens skolgång
prioriteras, familjeekonomin förbättras
och jordbruksmetoderna moderniseras.

– Dessutom arbetar Vi-skogen för att
kvinnorna ska få samma rättigheter som
männen. I dag är det till exempel svårt
för kvinnorna i Tanzania att äga mark,
fortsätter Ines Uusmann.
– Jämställdhet kommer att fortsätta att
genomsyra vårt arbete. Liksom klimatfrågorna förstås, säger Anneli Rogeman.
– Jag vill avsluta som jag började, säger
Ines Uusmann, med att tacka våra
givare. Deras gåvor är förutsättningen
för Vi-skogens arbete med att minska
fattigdomen i världen.

INES UUSMANN
Styrelseordförande

ANNELI ROGEMAN
Vd
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Vår metod: agroforestry
Agroforestry. Ett krångligt ord,
men en väldigt bra metod för att
skapa en bättre miljö och minska
fattigdom. Det hela går ut på att
låta träd växa bland grödor och
boskap, så att alla parter kan dra
nytta av varandra. Träden ger

bland annat skugga, foder till
djuren, kompostmaterial – och
faktiskt även fukt i marken. Ett
agroforestryträd bidrar nämligen
med mer vatten än det själv
konsumerar.

Agroforestry hjälper till att återskapa ett naturligt ekosystem.
Resultatet blir större skördar,
ett behagligare klimat och ökad
motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.
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Vi-skogen lär människor att plantera träd
– för att de ska kunna ta sig ur fattigdom
Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som
planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania.
Fyra länder som är hårt drabbade av avskogningen
och som under många år levt med dess förödande
effekter för både människor och natur.

VISION

En hållbar miljö som gör
det möjligt för människor
i fattigdom att förbättra
sina liv.

UPPDRAG

Att genom agroforestry
och stöd till bonde
organisationer bidra till:
minskad fattigdom, rätten
till mat, ökade inkomster,
ökad biologisk mångfald
och klimatanpassning.

MOTTAGARE

Kvinnliga och manliga
småbönder i fattigdom
runt Victoriasjön, samt
deras organisationer.

Genom utbildning i
trädplantering och hållbara
jordbruksmetoder får
fattiga familjer ökad
tillgång till mat, större
inkomster och skydd mot
klimatförändringarnas
negativa effekter. Sedan
starten 1983 har Vi-skogen
bidragit till att plantera
över 115 miljoner träd och
hjälpt mer än 2,3 miljoner
människor ur fattigdom.
I Sverige arbetar Vi-skogen
främst med insamling, kommunikation och påverkan.
Att öka kunskapen om
styrkan med trädplantering
är en viktig förutsättning
för att engagera människor i
Sverige i kampen mot fattigdom runt Victoriasjön.
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Geografisk fördelning
SVERIGE
8%
KENYA
25 %

RWANDA
15 %

UGANDA
12 %

TANZANIA
16 %

REGIONALT
24 %

De medel som går till ändamålet fördelas på följande sätt per land.

Starka
bondeorganisationer

”Genom Vi-skogen har vi gått
utbildningar i jämställdhet.
Förut sågs jag som man som
familjens överhuvud och jag
förväntades ta allt ansvar.
Nu delar vi på ansvaret på
gården och jag har börjat
hjälpa till i köket. Det gör stor
skillnad att dela upp sysslor
jämställt i en familj.”
William Katende, Uganda
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Hållbart jordbruk

”Att ha ett starkt nätverk är
viktigt. Jag är medlem i Money
Maker Women’s Group. Vi
har gått utbildningar i hållbart
jordbruk via Vi-skogen. För
hållbar utveckling krävs
samarbete och för att lyckas
i framtiden gäller det att vi får
med oss våra grannar.”
Roselyn Juma, Kenya

Ekonomisk trygghet

Foto: Linda Andersson

Foto: Elin Williams

Foto: Elin Williams

Foto: Elin Williams

Jämställdhet

”Regnvattnet som forsar
nedför bergen brukade
förstöra våra grödor, men
med Vi-skogens hjälp har vi
planterat träd som skyddar
jorden från att spolas bort,
byggt terrasser och skapat en
hållbar agroforestrygård med
terrassodlingar, köksträdgård
och en vattensamlingstank.”
Nyibona Esperence,
Rwanda

”Vi-skogens utbildningar
har hjälpt mig göra stora
förändringar. Jag började
med agroforestry på vår
lilla gård. Det fick mitt liv att
fungera bättre: nu använder
jag marken mer effektivt och
både mina skördar och min
inkomst har ökat.”
Moderata Josephia,
Tanzania
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Vi-skogens styrelse

SOFIA WADENSJÖ
KARÉN

HENRIK EKMAN

PER HAMID GHATAN

Ledamot

Ledamot

Invald år: 2008
Född år: 1948
Andra betydande uppdrag:
Styrelseordförande i OK
ekonomisk förening. Styrelseledamot i We Effect, OKQ8, och
Handikappförbunden. Tidigare bland
annat kommunikationsminister
och generaldirektör i Boverket.

Vice ordförande

Författare och
programinköpare SVT

Överläkare,
dubbelspecialist och
medicine doktor i kognitiv
neurovetenskap

STINA GÖTBRINK

EVA QUIST

Ledamot

Ledamot

Partner och COO Miltton
Labs samt ägare av
Busteruds gård AB

Företagare i
konsultbranschen

Styrelsens ordförande

Invald år: 2015
Född år: 1969
Andra betydande uppdrag:
Tidigare vice vd Novamedia,
Svenska PostkodLotteriet.
Diplomat.

Chefredaktör Tidningen Vi
och vd Vi Media AB
Invald år: 2011
Född år: 1970
Andra betydande uppdrag:
Styrelseordförande Utgivarna.
Styrelseledamot i Stiftelsen
Teskedsorden och Sveriges
Tidskrifter.

Invald år: 2012
(suppleant 2010-2012)
Född år: 1952
Andra betydande uppdrag:
Styrelseordförande Coop
Norrbotten. Styrelseordförande i
Företagarna Service Norrbotten
AB. Styrelseordförande i Invest i
Norrbotten AB. Styrelseledamot
i Filmpool Nord AB.

Invald år: 2012
Född år: 1951
Andra betydande uppdrag:
Ledamot i Kungliga Skogs- och
Lantbruksakademien.

BODIL JÖNSSON
LINDGREN

Invald år: 2015
Född år: 1957
Andra betydande uppdrag:
Styrelseledamot i Mats Theselius
AB. Rådgivare i bl.a. Stoppa
gatuvåldet, Fair Play och Svenska
hjälminitiativgruppen.

ANNELI ROGEMAN
Ledamot

Ledamot

Vd Vi-skogen

Chef format och
kundupplevelse, Coop

Invald år: 2005
Född år: 1957
Andra betydande uppdrag:
Vd i We Effect sedan 2011.

Invald år: 2011
Född år: 1967
Andra betydande uppdrag:
Inga övriga uppdrag anmälda.

Suppleanter:
LOUISE KÖNIG
Hållbarhetschef på KF
och Coop
Foton: Marcus Lundstedt

INES UUSMANN

KATARINA
LILJESTAM BEYER
Egen företagare
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Livsdugliga träd och
nya samarbeten runt Victoriasjön
Verksamheten i östra Afrika
utgör Vi-skogens hjärta. Här
lever de bönder som vi arbetar
tillsammans med för att förbättra deras liv, och här finns
våra partnerorganisationer,
som i allt större grad tar över
ansvaret från oss för utbild
ningen av bönderna.
2016 var ett år som fylldes av
jämställdhetsarbete, ett nytt
samarbete med rekordfinansiering, stöd till våra partner
och såklart: massor av träd
och agroforestry.

Resultat i verksamheten under 2016

6

meter snabbväxande träd
och buskar planterades i
rader på böndernas gårdar.

bestående träd
planterades
runt Victoriasjön.

126 729

72 723

familjer och 6 199 bondegrupper
arbetade med Vi-skogens metoder.

bönder deltog i
utbildningar om
klimatförändringarnas
effekter.

41 758

hushåll deltog i utbildningar
om vikten av att odla olika
sorters grödor och om hur
man får tillräckligt med
näring genom kosten.

Partnerskap – en väg till
oberoende och hjälp till
självhjälp
Vi-skogen arbetar sedan några år
tillsammans med lokala bondeorganisationer i östra Afrika. På så sätt lever
kunskapen kvar i området utan att
vara beroende av Vi-skogens närvaro.
En stor del av Vi-skogens arbete går ut
på att stärka de lokala bondeorganisationerna, så att de kan tillgodose sina
medlemmars behov på bästa sätt. Vi
säkerställer att våra partner står rustade
för att kunna planera, leda och följa upp
arbetet med att utbilda bönder i hållbart
jordbruk och agroforestry – allt på ett
demokratiskt sätt. Målet är att knyta till
oss ännu fler partner som kan föra våra
kunskaper vidare.

26 645

Fortsatt agroforestryfokus

31 711

Vi-skogens unika kombination av fattigdomsbekämpning och klimatfrågor
i de områden där vi arbetar – allt med
utgångspunkt i agroforestry – ligger till
grund för vår nya strategi som löper
under 2017-2021.

2 562 867

4 767 093

hushåll använde
alternativa
energikällor,
som biogas,
solceller och
briketter.

302

grupper utbildades
i hiv- och aidsfrågor
och i hur man kan hjälpa
smittade och drabbade
medlemmar.

2 915

spar- och lånegrupper
med sammanlagt
62 343 medlemmar
var aktiva under året.

404

bondegrupper
utbildades i
rättighetsbaserat
perspektiv för
utveckling.

bönder använde metoder
som motverkar jorderosion.

306

20 853

hushåll hade ett
vattenuppsamlingssystem,
vilket mildrar effekterna
av torka.

köksträdgårdar
etablerades
på skolor.
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RWANDA
Jämställdhetsarbete har gett resultat
Under 2016 har Vi-skogen arbetat mycket med jämställdhet och genderfrågor, inte minst i
Rwanda. Ökad kunskap om genderfrågor och införande av genderprinciper hos våra partner
har lett till större deltagande av både män och kvinnor i beslutsfattandet inom deras respektive
organisationer.

Grevillea Robusta

Foto: Camilla Thulin

Länge leve träden!
Våra partner i Rwanda har lagt energi på att förbättra kvaliteten på och tillgången till bra
plantskolor. Det har lett till ökad trädplantering och även ökad överlevnad av plantorna.
Demokratisk utveckling
I Rwanda arbetar Vi-skogen med flera lokala partner. Vi har bland annat stöttat våra partner i
planeringen och genomförandet av deras årsmöten, i syfte att stärka medlemmarnas röster och
öka demokratin inom organisationerna.

UGANDA

TANZANIA

Foto: Edward Echwalu

Stafettpinnen är överlämnad i Uganda
Under året har Vi-skogen fasat ut all egenimplementering i Uganda.
All implementering är nu överlåten till våra partner. Det betyder att
Vi-skogen skiftar fokus från att själva utbilda bönder, till att stärka
partnerorganisationerna så att de i sin tur kan utbilda bönder i agroforestry på ett så effektivt sätt som möjligt. Överlämningen är en del
av vårt arbete med att bygga upp en kunskap som på sikt ska kunna
stå på egna ben, oberoende av oss. Långsiktigt bistånd, alltså!

Foto: Joseph Mukawa Lubega

Konferens om kvinnligt ledarskap
Vi-skogen arrangerade en nationell jämställdhetskonferens tillsammans med våra partner i Uganda. Titeln på konferensen var ”Building
Business Case for Women’s Leadership in Member Based Farmer
Organisations”. Konferensen lockade deltagare från våra partner,
regeringsföreträdare och andra organisationer.

Elizabeth Nsimadala, Uganda Cooperative Alliance

Vi har flyttat!
Under 2016 flyttades vårt landkontor i Tanzania från Musoma till Mwanza. Genom flytten har
vi underlättat kommunikationen med våra olika intressenter. Dels med våra partnerorganisationer, som vi geografiskt placerat oss närmre. Dels med städer där andra intressenter befinner
sig, eftersom det finns en flygplats med dagliga avgångar i Mwanza. På så sätt kan vi förtäta
kontakten med till exempel ambassader i Dar es Salaam – som är viktiga för oss både strategiskt och finansiellt.
Agroforestry lockade tusen personer
I Tanzania ordnade Vi-skogen ett agroforestrysymposium. Genom konferensen ville vi öka
kännedomen om oss och om våra konsortiepartners arbeten, dela erfarenheter och bygga
nätverk för framtida samarbeten. Bönder, partner, regeringsföreträdare, forskningsinstitut och
medier bjöds in. Cirka tusen personer deltog och mediebevakningen var god.

Rekordfinansiering ska stötta 30 000 bönder
I Kenya undertecknade Vi-skogen ett avtal med Livelihoods Funds.
Avtalet är en av de största enskilda finansieringarna som Vi-skogen
någonsin har fått. Projektet, som riktar sig till 30 000 bönder, är ett
samarbete mellan Parisbaserade Livelihoods Funds, Vi-skogen och
Kenyas största mejeriföretag Brookside Dairy. Syftet är att genom
agroforestry öka mjölkproduktionen och skördarna – och därigenom
även lönsamheten – på böndernas gårdar, stärka böndernas kooperativ
och dessutom bidra till en ökad kolinlagring i både mark och träd.

Foto: Livelihoods Funds

Cassava

KENYA
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Margaret Muchanga, Kenya

Livet runt Victoriasjön
”Till slut kommer jämställdhetsarbetet gynna alla”
”Vi kom i kontakt med Vi-skogen genom vår bondegrupp, och jag började gå utbildningar i jämställdhet.
Jag började med mig själv och min familj: Hur kan vi
dela upp arbetet jämlikt på gården och vem gör vad?
Nu går jag runt till hushåll i området och informerar
om hur familjer kan göra för att få en mer jämställd
uppdelning av arbetet, planera gemensamt och ta
beslut tillsammans. Det är svårt, och många har en
negativ attityd när de hör vad jag har att säga. Jag har
fått inse att det är en lång process och att det gäller att
vara lite diplomatisk, men till slut kommer jämställdhetsarbetet gynna alla”, säger Ariyo Ovia, Uganda.

Ariyo Ovia, Uganda

Foto: Elin Williams

Majoriteten av världens fattiga är kvinnor. I Vi-skogens
arbete för jämställdhet fokuserar vi på att kvinnor i
östra Afrika fritt ska bestämma över sin ekonomiska
utveckling och delta politiskt. När kvinnor får samma tillgång till utbildning och resurser som män ökar
skördarna. Jämställdhet gynnar hela familjen.

”Allt vi odlade dog framför ögonen på oss”
”2016 var ett hårt år med torka. Vattenbrist påverkade allt, och allt vi odlat dog framför ögonen på
oss. Trots det lyckades vi öka vår inkomst något. Vi
har börjat odla kaffe som vi kunde skörda och sälja
under året. Nu hoppas vi på bättre klimat under
nästa år. Jag har gått så många utbildningar med
Vi-skogen och har så många planer om hur jag vill
förbättra min gård. Min dröm är att fortsätta plantera träd, och fylla hela gården med Grevillea”, säger
Benta Muga, Kenya.

Tips: Följ Benta och hennes man John på
Instagram: #FamiljenMuga
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Foto: Amunga Eshuchi

Benta är en av Vi-skogens trädplanterande hjältar.
Genom att använda metoder för hållbart jordbruk har hon förvandlat sin gård från oproduktiv
mark till bördiga fält med träd och grödor. Träden
som Benta har planterat med stöd av Vi-skogen
gör jorden mer fruktbar, vilket i sin tur lett till att
hennes skördar har ökat.

Vi-skogen Verksamhetsberättelse 2016
Benta Muga, Kenya

”Nu kan jag betala skola och sjukförsäkring”

På familjen Kabaganwas agroforestrygård i Rwanda
planterar Claire träd för att begränsa klimatförändringarna. Blad och grenar från träden blir dessutom
till mat för familjens gris. Från grisen får de sedan
gödsel som sätter fart på trädgårdslandet med grön
saker som familjen kan äta. Djur, grödor och träd
som ger och tar av varandra – det är det som är
agroforestry.

”Bergen häromkring brukade vara täckta med skog”

Foto: Linda Andersson

Claire Kabaganwa, mormor Olive Mukakarangwa och döttrarna
Therése Muragijemariya och Angelique Uwimana, Rwanda

Foto: Elin Williams

”Agroforestry har gjort mina skördar bättre. Efter
stöd och utbildning av Vi-skogen har jag byggt diken
och terrasser för att odlingarna ska klara alla väder, jag
har anlagt en kompost, en köksträdgård och planterat
över 600 träd. Arbetet här på gården är hårt, speciellt
eftersom jag sköter allt själv. Men när jag ser att mina
skördar förbättras gör det mig så glad. Nu när jag förbättrat metoderna har jag börjat gå plus och har råd
att betala skolavgifter och sjukförsäkring”, berättar
Claire Kabaganwa, Rwanda.

Familjen Masese, Tanzania

”Vår gård bestod förut av barmark. Men vi började
plantera träd 2006 och har nu planterat över 600
stycken. Förut hörde vi ofta folk berätta att träden
kunde förstöra grödorna om de planterades tillsammans.
Men nu vet vi att träden gör nytta för våra odlingar.
Bergen häromkring brukade vara täckta med skog, men
den är borta, det är kalt. Människor har huggit ner
träden för att få ved och börja bruka jorden. Nu säger
våra grannar att när det regnar, börjar det alltid falla
Vi-skogen Verksamhetsberättelse 2016

över Maseses gård, där det växer så mycket träd”, säger
Maselus Masese, Tanzania.
Maselus och Gaudensia Masese har gått Vi-skogens
utbildningar i bland annat entreprenörskap, hållbart
jordbruk, trädplantering och i att starta spar- och
lånegrupper. Sedan dess har familjens inkomst ökat, och
de har gått från att enbart odla majs och kassava till att
driva flera jordbruksverksamheter.
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Träd, kärlek och rekordsiffror!
s Lundstedt

I Sverige arbetar Vi-skogen målinriktat med att öka kännedomen genom olika insamlings- och
kommunikationsaktiviteter. Med ökad kännedom kan vi samla in mer pengar. Under 2016 slog
Vi-skogen återigen insamlingsrekord – tack vare företag och privata givare!

Foton: Marcu

TREES AND LOVE – EN HOPPFULL KAMPANJ FÖR KLIMATET
Barn går hungriga i våra verksamhetsländer, och det är barn som drabbas hårdast när klimatförändringarna förstör familjens livsviktiga skörd. Utan mat i magen är det svårt att följa med under skol
lektionerna. Resultatet blir allt för ofta att barnen hoppar av skolan. Det vill Vi-skogen ändra på. Hur?
Genom att utbilda barn i trädplantering och i hur man anlägger en köksträdgård – på skoltid. Skörden
blir till skolluncher och kunskapen följer med hem till familjen. På så sätt bidrar Vi-skogen till hjälp till
självhjälp på både kort och lång sikt.

Konsert. Kampanjen avsluta-

des med en konsert på Göta
Lejon i Stockholm. Bland andra
medverkade Helen Sjöholm, Timo
Räisänen, Jennifer Brown och
Anders Lundin.

Helen Sjöholm besökte Jolie Usanzituze och
Clarisse Mutuyimana på Kininshyaskolan i
Rwanda.

Helen besökte Rwanda.

Vi-skogens ambassadör Helen
Sjöholm besökte en trädklubb på en
skola i Rwanda. Resan resulterade
i känslosamma möten, marknadsföringsmaterial och en hel del press
när Helen väl landat hemma igen.

LANDSBYGDSMINISTERN INVIGDE
AGROFORESTRY NETWORK

Vi-skogen lanserade tillsammans med Agroforestry Sverige,
SLU Global, Focali och SIANI ett nytt svenskt klimat
initiativ: Agroforestry Network. Nätverket jobbar för att
öka politikers kunskap om agroforestry som kan spela en
viktig roll för att nå FN:s globala hållbarhetsmål. Dessutom
vill Vi-skogen genom nätverket underlätta kunskapsutbyte
mellan olika forskare och organisationer.

Foto: Marcus Lundstedt

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht invigde Agroforestry
Network den 22 november. I samband med invigningen
arrangerades ett seminarium som lockade allt från politiker
till forskare och representanter från andra organisationer.

AVTRYCK I ALMEDALEN

Miljöminister Karolina
Skog skakar hand
med Vi-skogens vice
vd Henrik Brundin,
efter att ha planterat
träd i Almedalen.
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Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht tycker, liksom
Agroforestry Networks partners, att agroforestry är viktigt.

Seminarium om klimatrapporteringen. Vi-skogen arrangerade
seminariet ”Varmare klimat – iskall nyhet”. I rapporten med samma
namn redovisades hur svenska tidningar skriver om klimatförändringarna. Rapporteringen ökade – men klimatet är ingen direkt klickraket, konstaterar medverkande journalister. Anledningen: klimathotet
upplevs inte som ett omedelbart hot då det ligger längre fram i tiden.
Rapporteringen skulle behöva bemöta den ångest och maktlöshet
många upplever inför klimathotet. Det är bättre att vinkla på hopp än
på hot, bekräftar flera journalister i rapporten.
Populär trädplantering. Vi-skogen hade, för tredje året i rad, en
välbesökt trädplantering på Sidas torg ”Sverige i världen”. Politiker
och klimatprofiler planterade träd och hjälpte till att sprida Vi-skogens
budskap. Genom trädplanteringen knöt Vi-skogen nya och värdefulla
kontakter. Även allmänheten hjälpte till, och planterade över 500 träd.
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Foto: Marcus Lundstedt
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För barnens skull genomförde Vi-skogen insamlingskampanjen Trees and Love. Målet – att kunna starta
500 nya trädklubbar och utbilda 10 000 elever i Rwanda, Kenya, Tanzania och Uganda – uppnåddes!

Foto: PostkodLotteriet

Faksimil från AktuellHållbarhet

Henrik Brundin tog
emot 10 miljoner
kronor från
PostkodLotteriets
Rickard Sjöberg!

Vi-skogen och Livelihoods Funds debatterade för
ökat samarbete mellan bistånd och näringsliv.

VI-SKOGEN HÖJDE RÖSTEN
FÖR KLIMATET
Vi-skogen fick rekordstor uppmärksamhet i media
under 2016. De största publicitetsskapande händel
serna var den årliga rankningen av Biståndsknappen,
kampanjen Trees and Love, lanseringen av Agro
forestry Network, samarbetet med Livelihoods Funds,
Vi-skogens årliga rapport ”Varmare klimat – iskall
nyhet” och fototävlingen Sveriges bästa trädbild.
Vi-skogen var även aktiva på debattplats, med publi
ceringar i en lång rad tidningar. Klimat, träd och
agroforestry var centrala teman i debattinläggen.
Bland annat väcktes opinion kring Alla hjärtans
dag-rosor, hur svensk media rapporterar om klimatet,
att träd borde bli en del av Sveriges klimatpolitik och
Donald Trumps påverkan på klimatarbetet i världen.

”Jag hade främst temat för årets
tävling, människan och träden, i
åtanke när jag valde ut min bild.
Det är underbart att människor
väljer häst och släde framför
traktorer även i dag”, säger
Sofia Ekenlund.
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Tack vare engagerade givare har Vi-skogen ökat
insamlingen och slagit insamlingsrekord under 2016.
Våra givare – privatpersoner såväl som företag – har
gjort det möjligt för Vi-skogen att utöka verksamheten. Resultatet blir en mer hållbar miljö och att
ännu fler människor i östra Afrika kan ta steget ut ur
fattigdom. Varje krona gör stor skillnad, och många
bäckar små bildar snart en hel … skog! TACK!

10 000 000 KRONOR! Så mycket fick Vi-skogen
av PostkodLotteriet 2016 – en dubblering från
föregående år.

SVERIGES BÄSTA TRÄDBILD
Foto: Sofia Ekenlund

Sofia Ekenlund tog Sveriges bästa
trädbild 2016. I konkurrens med
närmare 600 bidrag tog hennes
djupfrusna skogsmotiv hem
segern i Vi-skogens och Tidningen
Vi:s årliga fototävling.

TACK FÖR HJÄLPEN!

Vinnarbilden porträtterar
en granne till Sofia
Ekenlund i byn Ammer,
i östra Jämtland.
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Foto: Marcus Lundstedt

FÖRETAG FÖR TRÄD!

Kininshyaskolan, Rwanda

Genom samarbeten med företag i Sverige växer Vi-skogens
verksamhet. När Vi-skogen blir en del av ett företags CSRarbete skapas positiva kedjor: kännedomen om Vi-skogen
ökar och företagets varumärke stärks.
Samarbetet kommuniceras till kunder och anställda – samtidigt som människor i östra Afrika får möjlighet att ta sig ur
fattigdom med hjälp av agroforestry. Ju fler företagssamarbeten, desto fler livgivande träd!
Coop, KF och konsumentföreningarna bidrog
med de största företagsgåvorna:
n
Att trycka på Biståndsknappen när man återvinner
sina burkar på Coop är ett lätt sätt att ge en gåva till
Vi-skogen. Under 2016 gav panten 300 000 nya träd!
n
Klirr i kassen! Visste du att 3 öre per bärkasse på Coop
skänks till Vi-skogen?
n
I Poängshoppen på Coop kan MedMera-medlemmar
köpa träd i Vi-skogen.
Nya företagssamarbeten! Flera nya företags
samarbeten inleddes, bland annat med Telia Finance
och Smart Recycling. Ett större samarbetsavtal med
OKQ8 Bank tecknades också.
Klimatkompensation! Intäkterna från klimatkompensation är viktiga för Vi-skogens arbete och fortsätter att växa.
Bland de nya klimatkompenserarna finns Länsförsäkringar,
Berpetum biluthyrning AB och GS, facket för skogs-, träoch grafisk bransch.

Tack till alla
företag som
skänkt gåvor
under 2016!

Vill ditt företag också
samarbeta med Vi-skogen?
Kontakta oss via
viskogen.se/foretag.

RADIOHJÄLPENS PENGAR
UTBILDADE SKOLBARN
Under 2016 var Vi-skogen stolta mottagare av stöd från
Radiohjälpen. Pengarna har bland annat använts för att
utbilda skolbarn i Tanzania i trädplantering och odling,
samt till att utbilda bönder i Rwanda och Uganda i klimat
smarta jordbruk som står emot översvämningar och torka.

Intäkter
Vi-skogens verksamhet finansieras
med gåvor samt
bidrag från Sida
och andra, icke-
offentliga, organisationer.
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ICKE
OFFENTLIGA
BIDRAG
15 %

ÖVRIGA
INTÄKTER
2%

SIDA
20 %

Så används pengarna
PRODUKTFÖRSÄLJNING
1%

GÅVOR
62 %

Av varje insamlad
hundralapp går 82 kr
till ändamålet, 8 kr till
insamling, 8 kr till admi
nistration och kommunikation och 2 kr till
produktförsäljning.

PRODUKTFÖRSÄLJNINGSKOSTNADER
2%

ADMINISTRATION &
KOMMUNIKATION
8%
INSAMLING
8%

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
82 %
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Förvaltningsberättelse
ÄNDAMÅL OCH VISION
Stiftelsens ändamål enligt stadgarna är
”att genom plantskolor, trädplantering
och andra åtgärder i samband därmed
bidra till ekologisk balans och till bättre
och tryggare försörjning för de fattiga
och sämst ställda i områden som hotas
av ekologisk utarmning” vilket går hand
i hand med Vi-skogens vision som är
”En hållbar miljö som gör det möjligt
för människor i fattigdom att förbättra
sina liv”.

MÅLGRUPP OCH UPPDRAG
Vi-skogens målgrupp finns i fyra länder
runt Victoriasjön. Målgruppen består
av bondefamiljer som lever i fattigdom,
med särskilt fokus på kvinnor, unga
vuxna och barn. Vi-skogen arbetar med
rådgivning, utbildning och trädplantering genom agroforestrysystem.
Agroforestry innebär samodling av träd,
buskar och grödor som också integreras
i djurskötsel med syfte att nå en hållbar
miljö. Vi-skogen arbetar i partnerskap
med lokala organisationer sedan 2011.
Konsortier har bildats med bonde
organisationer i verksamhetsländerna,
och genom agroforestry och stöd till
bondeorganisationer bidrar Vi-skogen
till minskad fattigdom, ökade inkomster,
ökad biologisk mångfald och klimat
anpassning. Stöd ges också till bönders
egna spar- och kreditföreningar. Vi-skogen
integrerar dessutom jämställdhetsfrågor
i hela verksamheten och vikt läggs på
lokalt ägarskap och inflytande, då det
ger långsiktiga och bärkraftiga resultat.

VÅR ORGANISATION
I verksamhetsländerna – Kenya,
Tanzania, Uganda och Rwanda – finns
fem projektkontor och dessutom ett
programkontor baserat i Nairobi, Kenya.
Sedan 2012 finns Vi-skogen även
representerad i Malawi. Huvudkontoret
ligger i Stockholm.

PRIORITERADE ARBETS
OMRÅDEN
En hållbar miljö som grund för fattigdomsminskningen är avgörande för
Vi-skogens syn på utveckling. Verksamheten utgår från ett rättighetsperspektiv
med fokus på arbete i partnerskap som
ger lokalt ägande. Styrelsens beslut om
prioriterade arbetsområden är vägled
ande för verksamheten.
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Dessa områden är:
n
Hållbart klimatanpassat jordbruk
baserat på agroforestry
n
Ekonomisk trygghet
n
Jämställdhet mellan könen och
egenmakt
n
System och ledning för starka bonde
organisationer
n
Kommunikation, insamling och
resursmobilisering
n
Påverkansarbete
Följande principer styr Vi-skogen:
n
Lokalt ägande och genomförande av
aktiviteter i fält
n
Fokus på mänskliga rättigheter och
staternas ansvar att förverkliga dessa
n
Fokus på människors egna organisationer som verktyg för social och
politisk påverkan
n
Flexibilitet och ödmjukhet i arbetet
med konsortierna
n
Stärka människors inflytande genom
demokratiska organisationer
n
Byggande av långsiktig kapacitet hos
partnerorganisationer
n
Ansvarsutkrävande, långsiktigt ansvar
och transparens

SAMARBETE MED
WE EFFECT
År 2003 inledde Vi-skogen ett nära
samarbete med We Effect. Detta sam
arbete blev en naturlig utveckling då
båda organisationerna kommer ur den
svenska kooperativa rörelsen och arbetar
med samma målgrupper – de fattiga
bondehushållen. I samarbetet drar orga
nisationerna nytta av varandra, blir mer
effektiva och når fler.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER
UNDER ÅRET
Ändamålsverksamheten

Vi-skogen ökar sedan några år tillbaka
stödet till böndernas organisationer.
Målet är att ytterligare öka det lokala
ägarskapet och därmed den långsiktiga
hållbarheten i resultaten. Under 2011
bildades fyra nationella konsortier
tillsammans med lokala organisationer.
Dessa genomför gemensamt programmet ”Lake Victoria Farmer Organisations Agroforestry Programme” (FOA),
där 2016 är det femte programåret.
Programmet har bland annat innefattat ekonomiskt stöd och rådgivning
till drygt 40 partnerorganisationer.
Verksamheten omfattar organisations
utveckling, ökad medlemsnytta, för
bättrade odlingstekniker (genomförande

av agroforestry) samt utvecklat före
tagande. Verksamheten omfattar också
stöd till mikrofinansiering. Kvinnor
är involverade i hög grad, vilket leder
till förbättrade levnadsvillkor för hela
bondefamiljer.
I Rwanda arbetar Vi-skogen med flera
lokala partner och har bland mycket
annat gett stöd till årsmöten i syfte
att stärka medlemmarnas demokrati
och röst. Våra partner har förbätt
rat kvaliteten på, och tillgången till,
plantskolor. Det har lett till ökad träd
plantering och även till ökad livstid och
livskraft för plantorna. Ett område som
förstärktes 2016, inte minst i Rwanda,
är vårt arbete med jämställdhet. Ökad
kunskap om jämställdhet hos våra
partner har lett till större deltagande av
både män och kvinnor i beslutsfattandet
i deras organisationer.
I Tanzania arbetar Vi-skogen med
konsortiepartner och bilaterala partner.
Under 2016 flyttade vi landkontoret
från Musoma till Mwanza. Syftet med
flytten var dels att placera oss närmare
våra partner i hela landet för att ge bättre
stöd, dels att öka våra strategiska kontakter med ambassader i Dar es Salaam. I
Tanzania genomfördes ett agroforestry-
symposium för att öka kännedomen om
Vi-skogen och våra konsortiepartners
arbeten, dela erfarenheter samt bygga
nätverk för framtida samarbeten.
Inbjudna till symposiet var bönder,
partner, regeringsföreträdare, forsknings
institut och media. Cirka tusen personer
deltog och mediebevakningen var god.
I Kenya slöts ett nytt, mycket omfattande, avtal med Livelihoods Funds.
Projektet är ett samarbete mellan Paris
baserade Livelihoods Funds, Vi-skogen,
och Kenyas största mejeriföretag
Brookside Dairy. Målet är att nå 30 000
bönder. Syftet är att öka mjölkproduktionen, stärka böndernas kooperativ, öka
deras skördar och lönsamhet samt bidra
till en ökad kolinlagring i både mark och
träd.
En nationell konferens hölls i Uganda
tillsammans med våra FOA-partner.
Temat var ”Building Business Case for
Women’s Leadership in Member Based
Farmer Organisations”. Konferensen
lockade medlemmar från våra partner
organisationer, regeringsföreträdare
och personer från andra organisationer.
Under året har vi fasat ut all egen
implementering i Uganda och har nu
överlämnat arbetet till våra partner.
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Rwanda
Foto: Marcus Lundstedt

Vi-skogen har sedan ett antal år tillbaka
utvecklat en metod för koldioxidsänkor
i Afrika. Genom att odla med långsiktigt
hållbara metoder bidrar bönderna till
kolinlagring i träd och därmed till ett
bättre klimat. Bönderna får betalt för
detta och verksamheten är certifierad
enligt Plan Vivo. I Tanzania har bönder
odlat enligt Plan Vivo-standarden sedan
2010. Därmed kan alltså företag och
organisationer kompensera sina kol
dioxidutsläpp samtidigt som de bidrar
till fattigdomsminskningen. Inkomst
erna ökar för bönderna, liksom deras
tillgång till mat.
Insamling och kommunikation

Vi-skogens gåvor uppgick inklusive
produktförsäljning till 51 miljoner
kronor. Den största ökningen kom från
PostkodLotteriet som gav Vi-skogen 10
miljoner kronor.
Vi-skogens satsning på att värva månadsgivare gav drygt 900 nya månads
givare och gåvorna från månadsgivarna
översteg för första gången 10 miljoner
kronor. Intäkterna från insamlingsbreven
ökade och Vi-skogen tog emot ett antal
testamentsgåvor.
Av företagsgåvorna kom de största
gåvorna från Coop, KF och konsumentföreningarna. Biståndsknappen samt
bärkassarna är här de största insamlings
kanalerna. Poängshoppen på Coop
fortsatte att öka. Under året startade flera
nya företagssamarbeten och Vi- skogen
inledde större samarbetsavtal med OKQ8
Bank, Telia Finance och Smart Recycling.

sig barnen om miljön och trädens roll
för att anpassa sig till ett varmare klimat.
En höjdpunkt i kampanjen var en
konsert på Göta Lejon i Stockholm, där
Vi-skogens ambassadörer deltog.
I Almedalen arrangerade Vi-skogen
seminariet ”Varmare klimat – iskall
nyhet” med anledning av en rapport
med samma namn. Rapporten redovisade resultat om hur svenska tidningar
rapporterar om klimatförändringarna.
Vi-skogen hade även en välbesökt
trädplantering där politiker och klimat
profiler planterade träd och hjälpte till
att sprida Vi-skogens budskap.
Vi-skogen arrangerade för fjärde året
tävlingen Årets Trädbild.
FRII:s kvalitetskod

Vi-skogen är medlem i Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII), ett
gemensamt branschorgan för de svenska
insamlingsorganisationerna. FRII har
utarbetat en kvalitetskod för etisk, professionell och transparent styrning av
organisationer, vilken Vi-skogen tillämpar. Från och med år 2013 granskas
kodens efterlevnad av extern revisor.

FINANSIERING AV
VERKSAMHETEN
Verksamhetens intäkter uppgick under
2016 till 83 miljoner kronor.

Investeringar gjordes i ett nytt insamlingssystem som lanserades under slutet
av året.

Gåvor från organisationer, företag
och enskilda givare är en viktig del
av insamlingen och skapar ett eget
handlingsutrymme för organisationen.
De insamlade medlen, inklusive
produktförsäljning uppgick till 64
miljoner kronor. De offentliga bidragen
år 2016 uppgick till 17 miljoner kronor
vilket motsvarar 20 procent av de totala
intäkterna.

Vi-skogen startade kampanjen Trees and
Love, med målet att samla in pengar för
att kunna starta trädklubbar och utbilda
elever i regionen. På trädklubbarna lär

We Effect har status som ramorganisation hos Sida varför Vi-skogens Sidabidrag vidareförmedlas från
We Effect till Vi-skogen.

Intäkterna från klimatkompensation
fortsätter att växa.

14

ÖVRIGT
Under året har Vi-skogens strategi
för perioden 2017-2021 utarbetats.
Medarbetare och partner på alla nivåer
har deltagit i detta arbete som avslutades
med att styrelsen godkände den nya
strategin under hösten 2016.
I november 2016 lanserades nätverket
Agroforestry Network som är baserat
i Sverige med syfte att samla experter
inom olika organisationer och institutioner för internationellt agroforestryarbete och hållbart lantbruk. Nätverket ska
skapa gemensamma aktiviteter och verka
för mer medel till klimatanpassning och
fattigdomsminskning.
Under året genomfördes en omorganisation på huvudkontoret för att förstärka
effektivitet och arbetssätt.

FRAMTIDA UTVECKLING
OCH HÄNDELSER EFTER
BALANSDAGEN
Under början av 2017 ska Vi-skogen
genomföra en organisationsöversyn av
verksamheten i Afrika för att säkerställa
att organisationen kan genomföra de
strategiska målen för kommande år.

RESULTAT OCH
STÄLLNING
Årets resultat efter finansnetto och
ändamålsbestämda medel uppgår till
33 390 kronor. Vi-skogen är en icke
vinstdrivande organisation. Emellertid
har styrelsen ansett det viktigt med ett
eget kapital som en buffert, bland annat
för att kunna garantera långsiktighet.
De långfristiga värdepappersinnehaven
är bokförda till genomsnittligt anskaffningsvärde.
Vi-skogen kommer att ha en fortsatt
låg risk i de finansiella placeringarna i
enlighet med stiftelsens policy för konsolidering och kapitalplacering.
Vi-skogen Verksamhetsberättelse 2016

RESULTATRÄKNING
Not

2016

2015

Verksamhetsintäkter

KOMMUNIKATIONS- INSAMLINGSOCH ADMINISTRATIONSKOSTNADER/OMSÄTTNING

Gåvor

2

51 405 671

47 933 285

%

Bidrag

2

29 510 604

21 410 210

30

917 804

838 404

3

1 012 809

1 065 084

25

82 846 888

71 246 983

20

Nettoomsättning

15

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från värdepapper
och fordringar som är
anläggningstillgångar
8

INSAMLINGSKOSTNAD/INSAMLADE MEDEL

Räntekostnader

498 331

5 687 092

–132 105

-6 158

%
35

25 433

46 201

30

391 659

5 727 135

25

1 329 083

5 610 144

20

Ränteintäkter
Årets resultat

2016

–116 991

2015

937 424

Verksamhetsresultat

0
2014

–71 363 974

2013

–81 909 464

5

2012

–7 313 830

2011

–1 016 208

–6 807 537

Administrationskostnader

2010

–1 416 777
7

Kostnad för sålda varor

10

2009

–6 709 356

2008

–56 324 580

–6 298 749

2007

–67 386 401

6

2006

5

Insamlingskostnader

2005

Ändamålskostnader

2004

4

2003

Verksamhetskostnader

2001

Övriga verksamhetsintäkter

2002

Belopp i kronor

15
5
2015

2016

2015

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

4 901 850

2007

33 390

2006

-708 294

2005

–1 295 693

2004

0

–

2003

5 610 144

2002

Ändamålsbestämning av medel
Kvarstående belopp för året/
balanserat kapital

10

2001

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen
(se ovan)
1 329 083
Utnyttjande av ändamålsbestämda
medel från tidigare år
–

EGET KAPITAL/PROJEKTVOLYM
%
120
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40
20
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2010
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2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

0

Diagrammet visar eget kapital i relation till
projektvolym. Projektvolym är kostnaderna i
projektverksamheten.
Stiftelsens konsolideringsmål är att det fria egna
kapitalet ska vara lägst 50 % och högst lika med
den totala projektvolymen. Med det fria egna
kapitalet menas att ändamålsbestämda medel
inom eget kapital inte ska ingå. Härigenom finns
tillräckliga reserver för att verksamhet ska kunna
avvecklas på ett värdigt sätt om förutsättningarna
för insamling och anslag kraftigt förändras.

Vi-skogen Verksamhetsberättelse 2016

15

Balansräkning

Kassaflödesanalys

Belopp i kronor

Not 31 Dec 2016

31 Dec 2015

TILLGÅNGAR

Belopp i kronor

Not

2016

2015

1 329 083

5 610 145

Den löpande verksamheten

Anläggningstillgångar

Resultat efter finansiella poster

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara

9

1 705 866

608 813

Byggnader

10

–

6 667

Inventarier

11

–

2 379

–

9 046

Materiella anläggningstillgångar

Justering för poster som inte ingår i
kassaflödet

–280 457 –12 245 827

Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändringar
av verksamhetskapital

1 048 626

–6 635 683

–263 162

–46 768

Förändringar i verksamhetskapital
Finansiella anläggningstillgångar

Förändring av varulager

Långfristiga värdepappersinnehav

12

Summa anläggningstillgångar

42 020 759

41 522 428

Förändring kortfristiga fordringar

43 726 625

42 140 287

Förändring kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande
verksamheten

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Produkter

370 386

107 224

Fordringar
Kundfordringar

20 768

60 697

6 975 076

4 083 054

946 899

679 689

7 942 743

4 823 440

Kassa och bank

17 431 370

20 027 190

Summa omsättningstillgångar

25 744 499

24 957 854

SUMMA TILLGÅNGAR

69 471 124

67 098 141

Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter
13

EGET KAPITAL OCH SKULDER

–3 119 304

751 142

1 113 902

9 431 213

–1 219 939

3 499 905

Investeringsverksamheten
Avyttring/minskning av finansiella
tillgångar

4 304 992

40 806 572

Förvärv av immateriella anläggnings
tillgångar

–1 097 053

–608 813

Investeringar i finansiella tillgångar

–4 583 820 –40 615 888

Kassaflöde från investerings
verksamheten

–1 375 881

Årets kassaflöde

–2 595 820

3 081 776

Likvida medel vid årets början

20 027 190

16 945 414

Likvida medel vid årets slut

17 431 370

20 027 190

–418 129

Eget kapital
Stiftelsekapital

17 151 242

17 151 242

Balanserat kapital

31 455 335

31 421 946

Ändamålsbestämda medel

Avsättningar
Avsättning för pensioner och liknande
förpliktelser
14

2 003 987

708 294

50 610 564

49 281 482

3 408 906

3 478 906

998 794

197 832

368 451

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

15

10 520 060

10 391 437

Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

16

128 689

107 564

17

2 815 580

2 471 507

15 451 654

14 337 753

69 471 124

67 098 141

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

FÖRÄNDRINGAR I EGET
KAPITAL

Not

Avskrivningar och nedskrivningar

1 789 493

Skatteskulder

Belopp i kronor

Rearesultat försäljning av finansiella
anläggningstillgångar
Rearesultat försäljning av materiella
anläggningstillgångar
Övriga avsättningar
Omklassificering ändamålsbestämda
medel

Balanserat
kapital

Ändamålsbestämda medel

Summa eget
kapital

Vid årets början

17 151 242

31 421 946

708 294

49 281 482

Ändamålsbestämt

–

–1 295 693

1 295 693

–

Utnyttjande

–

708 294

–708 294

–

Årets resultat

–

1 329 083

–

1 329 083

17 151 242

32 163 630

1 295 693

50 610 565

16

2015

9 046

4 224

–219 503

–5 552 759

–

8 673

–70 000

–5 971 094

–

–734 872

–280 457 –12 245 827

Stiftelsekapital

Eget kapital 31 dec 2016

2016

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys
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Noter
NOT 1

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGS
PRINCIPER
Noter med redovisningsprinciper till resultat- och balansräkning.
Belopp i kronor om inte annat anges.
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen,
BFNAR 2012:1 (K3) och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Redovisnings- och värderingsprinciperna är oförändrade jämfört med
föregående år.
Redovisning av intäkter
En transaktion i vilken Vi-skogen har tagit emot en tillgång eller
en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i
utbyte är en gåva eller ett erhållet 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 redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor av
exempelvis aktier, fastigheter och konst intäktsredovisas vid gåvo
tillfället. En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång
eller en kostnad, beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte.
Gåvor som Vi-skogen avser att stadigvarande bruka i verksamheten
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som
omsättningstillgångar. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt
värde.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har
uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för
att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa
kostnader (t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår
som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Redovisning av kostnader
Verksamhetskostnader består i huvudsak av ändamåls-, insamlingssamt administrationskostnader. Ytterligare verksamhetskostnader som
ej kan hänföras huvudfunktionerna är kostnader för sålda varor, vilket
innefattar inköps-, administrerings- samt försäljningskostnader.
Ändamålskostnader består av kostnader som hänförs till Vi-skogens
uppdrag enligt stadgarna, vilket innefattar godkända kostnader för
projektverksamheten samt kostnader för rapportering, uppföljning
och revision. Insamlingskostnader består av kostnader som härrörs
till arbete med att samla in gåvor och bidrag från givare. I administra
tionskostnader ingår centrala funktioner, som it- och ekonomifunktion, personal, administrativa system, andra för organisationen
gemensamma kostnader samt revisionskostnader.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffnings
värden om inget annat anges nedan. Leasingavtal redovisas som operationell leasing och redovisas linjärt, dvs. inga avtal har balanserats.
Fordringar och skulder
Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed
de beräknas inkomma. Fordringar och skulder i utländsk valuta har
omräknats till svenska kronor per balansdagens valutakurs.
Lager av produkter
Lagret värderas enligt lägsta värdets princip, det vill säga till det lägsta
av anskaffningsvärde och verkligt värde. Genomsnittliga anskaffnings
värden per produkt används och verkligt värde motsvaras av respektive
produkts nettoförsäljningsvärde.
Värderings- och avskrivningsprinciper för anläggnings
tillgångar
Avskrivningar sker linjärt över plan, vilket baseras på ursprungliga
anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Nedskrivning
sker endast vid bestående värdenedgång som kan beräknas på ett
tillförlitligt vis.
Materiella anläggningstillgångar överstigande ett prisbasbelopp
redovisas som tillgång i balansräkningen när det på basis av tillgänglig
information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är
förknippad med innehavet tillfaller stiftelsen samt att anskaffnings
värdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Då inköpen bedöms vara bidgragsfinansierade minskar bidragen
anläggningstillgångarnas anskaffningsvärde.
Byggnader utgörs av byggnader i Afrika som används i verksamheten,
men ägs och redovisas hos stiftelsen i Sverige.
Fastighetsinnehaven främjar långsiktigt verksamheten i respektive land
och är ekonomiskt gynnsamma. Byggnaderna kan inte flyttas med
verksamheten och vad som kan erhållas vid en försäljning är osäkert.
På grund av dessa omständigheter har fastigheternas avskrivnings
period fastställts till 10 år.
Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader i utlandet 10 år,
inventarier 5 år, datorer 3 år. Långfristiga räntebärande tillgångar
värderas till upplupet anskaffningsvärde, med avdrag för eventuell
nedskrivning. Alla tillgångar som innehas för riskspridning anses ingå
i en värdepappersportfölj och betraktas som en post vid värdering
enligt lägsta värdets princip respektive vid nedskrivningsprövning.
Ändamålsbestämda medel
Som ändamålsbestämda medel inom eget kapital redovisas insamlade
medel där givaren eller styrelsen angett det ändamål som medlen ska
användas till, men där stiftelsen ännu inte åsamkats utgifter för detta
ändamål.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
Planer för ersättningar efter avslutad anställning klassificeras som
förmånsbestämda och de förenklingsregler som anges i BFNAR
2012:1 tillämpas. Pensionsförpliktelser har tryggats genom en överföring av medel till en pensionsstiftelse. I det fall stiftelsens förmögenhet överstiger förpliktelsen redovisas ingen tillgång och i det fall
förmögenheten understiger förpliktelsen redovisas en avsättning.
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NOT 4

NOT 2

INSAMLADE MEDEL
Gåvor som redovisats i resultaträkningen

PERSONAL OCH REVISIONSKOSTNADER
2016

2015

Insamlade medel, gåvor
Enskilda givare

Medelantalet anställda
22 587 580

24 115 183

Coop Biståndsknappen på pantautomater

6 331 020

6 598 571

Stockholm, Sverige

Coop bärkassar

3 279 656

3 750 128

Kitale, Kenya

KF Organisationsbidrag

1 300 000

2 036 699

Nairobi, Kenya

10 000 000

5 000 000

Övriga gåvor från företag och organisationer

5 523 972

Företagsgåvor klimatkompensation
Summa insamlade medel, gåvor

Svenska PostkodLotteriet

9

89 %

83

48 %

7

57 %

6

67 %

Masaka, Uganda

19

42 %

27

37 %

4 374 390

Musoma, Tanzania

29

45 %

52

37 %

2 383 443

2 058 314

Kigali, Rwanda

13

31 %

19

21 %

51 405 671

47 933 285

136

46%

196

43%

2015

Radiohjälpen

3 475 060

1 040 632

Livelihoods Mount Elgon, Kenya

2 862 940

–

Svenska PostkodLotteriet Specialprojekt

1 736 482

109 851

Världsbanken

1 500 000

–

Nordic Climate Facility

1 069 658

1 564 061

2 050 219

2 055 666

12 694 359

4 770 210

372 305

–

Sida Civsam, rambidrag

16 443 940

16 640 000

Summa offentliga medel, bidrag

16 816 245

16 640 000

Summa bidrag

29 510 604

21 410 210

2016

2015

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

51 405 671

47 933 285

Bidrag som redovisats i resultaträkningen

12 694 359

4 770 210

Summa insamlade medel

64 100 030

52 703 495

ÖVRIGA VERKSAMHETSINTÄKTER
2016
Övriga intäkter

Löner och andra ersättningar:
Tjänstgörande i Sverige
Löner och ersättningar
varav ersättning understigande ett halvt
prisbasbelopp
Sociala kostnader
varav pensionskostnader
Tjänstgörande i utlandet
Kenya
Uganda
Tanzania
Rwanda
Totala löner och ersättningar

2016

2015

4 485 517

4 265 024

742
2 229 702
648 118

110
2 216 345
597 580

10 900 157
1 940 204
3 069 080
1 965 684

10 767 337
1 981 223
4 250 180
2 099 053

24 590 344

25 579 162

Pensionsutfästelser för tjänstgörande i Sverige är tryggade med en pensions
lösning hos Folksam.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
I löner och ersättningar ingår ersättning till verkställande direktören om
465 867 kr (462 878). Utöver detta utgår inga ersättningar till styrelsens leda
möter. Verkställande direktörs villkor: Ömsesidig uppsägningstid 6 månader,
vid uppsägning från arbetsgivarens sida utbetalas avgångsvederlag motsvarande
lön under 12 månader.
Av stiftelsens pensionskostnader, inklusive lagstadgad skatt, avser 239 994 kr
(220 745) verkställande direktören. Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser
till styrelsen uppgår till 0 kr (0).
Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller
nyckelpersoner har inte förekommit under året.
Antal styrelseledamöter
på balansdagen

NOT 3

Lokala intäker i utlandet

Summa anställda

Under 2016 har 365 timmar, motsvarande 46 dagar, utförts av timanställda
samt 56 timmar av volontärer.

Vidareförmedling via We Effect:

Totala insamlade medel består av följande

Tjänstgöringsort
46 %

2016

Offentliga medel, bidrag
Universitet och Högskolerådet,
praktikantprogrammet

varav
kvinnor

94 %

Insamlade medel, bidrag

Summa insamlade medel, bidrag

2015

9

Gåvor utgörs av mottagna gåvor från allmänhet, företag, organisationer m.fl.
Till gåvor räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteri-intäkter samt
försäljningsvärde av eventuella skänkta tillgångar.

Övriga bidrag

varav
kvinnor

59

I Övriga gåvor från företag och organisationer ingår 292 913 kr (456 847) från
Robur Humanfonden.

Bidrag som redovisats som intäkt

2016

2015

36 304

62 227

976 504

1 002 857

1 012 808

1 065 084

Lokala intäkter avser ränteintäkter och avtal för mindre direktfinansierade
projekt i respektive land. Övriga intäkter består av försäljning av fröer och produkter från demonstrationsodlingar, försäljning av utrangerade anläggnings
tillgångar, samt mindre hyresersättningar. Intäkterna har använts i verksamheten och reducerar behovet av medel från Sverige.

2016

varav
kvinnor

2015

varav
kvinnor

Styrelseledamöter

7

71%

8

75%

Verkställande direktör

1

100%

1

100%

Arvode och kostnadsersättning
till revisorer
Stiftelsens arvoden och kostnadsersättningar
till revisorer fördelar sig enligt följande:
Stiftelsens valda revisor i Sverige
Revisionsuppdrag KPMG
Revisionsuppdrag PwC
Andra uppdrag
Revisionsuppdrag PwC
Andra uppdrag
Summa arvode och kostnadsersättning
till revisor

2016

2015

–

188 000

188 144

120 000

28 500

33 375

1 181 537

987 048

10 835

13 573

1 409 016

1 341 996

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen
samt stiftelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbets
uppgifter som det ankommer på stiftelsens revisor att utföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.
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NOT 5

NOT 9

ÄNDAMÅLSKOSTNADER
2016

2015

16 953 872

15 124 096

–

1 106 412

Ingående anskaffningsvärden

608 813

–

8 252 905

6 467 770

1 523 519

608 813

10 822 945

10 515 010

–

2 924

Årets aktiverade utgifter
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2 132 332

608 813

Årets avskrivningar

–426 466

–

Utgående ackumulerade avskrivningar

–426 466

–

1 705 866

608 813

2016

2015

Kitale, Kenya
Kisumu, Kenya
Masaka, Uganda
Musoma, Tanzania
Bukoba, Tanzania
Bukoba, Tanzania, Plan Vivo-certifierad
verksamhet

–

–107 595

Kigali, Rwanda

10 322 804

8 324 872

Programkontoret Nairobi, Kenya

15 790 032

12 440 414

Praktikantprogrammet
Kvalitetssäkring och kommunikation i Sverige
Summa ändamålskostnader

347 948

–

4 895 895

2 450 677

67 386 401

56 324 580

Ändamålskostnader består av direkta projektkostnader samt personal
kostnader i verksamheten. Under året har viss verksamhet bedrivits i Plan
Vivo-certifierade projekt i Kagera i Tanzania. Verksamheten är certificerad för
koldioxidinlagring. Enligt Vi-skogens stadgar är stiftelsens ändamål att genom
plantskolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed bidra till
ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för fattiga och sämst
ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.
Över tid har Vi-skogen sett anledning att ompröva tolkningen av detta och
inkluderar nu även delar av kommunikationen med allmänhet och företag/
organisationer i Sverige. Att kommunicera stiftelsens verksamhet är en
förutsättning för stiftelsens fortlevnad och kan anses vara en ”åtgärd i samband
därmed”.Vi-skogen inkluderar de delar som ej har direkt insamlingsfokus.
NOT 6

INSAMLINGSKOSTNADER
Insamlingskostnader hänförliga till system och
personal
Kampanjer enskilda givare inkl. autogiro
värvning
Julkort, t.ex. kampanjer, kort, kuvert och extra
personal
Klimatkompensation, Plan Vivo-certifierad
verksamhet
Övriga insamlingskostnader
Summa insamlingskostnader

BALANSERADE UTGIFTER FÖR
PROGRAMVARA
2016

Redovisat värde vid periodens slut

2015

NOT 10

BYGGNADER
Ingående anskaffningsvärden

8 102 415

8 102 415

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

8 102 415

8 102 415

–1 828 328

–1 828 328

–6 667

–

Utgående ackumulerade avskrivningar

–1 834 995

–1 828 328

Ingående nedskrivningar

–6 267 420

–6 267 420

Utgående ackumulerade nedskrivningar

–6 267 420

–6 267 420

–

6 667

Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar

Utgående restvärde enligt plan
2016

2015

3 583 737

3 095 021

Avskrivningarna ingår i ändamålskostnader med 6 667 kr (0).
Byggnader finns i Kenya och Uganda.

2 399 327

3 127 898

NOT 11

291 370

252 463

16 798

193 017

7 517

40 956

6 298 749

6 709 355

INVENTARIER
Ingående anskaffningsvärden
Försäljningar och utrangeringar
Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

2016

2015

25 667

121 336

–

–95 669

25 667

25 667

–23 288

–106 060

–

86 996

NOT 7

ADMINISTRATIONSKOSTNADER

Ingående avskrivningar

I administrationskostnader ingår lönerelaterade kostnader, del i kontors
omkostnader och administration i Stockholm, samt del i ledningens kostnader.
Där ingår även resor, revision, medlemsavgifter, avskrivningar och liknande,
i Sverige. Kostnader för kommunikationsarbete med direkt insamlingsfokus
redovisas som administrationskostnader inom stiftelsen.

Försäljningar och utrangeringar

NOT 8

Avskrivningarna ingår i administrationskostnader med 2 379 kr (4 224).

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående restvärde enligt plan 0

–2 379

–4 224

–25 667

–23 288

–

2 379

RESULTAT FRÅN VÄRDEPAPPER
OCH FORDRINGAR SOM ÄR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
2016

2015

Utdelningar på fondandelar

278 828

134 333

Realisationsresultat vid försäljningar

219 503

5 552 759

Summa

498 331

5 687 092
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NOT 17

LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

UPPLUPNA KOSTNADER OCH
FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2016

2015

41 522 428

36 160 353

4 583 820

40 615 888

2016

Upplupna anskaffningsvärden
Vid årets början
Investeringar
Avyttringar

–4 085 489 –35 253 813

Utgående upplupna anskaffningsvärden

42 020 759

41 522 428

Personalrelaterade kostnader
Övriga upplupna kostnader
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
i utlandet
Summa upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter

Fördelning värdepappersinnehav
Aktiefonder

14 414 997

9 831 177

Räntefonder

27 605 762

31 691 251

Summa

42 020 759

41 522 428

2015

583 987

513 270

2 231 593

1 253 685

–

704 552

2 815 580

2 471 507

Stockholm den 3 maj 2017

Innehavet i fonder ses som en värdepappersportfölj. Värdepappersportföljen
har värderats till upplupet anskaffningsvärde på balansdagen. Ovan redovisas
även innehavets fördelning på aktie- respektive räntefonder. Allokerings
tjänst finns och omallokering sker inom angivna ramar. Stiftelsens ”Policy
för konsolidering och kapitalplaceringar” reglerar placeringarna.
NOT 13

FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH
UPPLUPNA INTÄKTER
2016

Ines Uusmann
Ordförande

Sofia Wadensjö Karén
Vice ordförande

Stina Götbrink
Styrelseledamot

Eva Quist
Styrelseledamot

Henrik Ekman
Styrelseledamot

Bodil Jönsson Lindgren
Styrelseledamot

Per Hamid Ghatan
Styrelseledamot

Anneli Rogeman
VD/Styrelseledamot

2015

Förutbetalda kostnader i Sverige

442 770

461 057

Förutbetalda kostnader i utlandet

504 129

218 632

Summa förutbetalade kostnader och
upplupna intäkter

946 899

679 689

NOT 14

AVSÄTTNINGAR
Ingående redovisat värde
Tillkommande avsättningar, förpliktelser i
utlandet
Utgående redovisat värde

2016

2015

3 478 906

9 450 000

–70 000

–5 971 094

3 408 906

3 478 906

Avsättningar består av regionalt lagstadgade beräknade utgifter för framtida
uppsägningar av lokalanställd personal, samt för utgifter i samband med
omstrukturering av verksamheten.
NOT 15

SKULD ERHÅLLNA EJ NYTTJADE
BIDRAG
2016

2015

Skuld till finansiär

10 520 060

10 391 437

Summa skuld erhållna ej nyttjade bidrag

10 520 060

10 391 437

2016

2015

Personalens skatter, Sverige

–128 689

–107 564

Summa övriga skulder

–128 689

–107 564

NOT 16

ÖVRIGA SKULDER
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd, org.nr 802012-8081

RAPPORT OM ÅRSREDOVISNINGEN
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlings
stiftelsen Vi planterar träd (Vi-skogen) för år 2016.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revi
sorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
Den auktoriserade revisorns ansvar samt Den förtroendevalda
revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisors
sed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret
för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verk
ställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som
den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och
verkställande direktören för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovis
ningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Rimlig
säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i
Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent
ligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Vi-skogen Verksamhetsberättelse 2016

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent
ligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder
bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis
som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka
en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
n
skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten
i den interna kontrollen.
n
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens och verkställande
direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
n
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och
verkställande direktören använder antagandet om fortsatt
drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upp
lysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock
kan framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse
inte längre kan fortsätta verksamheten.
n
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna,
och om årsredovisningen återger de underliggande trans
aktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen och verkställande direktören
om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de be
tydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
n

21

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en
rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har
upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om års
redovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.

och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, besluts
underlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är
relevanta för vårt uttalande.
Stockholm den 10 maj 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

RAPPORT OM ANDRA KRAV ENLIGT
LAGAR OCH ANDRA FÖRFATTNINGAR
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen Vi
planterar träd (Vi-skogen) för år 2016.

Lars Wennberg
Auktoriserad revisor

Carl-Olof Bengtsson
Förtroendevald revisor

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredo
visningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende:
n

n

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gransknings
åtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns
professionella bedömning och övriga valda revisorers bedöm
ning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
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VARJE KRONA GÖR SKILLNAD!
GE 730 KRONOR
Foto: Marcus Lundstedt

för att anlägga en köksträdgård
på en skola. Köksträdgården ger
barnen lunch för att orka plugga
och kunskap för framtiden.

En köksträdgård ger kunska
p och näring.

Moringaträd

Beatrice Nelima har
byggt en vedsnål
spis med Vi-skogens
stöd, Kenya.

Foto: Elin Williams

Starta en Trädklubb som den
på Kininshyaskolan, Rwanda.

Saidat Nakayinga, Uganda

GE 160
KRONOR

GE 100
KRONOR

som räcker till att utbilda
bondefamiljer om hur
man bygger vedsnåla
spisar, vilket minskar
avskogningen och ger
bättre hälsa.

för att plantera fem
träd som förhindrar
jorderosion runt
Victoriasjön.

Foto: Linda Andersson

Ge din gåva via
www.viskogen.se
eller ring
Givarservice på
08-120 372 70.
Tack!

per månad (sammanlagt 1 700
kronor) för att starta en trädklubb,
där skolelever lär sig om odling och
klimatförändringarnas effekter.

Foto: Edward Echwalu

Foto: Marcus Lundstedt

Produktion: Vi-skogen, Avocado Studio/Katya Kuzi Repro/tryck: EO Grafiska Papper: Munken Polar 240 g respektive 150 g

GE 140 KRONOR

GE 125
KRONOR
för att utbilda en
familj i hållbart
jordbruk som
tar familjen ur
fattigdom.

BLI FÖRETAGSPARTNER TILL VI-SKOGEN!

Vill du stödja Vi-skogens arbete genom ditt företag?
Kontakta oss via www.viskogen.se/foretag
Vi-skogen Verksamhetsberättelse 2016
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VI BEHÖVER DIN HJÄLP I ARBETET
MOT FATTIGDOM OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR!
Med en gåva till Vi-skogen stöder du människor i östra Afrika. Varje nyplanterat träd ger mer
mat på borden, större inkomster och skydd mot klimatförändringarnas negativa effekter.
Vartenda träd gör skillnad. Hur många planterar du i dag?

PLANTERA TRÄD VARJE MÅNAD.

SKÄNK ETT TRÄD för 20 kr

Du får rapporter om hur många
träd du planterat samt inbjudan till
Vi-skogens evenemang.

genom att sms:a
PLANTERA 20 till 72 970.

HÖGTIDSGÅVA: Fira någon

MINNESGÅVA: Hedra

genom att ge bort träd
som kan göra en hel familj
självförsörjande.

Ge bort en fin PRESENT,
samtidigt som du
planterar ett träd.

någons minne genom att
plantera livgivande träd.

Gör skillnad på längre sikt
genom att inkludera Vi-skogen
i ditt TESTAMENTE.

FÖLJ OSS i sociala medier och påverka andra genom att sprida vårt budskap:

INSAMLING: Pg 90 05 08-3/Bg 900-5083 SWISH: 90 05 08 3 POSTADRESS: Vi-skogen, 105 33 Stockholm
BESÖKSADRESS: Franzéngatan 6 TELEFON: 08-120 372 00 E-POST: Givarservice@viskogen.se
www.viskogen.se
Vi-skogen har 90-konto för insamling som kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att
insamlingen är etisk och professionell, och att högst 25 procent av intäkterna går till annat än ändamålet.
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