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World Animal Protection Sverige, organisationsnummer 80 24 47-4481 

 

FÖRVALTNINGBERÄTTELSE  

Allmänt om verksamheten 
World Animal Protection Sverige är en ideell förening som startades 2009. Enligt stadgarna har 
föreningen som ändamål att skydda djur över hela världen genom att sprida kunskap om och verka 
för djurs välfärd samt tillsammans med World Animal Protection International och andra World 
Animal Protection-föreningar i världen bygga upp en stark global rörelse för att djurvälfärd ska 
respekteras och djurplågeri upphöra. Föreningen ska också samla in pengar till stöd för globala 
djurskyddsprojekt. Detta sker genom offentliga insamlingar. 

Föreningen verkar genom informationskampanjer, lobbying och djurskyddsprojekt över hela världen. 
Arbetet bedrivs i överensstämmelse med vad som gäller för, och i samarbete med, World Animal 
Protection International och andra World Animal Protection-föreningar världen över.  

World Animal Protection Sverige har 90-konto (90 01 07-4) och står därmed under kontroll av Svensk 
Insamlingskontroll. World Animal Protection Sverige är även medlem i Giva Sverige. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Vi har haft ett nära samarbete med vårt globala kontor. Inom World Animal Protection International 
finns en global strategi och inom våra arbetsområden finns dessutom globala handlingsplaner. Till 
dessa fogas årliga projektplaner. World Animal Protection Sverige är med vid framtagandet av 
strategi, handlingsplaner och projektplaner. Vi har fortsatt även haft ett mycket nära och gott 
samarbete med World Animal Protection Danmark.  

Inom föreningen arbetar vi med systematiskt förbättringsarbete genom att vi tar fram kritiska mål för 
verksamheten och har ett monitor- och evalueringssystem på plats för att följa utvecklingen och för 
att dra lärdomar och slutsatser. En del av det arbetet sker gemensamt med övriga World Animal 
Protection-föreningar runt om i världen, vilket innebär att vi gemensamt tar fram mål, följer 
verksamheten och utvärderar den även på global nivå. 

Sammantaget sett har år 2020 varit mycket positivt för föreningens utveckling. Vi har i allt väsentligt 
genomfört och uppnått de mål vi satt upp för året och utfallet ligger därmed även väl i linje med våra 
långsiktiga mål.  

Ett annat viktigt arbetsområde är stöd till internationella djurskyddsprojekt. Under 2020 har vi ökat 
vårt stöd till internationella djurskyddsprojekt med 6 %.  

Året har givetvis präglats av den pågående pandemin (Covid-19). Vi har dock snabbt kunna styra om 
till hemarbete, och vi har gjort investeringar så att personalen ska ha fullgoda arbetsplatser i sina 
hem. Vi har också genomfört särskilda insatser för att förbättra de anställdas liv under pandemin. 
Även verksamhetsmässigt har vi lyckats organisera om vår verksamhet så att vi har kunnat utföra det 
mesta av det vi åtog oss i verksamhetsplanen. Vi har också avsatt ett större kapital till 2021, för att 
organisationen ska klara av eventuellt kommande påfrestningar orsakade av pandemin.  

Under 2020 har vi fortsatt rekrytera månadsgivare och givare via en blandning av olika kanaler samt 
återrapporterat löpande för att informera givarna om hur de gör världen bättre för djur.  
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Vi har även fortsatt att medvetet arbeta för att integrera insamling med kampanjaktiviteterna för att 
få en mera samstämmig kommunikation inom organisationen och öka effekten av både insamling- 
och kampanjarbetet. Detta gick särskilt bra under vår kycklingkampanj i september.  

Vi fick väldigt höga resultat i våra insamlingar i maj och augusti. Det kan ha varit delvis på grund av 
att vi kopplade det till Covid-19 och hur det har påverkat djur. Vi har även nått fler med vår 
marknadsföring via telefonsamtal. Om detta beror på Covid-19 är svårt att säga men det är en trolig 
anledning. Det vi vet är att vi har fått mycket extra exponering via televisionen på grund av Covid-19. 
Företag drog tillbaka sin reklam och vi fick då gratis utrymme. Detta ledde till en stor ökning i antal 
månadsgivare i slutet av året.  

Inom kommunikation fortsätter vi att växa men ett hinder är att vi inte är tillräckligt kända. Förutom 
att samla in pengar och stärka kampanjer fokuserade kommunikationsarbetet under 2020 på att öka 
kännedomen. 
  
Vårt starkaste verktyg för varumärket är en informationsfilm i TV, som visades för flera miljoner 
tittare under året. I och med social karantän ökade tv-tittandet och vi fick ett stort antal 
gratisvisningar kring jul. Delar av denna film har även använts till sociala annonser på Facebook och 
Instagram. 
  
Traditionell media är fortfarande viktig för att öka kännedomen om vårt arbete och vi nådde över 
100 medieträffar, främst om vilda djur men även många om vår verksamhet i stort. 
  
Sociala medier ökar i betydelse. Vi närmar oss 100 000 följare på Facebook, som fortsätter vara vår 
största kanal med väldigt mycket engagemang och ett stort antal delningar. Trots högt engagemang 
har tillväxten stannat av något.  
  
Instagram är den kanal som växt mest under 2020. Detta genom en blandning av bilder och filmer 
som engagerar våra följare och visar vad vi har uppnått med hjälp av stöd från våra supportrar, 
uppmaningar till engagemang och goda djurnyheter.  Vi använder också Instagram Stories, och här 
finns potential att växa ytterligare. För att öka antalet delningar av våra inlägg och för att inte tappa 
bort budskapet har vi börjat med text på bild, något som uppskattats av våra följare. 
  
Att nå en bred följarbas på Linkedin har gått trögare, det är en kanal där fokus ligger på att 
kommunicera med politiker och företag. Twitter har varit nedprioriterat men kommer att användas 
främst som ett kampanjverktyg i framtiden.  
    
Medlemstidningen bytte namn till Animal News under året och fick en mer lättsam layout med fokus 
på vad vi uppnår för djur. Den är mycket uppskattad av våra givare.  
  
Våra ambassadörer har under 2020 fortsatt att sprida goodwill i sina kanaler på olika sätt. 
 
På grund av pandemins stora spridning under 2020 omarbetades verksamhetsplanens ursprungliga 
aktiviteter och fokus lades på kampanjarbete mot G20 och mötet i november genom vår globala 
kampanj ”Stoppa handeln med vilda djur” – för att få till ett förbud mot handeln med vilda djur, då 
pandemins uppkomst tros härstamma från (vilda) djur i fångenskap. Globalt fick vi in över 1 miljon 
underskrifter och resultatet för vår svenska namninsamling blev över 23 500 signaturer. Resultatet 
summerades och de svenska namnen skickades till statsministern med tillhörande brev om 
kampanjen. Kopplat till G20-kampanjen skrevs två debattartiklar som berörde zoonoser, pandemier 
och användningen av antibiotika.  
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Inom Wildlife Not Entertainers fortsatte vårt arbete med att engagera svenska researrangörer att 
bidra till att ta bort efterfrågan på vilda djur inom underhållningsindustrin. Eftersom pandemin 
fortsatte begränsa resandet under hela 2020 fanns det svårigheter att få respons från de svenska 
reseföretagen när det kom till arbetet för djurvänlig turism.  Trots pågående pandemi ökade vår 
djurvänliga lista med ytterligare ett nytt svenskt djurvänligt reseföretag.  

Globala delfinarbetet fortsatte under 2020, baserat på rapporten Behind the Smile som släpptes 
oktober 2019. Kampanjens syfte var att uppmana Expedia att sluta marknadsföra och sälja biljetter 
till delfinshower runt om i världen. Innan pandemins större spridning under 2020 hann vi genomföra 
ett offline-event utomhus i Stockholms city (Q1), med syfte att få in underskrifter till vår Expedia-
kampanj. Förbipasserande människor ombads att skriva under vårt vykort till Expedia, med 
uppmaning om att få reseföretaget att sluta sälja biljetter till delfinshower. Över 1 100 vykort skrevs 
under vilket var ett bra resultat då Expedia har en relativt låg varumärkeskännedom i Sverige. 

Under våren anordnade vi ett globalt digitalt seminarium med förhandsvisning på minidokumentären 
Fooled by a Smile. Över 30 svenskar deltog och var väldigt engagerade och nyfikna på före detta 
delfintränaren som svarade på frågor. Delfindokumentären fick över 4 200 visningar via vår YouTube-
kanal.  

2020 var ett ovanligt år på grund av Covid-19. Flera planerade aktiviteter ställdes in, främst de 
fysiska. Samtidigt innebar pandemin att vi kunde kommunicera riskerna med antibiotikaresistens och 
zoonoser till en mer angelägen och påläst allmänhet.  

Vi var med på vårt första rundabordssamtal med de svenska storbankerna tillsammans med Fair 
Finance Guide Sverige. Där presenterade vi det nya temat djurskydd och bankerna kunde ställa frågor 
– intresset för antibiotikafrågan var särskilt stort.  

Vi lanserade en integrerad kycklingkampanj under hösten tillsammans med insamling. Vi släppte 
resultaten för en svensk The Pecking Order rapport, där snabbmatsrestaurangers arbete för ökad 
kycklingvälfärd undersöks, vilket resulterade i löften från en av de största snabbmatsrestaurangerna i 
Sverige. Vi skapade också en konsumentguide, tryckt och digitalt, och spred den i våra sociala medier, 
på Expressen, via insamlingsbrev och i vår tidning NEWS. Kycklingguiden fick ett väldigt positivt 
mottagande – våra supportrar kontaktade företag som valt att inte svara på våra frågor, delade ut 
guiden till vänner, efterfrågade guider för andra djurslag och tipsade oss om missförhållanden.  

Under hösten och vintern arbetade vi globalt fram tre nya kampanjer enligt den nya strategin med 
temat lantbruksdjur. Parallellt gjordes research kring europeiska finansinstituts investeringar i 
nötkötts- och sojaproduktion i Amazonas.  

Under året har vi även haft ett gott samarbets- och diskussionsklimat med andra 
djurskyddsorganisationer, miljöorganisationer samt konsumentorganisationer. Vi har också haft ett 
gott diskussionsklimat med svenska producenter och med handeln, till exempel LRF, LRF Gris, Svensk 
Fågel, Axfood, ICA med flera.  

Utöver det har vi haft många kontakter med den svenska regeringen och svenska politiker. Vi har 
varit representerade i regeringens dialoggrupp för genomförandet av livsmedelsstrategin och i 
regeringens nationella djurskyddsnätverk, där främst EU-frågor diskuteras. Vi har också blivit 
inbjudna till Kommerskollegium för diskussioner om handelsavtal mellan EU och tredje land, och haft 
möjlighet att lämna synpunkter på dem. Vi har även haft ett starkt samarbete med andra 
organisationer i Sverige, företag, forskare, universitet med mera.  Under året har vi medverkat som 
experter i Axfoundations arbete med att ta fram nya antibiotikakriterier. Kriterierna prisades som 
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”Årets initiativ 2021” av Sustainable Brand Index. Kriterierna är bland de mest långtgående i världen 
då det gäller djurvälfärd och ansvarsfull användning av antibiotika.  

Trots Covid-19 har vi haft möjlighet att genomföra digitala föreläsningar på universitetsnivå. 

 

Resultat och ställning 
Under de fem senaste åren har föreningen utvecklats enligt följande:  
     

  2020 2019 2018 2017 2016
             
Antal månadsgivare och 22 893 19 241 18 078 16 001 14 695 
medlemmar                
 
Medlemsintäkter 4 578 600 3 848 200 3 400 9 400 14 400
    
Arv, gåvor och bidrag      40 781 258 33 901 904 29 056 193 28 784 438 24 123 747
    
Ändamålskostnader/ 71 % 77 % 83 % 81 % 77% 
Totala intäkter               
 
Adm- och insamlings- 17 % 19 % 14 % 17 %  18% 
Kostnader/Medel               
från allmänheten    
 
Insamlingskostnader/ 13 % 13 % 5 % 13 % 13% 
Medel från allmänheten 

(Enl nyckeltal, Svensk Insamlingskontroll) 

Föreningen finansierar sin verksamhet i allt väsentligt via medlemsavgifter, månadsgåvor, enskilda 
gåvor och arv.  

De verksamhetsplaner som vi tar fram följs löpande upp i vårt monitor- och evalueringssystem, där vi 
mäter och utvärderar arbetet för att nå våra kritiska mål. I allt väsentligt har vi uppnått de mål vi 
satte upp för året. 

Den fortsatt positiva resultatutvecklingen beror på att de frågor som vi arbetar med attraherar 
många, vi erbjuder möjligheter att vara med och förändra för djuren och kännedomen om vår 
förening växer sig starkare år från år.  
 
Eget kapital 

  Balanserat Summa 

  kapital eget kapital 
    
Ingående balans  2 819 661 2 819 661 
Årets resultat  5 634 520 5 634 520 
Utgående balans  8 454 181 8 454 181 
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Finansiella instrument 

Placeringspolicy 
World Animal Protection Sverige har en placeringspolicy där det slås fast att vi inte placerar medel i 
aktier eller andra värdepapper. Det innebär samtidigt att vi inte placerar medel inom områden som 
vapen, alkohol, tobak eller där barn exploateras.  

De medel som vi samlar in hålls på plusgirokonto och sparkonto hos Nordea. Endast medel som 
behövs för att täcka kostnader de inledande månaderna av det nya verksamhetsåret står kvar på 
kontot, resterande medel förs över till vårt globala kontor i form av bidrag till globala 
djurskyddsprojekt.  
 
En stor del av våra insamlade medel förs över till vårt globala kontor i London, som i sin tur ansvarar 
för att de används till djurskyddsprojekt världen över. Användningen av våra medel granskas genom 
en trepartsöverenskommelse av revisionsbyrån Grant Thornton i London. 
 
Medlemmar 
World Animal Protection Sverige har medlemmar och månadsgivare. De utgör basen i 
organisationen. På årsmötet har varje medlem en röst. Medlemmar och månadsgivare erhåller vår 
tidning Animal News och de har också tillgång till en blogg/nyhetsbrev, där vi löpande berättar om 
viktiga händelser för djuren runt om i världen.  
 

Övrig icke-finansiell information 
 
Förvaltning 
World Animal Protection Sverige styrs mellan årsmötena av en styrelse. Styrelsen består av en 
ordförande, fyra ledamöter och fem suppleanter. Till stöd har styrelsen ett kansli, som leds av 
generalsekreteraren.  Utöver generalsekreteraren finns tolv ytterligare tjänster på kansliet. På 
kansliet förekommer även regelbundet volontärarbete.  

Under 2020 har styrelsen haft fyra protokollförda styrelsemöten: 
  
Gitte Buchhave, ordförande, närvarade på 4 av 4 möten (4/4) 
Sven Stensson, ledamot (3/4) 
Lena Dirsäter, ledamot (3/4) 
Magnus Hedberg, ledamot (3/4) 
EwaLena Sten, ledamot (1/4) 
Amanda Dahlberg, suppleant (1/4) 
Ingegerd Bülow, suppleant (1/4) 
Nairi Schlyter, suppleant (0/4) 
Claes Kampe, suppleant (0/4) 
Pernilla Hellman Stefansdotter, suppleant (0/4). 

Styrelsens arbete sker ideellt.  

World Animal Protection Sveriges valberedning har under räkenskapsåret bestått av: Diana Karner 
och Martin Ågren. 
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World Animal Protection Sverige har haft två auktoriserade revisorer under räkenskapsåret: Håkan 
Fjelner (ordinarie revisor) och Hans Bredberg (revisorssuppleant), Finnhammars Revisionsbyrå. 

 
Personal 
World Animal Protection Sverige har tretton anställda på kansliet i Stockholm: 
- Generalsekreterare 
- Organisationssekreterare 
- Ekonomiansvarig 
- CRM/IT-ansvarig 
- Kampanjansvarig (2 st) 
- Kommunikationsansvarig (2 st) 
- Insamlingsansvarig (2 st) 
- Givarservice (3 st). 
 

Personalen leds av generalsekreteraren efter instruktion från styrelsen. Det finns globala 
policydokument som alla kontor följer och nationella, som styrelsen eller generalsekreteraren fattat 
beslut om.  

Under räkenskapsåret har utvecklingssamtal förts med samtlig personal förutom en sjukskriven. En 
psykosocial undersökning av vår arbetsplats har genomförts av vår företagshälsovård. Det finns också 
en global grupp för personalfrågor, där kommunikationsansvarig inom World Animal Protection 
Sverige ingår.  

 
Miljöarbete 
Vårt kansli är Fairtrade-certifierat. Vi köper el som har producerats av vindkraft. Kansliet har ett 
aktivt arbete med återvinning och så långt som möjligt gör vi miljövänliga inköp. Vi har en miljöpolicy 
och en hållbarhetspolicy, bland annat väljer vi att resa med tåg så långt som det är möjligt och vi 
skriver inte ut på papper när det kan undvikas. 

 
Framtida utveckling 
World Animal Protection Sverige har haft tillväxt varje år sedan organisationen startades 2009. Vi 
räknar med fortsatt tillväxt under flera år framöver.  
 
Vi ser ett allt större intresse från allmänheten att delta i vårt arbete, både då det gäller 
kampanjarbete och ekonomiska bidrag. Vi räknar med att det kommer att fortsätta öka, inte minst då 
det gäller stöd med testamentsgåvor.  

Vi ser också ett allt större intresse från företag och från näringen att ha dialog med oss. Vi räknar 
med att det kommer att stärkas under många år framöver och att det även kommer i större 
utsträckning innefatta den finansiella sektorn. Vi har redan en stark position i vårt politiska arbete, 
många ser oss som en viktig organisation att ha kontakt med både då det gäller globala och 
nationella djurskyddsfrågor. Vi räknar med att kunna bibehålla det intresset samt att vi även 
framöver kommer att kunna utöka det till att innefatta flera som är aktiva i mellanstatliga organ.  

Vi räknar också med att frågor som rör djurvälfärd kommer att intressera allt fler, eftersom 
djurvälfärd bidrar väsentligt inom områden som hälsa och miljö.  
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Annan relevant fakta 
World Animal Protection Sverige har ett 90-konto: 90 01 74-4. 
 
Organisationens hemsida: www.worldanimalprotection.se. 
 
Medlemmar och givare i World Animal Protection Sverige erhåller tidningen Animal News två gånger 
per år.  Vi har också ett nyhetsbrev som skickas ut 1–2 gånger per månad. Månadsgivare erhåller en 
särskild blogg/nyhetsbrev. Vid slutet av 2020 hade vi 22 893 månadsgivare och medlemmar.  
 
Samtliga anställda inom World Animal Protection Sverige ingår i virtuella team, tillsammans med 
kollegor över hela världen. Teamen har ibland fysiska möten och för kontinuerlig dialog via intranät 
och mail.  
 
Generalsekreteraren ingår dessutom i det globala ledarskapet, tillsammans med de som är chefer för 
andra World Animal Protection-föreningar över hela världen samt de ledande tjänstemännen på 
global nivå. Generalsekreteraren ingår även som en av tre chefer för andra World Animal Protection-
föreningar i den grupp som har en rådgivande funktion gentemot den globale CEO:n och andra 
globala chefer. 

Flera av de anställda har också haft uppdrag inom World Animal Protection, både på global och 
regional nivå, med att arbeta fram strategier och kampanjplaner inom våra verksamhetsområden.  

Generalsekreteraren är ledamot i regeringens kommitté för genomförandet av den statliga 
livsmedelsstrategin samt regeringens djurskyddsnätverk för EU-frågor och andra globala 
djurskyddsfrågor, ledamot i referensgruppen för djurskydd vid Jordbruksverket och även ledamot i 
expertkommittén för Dag S Stiansens djurskyddsfond (Norge). 

Vad beträffar organisationens World Animal Protection Sveriges resultat och ställning hänvisas till 
efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.  

 

 

https://sign.visma.net/sv/document-check/1cf7d551-11d7-4e73-acff-078ec5683ab2

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.comhttps://sign.visma.net/sv/document-check/f21e257d-e7a6-49c9-ac4b-502cf0548180

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



World Animal Protection Sverige, 802447-4481

RESULTATRÄKNING
Funktionsindelad

2020-01-01 2019-01-01
Not 2020-12-31 2019-12-31

Verksamhetsintäkter
Gåva 1 40 781 258 33 901 904

Medlemsavgifter 4 578 600 3 848 200

Övriga intäkter 0
Summa verksamhetsintäkter 45 359 858 37 750 104

Verksamhetskostnader 
Ändamål 2,3,4,5,6 -32 111 818 -28 993 497
Insamling 2,3,4,6 -5 868 910 -4 905 204
Administration 2,3,4,6 -1 759 293 -2 392 887
Summa verksamhetskostnader -39 740 021 -36 291 588

Verksamhetsresultat 5 619 837 1 458 516

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 17 823 -4 291
Räntekostnader och liknande resultatposter -3 141  
Resultat efter finansiella poster 5 634 520 1 454 225

ÅRETS RESULTAT 5 634 520 1 454 225
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World Animal Protection Sverige, 802447-4481

BALANSRÄKNING

Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier 4 0 0

0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Depositioner 7 175 000 175 000

175 000 175 000

Summa anläggningstillgångar 175 000 175 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 0 227 969
Övriga fordringar 27 552 17 417
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 1 699 836 1 134 374

1 727 388 1 379 760

Kassa och bank 9 669 742 3 220 136

Summa omsättningstillgångar 11 397 130 4 599 896

SUMMA TILLGÅNGAR 11 572 130 4 774 896
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World Animal Protection Sverige, 802447-4481

BALANSRÄKNING

Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat kapital 2 819 661 1 365 436
Årets resultat 5 634 520 1 454 225

8 454 181 2 819 661

Summa eget kapital 8 454 181 2 819 661

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 1 166 688 356 153
Övriga skulder 275 247 262 997
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 1 676 014 1 336 085

3 117 949 1 955 235

Summa kortfristiga skulder 3 117 949 1 955 235

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 11 572 130 4 774 896
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World Animal Protection Sverige, 802447-4481

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Redovisnings- och värderingsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer 
med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

 
Övriga redovisningsprinciper

Intäktsredovisning
Intäkter i form av gåvor och arv redovisas som regel då transaktionen är sakrättsligt 
genomförd. I de flesta fall sker detta då medlen erhålls.

Redovisning av kostnader
Kostnader bokförs normal under det år de uppstår och i det fall faktura inte erhållts före
bokslutsdagen reserveras för kostnaden ifråga. I det fall föreningen har förpliktigat sig att
utföra en viss åtgärd bokförs detta som en kostnad då motparten meddelats beslutet. 

Ändamålskostnader
Indelningen av den funktionsindelade resultaträkningen överensstämmer med de 
kostnadsbegrepp som används av Svensk Insamlingskontroll. 
Med ändamålskostnader avses kostnader nedlagda för att förverkliga föreningens ändamål
Insamlingskostnader avser huvudsakligen kostnader för att föreningen ska kunna generera
externa intäkter. Administrationskostnader är främst kostnader som föreningen 
har för redovisning, medlemshantering, föreningsmöte, styrelse mm. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade mot föregående år.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättning och skulder värderas till anskaffningsvärdet om inget annat anges. 

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upptagits tlll belopp varmed de beräknas inflyta. 

Skatter
Föreningen är skattebefriad från inkomstskatt och betalar därför ej skatt på exempelvis 
redovisat resultat.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.
Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier Nyttjandeperiod om 5 år

NOT 1 Insamlade medel

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 2020 2019

Insamlade medel
Allmänheten 40 662 258 33 901 904
Företag 119 000 0
Andra Organisationer 0 0
Externa stiftelser och fonder 0 0

40 781 258 33 901 904
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World Animal Protection Sverige, 802447-4481

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

World Animal Protection har erhållit gratis annonsutrymme via Google (Google Grant)

Totalt insamlade medel består av följande: 2020 2019

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 40 781 258 33 901 904

NOT 2 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen

Anställda och personalkostnader

Könsfördelning i styrelsen och arvoden 2020 2019
Kvinnor 3 4
Män 2 2
Summa 5 6

Styrelsens arbete sker helt ideellt. Ersättning för inkomstbortfall etc utgår ej. 
  

Medelantalet anställda 2020 2019
Kvinnor 11 11
Män 1 1
Summa 12 12

Löner och ersättningar 2020 2019
Generalsekreterare 752 976 738 820
Övriga anställda 5 410 386 4 847 934
Summa 6 163 363 5 586 754

Sociala avgifter 2 963 557 2 468 015
Varav pensionskosnader exkl. löneskatt -934 593 -572 299

Summa lönekostnader 9 126 920 8 054 769

Generalsekreteraren har samma anställningsvillkor som övrig personal. Särskilt avtal om avgångs-
vederlag för generalsekreteraren finns ej heller. 

Under verksamhetsåret har vi haft 10 ideella på vårt kontor, som tillsammans bidragit
med cirka 300 arbetstimmar. 
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World Animal Protection Sverige, 802447-4481

NOT 3 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
2020 2019

Ändamålskostnader 0 0
Insamlingskostnader 0 0
Administrationskostnader 0 0
Totalt 0 0

NOT 4  Inventarier
2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början 57 963 57 963
Årets anskaffningar 0 0

57 963 57 963
Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Vid årets början -57 963 -57 963
Årets avskrivningar 0 0

-57 963 -57 963

Bokfört värde 0 0

NOT 5  Kostnader för ändamål

Av dessa medel har 16 000 000 kronor använts till att stödja internationella 
djurskyddsprojekt. Mottagande organisation för dessa medel har varit World Animal
Protection International och de har ändamålsbestämts till följande projekt:

2020 2019
Hemlösa djur (Animals in Communities) 822 185 1 615 161
Vilda djur (Animals in the Wild) 7 184 754 6 410 361
Lantbruksdjur (Animals in Farming)                                                                                475 000 kronor.3 429 104 2 870 589
Katastrofarbete (Animals in Disasters)                                                                             475 000 kronor.1 045 641 1 254 541
Global Advocacy for Animals 3 518 316 2 849 348

16 000 000 15 000 000

Grant Thornton i London granskar hur vårt bidrag används.

NOT 6  Operationell leasing / hyresavtal

Framtida minimileaseavgifter avseende icke 
Uppsägningsbara operationella leasingavtal                                         2015-12-31                         2014-12-312020-12-31 2019-12-31

Förfaller inom ett år                                                                                        397 000                         389 000360 000 360 000
Förfaller mellan ett och fem år                                                                   0 360 000

360 000 720 000

2020 2019

Räkenskapsårets kostnadsförda leasingavgifter                                  360 000 360 000
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World Animal Protection Sverige, 802447-4481

NOT 7  Depositioner 2020-12-31 2019-12-31

Hyresdeposition 175 000 175 000

NOT 8  Förutbetalda kostnader / upplupna intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Förutbetalda hyror 91 766 91 512
Övriga poster 1 608 070 1 042 862

1 699 836 1 134 374

NOT 9  Upplupna kostnader / förutbetalda intäkter 2020-12-31 2019-12-31

Semesterlöner 944 713 787 556
Upplupna sociala kostnader 672 120 486 484
Övriga poster 59 182 62 044

1 676 014 1 336 084
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World Animal Protection Sverige, 802447-4481

NOT 10  Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Under årets första månader har flera företag kontaktat oss och vill bidra på olika sätt. Det är 
särskilt glädjande, eftersom vi kommer att satsa än mer på företagssamarbete framöver.

Efter räkenskapsårets slut har vi också, tillsammans med de andra djurskyddsorganisationerna i 
Sverige och Vi Konsumenter, genomfört en studie rörande konsumenternas inställning till 
djurvälfärdsfrågor. Undersökningen visar att djurvälfärsfrågorna är viktiga för konsumenterna, 
inte minst då det gäller att mjölkkor ska ha fortsatt rätt till bete sommartid. Paragrafen i 
lagstiftningen som ger korna den rätten är hotad idag, bland annat på grund av att LRF med flera 
vill genomföra försämringar och göra det möjligt för att mjölkkor ska kunna hållas inomhus året 
runt utan möjlighet till utevistelse/bete. Mot detta arbetar djurskyddsorganisationer, 
miljöorganisationer, konsumentorganisationer och forskare tillsammans.

Efter räkenskapsårets slut har flera händelser inträffat som är viktiga för vår verksamhet. Den 
främsta är att den starka ekonomiska utvecklingen har fortsatt och att vi ännu inte kan se några 
av de risker vi tagit höjd för med anledning av Covid-19. Beslutet att föra över ett större kapital 
till 2021 än brukligt har dock visat sig varit en korrekt åtgärd med anledning av det osäkra läget i 
världen just nu. I mars månad fick vi en förfrågan om att stödja tolv sanctuaries för elefanter i 
Asien, som tack vare vår försorg tidigare har räddats från hemska verksamheteter till att idag få 
leva så naturliga liv som det bara är möjligt. Anläggningarna har drabbats hårt av Covid-19 men 
genom att använda delar av det kapital som vi förde över till 2021 kan vi rädda elefanterna och se 
till att de får leva fortsatt goda liv. Vi har också fått en förfrågan om motsvarande insats i en 
annan del av världen (i skrivande stund får vi dock inte ge någon närmare information) där vi, 
genom att använda en del av det kapital som vi förde över till 2021, kommer att kunna rädda 
många djur från hemska verksamheter till att istället ges möjlighet att leva goda liv.

Vårt kontor har haft fortsatt begränsat öppet under årets första månader. Endast fyra i 
personalen får vistas där samtidigt under krav på fysiskt avstånd. Vi har fortsatt att uppmana 
personal att arbeta hemifrån och genomfört förbättringar i deras hemmamiljö. Personalen har 
fortsatt att göra fantastiska insatser och sett till att vår verksamhet kan fortskrida utan några 
konsekvenser för djuren.  De är värda en stor eloge!
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World Animal Protection Sverige, 802447-4481

Stockholm den 2021-

Gitte Buchhave Sven Stensson Lena Dirsäter
Ordförande Ledamot Ledamot

Magnus Hedberg EwaLena Sten Roger Pettersson
Ledamot Ledamot Generalsekreterare

Min revisionsberättelse har lämnats den                                      2021-

Håkan Fjelner
Auktoriserad revisor
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