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VI BEHÖVER DIN HJÄLP FÖR ATT BEKÄMPA
FATTIGDOM OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR!

Med en gåva till Vi-skogen stöder du människor runt -Victoriasjön 
i östra Afrika. Varje nyplanterat träd ger mer mat på borden, större 

inkomster och skydd mot klimatförändringarnas effekter. Vartenda träd 
gör skillnad. Hur många planterar du idag?

BLI MÅNADSGIVARE
Plantera träd varje månad. Då är du 

med och utrotar fattigdom och minskar 
klimatförändringar. 

Gå in på www.viskogen.se

GE BORT ETT TRÄD
Ge bort ett träd som kan göra en hel familj 
självförsörjande viskogen.se/ge-bort-trad

GE EN GÅVA
När du swishar din gåva planteras nya träd runt Victoriasjön, 
träd som tar människor ur fattigdom och förbättrar klimatet. 

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

VISKOGEN @VISKOGEN @VI_SKOGEN

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@vi-skogen.se

www.vi-skogen.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.

Vi vill att det ska vara enkelt att skänka gåvor till oss!
• Öppna Swish-appen i din mobil och starta scannern. Den hittar 

du i översta högra hörnet.
• Scanna QR-koden genom att hålla mobilen över koden. Välj 

belopp! Koden innehåller all annan nödvändig information.
• Klicka på betala i swish-appen och godkänn, via BankID. Klart!
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Vi-skogens 
vision
En hållbar miljö som möjliggör för kvinnor och 
män som lever i fattigdom att förbättra sina liv.

Uppdrag
Bekämpa fattigdom och 
klimatförändringar – tillsammans.
Genom agroforestry och starkare 
bondeorganisationer ska bondefamiljer få 
förutsättningar att själva minska fattigdom, 
hunger och avskogning, och bidra till ökad 
biologisk mångfald.

Målgrupp
Bondefamiljer som lever i fattigdom, 
med ett särskilt fokus på kvinnor, unga 
vuxna och barn, som är medlemmar 
eller blivande medlemmar i demokratiska 
bondeorganisationer, i områden som är 
känsliga för klimatförändringar i Afrika söder 
om Sahara.

Vi-skogen:
• Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som 

planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och 
Tanzania. Fyra länder som är hårt drabbade av 
avskogningen och klimatförändringarna, och som 
under många år drabbats av dess förödande effekter 
för både människor och natur.

• Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att 
plantera över 120 miljoner träd och hjälpt mer än 
2,3 miljoner människor ur fattigdom.

• Under åren har arbetet utvecklats. Från att ha 
delat ut plantor till bönder började råd delas ut 
istället. Konceptet agroforestry introducerades, där 
träd samverkar med grödor och boskapsskötsel på 
böndernas gårdar. Tillsammans med bönder och 
deras organisationer sprids kunskaperna vidare.

• I Sverige arbetar Vi-skogen främst med insamling, 
kommunikation och påverkan.
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Omslagsbild: Francis Nakitto i Uganda 
kramar sitt första Vi-skogenträd – 25 
år gammalt! Tidigare var det svårt att få 
lyckade skördar. Tack vare träden får hon 
ut mer grödor och kan försörja sin familj. 
Foto: Elin Larsson
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ORDFÖRANDE OCH VD HAR ORDET: 

Tack vare ditt stöd blev 2017 rekordår!

ANNELI ROGEMAN 
Vd

INES UUSMANN 
Styrelseordförande

Vi mötte henne första gången den 28 
januari 2012, Dancille Mukashyaka, 
bonde i byn Gasanze strax utanför 
Rwandas huvudstad Kigali. Då hade 
hennes man nyligen avlidit och hon 
var ensam med sex barn. Skörden hade 
slagit fel, grödorna på hennes mark 
växte trögt och glest. Hon hade ont 
om ved till spisen. Måltiderna innehöll 
för lite mat och maten för lite näring. 
Hon hade inte råd att ha barnen i 
skolan. Livet var slitsamt.

Det är nu hon kommer i kontakt med 
Vi-skogen. Hon lär sig agroforestry 
från grunden och får dessutom 
utbildning i klimatfrågor, bokföring 
och försäljning. Hon går med i ett 
bondekooperativ.

Åren går. Den 3 februari 2018 återser 
vi Dancille Mukashyaka. Mycket 
har hänt. Fyra av barnen har lämnat 
hemmet och studerar. Marken är 
uppodlad. Bananplantorna växer fint 
och tunga klasar hänger tätt. Runt 
plantorna har hon sått sesbania och 
calliandra för att förbättra jordmånen. 
Hon har två kor som ger både mjölk 
och biogas till köksspisen. Förtjänsten 
från bananförsäljningen är god. 
Hon har byggt ett litet hus bredvid 
sitt eget som hon hyr ut. Och hon 
har planer på att förädla en del av 
bananproduktionen till vin. 

Det går att minska fattigdomen. Inte 
bara i Rwanda. Vi-skogen bidrar till 
att hundratusentals bondefamiljer 
i Rwanda, Uganda, Tanzania och 
Kenya får ett bättre liv. Vi-skogens 
givare gör detta möjligt. 

Nu kan vi blicka tillbaka på ännu 
ett framgångsrikt år då vi kunde 

göra betydande insatser. Under 2017 
nådde nämligen Vi-skogens insamling 
rekordnivå. Mycket annat gör också 2017 
till ett riktigt bra Vi-skogsår. Läs mer i 
rutan nedan.

Dancille Mukashyakas livsresa de senaste 
åren är ett fint exempel på att fattigdom 
kan brytas. Och på att Vi-skogen gör 
skillnad. Vi-skogen har under sina 35 
verksamhetsår hjälpt över en miljon 
bondefamiljer runt Victoriasjön till 
ett värdigt liv. Över 120 miljoner träd 
har planterats. Vi kommer att fortsätta 
vårt arbete till den dag då inte någon 
människa längre tvingas lägga sig hungrig 
på kvällen. Men det är inte möjligt utan 
ditt och alla andra givares stöd. Varmt 
tack för dina insatser 2017. Vi hoppas 
att du vill fortsätta delta i arbetet med att 
utrota fattigdomen. Så länge det behövs.
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2017
• 5 335 190 träd planteras runt Victoriasjön. Det är 787 000 

fler jämfört med 2016.
• Över 100 000 bondefamiljer runt Victoriasjön arbetar 

tillsammans med oss.
• Vår försäljning av klimatkompensation till svenska företag slår 

rekord.
• Vi annonserar för första gången i tv. Responsen blir fin och 

kännedom om Vi-skogen ökar.
• Vi-skogskonserten med Helen Sjöholm, Babben Larsson, 

Malena Ernman, Peter Jöback och vokalgruppen Solala blir en 
formidabel succé.

• Vår ”think-tank” Agroforestry Network är etablerad 
och vetskapen om att hållbart jordbruk är ett effektivt 
bekämpningsmedel mot fattigdom är nu utbredd.
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TANZANIA

KENYA

UGANDA Kitale

Kisumu
Masaka

Kampala

Kigali

Mwanza

MbeyaRukwa

RWANDA

Kagera Mara

Vi-skogen bekämpar fattigdom och 
klimatförändringar
Vi-skogen är en svensk 
biståndsorganisation som 
bekämpar klimatförändringar 
och fattigdom genom 
trädplantering och hållbara 
jordbruksmetoder.

Vi-skogen arbetar holistiskt med 
människor som livnär sig på småskaliga 
jordbruk i länderna runt Victoriasjön. 
Det ger tydliga positiva effekter både 
för böndernas försörjning och för 
klimatet.

Agroforestry, träd i samverkan med 
grödor och boskapsskötsel, är kärnan 
i det vi gör. Träd ger mat, bränsle, 
foder, ökad bördighet och inkomster. 
Träd ger familjer en möjlighet att stå 
emot klimatförändringar som torka, 
översvämningar och starka vindar. Träd 
ger ekosystem som är i balans, vilket 
ger förbättrad biologisk mångfald och 
motverkar klimatförändringar.

Vi-skogen driver inte egna projekt, 
utan jobbar tillsammans med 
partnerorganisationer. Vi-skogens nära 
partnerskap med lokala, regionala 
och nationella bondeorganisationer 
handlar om mer än finansiering. Det 
är ömsesidiga partnerskap som bygger 
på kunskapsöverföring och som 
kännetecknas av dialog, respekt och 
lokalt ägarskap för ett långsiktigt och 
hållbart engagemang. Målet är alltid 
att våra partner i slutändan ska klara 
sig självständigt, utan Vi-skogens stöd.

Här arbetar vi
Vi-skogen arbetar i flera områden runt 
Victoriasjön i östra Afrika: I Kenya 
i områdena Kisumu och Kitale, i 
Uganda kring Masaka, i Tanzania i 
Kagera, Mbeya och Musoma, och i 
Rwanda kring Kigali. Vi har även ett 
gemensamt program med We Effect i 
Malawi. Var Vi-skogen väljer att arbeta 
baseras på kriterier som områdets 
sårbarhet för klimatförändringar, 
tillgängliga resurser samt det värde 
Vi-skogen kan tillföra.

Intäkter
Vi-skogens 
verksamhet 
finansieras 
med gåvor 
samt bidrag 
från Sida och 
andra, icke
offentliga, 
organisationer.

Så används 
pengarna 

Av varje insamlad 
hundralapp går 78 kr 
till ändamålet, 15 kr 
till insamling, 5 kr till 
administration och 
kommunikation och 
2 kr till produkt-
försäljning. 

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

Kenya 
27 %

Sverige 8 %

Rwanda 
14 %

Uganda 
13 %

Tanzania 
15 %Regionala 

program 23 %  

Icke 
offentliga 
bidrag 
17 %

Produktförsäljning 
1 %

Övriga 
intäkter 2 %

Gåvor 59 %

Sida 
21 %

Ändamålskostnader 78 %

Administration & 
Kommunikation 5 %

Insamling 
15 %

Produktförsäljnings-
kostnader 2 %

VÅR IDÉ:
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Agroforestry
Agroforestry. Ett lite krångligt ord, men en väldigt bra metod för att skapa en bättre miljö och 
bekämpa 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 
konsumerar. Agroforestry hjälper till att återskapa ett naturligt ekosystem. Resultatet blir större 
skördar, ett behagligare klimat och ökad motståndskraft mot klimatförändringarnas effekter.

VÅR METOD: 
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Livsdugliga träd och nya samarbeten
Verksamheten i östra Afrika är 
Vi-skogens hjärta. Här finns många 
av våra partnerorganisationer 
och de bönder som vi arbetar 
tillsammans med. Arbetet 2017 
innehöll bland annat ökat fokus 
på kvinnor, unga vuxna och 
barn, vårt första EU-finansierade 
projekt, stöd till gamla och nya 
partnerorganisationer och såklart: 
massor av träd och agroforestry.

Kvinnor, unga vuxna och barn 
i fokus
Jämställdhet är en förutsättning för en hållbar 
utveckling. Därför arbetar Vi-skogen med 
ökat fokus på kvinnor, unga vuxna och barn, 
som ofta tillhör de mest utsatta grupperna. 
Genom att säkerställa att kvinnor och 
unga vuxna får tillgång till resurser, tjänster 
och sysselsättningsmöjligheter kommer 
produktionen öka och fattigdomen minska. 
Genom att stärka barns rättigheter och 
engagera dem i jordbruket skapar vi goda 
beskyddare av miljön, samt förbereder barnen 
för framtiden.

Partnerskap 
Vi-skogen arbetar tillsammans med lokala 
bondeorganisationer i östra Afrika med 
målet att kunskapen ska finnas kvar på 
sikt utan Vi-skogens närvaro. En stor del 
av vårt arbete går ut på att stärka de lokala 
bondeorganisationerna, för att de ska kunna 
tillgodose sina medlemmars behov på bästa 
sätt. Under 2017 utökade vi samarbetet med 
våra partnerorganisationer ytterligare. Genom 
nätverk och forskning synliggör vi vårt arbete 
och sprider vår kunskap.

Fortsatt strategi med fokus 
på agroforestry¬
Vi-skogens strategi som sträcker sig fram till 
2021 tar avstamp i vår unika kombination 
av att bekämpa klimatförändringar och 
fattigdom samtidigt, med utgångspunkt i 
trädplantering och hållbara jordbruksmetoder 
– agroforestry. 2017 avslutades Vi-skogens 
nuvarande programperiod. Vi blickar nu 
framåt mot vår nya programperiod som 
sträcker sig fram till 2022.   

Resultat i verksamheten under 2017

 
bondegrupper 
utbildades i 

rättighetsbaserat 
perspektiv för 

utveckling.

2  777

106 051 
familjer och 20 912 bondegrupper

arbetade med Vi-skogens metoder.

5 335 190  
bestående träd 
planterades
runt Victoriasjön. 

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

452

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

31 571

bönder använde metoder 
som motverkar jorderosion. 

53  876 hushåll hade ett 
vattenuppsamlingssystem, 
vilket mildrar effekterna 
av torka.

14  876 

582
 
köksträdgårdar 
etablerades 
på skolor.

1 989  
spar- och lånegrupper 

med sammanlagt
49 744 medlemmar 
var aktiva under året.

bönder deltog i 
utbildningar om 

klimatförändringarnas 
effekter.

68 860

 hushåll deltog i utbildningar 
om vikten av att odla olika 
sorters grödor och om hur 

man får tillräckligt med 
näring genom kosten.

50 226

2 391 644 
meter snabbväxande träd  
och buskar planterades i 

rader på böndernas gårdar. 

VÅR VERKSAMHET:
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Rwanda
Ökat jämställdhetsfokus
I Rwanda har fokus på jämställdhet ökat bland våra partner, 
genom att alla partner implementerat jämställdhetspolicyer 
samt att de utsett en jämställdhetskommitté.

Ökad tillgång till finansiella tjänster 
Tillgången till finansiella tjänster ökade bland medlemmarna i 
Vi-skogens partnerorganisationer under 2017. I Rwanda kan 
numera 90 procent av medlemmarna få tillgång till lån och 
därigenom också investera i sina jordbruk.  

Uganda
Nytt projekt med Fairtrade
Under året startade Vi-skogen ett nytt projekt tillsammans med Fairtrade i Uganda. 
Projektet ”Growing Resilience Agricultural Enterprises” (GREAN) ska hjälpa småskaliga 
kaffeodlare att öka produktionen, samt skapa nya arbetsmöjligheter genom att skalet 
från kaffebönorna och annat restmaterial  från produktionen omvandlas till briketter 
som används som bränsle i energisnåla spisar.

Flera träd!
Våra partner i Uganda har utbildats i att förbättra kvaliteten på och tillgången till frön, 
samt etablera nya plantskolor. För att öka antalet träd har Vi-skogen tillsammans med 
partner och andra nyckelaktörer tagit fram nya strategier. Bland annat arrangerades stora 
trädkampanjer under 2017, där totalt 191 196 träd planterades på allmänna utrymmen 
och i skolor.   

Tanzania
Nya partner på nya platser
Under 2017 har Vi-skogen i Tanzania fått 
flera nya partner på nya platser i landet. 
Tidigare har alla partnerorganisationer 
varit samlade runt Victoriasjön, men 
numera har vi partner även i Mbeya i 
söder, Dar es Salaam i öster och Dodoma
i centrala Tanzania. 

Seminarium om agroforestry 
lockade 4 000 besökare
Vi-skogen i Tanzania arrangerade ett 
nationellt symposium tillsammans med 
våra partnerorganisationer i Tanzania, 
”Agroforestry for Industrial Revolution.” 
Konferensen lockade nästan 4 000 
deltagare och gjorde det möjligt för 
bönder, statliga myndigheter och andra 
aktörer att mötas och utbyta erfarenheter. 

TANZANIA
Albizia Gummifera

UGANDA
Kaffeblomma
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Moringa
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Kenya
Hyllat projekt!
2016 inledde Vi-skogen ett 
samarbete med den Parisbaserade 
investeringsfonden Livelihoods 
Funds och Östafrikas största 
mejeriföretag Brookside, ett 
samarbete som tagit fart under 
2017. Projektets syfte är både att 
öka mjölkproduktionen och bidra 
till ökad kolinlagring i mark och 
träd genom agroforestry. Projektet 
som når 30 000 bönder är ett 
lyckat exempel på när den privata 
sektorn möter det civila samhället 
för att tillsammans bekämpa 
fattigdom och klimatförändringar.

Nytt EU-projekt
För första gången har Vi-skogen 
fått ett avtal med EU. Projektet 
ska främja regionalt samarbete i 
nationalparksområdena Mara-
Serengeti, där det i dag råder 
intressekonflikt mellan småbönder 
och turistindustrin. Genom att 
stärka bondeorganisationerna 
och utbilda bönder i agroforestry 
ska projektet bidra till minskade 
konflikter genom ökat samarbete 
mellan aktörerna, samt till att 
bevara djurlivet och den biologiska 
mångfalden.

KENYA
Margaret Muchunga
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Hållbart jordbruk

”Tidigare försvann all näringsrik jord med regnen. 
Det ledde till att vi ofta fick en mycket dålig skörd 
och hade nästan ingen mat. Förr när jag såg 
terrassodlingar brukade jag tänka att jag skulle vilja 
ha det, men jag saknade kunskapen att göra det på 
egen hand. Små förändringar har gjort stor nytta. 
Jag har lyckats förändra mitt liv. Nu vill jag visa 
andra”, säger Laurence Mukandama, Rwanda. 

I Rwanda är jorderosion ett stort problem 
bland bönderna. Tack vare Vi-skogen och 
bondeorganisationer har många bönder fått 
utbildning i hållbara jordbruksmetoder. I dag är 
Laurence med i en spar- och lånegrupp. Laurence 
sprider den nya kunskapen hon fått vidare på 
organisationens träningscenter. Hon håller i 
utbildningar för att lära andra bönder om hur de 
kan stå emot klimatförändringarnas effekter.  

Ekonomisk trygghet 

”Förr kunde jag aldrig vara 
säker på att det skulle finnas 
mat på bordet och då är det 
svårt att planera för framtiden. 
Jag hade en dröm redan när 
vi flyttade hit – att det skulle 
vara grönt på gården och att 
här skulle vara fullt med djur 
och människor. Den drömmen 
har idag blivit verklighet. I dag 
sparar jag både tid och pengar 
och hinner dessutom umgås mer 
med mina barn”, säger Winnie 
Nakavuma, Uganda. 

Efter att ha fått träning och utbildning i dikning och trädplantering har Winnie effektiviserat sitt jordbruk. 
I dag växer några av de drygt två miljoner snabbväxande träd som planterats genom Vi-skogen här på 
hennes gård, sida vid sida med bananplantor och kaffebuskar. 

Winnie Nakavuma och Calton Mawanda, Uganda.

Laurence Mukandama, Rwanda. 

VÅRA FOKUSOMRÅDEN
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Starka bondeorganisationer

”Jag önskar att jag hade 20 000 träd, eller det kanske 
inte räcker. 50 000 träd vill jag nog ha. Det är viktigt att 
plantera träd. De förstör inte jorden utan tvärtom, när 
löven faller till marken blir det som en naturlig gödsel 
och klimatet blir dessutom mycket bättre. Jag älskar träd 
och dessutom kan jag sälja mina sticklingar och tjäna lite 
extra pengar”, säger Jane Atieno Omulu, Kenya. 
 
Tillsammans med en grupp kvinnliga bönder är Jane 
sedan 2010 med i Vi-skogens klimatkompensations-
projekt. Medlemmarna planterar träd på sina gårdar 
och får ett ekonomiskt bidrag utifrån hur mycket 
koldioxid som lagras in genom träden. Pengarna ska 
kvinnogruppen använda gemensamt till att starta ett 
företag som anordnar bröllop, begravningar och fester. 
På egen hand har Jane även hittat ett annat sätt att 
tjäna extra pengar – hon har startat en egen plantskola. 

Jämställdhet

”Jag är gift, och ibland har mannen 
all makt och kvinnan har inget 
att säga till om. För mig är största 
förändringen att min man gått 
med på att vi ska äga all egendom 
tillsammans. Förut trodde min man 
att våra kor var hans egna. Det som 
var mitt var det som fanns i huset. 
Jag ägde knivarna i köket. Nu är det 
vi, tillsammans med våra barn, som 
är ägare. Beslut tas i familjen. Jag vet 
mina rättigheter”, säger Happyness 
Samson, Tanzania.

Happyness Samson och Samson Chacha Mwita för en övertygad kamp för att sprida vidare 
kunskapen om hur ett jämställt liv gynnar både män och kvinnor. Genom Vi-skogen har de fått 
utbildningar i jämställdhet och gjort stora förändringar i sitt hem. Happyness utbildar nu ledare för 
bondegrupper om könsdiskriminering och ojämlikhet. 

Happyness Samson och Samson 
Chacha Mwita, Tanzania.

Jane Atieno Omulo, Kenya.
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Övre bilden: Sångtrion Solala blev nya 
ambassadörer för Vi-skogen 2017. De reste på 
studiebesök till Tanzania, där de fick träffa barn som 
gått i trädklubbar. Solala fick bland annat komma 
hem till Fatuma Yasin och se hur hon tagit med sig 
kunskaper om hållbara jordbruksmetoder till sin familj.  

Nedre bilden: Vi-skogens ambassadörer Helen 
Sjöholm, Solala, Babben Larsson, och Anders Lundin 
uppträdde på Göta Lejons scen tillsammans med 
Peter Jöback, Malena Ernman och Jojje Wadenius i 
Vi-skogens årliga insamlingskonsert Trees and love.

Almedalen
Vänstra bilden: Rekordmånga ville 
plantera med oss i Almedalen i år. Annie 
Lööf (C) var en av 43 makthavare inom 
hållbarhet som planterade ett träd. 

Högra bilden: Även allmänheten som 
var på plats i Almedalen kunde plantera 
träd via vår mobila plantering. Linda 
Näkne ansvarade för detta.

Kampanj 
I september syntes Vi-skogen brett i media. Att 
synas i tv är ett nytt sätt för Vi-skogen att bygga 
kännedom och därmed öka insamlingen. 

I september 
lanserades en 
ny gåvofunktion 
som gör det lätt 
att ge bort träd 
i mobilen med 
Swishbetalning. 
Vid årsskiftet hade 
funktionen tagit 
emot 2 150 gåvor. 
Du kan enkelt 
skänka en gåva 
genom att gå in 
på viskogen.se.

Nya ambassadörer och 
uppskattad konsert

Träd i 
mobilen

Träd, kärlek och rekordsiffror
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Tack för stödet! 
Våra givare, privatpersoner såväl som företag, gör 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!

Postkodlotteriet
Sedan starten 2005 har Svenska 
Postkodlotteriet genererat 9,4 
miljarder kronor till lotteriets 
förmånstagare. Vi-skogen har fått 
sammanlagt 49 miljoner kronor 
sedan 2015, varav 17 miljoner 
2017. Sex miljoner av dessa går 
till projektet ”Kvinnliga trädhjältar” 
där Vi-skogen tillsammans med 
lokala myndigheter och kvinnliga 
bondegrupper skyddar och 
återbeskogar Uganda.

Företag planterar skog!
Vi-skogens samarbetsformer är flexibla och kan involvera både kunder, 
personal och ledning. Ett sätt att samarbeta med Vi-skogen är genom 
klimatkompensation. Under 2017 klimatkompenserade över 60 företag genom 
Vi-skogen och lagrade sammanlagt in närmare 20 000 ton koldioxid. 

Vi-skogens klimatkompensation är framtagen tillsammans med Världsbanken 
och är certifierad enligt den globalt erkända standarden Verra. Metoden är den 
första som bekämpar klimatförändringar och samtidigt återskapar bördiga jordar, 
vilket ger ökad tillgång till mat. Genom att klimatkompensera genom Vi-skogen 
skapas förutsättningar till ett bättre klimat och förbättrade levnadsförhållanden 
för människor i östra Afrika, samtidigt som vi tillsammans bidrar till fem av FN:s 
globala mål. 

Coop, KF och konsumentföreningarna — våra största företagspartner
• Att trycka på Biståndsknappen när du återvinner dina flaskor och burkar på Coop är ett lätt sätt att ge en gåva till 

Vi-skogen. Under 2017 gav panten 300 000 nya träd!
• Klirr i kassen! 3 öre per bärkasse på Coop skänks till Vi-skogen.
• I Coops poängshop kan medlemmar köpa träd i Vi-skogen. Nytt för i år är att medlemmarna även erbjuds att ge 

miljöbidrag i poängshoppen i samband med resor med bil, båt eller flyg.

Böndernas inkomster 
ökar. De får möjlighet
att spara pengar som
kan investeras i gården 
eller i barnens skolgång. 
Dessutom får bönderna 
betalt för att ha träden 
ståendes på sin mark.

När träd planteras 
bland grödor blir marken 
bördigare: skördarna 
ökar och bönderna har 
möjlighet att odla fler 
typer av grönsaker. 
Näringsintaget ökar, 
och behovet av att 
köpa mat minskar.

Bönderna utbildas i 
att driva gården som 
ett företag, där kvinnan 
och mannen arbetar 
jämställt tillsammans
och tar gemensamma 
beslut kring investeringar 
och utgifter.

Bönderna arbetar före- 
byggande mot klimat-
förändringar och minskar 
sina koldioxidutsläpp, 
samtidigt som träden 
och marken binder 
koldioxid.
 

Bönder som redan i dag 
drabbas hårt av klimat-
förändringar får ökad 
motståndskraft, eftersom 
träden återskapar ett 
naturligt ekosystem.
 

INGEN FATTIGDOM
1

INGEN HUNGER
2

JÄMSTÄLLDHET
5

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGEN

13
EKOSYSTEM &
BIOLOGISK MÅNGFALD

15

Klimatkompensation är ett sätt att ta ansvar för de utsläpp 
som man inte lyckas undvika med egna åtgärder. Det innebär 
en utsläppsreduktion som är lika stor som de utsläpp som ska 
kompenseras. Dessa utsläpp kan vara till exempel resor eller avfall.

Nya företagssamarbeten! 
Flera nya företagssamarbeten inleddes under 2017, bland annat med 
Södra, Sveriges största skogsägarförening. OKQ8 och Unionen 
genomförde kampanjer med Vi-skogen där företagen planterade träd 
för varje kund som övergick från pappersavi till e-faktura. Kampanjerna 
genererade över 70 000 nya träd, minskade kostnader för företagen 
och gav en uppskattad sänkning av koldioxidutsläpp på 900 kg årligen. 
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VÅRA GIVARE: 

Henrik Brundin, vice Vd Vi-skogen, 
med checkarna från Postkodlotteriet.
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Vi-skogens styrelse

INES UUSMANN
Styrelsens ordförande

Invald år: 2008
Född år: 1948
Andra betydande uppdrag: 
Tidigare bland annat 
kommunikationsminister (S) 
och generaldirektör Boverket. 

SOFIA WADENSJÖ 
KARÉN
Ledamot

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. Ledamot i 
skriftseriekommittén för 
Värmlands nation i Uppsala. 
 

HENRIK EKMAN
Ledamot

Författare och 
programinköpare SVT

Invald år: 2012
Född år: 1951
Andra betydande uppdrag: 
Ledamot i Kungliga Skogs- 
och Lantbruksakademien, 
styrelseledamot i Jackson Hole 
WILD. 

PER HAMID GHATAN
Ledamot

Överläkare, medicine 
doktor i kognitiv 
neurovetenskap. Verksam 
vid Akademiska sjukhuset 
i Uppsala

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. 

STINA GÖTBRINK
Vice ordförande

Partner och COO Miltton 
Labs samt ägare av 
Busteruds gård

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

BODIL JÖNSSON 
LINDGREN
Ledamot

Chef format och 
kundupplevelse Coop

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

ANNELI ROGEMAN
Vd och ledamot

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

LOUISE KÖNIG
Suppleant 

Chef Hållbar utveckling 
Coop  

PIA CARLSSON 
THÖRNQVIST
Ledamot

Varumärkes- och 
organisationschef KF

Invald år: 2017 
Född år: 1964
Andra betydande uppdrag: 
Styrelseledamot Medmera 
bank, styrelseledamot Folksam 
ömsesidig Sak. Tidigare 
bland annat Marknads- och 
kommunikationsdirektör 
Folksam med dotterbolag och 
Marknadschef KPA Pension.
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Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten

Ändamål och vision
Stiftelsens ändamål 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 möjliggör för kvinnor 
och män som lever 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 agroforestry. Agroforestry innebär 
samodling av träd, buskar och grödor 
som också integreras med djurskötsel i 
syfte att nå en hållbar miljö.

Sedan 2011 arbetar Vi-skogen i partner-
skap med lokala bondeorganisationer. 
Genom agroforestry och stöd till 
bondeorganisationer bidrar Vi-skogen
till minskad fattigdom, ökade 
inkomster, ökad biologisk mångfald 
och klimatanpassning. Stöd ges också 
till bönders egna spar- och lånegrupper. 
Vi-skogen integrerar dessutom 
jämställdhetsfrågor i hela verksamheten 
och stor 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 projekt-
kontor och ett regionkontor baserat 
i Nairobi, Kenya. Sedan 2012 finns 
Vi-skogen även representerad i Malawi. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Prioriterade arbetsområden
En hållbar miljö som grund för 
fattigdomsminskning 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 vägledande för 
verksamheten. Dessa områden är:

• Hållbart klimatanpassat jordbruk 
baserat på agroforestry

• Ekonomisk trygghet
• Jämställdhet mellan könen och 

egenmakt
• System och ledning för starka bonde-

organisationer
• Kommunikation, insamling och 

resursmobilisering
• Påverkansarbete

Följande principer styr Vi-skogen:

• Lokalt ägande och genomförande av 
aktiviteter i fält

• Fokus på mänskliga rättigheter och 
staternas ansvar att förverkliga dessa

• Fokus på böndernas egna 
organisationer som verktyg för social 
och politisk påverkan

• Flexibilitet och ödmjukhet i arbetet 
med partnerorganisationerna

• Stärka människors inflytande genom 
demokratiska organisationer

• Byggande av långsiktig kapacitet hos 
partnerorganisationerna

• Ansvarsutkrävande, långsiktigt ansvar 
och transparens

Samarbete med We Effect
År 2003 inledde Vi-skogen ett nära 
samarbete med We Effect. Detta 
samarbete blev en naturlig utveckling 
då båda organisationerna har rötter 
i den svenska kooperativa rörelsen 
och arbetar mot samma målgrupper 
– bönder som lever i fattigdom.                                       
I samarbetet drar organisationerna 
nytta av varandra, blir mer effektiva 
och når fler. Idag är samarbetet nära 
både i verksamhetsländerna och på 
huvudkontoret. Vi-skogens regionchef 
rapporterar, liksom We Effects 
regionchefer, till organisationernas 
internationella chef.

Väsentliga händelser under året
Vi-skogen arbetar sedan 1 januari 2017 
utifrån en ny strategi som sträcker sig till 
och med 2021.

Det har bland annat inneburit 
framtagande av ett nytt regionalt 
biståndsprogram. Programmet, 
”Agroforestry for Livelihood 
Empowerment Programme” (ALIVE), 
som inleds 2018, kommer att ha ett 
ännu tydligare fokus på bland annat 
klimat och jämställdhet jämfört med 

det tidigare programmet ”Lake Victoria 
Farmer Organisations Agroforestry 
Programme” (FOA).

Ändamålsverksamheten i regionen
Vi-skogen fortsätter att öka stödet till 
böndernas organisationer. Tillsammans 
med lokala partnerorganisationer har 
Vi-skogen sedan 2011 genomfört 
programmet ”Lake Victoria Farmer 
Organisations Agroforestry Programme” 
(FOA). Programmet avslutades 2017 
och har arbetat med stöd till ett 40-tal 
partnerorganisationer. FOA omfattar 
ekonomiskt stöd och rådgivning och 
har ett starkt fokus på kvinnor, unga 
och barn. Programmet ersätts 2018 
med ”Agroforestry for Livelihood 
Empowerment Programme “ (ALIVE).

Under året genomfördes en 
organisationsöversyn av verksamheten 
i Afrika. Den innehåller en rad 
rekommendationer, som i första 
hand rör samarbetet mellan 
land- och regionkontor. Detta har 
påverkat programplanering och 
verksamhetsplanering för kommande år. 
En värdekedjeanalysstudie genomfördes 
också under året i alla fyra länder. Syftet 
med denna var att utforma stödet till 
partner på ett bättre och mer effektivt 
sätt. Pilotprojekt utformas utifrån 
resultatet av studien. Under året utsågs 
en ny regionchef för Vi-skogen.

Vi-skogens vd samt Vi-skogens chef 
för den internationella avdelningen 
genomförde i slutet av året en ”road-
trip” till samtliga verksamhetsländers 
svenska ambassader och i förekommande 
fall EU-kontor. Syftet med resan var 
att medvetandegöra myndigheterna om   
Vi-skogens arbetssätt och resultat.

I Rwanda arbetar Vi-skogen med 
flera lokala partnerorganisationer och 
under året fick kontoret besök av Sida 
CIVSAM som i en del av beredningen 
av den nya ansökan om finansiering. 
Kontoret har också varit med och tagit 
fram en nationell agroforestry-policy, 
och deltagit i ett flertal konsultationer. 
Under året bytte Vi-skogen Rwanda 
landchef.

I Tanzania arbetar Vi-skogen med flera 
lokala partnerorganisationer. Under året 
gjordes en studie av värdet av arbetet 
på små gårdar, i syfte att ge bönderna 
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ökade kunskaper i hur de kan prissätta 
sina varor. Det genomfördes även ett 
stort symposium, anordnat tillsammans 
med partner och i samverkan med lokala 
myndigheter. Under året bytte Vi-skogen 
Tanzania landchef.

Vi-skogen i Uganda firade 
25-årsjubileum i oktober. Tidigare 
under året startade ett nytt större 
projekt ”Growing Resilience 
Agricultural Enterprises” (GREAN) 
där småskaliga kaffeodlare stöds för 
att öka produktionen. Dessutom 
utbildas kaffeodlarna i att omvandla 
restprodukter från odlingen till briketter, 
som används som bränsle i energisnåla 
spisar.

I Kenya har året präglats av 
presidentvalet som hölls i augusti, 
men som förklarades ogiltigt av högsta 
domstolen. Därför hölls ett nytt val i 
oktober. Det har förekommit en hel 
del oroligheter i samband med de två 
valen, och både ekonomiska och andra 
aktiviteter har gått på sparlåga. I västra 
Kenya fick vissa aktiviteter ställas in 
vilket har påverkat resultatet.

Livelihoodprojektet i Kenya har nu 
pågått i två år och tagit ordentlig fart. 
Samarbetet med Livelihood Funds 
och de privata aktörer som ingår i 
projektet är lärorikt. Vi-skogens insatser 
uppskattas av Livelihood, och lyfts 
ofta fram som ett lyckat exempel på 
samarbete mellan det civila samhället 
och den privata sektorn. Vi-skogen 
deltog med ett team vid Livelihoods 
jubileum i Paris, vilket bidrog till ökad 
synlighet. Under året bytte Vi-skogen 
även landchef i Kenya.

Mot slutet av året kom beskedet 
att Vi-skogens ansökan till EU om 
ett gränsöverskridande samarbete i 
nationalparksområdena Mara–Serengeti 
godkänts. Projektet avser att minska 
konflikten mellan småbönder, ekomiljön 
och turistindustrin. Detta är Vi-skogens 
första godkända EU-avtal.

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. I Kenya används en liknande 

metod, KACP. Därmed kan alltså 
företag och organisationer kompensera 
sina koldioxidutsläpp samtidigt som de 
bidrar till fattigdomsbekämpningen.
Inkomsterna ökar för bönderna liksom 
deras tillgång till mat.

Verksamheten i Sverige
I Sverige har Agroforestry Network 
kommit i gång på ett lovande sätt, 
med flera utåtriktade aktiviteter, bland  
annat i samband med politikerveckan 
i Almedalen. Nätverket arbetar för att 
lyfta ett hållbart jordbruk som metod 
för fattigdomsbekämpning och är en 
plattform för att fler ska kunna tillämpa 
agroforestry i utvecklingsländer.

Initiativet ger svenska forskare samt 
bistånds- och miljöorganisationer 
möjligheter att dela erfarenheter och 
lärdomar.

Insamling och kommunikation
Vi-skogens gåvor, inklusive produkt-
försäljning, uppgick under året till 
52,8 miljoner kronor. Satsningen 
på månadsgivande fortsätter med 
ökande intäkter som följd, och 
företagsintäkterna från klimat-
kompensation ökade med 16 procent.

Under året har en stor satsning för att 
öka kännedomen genomförts. Två större 
insamlings- och kännedomskampanjer 
har genomförts, en höstkampanj och en 
julkampanj. Fokus var ökad synlighet 
och för första gången syntes Vi-skogen 
med tv-spottar i ett antal tv-kanaler, 
kompletterat med ökad synlighet 
i sociala medier och på webben. 
Höstkampanjen nådde drygt 1,6 unika 
tittare via tv och webb-tv och en miljon 
tittare via Facebook. Julkampanjen 
nådde drygt 1,7 miljoner tittare via tv 
och webb-tv.

Under året lanserades den nya Vi-skogs-
webben viskogen.se, med nya 
gåvofunktioner och ny design. En ny 
gåvotjänst för mobilen lanserades i 
september, som vid årsskiftet resulterat 
i 2 150 gåvor. Vid årets slut hade 
Vi-skogen drygt 60 000 följare på 
Facebook, inläggen hade fått drygt 9,9 
miljoner visningar och nästan en miljon 
kommentarer. Totalt hade 217 000 
unika besök gjorts på webbplatsen.

I september genomfördes en stor konsert 
på Göta Lejon i Stockholm, som i år 
också direktsändes på 38 biografer i hela 
landet. Sammanlagt såg nästan 4 000 

personer konserten. Artister som Helen 
Sjöholm, Malena Ernman, Solala och 
Peter Jöback deltog. Solala utsågs under 
året till nya ambassadörer för Vi-skogen.

En ny upplaga av rapporten ”Varmare 
klimat – iskall nyhet?” publicerades 
för tredje året och presenterades på 
ett seminarium i samarbete med 
tankesmedjan Fores. Rapporten 
fick uppmärksamhet i media, 
liksom debattartikeln om faran med 
klimatförnekarnas allt större påverkan 
på samhället. Även i år redovisades 
resultat av Coops kunders tryck på 
biståndsknappen på pantautomaterna, 
vilket gav stor uppmärksamhet i lokal 
media.

I Almedalen deltog Vi-skogen på arenan 
Sverige i Världen, i Sidas regi. Den 
välbesökta trädplanteringen lockade 
rekordmånga kända politiker och 
klimatprofiler, och fler träd än något 
annat år planterades. Tillsammans 
med bland andra Agroforestry 
Network arrangerades också seminariet 
”Agroforestry – biståndets bortglömda 
superhjälte”.

För femte året arrangerades tävlingen 
Årets Trädbild, i samarbete med 
tidningen Vi.

FRII:s kvalitetskod
Vi-skogen är medlem i Frivillig-
organisationernas 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 en 
extern revisor.

Finansiering av verksamheten
Verksamhetens intäkter uppgick under 
2017 till 90 miljoner kronor. 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 68 miljoner kronor. De 
offentliga bidragen år 2017 uppgick 
till 19 miljoner kronor vilket motsvarar 
21 procent av de totala intäkterna. We 
Effect har status som ramorganisation 
hos Sida varför Vi-skogens bidrag från 
Sida vidareförmedlas från We Effect.
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Resultaträkning

Belopp i kronor Not 2017 2016

Verksamhetsintäkter

Gåvor 2 52 842 800 51 405 671

Bidrag 2 34 565 592 29 510 604

Nettoomsättning 970 642 917 804

Övriga verksamhetsintäkter 3 1 683 464 1 012 809

Summa verksamhetsintäkter 90 062 498 82 846 888

Verksamhetskostnader 4

Ändamålskostnader 5 –68 992 343 –67 386 401

Insamlingskostnader 6 –13 559 269 –6 298 749

Kostnad för sålda varor –1 966 528 –1 416 777

Administrationskostnader 7 –4 229 382 –6 807 537

Summa verksamhetskostnader –88 747 522 –81 909 464

Verksamhetsresultat 1 314 976 937 424

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 8 912 429 498 331

Räntekostnader –4 816 –132 105

Ränteintäkter 18 599 25 433

Summa resultat från finansiella investeringar 926 212 391 659

Årets resultat 2 241 188 1 329 083

Förändring av ändamålsbestämda medel

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) 2 241 188 1 329 083

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 2 003 987 –

Ändamålsbestämning av medel –2 155 316 –1 295 693

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 2 089 859 33 390

Övrigt
I november hölls en agroforestry-
konferens i Alnarp med temat 
”Inspiration från världen, praktik i 
Sverige” med fokus på att visa bredden 
av agroforestry. Vi-skogens roll var 
att organisera konferensen samt 
att presentera verksamheten i östra 
Afrika. Vi-skogen deltog även i andra 
konferenser under året, som FLARE 
(Stockholm), Agr4 Development 
(Uppsala) och FAO (Rom).

Framtida utveckling och 
händelser efter balansdagen
Under 2018 kommer lansering av 

organisationens kvalitetsledningssystem 
att genomföras.

Under hela 2017 pågick ett intensivt 
arbete med en ny finansieringsansökan 
till Sida CIVSAM för 2018–2022. 
Dagen innan julafton 2017 kom 
beskedet om att Vi-skogen blivit beviljat 
finansiering.

Vd annonserade sin avgång per den sista 
maj 2018. Anna Tibblin, nuvarande 
Internationell chef för Vi-skogen 
tillträder som ny generalsekreterare från 
första juni 2018.

Resultat och ställning
Årets resultat efter finansnetto och 
ändamålsbestämda medel uppgår till     
2 090 tkr.

Vi-skogen är en icke vinstdrivande 
organisation. Emellertid har styrelsen 
ansett det viktigt med ett eget kapital 
som 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.
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Balansräkning

Not 2017-12-31 2016-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara 9 1 279 400 1 705 866

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav 10 42 933 189 42 020 759

Summa anläggningstillgångar 44 212 589 43 726 625

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.

Produkter 161 764 370 386

Fordringar

Kundfordringar – 20 769

Övriga fordringar 1 574 319 2 903 121

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 5 192 615 5 018 853

6 766 934 7 942 743

Kassa och bank 20 448 721 17 431 370

Summa omsättningstillgångar 27 377 419 25 744 499

Summa tillgångar 71 590 008 69 471 124

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Stiftelsekapital 17 151 242 17 151 242

Balanserat kapital 33 545 194 31 455 335

Ändamålsbestämda medel 2 155 316 2 003 987

52 851 752 50 610 564

Avsättningar

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 12 3 501 344 3 408 906

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 4 380 010 1 789 493

Skatteskulder 407 743 197 832

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag 13 3 919 639 8 015 986

Övriga skulder 14 4 084 091 2 632 763

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 15 2 445 429 2 815 580

15 236 912 15 451 654

Summa eget kapital och skulder 71 590 008 69 471 124
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Stiftelse- 
kapital

Balanserat 
kapital

Ändamåls-
bestämda medel

Summa 
eget kapital

Vid årets början 17 151 242 31 455 335 2 003 987 50 610 565

Ändamålsbestämt – –2 155 316 2 155 316 –

Utnyttjande – 2 003 987 –2 003 987 –

Årets resultat – 2 241 188 – 2 241 188

Eget kapital 2017-12-31 17 151 242 33 545 194 2 155 316 52 851 752

Förändringar i eget kapital

Kassaflödesanalys

Belopp i kronor Not 2017 2016

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster 2 241 187 1 329 083

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar och nedskrivningar 426 466 9 046

Rearesultat försäljning av finansiella anläggningstillgångar –760 855 –219 503

Övriga avsättningar 92 439 –70 000

1 999 237 1 048 626

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av 
verksamhetskapital 1 999 237 1 048 626

Förändringar i verksamhetskapital

Förändring av varulager 208 662 –263 162

Förändring kortfristiga fordringar 1 175 810 –3 119 304

Förändring kortfristiga skulder –214 742 1 113 902

Kassaflöde från den löpande verksamheten 3 168 967 –1 219 939

Investeringsverksamheten

Avyttring/minskning av finansiella tillgångar 7 179 510 4 304 992

Förvärv av immateriella anläggningstillgångar – –1 097 053

Investeringar i finansiella tillgångar –7 331 126 –4 583 820

Kassaflöde från investeringsverksamheten –151 616 –1 375 881

Årets kassaflöde 3 017 351 –2 595 820

Likvida medel vid årets början 17 431 370 20 027 190

Likvida medel vid årets slut 20 448 721 17 431 370
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Not 1: Redovisnings- och 
värderingsprinciper
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 gåvotillfället. 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-, insamlings- 
samt 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 administrationskostnader 
ingår centrala funktioner, som it- 
och ekonomifunktion, personal, 
administrativa system, andra för 
organisationen gemensamma kostnader 
samt revisionskostnader.

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.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har 
värderats till anskaffningsvärden 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 anskaffningsvärden 
per produkt används och verkligt 
värde motsvaras av respektive produkts 
nettoförsäljningsvärde.

Värderings- och 
avskrivningsprinciper för 
anläggningstillgångar
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 
anskaffningsvärdet för tillgången kan 
beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Då inköpen bedöms vara 
bidragsfinansierade minskar 
bidragen anläggningstillgångarnas 
anskaffningsvärde.

Byggnader utgörs av byggnader i Afrika 
som används i verksamheten, men ägs av 
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 
avskrivningsperiod 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.

Noter
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Not 2: Insamlade medel
Gåvor som redovisats i resultaträkningen            2017 2016

Insamlade medel

Enskilda givare 23 117 423 22 587 580

Coop Biståndsknappen på pantautomater 5 648 298 6 331 020

Coop bärkassar 3 786 664 3 279 656

KF Organisationsbidrag 1 500 000 1 300 000

Svenska Postkodlotteriet 10 000 000 10 000 000

Övriga gåvor från företag och organisationer 6 024 383 5 523 972

Företagsgåvor klimatkompensation 2 766 032 2 383 443

Summa insamlade medel, gåvor 52 842 800 51 405 671

I Övriga gåvor från företag och organisationer ingår 314 515 
kr  (292 913) från Robur Humanfonden.

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

Bidrag som redovisats som intäkt 2017 2016
Insamlade medel

Radiohjälpen 1 547 916 3 475 060

Livelihoods Mount Elgon, Kenya 6 067 980 2 862 940

Svenska Postkodlotteriet Specialprojekt 2 628 698 1 736 482

Världsbanken 2 416 489 1 500 000

Nordic Climate Facility 1 177 950 1 069 658

Övriga bidrag 1 852 890 2 050 219

Summa insamlade medel, bidrag 15 691 923 12 694 359

Offentliga bidrag
Universitets- och Högskolerådet, 
praktikantprogrammet 153 669 372 305

Vidareförmedling via We Effect: 
Sida Civsam, rambidrag 18 720 000 16 443 940

Summa offentliga medel, bidrag 18 873 669 16 816 245

Totala insamlade medel består av följande          2017 2016

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 52 842 800 51 405 671

Bidrag som redovisats i resultaträkningen 15 691 923 12 694 359

Summa insamlade medel 68 534 723 64 100 030

Not 3: Övriga verksamhetsintäkter
            2017 2016

Lokala intäker i utlandet 519 776 36 304

Övriga intäkter 1 163 688 976 505

1 683 464 1 012 809

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 
anläggningstillgångar, samt mindre hyresersättningar. 
Intäkterna har använts i verksamheten och reducerar behovet 
av medel från Sverige.

Not 4: Personal och revisionskostnader
Medelantalet anställda            2017 2016

Tjänstgöringsort

Kvinnor, Stockholm, Sverige 11 8

Män, Stockholm, Sverige 1 1

Kvinnor, Kitale, Kenya 22 27

Män, Kitale, Kenya 21 32

Kvinnor, Nairobi, Kenya 4 4

Män, Nairobi, Kenya 5 3

Kvinnor, Masaka, Uganda 11 8

Män, Masaka, Uganda 9 11

Kvinnor, Mwanza, Tanzania 5 13

Män, Mwanza, Tanzania 11 16

Kvinnor, Kigali, Rwanda 6 4

Män, Kigali, Rwanda 11 9

Summa anställda 117 136

Löner och andra ersättningar          2017 2016

Tjänstgörande i Sverige

Löner och ersättningar 5 865 460 4 485 517

Sociala kostnader 2 717 685 2 229 702

Tjänstgörande i utlandet

Kenya 8 727 202 10 900 157

Uganda 1 523 101 1 940 204

Tanzania 1 876 438 3 069 080

Rwanda 1 631 588 1 965 684

Totala löner och ersättningar 22 341 474 24 590 344

Sociala kostnader i Sverige 2 717 685 2 229 702

(varav pensionskostnader) 696 838 648 118

Ersättning understigande ett 
halvt prisbasbelopp 79 028 742

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

Under 2017 har 1092 timmar, motsvarande 138 dagar, 
utförts av timanställda samt 9,5 timmar av volontärer.

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

I löner och ersättningar ingår ersättning till verkställande 
direktören om 466 012 kr (465 867). Utöver detta utgår 
inga ersättningar till styrelsens ledamöter. 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 239 995 kr (239 994) 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          2017 2016

Kvinnor 6 5

Män 2 2

Totalt 8 7
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Antal generalsekreterare/kanslichefer/
verkställande direktörer och andra                  
ledande befattningshavare                                 2017 2016

Kvinnor 1 1

Totalt 1 1

Arvode och kostnadsersättning 
till revisorer         2017 2016

Stiftelsens arvoden och kostnadsersättningar 
till revisorer fördelar sig enligt följande:

Stiftelsens valda revisor i Sverige

Revisionsuppdrag PwC 293 623 188 144

Andra uppdrag – 28 500

I utlandet

Revisionsuppdrag PwC 879 010 1 181 537

Andra uppdrag – 10 835

Summa arvode och 
kostnadsersättning till revisor 1 172 633 1 409 016

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen 
och bokföringen samt stiftelsens och verkställande direktörens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter 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.

Not 5: Ändamålskostnader
2017 2016

Kitale, Kenya 18 610 911 16 953 872

Masaka, Uganda 8 662 455 8 252 905

Mwanza, Tanzania 10 502 345 10 822 945

Kigali, Rwanda 9 532 362 10 322 804

Regionkontoret Nairobi, Kenya 15 970 115 15 790 032

Praktikantprogrammet 143 616 347 948

Kvalitetssäkring och kommunikation 
i Sverige 5 570 539 4 895 895

Summa ändamålskostnader 68 992 343 67 386 401

Ändamålskostnader består av direkta projektkostnader 
samt personalkostnader i verksamheten. Under året har viss 
verksamhet bedrivits i Plan Vivo-certifierade projekt i Kagera 
i Tanzania. Verksamheten är certifierad 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 denna 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

2017 2016

Insamlingskostnader hänförliga till 
system och personal 3 005 199 3 583 737

Kampanjer enskilda givare inkl. 
autogirovärvning 10 385 780 2 399 327

Julkort, t.ex. kampanjer, kort, kuvert 
och extra personal 145 279 291 370

Klimatkompensation, Plan Vivo-
certifierad verksamhet 16 231 16 798

Övriga insamlingskostnader 6 780 7 517

Summa insamlingskostnader 13 559 269 6 298 749

Not 7: Administrationskostnader
I administrationskostnader ingår lönerelaterade kostnader, 
del i kontorsomkostnader 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.

Not 8: Resultat från värdepapper och 
fordringar som är anläggningstillgångar

             2017 2016

Utdelningar på fondandelar 151 574 278 828

Realisationsresultat vid försäljningar 760 855 219 503

Summa 912 429 498 331

Not 9: Balanserade utgifter för 
programvara

2017-12-31 2016-12-31

Ingående anskaffningsvärden 2 132 332 608 813

Årets aktiverade utgifter – 1 523 519

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 2 132 332 2 132 332

Ingående avskrivningar –426 466 –

Årets avskrivningar –426 466 –426 466

Utgående ackumulerade avskrivningar –852 932 –426 466

Redovisat värde vid periodens slut 1 279 400 1 705 866

Not 10: Långfristiga 
värdepappersinnehav

2017-12-31 2016-12-31

Upplupna anskaffningsvärden

Vid årets början 42 020 759 41 522 428

Investeringar 7 331 126 4 583 820

Avyttringar –6 418 696 –4 085 489

Utgående upplupna 
anskaffningsvärden 42 933 189 42 020 759

Fördelning värdepappersinnehav

Aktiefonder 14 074 840 14 414 997

Räntefonder 28 858 349 27 605 762

Summa 42 933 189 42 020 759
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Innehavet i fonder ses som en värdepappersportfölj. 
Värdepappersportföljen har värderats till upplupet 
anskaffningsvärde på balansdagen. Ovan redovisas även 
innehavets fördelning på aktie- respektive räntefonder. 
Allokeringstjänst finns och omallokering sker inom 
angivna ramar. Stiftelsens ”Policy för konsolidering och 
kapitalplaceringar” reglerar placeringarna.

Not 11: Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter 

     2017 2016

Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter i Sverige 4 753 878 4 514 724

Förutbetalda kostnader i utlandet 438 737 504 129

Summa förutbetalade kostnader och 
upplupna intäkter 5 192 615 5 018 853

Not 12: Avsättningar
     2017 2016

Ingående redovisat värde 3 408 906 3 478 906

Tillkommande avsättningar, förpliktelser i 
utlandet 92 438 –70 000

Utgående redovisat värde 3 501 344 3 408 906

Avsättningar består av regionalt lagstadgade beräknade utgifter för 
framtida uppsägningar av lokalanställd personal samt för utgifter i 
samband med omstrukturering av verksamheten.

Not 13: Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
           2017 2016

SLU 13 336 111 735

UHR 8 026 161 694

Specialprojekt Postkodlotteriet 2 524 970 5 153 668

Radiohjälpen 551 021 1 009 482

Rotary Kigali Rwanda 94 184 89 969

AGRA 313 214 278 957

World Bank 414 888 127 355

Rotary Tanzania – 25 141

CCAFS – 318 147

Enza Saden – 49 302

Livelihoods – 639 378

FAO – 25 401

ICRAF – 25 757

3 919 639 8 015 986

Not 14: Övriga skulder
     2017 2016

Plan Vivo klimatkompensation 3 829 276 2 504 074

KACP klimatkompensation 110 264 –
Personalens skatter, Sverige 144 551 128 689

Summa övriga skulder 4 084 091 2 632 763

Not 15: Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

     2017 2016

Personalrelaterade kostnader 588 733 583 987

Övriga upplupna kostnader 1 856 696 2 231 593

Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter i utlandet – –

Summa upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2 445 429 2 815 580
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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 Insamlingsstiftelsen 
Vi planterar träd (Vi-skogen) för år 2017.

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 2017 och av 
dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. Revisorernas 
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 revisorssed 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 
verkställande 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 årsredovisningen 
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 oegentligheter 
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.

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 felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror 
på oegentligheter 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.

• 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.

• utvärderar jag lämpligheten i de 
redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens 
och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar.

• 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 fortsatta 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 
upplysningar 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.

• utvärderar jag den övergripande 
presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och 
om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen och 
verkställande direktören om bland annat 
revisionens planerade omfattning och 
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inriktning samt tidpunkten för den. Jag 
måste också informera om betydelsefulla 
iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som jag identifierat.

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 årsredovisningen ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning.

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 2017.

Enligt vår uppfattning har styrelse-
ledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen.

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:

• 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 granskningsåtgärder som 
utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning 
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 och överträdelser skulle ha 
särskild betydelse för stiftelsens situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande.

Stockholm den 27 april 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
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Erik Albenius 
Auktoriserad revisor

Carl-Olof Bengtsson 
Förtroendevald revisor
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VI BEHÖVER DIN HJÄLP FÖR ATT BEKÄMPA
FATTIGDOM OCH KLIMATFÖRÄNDRINGAR!

Med en gåva till Vi-skogen stöder du människor i länderna runt Victoriasjön i östra 
Afrika. Varje nyplanterat träd ger mer mat på borden, större inkomster och skydd mot 
klimatförändringarnas effekter. Varje träd gör skillnad. Hur många planterar du i dag?

BLI MÅNADSGIVARE
Plantera träd varje månad. Då är du 

med och utrotar fattigdom och minskar 
klimatförändringar. 

Gå in på www.viskogen.se

GE BORT ETT TRÄD
Ge bort ett träd som kan göra en 
hel familj självförsörjande. Gå in 

på www.viskogen.se/ge-bort-trad

GE EN GÅVA
När du swishar din gåva planteras nya träd runt Victoriasjön, träd 

som tar människor ur fattigdom och förbättrar klimatet. 

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

VISKOGEN @VISKOGEN @VI_SKOGEN

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.vi-skogen.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.

Det är enkelt att skänka gåvor till oss!
• Öppna Swish-appen i din mobil och starta skannern. Den hittar du i översta 

högra hörnet.
• Skanna QR-koden genom att hålla mobilen över koden. Välj belopp! Koden 

innehåller all annan nödvändig information.
• Klicka på betala i Swish-appen och godkänn via BankID. Klart!


