Träd ger hopp
Imponerande 6 677 269 träd
planterades 2021. SIDAN 3

Arbetet i Afrika
”Det är inte magi, det är agroforestry!”
SIDAN 4

Global påverkan
Vi satte rättigheter på menyn i FN-möten
om mat. SIDAN 6

Jane Nekesa
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I en tid där mycket går åt fel håll, bidrar Vi-skogen till
motkraft. Våra partnerorganisationer, som består av
människor som själva lever i fattigdom, har gång på
gång visat styrkan i att jobba tillsammans.

reterare har ordet)

Vi-skogen
– en motkraft
östra Afrika har året som gått
handlat om pandemin; om
nedstängda samhällen och fattiga människors allt hårdare
kamp för att få mat för dagen.
Det har också varit ett år av växande klimatkris, där torka, översvämningar och invasioner av gräshoppor
gjort det allt svårare för småbönder
att odla. Hunger och fattigdom har
ökat; kvinnor och barn har drabbats
hårdast.
I en tid där mycket går åt fel håll,
bidrar Vi-skogen till motkraft. Våra
partnerorganisationer, som består av
människor som själva lever i fattigdom, har gång på gång visat styrkan
i att jobba tillsammans. Deras arbete har lett till att fler människor kunnat äta sig mätta – samtidigt som de
bidragit till en mer hållbar miljö.
Varje framsteg räknas. Men de
räcker inte. Därför har Vi-skogen
jobbat allt hårdare för att också påverka beslutsfattare. Inför
FN-toppmötet om hållbara livsmedelssystem stöttade vi
våra partnerorganisationer att föra dialog med
sina egna regeringar
om småbönders behov
och rättigheter – men
också om deras ovärderliga bidrag till
biodiversitet och
ett hållbart klimat.

Foto Vi-skogen

På omslaget:
Jane Nekesa hjälper till att
återbeskoga Uganda. Hon
använder också träd i sitt
jordbruk och lär ut fördelarna
med detta till andra kvinnor.
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Våra partnerorganisa
tioner, som består av
människor som själva
lever i fattigdom, har
gång på gång visat
styrkan i att jobba
tillsammans.
Vi-skogen deltog också i den svenska
regeringens delegation till toppmötet.
När detta skrivs har världen ställts
inför en ny skoningslös kris: kriget i Ukraina. Som en direkt konsekvens av kriget ser vi nu snabbt stigande matpriser i hela världen. Vi ser

o ckså en stigande oro för såväl matbrist som sociala oroligheter och ökade flyktingströmmar från fler länder.
Pandemin tvingade oss att tänka
om; vi lärde oss nya sätt att lösa gamla problem. Vi vet att vårt arbete har
bidragit till bättre liv för människor
som lever i fattigdom. Vi är oerhört
stolta över de resultat som våra medarbetare och partnerorganisationer
har bidragit till.
Vi önskar att vi kunde skriva att
vi går mot ljusare tider. I stället lever
vi i en tid av ökad oro och orättvisa.
Vi-skogen möter detta med erfarenhet, engagemang och en verksamhet som gör skillnad. Vi kommer
att fortsätta jobba för att småskaliga
bönder ska kunna producera mat för
den egna familjen och befolkningens behov. Detta för att också fattiga
länder ska bli mer självförsörjande
och ha bättre förutsättningar att
anpassa sig till klimatkrisen.
Vi-skogen kan inte lösa de stora kriserna, men vi kan bidra till att
människor står bättre rustade att
möta dem. Tack för ditt stöd i detta arbete.

Unn Edberg,
styrelseordförande

Anna Tibblin,
generalsekreterare

Vi har ett 90-konto för insamling som granskas av
Svensk Insamlingskontroll. Detta innebär att insamlingen
är etisk och professionell och att högst 25 procent av
intäkterna går till annat än ändamålet.
Denna rapport publiceras med stöd från S
 venska
Postkodlotteriet. Svenska Postkodlotteriet har ej deltagit
i produktionen och ansvaret för innehållet är utgivarens.

Produktion
Vi-skogen
Form
Woodtypes

Foto Andreas Dolk

neralsek
(Ordförande och ge

(Insamlingsre sultat)

År 2021 i siffror
Vi-skogen samlade totalt in 54,9 miljoner kronor under 2021. Vi är oerhört
tacksamma för allt stöd vi får – det gör skillnad! Drygt hälften av pengarna
(28,6 miljoner kronor) kom från privatpersoner. Det innebär till vår stora
glädje att stödet från privatpersoner har vuxit något sen året innan. 15 miljoner
kronor kom från företag och organisationer, och 11 miljoner kronor kom från
Postkodlotteriet. Den totala insamlingen för 2021 landade på 1,9 miljoner kronor
mindre än året dessförinnan. Skillnaden förklaras bland annat av att Vi-skogen år
2020 fick extra stöd av Postkodlotteriet med anledning av pandemin.

9 032
nya kvinnliga
medlemmar
anslöt sig
till bondeorganisationer.

51 928

människor, varav 31 787
kvinnor, fick under 2021
tillgång till finansiell
service.

46 116

bondefamiljer började
använda hållbara
jordbruksmetoder.

46 066
flickor och pojkar deltog
i Vi-skogens projekt.

Mer än

120 000

ton växthusgaser
kunde reduceras tack
vare våra klimatkompensationsprojekt.

6 677 269
träd planterades 2021.

17 %
ökade bondefamiljernas
inkomster tack vare ökade
skördar och bättre tillgång till
marknader under 2021.

52

hektar förstörd mark har återställdes
tack vare hållbara jordbruksmetoder.
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Vårt arbete i östra
Afrika 2021
– några exempel
(Tanzania)

(Rwanda)
”När jag gick med i projektet lärde jag mig odla
grönsaker med kompostjord och gödsel. I
kanten av grönsakslandet planterar jag träd, vilket hjälpt mig att öka min
skörd. Nu har jag och
mina barn tillräckligt för
Tack vare smarta odlingsmetoder
att både äta och sälja”,
räcker grönsakerna som Y
 vonne
berättar Yvonne Mukes- Mukeshimana odlar till att hon och
hennes tvillingar kan äta nyttigare och
himana från Kayonza-
få en inkomst från ö
 verskottet.
distriktet i Rwanda.
Yvonne är en av många
unga tjejer som blev mamma redan i tonåren och tvingades sluta skolan i förtid. Vi-skogens lokala partner
ger henne och andra ungdomar chans till en tryggare
försörjning genom att lära ut hållbara odlingsmetoder.

Symposium om skogsjordbruk
Regeringstjänstemän, politiker, civilsamhällesorganisationer, forskare och bönder bjöds alla in när Vi-skogen
för sjätte året i rad arrangerade ett symposium om agroforestry (skogsjordbruksmetoder) i Musoma, Tanzania.
Det välbesökta evenemanget hjälper oss att öka medvetenheten om vårt arbete, visa upp hållbara odlings
metoder, stärka samarbeten med lokala partner, lyfta
Tobias Bainefram forskning och erfarenheter till beslutsfattare, och ge gula mäter hur
alla närvarande tillfälle att utbyta idéer och erfarenheter. mycket ett av

Spar- och lånegrupper igång igen

honom berätta och med
egna ögon ser hur träden
säkrar skörden har de också börjat plantera träd. Tobias själv, drygt 60 år gammal,
förklarar att det bästa med
träden är att de kommer fortsätta ge honom och familjen
inkomst även den dag han
inte längre orkar jobba.
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Foto Katherine O’Sullivan.

hans träd har
växt. Sen tio år
Grönskande grannskap
tillbaka är han
”Nej det är inte magi, det är agroforestry”, förklarar bon- med i Vi-skogens klimatden Tobias Bainegula glatt för alla nyfikna grannar.
kompensaGrannarna är minst sagt förundrade över hur träden gjort tionsprojekt
”Träd ger liv”
att andra grödor som Tobias odlar inte längre blåser
i Kagera, Tanomkull eller spolas bort av störtregn. Nu när de nu hör
zania.

I flera distrikt i Rwanda har restriktionerna för att hindra
smittspridningen av covid-19 inneburit att människor
inte har kunnat träffas i grupp, ens utomhus. Men under
2021 har medlemmarna i spar- och lånegrupper i
Gicumbi-distriktet äntligen börjat träffas igen. De mildare restriktionerna under året tillät upp till 15 personer
att träffas. Grupperna, som normalt består av omkring
30 medlemmar, har därför delat upp sig så att högst 15
personer samlas på samma plats samtidigt.

Foto Twizerane-gruppen

Foto Katherine O’Sullivan.

Tanzanias miljöminister Selemani
Jafo, hedersgäst
vid symposiet,
”planterar” ett
träd i huvudstaden Dodoma där
han arbetar för att
visa regeringens
engagemang för
miljön.

Medlemmar i sparoch lånegruppen
Twizerane träffas.
Gruppen är uppdelad för att respektera Coronarestriktionerna
under 2021.

Foto Benishyaka (partnerorganisation till Vi-skogen)

I grönsakslandet växer hopp

a
(Ugand )

(Kenya)

I skogen växer företag

t mata
Florence och Noah Olubero har börja
kar de i snitt
korna med kalliandralöv. Nu mjöl
tjänar
40 liter mjölk från sina två kor, och
(cirka
ng
shilli
a
ansk
keny
200
1
ring
omk
100 kronor) om dagen.

Videotips för mjölkbönder
Visste du att kor som får näringsrik mat kan ge mer än
fem gånger så mycket mjölk? Att sex kilo kalliandralöv
om dagen ger en ko rekommenderat dagligt intag av
protein? Eller att foderbuskar också kan hindra jorderosion? I projektet Shrubs for Change lär sig 300 utvalda medlemmar ur mjölkbondekooperativ hur de får mer
mjölk från sina mjölkkor genom att mata dem med löv
från till exempel kalliandrabuskar. Medlemmarna för
sen kunskapen vidare i sina kooperativ, med målet att
nå över 100 000 personer. Till sin hjälp får de lättsamma videor där experter och bönder diskuterar och visar
upp smarta sätt att odla på.

Jane Nekesa är med
i projektet Kvinnliga
Trädhjältar finansierat av Postkodlotteriet.
Hon och hennes familj
började plantera träd
2018. Idag har många
av dem växt sig höga.

Foto Vi-skogen

Foto Habil Onyango

I Vi-skogens projekt Kvinnliga Trädhjältar utbildas kvinnor i hur de kan återplantera träd och få förstörd mark
att bli en levande skog igen. Kvinnorna i projektet får
även stöd att starta egna företag där de odlar bin och
svamp i skogarna de sköter om. Dessutom lär de sig
hållbara tekniker för att odla träd ihop med andra grödor hemma på sina egna gårdar. Bland deltagarna finns
fyra medlemmar av familjen Nekesa. Tillsammans har
de enligt egen utsago planterat mer än 40  000 (!) träd
sen projektstarten 2018. Några träd säljs som sticklingar, andra växer snabbt och blir ved inom något år,
medan ytterligare andra får växa sig höga och göra nytta i skogen och på den egna gården.

Clement Ayuku
Emmanuel har
lärt sig fördelarna med att
plantera majs
och kassava ihop. Projektet har nått
ca 15 000 personer under
2019–2022.

Mer majs, mark och solpaneler

Majsbonden Beatrice Wamalwa är stolt
över att vara egenföretagare, familjeförsörjare och också del av omställningen till ett mer
hållbart jordbruk och bättre klimat.

Clement bygger ett nytt liv

Foto Onyango Ayany

”Numer låter min man annorlunda när han kallar mig sin
fru. Det är jag som försörjer honom”, förklarar B
 eatrice
Wamalwa stolt. Hon bor i Bungoma i Kenya med sin
man och sex barn. Länge var hon hemmafru, och hennes numer pensionerade man var den främsta familjeförsörjaren. Men när hon för drygt tio år sen gick med
i den lokala kvinnogruppen blev medlemskapet – och
kurser från Vi-skogen – starten på ett nytt liv. Den å rliga
skörden av majs på familjens halva hektar mark gick
snabbt från att vara fem säckar till nio. Några år senare
hela 60 säckar. Beatrice har kunnat betala skolavgifter
för alla sina barn.
Familjen har också
köpt mer mark, flyttat
till ett stenhus, installerat solpaneler och
lett in el.

Clement Ayuku Emmanuel har flytt till Uganda från Sydsudan och bor idag i en flyktingbosättning i P
 arolinya,
i norra Uganda. Där driver Vi-skogen tillsammans med
Röda Korset ett projekt för familjer i flyktingbosättningen och närliggande ugandiska byar finansierat av Postkodlotteriet. Familjerna får tillgång till rent vatten och
toaletter, bygger bränslesnåla spisar, odlar sin egen
mat och planterar träd till bränsle och djurfoder.
”Innan jag gick kurser lyckades jag inte förhindra
jorderosion. Men på kursen gav de mig rådet att lägga
in stråk av vissnat material bland mina odlingar. Det har
förbättrat kvalitén på jorden jag odlar i”, berättar Clement. Han har även lärt sig sköta om getter och höns,
och delar nu med sig av sina kunskaper till andra.
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Omary Mwaimu från Vi-skogens lokala partner Amsha Institute delar sina tankar om ungas
engagemang i Tanzanias jordbruk och matsystem vid en nationell dialog för civilsamhället
medarrangerad av Vi-skogen inför FN-toppmötet Food Systems Summit 2021.

Vårt arbete i Sverige
och globalt
Där pandemin stängt dörrar har vi öppnat digitala fönster. Från provisoriska
hemmakontor på köksbord har vi rest digitalt från Sverige till kenyanska
bondgårdar. Från Tanzania har våra bönder gjort medskick till ett FN-toppmöte.
Likt förra året har vi satt fokus på att kräva alla människors rätt till mat.
Foto Honest Mseri

Consolata Chikombe och Rose Kearby mötte svenska toppolitiker
på digital resa med Vi-skogen till Consolatas gård i Kenya i mars
2021. Joseph Musee skötte tekniken.

Digitalt resa tog svenska
politiker till kenyansk bondgård
Inför internationella kvinnodagen ordnade Vi-skogen tillsammans med vår systerorganisation We Effect en digital resa till
Kenya för riksdagsledamöter från S, V, C, L och MP. Syftet med
resan var att ge politikerna möjlighet att bilda sig en egen uppfattning om hur pandemin påverkat kvinnliga bönder i låg
inkomstländer. Genuint nyfikna politiker mötte driftiga bönder.
– När samhället stängde ner under pandemin kunde jag inte
hyra in extra hjälp, utan fick arbeta ensam på åkrarna. Därför
är inte all min mark uppodlad, berättade 66-åriga C
 onsolata
Chikombe.
Men tack vare att Consolata sen länge driver ett varierat
agroforestry-jordbruk har hon haft mer mat än många grannar och en rikare variation av matvaror. Hon beskrev för spetsade politikeröron hur hon mitt i nedstängningarna kunde s älja
mat till sina grannar till kompispriser med hjälp av chattgrupper
i mobilen.

FN bjöd i september 2021 in till toppmötet Food Systems
Summit för att diskutera hur världen producerar, fördelar och
äter mat. Långt i förväg spåddes mötet forma politiken det närmaste årtiondet, men kritiserades samtidigt för att mänskliga
rättigheter inte stod i fokus. Men under året blev kritik till handlingskraft och Vi-skogen anslöt sig till aktivismen. I Tanzania
samordnade vi ett stort antal lokala bonde-, kvinno-, och ungdomsorganisationer i förmöten för att förmedla sina ståndpunkter till FN-toppmötet. Och i Sverige var vi aktiva i flera
möten och konsultationer där Sveriges position arbetats fram.
Vad hände sen på toppmötet? Jo, Sveriges statsminister öppnade sitt anförande med att understryka att mat är en mänsklig
rättighet, och Tanzanias president avrundade sitt anförande
med löfte om att skapa jämlika matsystem som involverar kvinnor och ungdomar. Det gläder oss! Fast minst lika viktigt var att
konsultationerna inför toppmötet stärkte civilsamhällesorganisationers kontakter med varandra och med viktiga besluts
fattare. Det behövs för att säkra allas rätt till mat!
6

VI-SKOGEN VERKSAMHE TSBER ÄT TELSE 2021

Foto Alex G. Kamweru

Vi satte rättigheter på menyn
i FN-möten om mat

Omslagsfoto Anna Kakuli

Susan Waweru (överst) och Celestine Nekesa är två
fantastiska kvinnor som Vi-skogen samarbetar med sen
länge genom lokala organisationer. Youtube-tittare fick
följa med dem under två vanliga dagar.

Susan och Celestine delade
en vanlig dag med världen
Dagen börjar med att Susan Waweru tänder en stilla lykta på
gårdsplanen. Sedan leds korna in för mjölkning för hand i ett litet
skjul. Än är allting mörkt, men så småningom går solen upp över
den kenyanska landsbygden. Himlen färgas rosa och violett, träden badar i det första morgonljuset. Korna går för att beta av det
friska gräset. På gården börjar bestyren – grödor ska vattnas,
kokbananerna skalas och lagas till, hönorna matas. Så ser en
vanlig morgon ut hemma hos Susan Waweru och hennes fem
barn i byn Amuka i Trans Nzoia-distriktet i Kenya.
I december 2021 kunde Vi-skogen, med stöd från Postkodlotteriet, ta med ett videoteam hem till Susan för att följa med
henne från tidig morgon till fram på kvällskvisten under en helt
vanlig dag. På samma resa besökte videoteamet även bonden Celestine Nekesas gård från gryning till kvällning. Dagarna hos Susan och Celestine visades på Vi-skogens YouTube
kanal i början av 2022 som långa live-streams. De bildade ett
slags digitalt fönster där tittarna fick hälsa på hos två bondgårdar, vara med och mjölka kossorna, vattna grönsakslanden,
mata hönsen och höra tuppen gala på gårdsplanen. Det blev en
ovanlig – och uppskattad – inblick i våra bönders vardag.

Rapport om hur klimatet
orsakar brist på mat

Vi-skogens och We Effects rapport Klimaträttvisa slår
fast att det behövs stora satsningar på klimatarbete
i skärningspunkten mellan jordbruk, fattigdoms
bekämpning och jämställdhet för att kunna uppnå mer
klimaträttvisa. På omslaget syns Margaret Mbithe.

Foton Alex G. Kamweru

Fastän världens ledare lovat i flera FN-sammanhang
under hösten att alla ska inkluderas, får småskaliga bönder
lite eller inget stöd att anpassa sig till klimatförändringarna.
Effekten blir att miljontals människor lider brist på mat – trots
att de själva är bönder. Politik och finansiering för att möta
ett klimat i förändring når, trots goda intentioner, inte hela
vägen fram till dem som drabbas hårdast. Detta och mer lyfte vår generalsekreterare Anna Tibblin när hon presenterade
huvudbudskapen i rapporten Klimaträttvisa som Vi-skogen
släppte tillsammans med We Effect i slutet av året.
I panelsamtalet efter rapportsläppet medverkade
Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Moderaterna, Liberalerna och
Kristdemokraterna. Panelen kommenterade rapportens
budskap och rekommendationer, samt gav sin syn på hur
Sverige kan bidra till lösningar för det globala klimatet och
för klimaträttvisa. Samtliga i panelen ville se ett starkt klimatbistånd, och fyra av fem kunde stämma in i hur viktigt det är
med stöd till småskaligt jordbruk och starka, demokratiska
bondeorganisationer.
I kölvattnet av coronapandemin har Vi-skogen tagit allt
starkare ställning för alla människors rätt till mat. Genom
rapporter, debattartiklar, events för och med politiker, samt
genom att ta chanser att lyfta bönders åsikter och erfarenheter i FN-möten och liknande forum försöker vi stärka
rätten till mat.

(Vi-skogens st yrelse)

Magnus Kindbom

Anna Wennerstrand

Ordförande
Vd för Vi Media AB
och chefredaktör för tidningen Vi

Ledamot
Skogsdirektör och chef
för LRF Skogsägarna

Ledamot
Chef Kommunikation och Varumärke
på Kooperativa Förbundet, KF

Invald i styrelsen: 2018
Andra betydande uppdrag: Styrelse
ledamot i Sveriges Tidskrifter och
i Hem & Hyra AB. Ordförande
i Vi-skogens revisionsutskott.

Invald i styrelsen: 2018
Andra betydande uppdrag: Tidigare bland
annat stabschef i J ordbruksdepartementet
och statssekreterare i Landsbygds
departementet.

Invald i styrelsen: 2020
Andra betydande uppdrag: Tidigare
bland annat chefredaktör, presschef och
opinionsansvarig. Sitter även i styrelserna
för Vår Gård och Vi Media.

Charlotta
Szczepanowski

Katinka Palmgren

Jonas Tesfu

Unn Edberg

Ledamot
Chef hållbarhet och kvalitet
på Coop Sverige
Invald i styrelsen: 2019
Andra betydande uppdrag:
Styrelseledamot i Krav. Tidigare erfarenhet av hållbarhetsarbete på Electrolux
och Posten samt chef för hållbar utveckling på Riksbyggen. Tidigare ordförande i
nätverket för hållbart näringsliv NMC.

(Om Vi-skogen)
Vi-skogen är en svensk bistånds
organisation som planterar träd och
utbildar bönder med småskaliga jordbruk i
hållbara jordbruksmetoder i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania – länder som
är hårt drabbade av avskogning, klimat-
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Ledamot
Kommunikationschef
på Coop Sverige

Adjungerad
Medgrundare och CEO
på Pangea Accelerator

Invald i styrelsen: 2021
Andra betydande uppdrag:
Tidigare bland annat kommunikationschef för Sigtuna kommun, kommunikationschef på Business Sweden samt
kommunikationsstrateg på Sida.

Invald i styrelsen: 2021
Andra betydande uppdrag:
Entreprenör och medgrundare av Pangea
Trust, Pangea Accelerator, Byspire med
flera. Sitter också i Board of Advisors för
Kenya Innovation Agency.

förändringar och dess förödande effekter för människor och natur. Sedan starten 1983 har Vi-skogen bidragit till att
plantera över 148 miljoner träd, och under
de senaste tio åren stöttat drygt 2,4 miljoner människor att ta sig ur fattigdom.
Under åren har arbetet utvecklats. Från att
ha delat ut plantor till bönder började råd

delas ut i stället. Konceptet agroforestry
introducerades, där träd samverkar med
grödor och boskapsskötsel på böndernas gårdar. Tillsammans med bönderna
och deras organisationer sprids kunskaperna vidare. I Sverige arbetar Vi-skogen
främst med insamling, kommunikation och
påverkan.

se
(Förvaltningsberättel )

Allmänt om verksamheten
Stiftelsens ändamål är ”Att
genom plantskolor, träd
plantering och andra å tgärder
i samband därmed bidra till
ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för
de fattiga och sämst ställda
i områden som hotas av ekologisk utarmning” vilket går
hand i hand med Vi-skogens
vision som är ”En hållbar
miljö som gör det möjligt för
människor i fattigdom att förbättra sina liv”.

Målgrupp och uppdrag
Vi-skogens målgrupp finns i
fyra länder runt V
 ictoriasjön.
De består av bondefamiljer som lever i fattigdom, med
särskilt fokus på kvinnor, ungdomar och barn. Vi-skogen
arbetar med rådgivning och
utbildning med fokus på agroforestry, trädplantering och
hållbara jordbruksmetoder.
Agroforestry innebär samodling av träd, buskar och grödor som också integreras
med djurskötsel i syfte att nå
en hållbar miljö.
Vi-skogen arbetar i partnerskap med lokala bonde
organisationer. Genom stöd till
dessa och genom agroforestry
bidrar Vi-skogen till minskad
fattigdom, ökade inkomster,
ökad biologisk mångfald och
klimatanpassning. Vi-skogen
bidrar också med rådgivning
och kunskap om hur bönderna själva kan starta och driva
spar- och lånegrupper samt
kunskap i småföretagande.
Jämställdhetsfrågor är av
stor vikt och utgör en integrerad del i all verksamhet.

Stor vikt läggs på lokalt ägarskap och inflytande, då det
ger långsiktiga och b
 ärkraftiga
resultat.

Vår organisation
Verksamhetsländerna finns i
östra Afrika med landkontor i
Kenya, Uganda, Tanzania och
Rwanda samt ett regionkontor
i Nairobi i Kenya. Vi-skogens
huvudkontor 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 agro
forestry.
Ekonomisk trygghet.
Jämställdhet mellan könen
och egenmakt.
System och ledning för
starka bondeorganisationer.
Kommunikation, insamling
och resursmobilisering.
Påverkansarbete.
Coronakrisen har ändrat förutsättningarna för verksamheten både på kort och längre sikt. Under 2020 antogs en
gemensam strategi tillsammans med We Effect för att
möta det förändrade behovet hos våra partnerorganisationer med fokus på rätten till mat. Vi-skogen arbetar
i hög utsträckning redan med
området, som nu får ännu större tyngd.
Följande principer styr Vi-
skogen:

Fokus på mänskliga rättigheter och staternas ansvar att
förverkliga dessa.
Ökad jämställdhet genom
stärkande av kvinnors och
flickors rättigheter, och främjande av delad kontroll över
beslut och resurser.
Lokalt ägande och genomförande av aktiviteter i fält med
fokus på att ingen ska lämnas
utanför.
Fokus på böndernas egna
organisationer som verktyg för
social och politisk påverkan
från lokal till global nivå.
Stärkande av människors
inflytande genom demokratiska organisationer och ett
starkt civilsamhälle.
Flexibilitet och ödmjukhet i
arbetet med partnerorganisationerna för att ta till vara var
och ens styrkor och bygga
långsiktig kapacitet hos partnerorganisationerna.
Ansvarsutkrävande, långsiktigt ansvar, transparens och
antikorruption.
Samarbete med We Effect
We Effect förmedlar Sidamedel till Vi-skogen för
program och projekt i östra
Afrika. Organisationerna delar
administrations-, påverkansoch marknadsavdelning samt
generalsekreterare och tar
del av varandras erfarenheter inom olika områden. Detta samarbete har stärkts ytter
ligare genom den gemensamma strategin som antogs i juni
2020 och som styr båda organisationernas verksamhet.
Under 2021 har en gemensam
rapport tagits fram: Klimaträttvisa. Rapporten lanserades vid
december i ett webbinarium
där fem toppolitiker medverkade, och har varit underlag till
en gemensam debattartikel.

Påverkansarbete i Sverige
och globalt är en viktig del av
Vi-skogens arbete, i och med
att vårt mål är att öka småbönders och deras organisationers inflytande över sina egna
liv. Därför deltog Vi-skogen i
flera nationella dialoger inför
FN:s Food Systems Summit,
både i Sverige och i verksamhetsländerna, och noterade att
frågorna om småbönder har
kommit högre upp på agendan
i politik rörande hållbara livsmedelssystem.

Väsentliga händelser
under året
Även 2021 präglades av
coronaviruset och olika grader
av restriktioner i Vi-skogens
samarbetsländer. Tyvärr har
klimatförändringarnas negativa effekter även i år manifesterat sig och torka och översvämningar har akut hotat matförsörjningen. Redan under
2020 ställdes arbetet om utifrån dessa förutsättningar och
i alla länder har pågående och
nya projekt fått större fokus på
rätten till mat. Den nya strategin sedan 2020 innebär
att Vi-skogen och We Effect
stödjer kooperativa och andra
medlemsbaserade organisationer att säkra rätten till
mat och minska sårbarheten
inför framtida kriser. Arbetet
genomsyras av ett starkt fokus
på jämställdhet, klimaträttvisa
och anti-korruption. Vi-skogen
arbetar med småskaliga bönder som får utbildning i hållbara jordbruksmetoder och framför allt agroforestry. Det ökar
deras motståndskraft mot klimatförändringar och hjälper
dem att anpassa sig till nya förhållanden. Bönderna får större och säkrare skördar med
bättre möjlighet till livsmedels-
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se
(Förvaltningsberättel )
försörjning för sig själva och
även för andra i och med att
de kan sälja överskottet.

Ändamålsverksamheten
i regionen
I Rwanda h
 ar Vi-skogen
fortsatt arbetet med att stärka partnerorganisationernas
påverkansarbete, för att säkra tillgången till mat i landet.
Under året har insatser
genomförts för att öka matproduktionen, rusta bönderna att stå emot klimatförändringarna bättre, och stärka
värdekedjor, däribland ris,
kaffe och bananproduktion.
Lokala partnerorganisationer
har också fått stöd att engagera sig i policyarbete för att
främja hållbart jordbruk och
agroforestry.
Vi-skogen i Uganda h
 ar
fortsatt att uppmuntra ungdomar att engagera sig i
jordbruk och gröna näringar.
Det sker genom träning,
mentorskap och så kallade
startkit. I Uganda fortsätter
också arbetet i West
Nile-området nära gränsen
till Sydsudan och Demokratiska Republiken Kongo där
Vi-skogen tillsammans med
humanitära aktörer och lokala partnerorganisationer
arbetar för att stärka matförsörjningen i de många flyktingbosättningarna i området. Arbetet omfattar också
träning i att starta spar- och
lånegrupper.
Vi-skogens arbete i Tanzaniafortsätter att växa och
öka i betydelse. Ett projekt
för att stärka småskalig kaffe
odling och stärka unga och
kvinnors involvering i kaffeproduktionen genomförs i de
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södra delarna av Tanzania.
Ministry of Natural Resources
har bjudit in Vi-skogen till den
arbetsgrupp som arbetar med
att ta fram en ny agroforestry
strategi. Detta sker som ett
resultat av ett långsiktigt
påverkansarbete. Då arbetet
expanderar geografiskt och
då Vi-skogen i allt större
utsträckning samverkar med
statliga aktörer, forsknings
institut och andra intressenter
togs under hösten beslut om
att under 2022 flytta landkontoret från Mwanza till Dar es
Salaam. I samarbete med
partnerorganisationer och
andra aktörer medverkande
Vi-skogen i konsultationer
inför FN:s mattoppmöte Food
Systems Summit. Vidare
arrangerades det årliga symposiet vid Vi-skogens träningscenter i Musoma, och
gästades av flera prominenta
gäster, däribland ministern för
turism och miljö.
I Kenyahar Vi-skogen fortsatt att medverka i Jordbruksministeriets och World Agroforestrys arbete med att ta
fram en agroforestry-strategi.
Två långsiktiga och omfattande projekt med fokus på trädplantering och hållbart jordbruk är i full gång. Två projekt
verkar för att stärka småskalig
mjölkproduktion och bidra till
ökad inkomst och stärkt
uthållighet för bönder genom
hållbara jordbruksmetoder
och produktion av foder
genom odling av foderträd.
Satsningar har också genomförts för att öka kunskapen
om jämställdhet.

Verksamheten i Sverige
Även under 2021 har i princip
all verksamhet i form av semi-
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narier och möten i Sverige och
Europa hållits digitalt.
Den årliga rapporten
Varmare klimat – iskall nyhet?
presenterades och diskuterades på ett webbevent.
Rapporten granskar svensk
medias rapportering om
klimatfrågor. För 2020 noterades en hög nivå av klimat
rapportering.
Den så kallade Biståndsknappen, där panten för flask
återvinning på Coop kan skänkas till Vi-skogen, uppmärksammades i media och gav
god publicitet inte minst i
lokalpress.
Vi-skogen koordinerar
Agroforestry Network. Under
året har två faktaskrifter tagits
fram: Agroforestry and youth,
samt Scaling up agroforestry.
I övrigt har nätverket och Vi-
skogen deltagit i ett flertal
egenarrangerade men även
nationella och globala konferenser och webinarier som
t.ex. Agroforestry and transition to gender equal sustainable food systems (med Agroforestry Network, SLU och
Sida).
Ett stort antal framträdanden och medverkan i webb
inarier samt inlägg i debatter
inom Vi-skogens tematiska
områden och biståndspolitik
gjordes under året, t.ex. Agriculture for development conference, World Food Forum.
Vi-skogen var även med och
tog fram ett positionspapper
inför Convention on Biodiversity. Stiftelsens generalsekreterare deltog i den svenska
delegationen till UN Committee on World Food Security
(CFS 49).
Vi-skogens insamling av
gåvor uppgick till totalt 55 miljoner kronor.

Hållbarhetsupplysningar
Vi-skogen har arbetar aktivt
med hållbarhetsfrågor och har
en fastställd miljöpolicy som är
styrande i stiftelsens miljö- och
hållbarhetsarbete. Miljöpolicyn
antogs 2020 och det finns
tydliga mål avseende hur Vi-
skogen ska jobba med frågor
rörande miljö och hållbarhet
tillsammans våra partnerorganisationer men även hur stiftelsen internt ska ta ansvar för
dessa frågor. Under året har vi
till stor del arbetat hemma och
undvikit resor vilket också har
lett till mindre antal resor. I den
uppdaterade resepolicyn har vi
även lagt in att digitala möten
alltid ska tas i beaktande för att
på så sätt minska klimatpåverkan vid resor.

Giva Sveriges kvalitetskod
Vi-skogen är medlem i Giva
Sverige som är branschorganisation för de svenska insamlingsorganisationerna. Giva
Sverige har utarbetat en kvalitetskod för etisk, professionell
och transparent styrning av
organisationer, vilken Vi-skogen tillämpar. Kodens efterlevnad granskas av extern revisor.
Vi-skogens kanslichef är styrelsemedlem i Giva Sveriges
styrelse.

Resultat och ställning
Kvarstående belopp för året
att balansera efter omföring
till ändamålsbestämda medel
uppgår till 16 miljoner kronor.
Vi-skogen är en icke vinstdrivande organisation. Styrelsen anser att det är viktigt med
ett eget kapital som en buffert bland annat för att kunna garantera långsiktighet. De
långfristiga värdepappersinnehaven är bokförda till genomsnittligt anskaffningsvärde.

Vi-skogen kommer att ha en
fortsatt låg risk i de finansiella placeringarna i enlighet med
stiftelsens policy för konsolidering och kapitalplacering.
Styrelsen föreslår att stiftelsens resultat i sin helhet balanseras i ny räkning.

Resultaträkning
(Belopp i kronor)

Verksamhetsintäkter

Not

2021

2020

Gåvor

3

54 839 769

56 760 329

Bidrag

3

34 106 650

31 181 982

4 301 494

4 663 891

499 683

770 173

93 747 596

93 376 374

Övrigt

Nettoomsättning

Ett utvecklingsarbete pågår
med Vi-skogens klimatkompensationsprogram, som kommer att breddas och olika scenarier håller på att tas fram.
Under 2021 påbörjades även
ett utvecklingsarbete på landoch regionnivå för att på sikt
höja kompetens och effektivitet. Detta arbete kommer att
göras klart under 2022.

Övriga verksamhetsintäkter

Framtida utveckling
och väsentliga händelser
efter balansdagen
I februari 2022 beslutade styrelsen att landkontoret i Rwanda ska fasas ut under 2022.
Anledningen till beslutet är
att verksamheten i landet är
begränsad och i behov av
investeringar, samtidigt som
intäkterna minskar. Utfasningen kommer att bekostas av
egna medel.
Den nya programperioden är under utveckling och
Vi-skogen arbetar tillsammans
med We Effect gällande ny
ansökan till Sida Civsam för
perioden 2023–2027.
I regionen påbörjades i
början av 2022 en systemrevision av både We Effect och Vi-
skogen. Syftet med revisionen
är att stärka och förbättra samarbetet med We Effect.

Väsentliga händelser
efter året slut
Den pågående Covid-19
krisen kommer att ha omfat-
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Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

–68 814 788

–69 104 601

Insamlingskostnader

–9 376 010

–8 351 626

Kostnad sålda varor och tjänster

–1 270 273

–1 140 925

Administrationskostnader

–4 130 738

–4 231 210

–83 591 809

–82 828 362

10 155 788

10 548 012

6 288 237

6 022

2 938 015

534 218

–2 135 196

–3 113

6

Verksamhetsresultat

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

7

Ränte- och valutakursintäkter
Ränte- och valutakurskostnader

7 091 056

537 127

17 246 843

11 085 139

Skatt

–624 431

0

Övriga skatter

–380 124

0

16 242 289

11 085 139

Summa resultat från finansiella investeringar
Resultat efter finansiella poster

Årets resultat

tande konsekvenser på organisationens verksamhet. Vi kan
förvänta oss förändrade prioriteringar hos biståndsfinansiärer och större konkurrens om
insamlade medel. Innehållet i
biståndsverksamheten kommer också att påverkas, även
om vi ännu inte vet exakt hur.
Regeringens beslutade i
april 2022 att begränsa Sidas
utbetalningar med 6,9 miljarder kronor för att kunna använ-

da dessa medel till flyktingmottagandet i Sverige. Beslutet får konsekvenser för oss
och våra samarbetspartner
då anslaget av stöd till svenska organisationer i det civila
samhället (s.k. CSO-anslaget)
samt anslaget för stöd till informations- och kommunikationsverksamhet kommer att minska med 39 procent för 2022.
Vi-skogen arbetar tillsammans
med samarbetspartners för

att ta fram handlingsplaner för
att möta nedskärningarna. Vi
arbetar också med att minska
både fasta och rörliga kostnader på huvudkontoret, regionoch landkontor.

VI-SKOGEN VERKSAMHE TSBER ÄT TELSE 2021

11

Balansräkning
(Belopp i kronor)

Not

2021-12-31

2020-12-31

8

1 903 101

0

9

49 703 206

44 248 507

51 606 307

44 248 507

0

25 394

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara
Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Produkter
Fordringar
Kundfordringar

1 188 308

52 750

Övriga fordringar

6 837 018

4 719 265

541 944

1 437 323

8 567 270

6 209 338

Kassa och bank

55 466 744

47 789 511

Summa omsättningstillgångar

64 034 014

54 024 242

115 640 321

98 272 749

Stiftelsekapital

17 151 242

17 151 242

Balanserat kapital

65 897 454

51 857 520

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital

Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital
Avsättningar

8 002 355

5 800 000

91 051 052

74 808 763

801 196

593 931

11

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

757 974

1 762 857

1 304 054

561 906
15 136 375

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

12

14 343 833

Övriga skulder

13

3 331 899

3 192 618

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

14

4 050 313

2 216 300

23 788 074

22 870 056

115 640 321

98 272 749

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder
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Förändringar i eget kapital
(Belopp i kronor)

Stiftelsekapital
Ingående eget kapital 2021-01-01

17 151 242

Ändamålsbestämt
Utnyttjat
Årets resultat
Utgående eget kapital 2021-12-31

Balanserat kapital

Ändamålsbestämda medel

Summa eget kapital

51 857 520

5 800 000

74 808 762

–4 802 355

4 802 355

0

2 600 000

–2 600 000

16 242 289
17 151 242

65 897 454

0
16 242 289

8 002 355

91 051 051

Not

2021

2020

1

17 246 843

11 085 139

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

–7 058 220

321 238

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av verksamhetskapital

10 188 623

11 406 377

Kassaflödesanalys
(Belopp i kronor)

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster

Förändringar i verksamhetskapital
Förändring av varulager
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten

25 393

–19 071

–1 353 377

9 856 139

–86 536

–4 114 620

8 774 103

17 128 825

0

177 513

Investeringsverksamheten
Avyttring/minskning av finansiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella anläggningstillgångar

–1 096 870

–6 022

Kassaflöde från investeringsverksamheten

–1 096 870

171 491

7 677 233

17 300 316

47 789 511

30 489 194

55 466 744

47 789 511

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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(Noter)
Belopp i kronor om inte annat anges

Not 1 Redovisnings- och
värderingsprinciper
Noter med redovisningsprinciper till resultat- och balansräkning

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisnings
lagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges 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 ang-
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es 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 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 och programvara: 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. Nedskrivning görs om marknadsvärdet för hela portföljen understiger
anskaffningsvärdet och nedgången bedöms varaktig.

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.

Vi-skogen gör uppskattningar och bedömningar om framtida
utveckling. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara
det verkliga resultatet.

Not 3 Insamlade medel

2021

2020

27 124 466

26 511 336

Coop Biståndsknappen på pantautomater

7 264 244

7 208 676

Coop bärkassar

1 387 175

2 790 747

11 000 000

12 114 790

8 063 884

8 134 780

54 839 769

56 760 329

Svenska Postkodlotteriet
Övriga gåvor från företag och organisationer
Summa

I övriga gåvor från företag och organisationer ingår 371 875 kr
(376 008) från Robur Humanfonden. Gåvor utgörs av mottagna
gåvor från allmänhet, företag, organisationer m.fl. Till gåvor räknas även testamentsgåvor och donationer, lotteri-intäkter samt
försäljningsvärde av eventuella skänkta tillgångar.

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel

2021

2020

Radiohjälpen

390 240

843 722

Svenska PostkodLotteriet Specialprojekt

925 866

2 669 745

0

859 646

Nordic Climate Facility
Livelihoods
Övriga bidrag
Summa insamlade medel, bidrag

2 310 788

0

870 179

469 023

4 497 073

4 842 136

Offentliga bidrag
EU Tanzania och Kenya

7 856 682

5 257 026

867 387

838 850

2 165 508

1 523 969

Sida Civsam, rambidrag

18 720 000

18 720 000

Summa offentliga medel, bidrag

29 609 577

26 339 845

EU Uganda
Sida Civsam EU egeninsats

Totala insamlade medel består av följande
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Bidrag som redovisats i resultaträkningen
Summa insamlade medel

Övriga intäkter

2020

2019

498 973

426 668

710

343 505

499 683

770 173

Lokala intäkter avser ränteintäkter och avtal för mindre direkt
finansierade projekt i respektive land. Övriga intäkter består av
försäljning av fröer och produkter från d
 emonstrationsodlingar,
försäljning av utrangerade anläggningstillgångar, samt mindre
hyresersättningar. Intäkterna har använts i verksamheten och
reducerar behovet av medel.

Not 5 Personal

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel

Lokala intäkter i utlandet
Summa

Not 2 Uppskattningar och bedömningar

Enskilda givare

Not 4 Övriga verksamhetsintäkter

2021

2020

54 839 769

56 760 329

4 497 073

4 842 136

59 336 842

61 602 465

Medelantalet anställda
Tjänstgöringsort
Kvinnor Stockholm, Sverige
Män Stockholm, Sverige

2021

2020

14

14

4

3

Kvinnor Kitale, Kenya

11

16

Män Kitale, Kenya

10

15

Kvinnor Nairobi, Kenya

7

6

Män Nairobi, Kenya

2

2

Kvinnor Kampala, Uganda

7

7

Män Kampala, Uganda

9

9

Kvinnor Mwanza, Tanzania

5

4

Män Mwanza, Tanzania

12

12

Kvinnor Kigali, Rwanda

3

3

Män Kigali, Rwanda

9

9

Summa anställda

93

100

Löner och andra ersättningar
Tjänstgörande i Sverige

2021

2020

7 845 785

7 085 023

Kenya

5 804 829

7 670 489

Uganda

1 847 160

2 079 895

Tanzania

2 992 059

3 456 685

Rwanda

1 699 523

1 734 807

23 241 080

24 789 172

3 051 724

2 762 274

547 614

686 926

0

0

Sverige
Tjänstgörande i utlandet

Totala löner och ersättningar
Sociala kostnader i Sverige
(varav pensionskostnader)
Ersättning understigande
ett halvt prisbasbelopp

Pensionsutfästelser för tjänstgörande i Sverige är tryggade med
en pensionslösning hos Folksam.
Under 2021 har 20 (21) timmar utförts av volontärer.
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(Noter)
Belopp i kronor om inte annat anges
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare
Lön och ersättning till Generalsekreterare uppgår till 210 258 kr
(218 324). Generalsekreterarens villkor: Ömsesidig uppsägningstid 6 månader, vid uppsägning från arbetsgivarens sida
utbetalas avgångsvederlag motsvarande lön under 6 månader.
Inga ersättningar utgår till styrelsens ledamöter.
Av stiftelsens pensionskostnader, inklusive lagstadgad skatt,
avser 0 kr (0) generalsekreteraren. Stiftelsens utestående pensionsförpliktelser till styrelsen uppgår till 0 kr (0).
Några transaktioner med styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller nyckelpersoner har inte förekommit under året.
Antal styrelseledamöter på balansdagen

Not 7 Resultat från värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgångar
Diskretionär förvaltning via Swedbank (von Euler) 2021

2020

Realisationsresultat samt övriga intäkter

6 288 237

6 022

Summa

6 288 237

6 022

2021-12-31

2020-12-31
2 132 332

Not 8 Balanserade utgifter
för programvara

2021

2020

Ingående anskaffningsvärden

2 132 332

Kvinnor

4

4

Inköp

Män

1 903 101

1

1

2 132 332

5

5

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

4 035 433

Totalt

Netto anskaffningsvärde

4 035 433

2 132 332

–2 132 332

–1 705 864

Antal generalsekreterare/kanslichefer/
verkställande direktörer
ocn andra befattningshavare
Kvinnor
Totalt

Ingående avskrivningar
1
1

1

Årets avskrivningar

1

Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Not 6 Ändamålskostnader
2020

Kitale, Kenya

11 429 887

11 075 218

Kampala, Uganda

12 756 849

13 528 343

Mwanza, Tanzania

18 506 966

12 967 205

Kigali, Rwanda

8 618 857

8 884 472

Regionkontoret Nairobi, Kenya

6 005 091

11 046 482

11 497 138

11 602 881

68 814 788

69 104 601

Ändamålskostnader består av direkta projektkostnader samt
personalkostnader i verksamheten. Under året har verksamhet
bedrivits i Kenya Agricultural Carbon-projektet (KACP). Verksamheten är certificerad för koldioxidinlagring. Enligt Vi-skogens
stadgar är stiftelsens ändamål att genom plantskolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för fattiga och
sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.
Över tid har Vi-skogen sett anledning att ompröva tolkningen
av 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.

VI-SKOGEN VERKSAMHE TSBER ÄT TELSE 2021

–2 132 332

1 903 101

0

Upplupna anskaffningsvärden

2021-12-31

2020-12-31

Ingående ackumulerade anskaffningsvärden

44 248 507

44 413 976

Investeringar

61 814 581

6 022

–56 359 882

–171 491

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden

49 703 206

44 248 507

Utgående bokfört värde

49 703 206

44 248 507

Anskaffningsvärde

Marknadsvärde

49 703 206

50 509 430

Avyttringar

Fördelning värdepappersinnehav
Diskretionär förvaltning

Värdepappersportföljen har värderats till det lägsta av upplupet
anskaffningsvärde och marknadsvärde på balansdagen. I portföljen som förvaltas av Swedbank ingår fonder och värdepapper.
Omallokering sker inom angivna ramar utifrån Stiftelsens Policy
för konsolidering och kapitalplaceringar.

Not 10 Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter i Sverige
Förutbetalda kostnader i utlandet

16

–426 468

–2 132 332

Not 9 Långfristiga värdepappersinnehav
2021

Kvalitetssäkring och kommunikation i Sverige

0

2021-12-31

2020-12-31

467 537

1 191 999

74 407

245 324

541 944

1 437 323

Not 11 Avsättningar

Not 13 Övriga skulder
2021-12-31

2020-12-31

Ingående redovisat värde

593 931

693 137

Plan Vivo klimatkompensation

Avsättningar, förpliktelser i utlandet

207 265

–99 206

KACP klimatkompensation

801 196

593 931

Personalens skatter, Sverige
Övriga skulder i utlandet

Avsättningar består av regionalt lagstadgade upplupna löner till
lokalanställd personal samt utgifter i samband med omstrukturering av verksamheten.

2020-12-31

Radiohjälpen

707 944

1 145 315

Sida/EU own contribution

750 277

317 783

Specialprojekt Postkodlotteriet

3 940 734

4 866 600

EU

8 760 480

8 669 409

103 357

103 357

81 041

33 911

14 343 833

15 136 375

CCAFS
Övriga

2020-12-31

1 080 968

2 307 049

0

60 000

184 717

138 347

1 637 583

687 222

2 903 268

3 192 618

2021-12-31

2020-12-31

Not 14 Upplupna kostnader
och förutbetalda intäkter

Not 12 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
2021-12-31

2021-12-31

Personalrelaterade kostnader

667 970

712 220

Revision

398 783

1 504 080

Management fee

918 269

Konsultarvoden

603 585

Övrigt

243 151

Regionerna

1 218 555
4 050 313

2 216 300

Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift (i maj 2022)

Anna Tibblin
Generalsekreterare

Charlotta Szczepanowski
Styrelseledamot

Unn Edberg
Styrelseledamot

Anna Wennerstrand
Styrelseledamot

Magnus Kindbom
Styrelseledamot

Katinka Palmgren
Styrelseledamot
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(Revisionsberät telse)
Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd, org.nr 802012-8081

Rapport om
årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av
årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen Vi planterar
träd (Vi-skogen) för år 2021.
Enligt min 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 2021 och av
dess finansiella resultat och
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing (ISA) och
god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i
övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Styrelsens och
generalsekreterarens
ansvar
Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrel-

18

sen och generalsekreteraren
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 misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen
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 upphöra med verksamheten eller inte
har något realistiskt alternativ
till att göra detta.

Revisorns ansvar
Mina 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 misstag, och att
lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. 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 misstag 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 professi-
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onellt 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 misstag, 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 misstag,
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 generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om
lämpligheten i att styrelsen
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 osäkerhets-

faktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel
om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten
på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana 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 om bland annat revisionens planerade omfattning och
inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag
identifierat.

Rapport om
andra krav enligt
lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även
utfört en revision av styrelsens
förvaltning för Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd
(Vi-skogen) för år 2021.
Enligt min uppfattning har
styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Jag tillstyrker att styrelsens
ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna
beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stif-

telsen enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är
tillräckliga och ändamåls
enliga som grund för mitt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har
ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 stif-

telsen 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 jag 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
min professionella bedömning
med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att
jag 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.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och
andra förhållanden som är
relevanta för mitt uttalande.

Stockholm den dag som framgår av min elektroniska underskrift (31 maj 2022)

Erik Albenius
Auktoriserad revisor
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Foto Habil Onyango

Florence Nabutete

Hjälp oss bekämpa fattigdom och klimatförändringar!
Genom en gåva till Vi-skogen stöder du
människor i länderna runt Victoriasjön
i östra Afrika. Varje nyplanterat träd ger mer
mat på bordet, större inkomster och skydd
mot klimatförändringarnas effekter. Varje
träd gör skillnad. Tack för din gåva!

Bli månadsgivare

Ge bort träd

Plantera träd varje månad
så är du med och utrotar
fattigdom och bromsar
klimatförändringarna.
Gå in på www.viskogen.se

Ge bort några träd och
hjälp en hel familj att bli
självförsörjande. Eller handla
gåvor med mening i vår
gåvoshop. Gå in på
www.viskogen.se

Följ oss i sociala medier och påverka andra genom att sprida vårt budskap:

VISKOGEN

@VISKOGEN

@VISKOGEN
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