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Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Syfte och ändamål
Stiftelsen Radiohjälpen, i förkortad form benämnd 
Radiohjälpen, vars beslutande organ är dess styrelse, 
har till uppgift att i samråd med Sveriges Television AB, 
Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB 
samordna radio- och tv-bolagens insamlingsverksamhet 
för humanitärt ändamål.

Radiohjälpen är public service-bolagens insamlings-
organisation. Vi är programbolagens expert på hållbar 
utveckling och humanitärt samarbete och en brygga till det 
svenska civilsamhället.

Sedan 1939 har vi samlat in pengar för att förändra liv 
och lindra nöd. I Sverige och i hela världen. Vi har gett 
stöd till människor som vill förverkliga sina rättigheter till 
hälsa, skola och trygghet. Vi har bidragit till att matpaket, 
rent vatten och akut sjukvård nått fram till överlevande vid 
naturkatastrofer. I vår nationella verksamhet bidrar vi till 
att barn och vuxna med funktionsnedsättning får bättre 
möjligheter till en aktiv fritid.

Det tänker vi fortsätta med.

Utmaningarna är fortsatt stora. Människor är på flykt 
undan väpnade konflikter och klimatrelaterade katastrofer. 
Då behövs en trovärdig och oberoende part som samlar 
viljan att stödja människor med angelägna behov. 

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Under året har en ny varumärkesplattform antagits av 
Radiohjälpens styrelse. Den tydliggör stiftelsens vision, 
uppdrag och kärnvärden. 

Radiohjälpen har utvecklat digitala verktyg för 
insamling som lanserats under året. Både kampanjen 
Springhjälpen och kampanjen Världens Barn fick digitala 
insamlingsbössor, och kampanjen Musikhjälpens digitala 
bössa vidareutvecklades.

Under hösten utvecklade Radiohjälpen en ny webbplats, 
som lanseras 2020.

Ett nytt verksamhetssystem för projekthantering och 
insamling har upphandlats och avtal slutits med leverantör.
Kapaciteten för att bedöma partnerskapsansökningar 
från nya organisationer har under året varit begränsad då 
innevarande partnerskap löpt ut samtidigt. Radiohjälpen 
har därför fokuserat på att bedöma dessa och har under 
året handlagt 25 partnerskapsansökningar från svenska 
civilsamhällesorganisationer. Radiohjälpen hade vid årets 
slut 30 partnerorganisationer. En organisation har beviljats 

ramavtal med Radiohjälpen. En ny partnerorganisation 
har beviljats under året. Fem organisationer som innehaft 
partnerskap har inte förlängts bortom årsslutet. En 
organisation har förlängts i utfasningssyfte men nytt 
partnerskap har ej beviljats. Tre organisationer har valt att 
inte ansöka om förnyat partnerskap. Två organisationer 
vars partnerskap löpte ut vid årsskiftet 2019–2020 
handlades vid verksamhetsårets slut.  

Organisationerna har tilldelats olika långa partnerskap för 
att förbygga att en liknande situation uppstår igen. 

Stöd till nationella aktiviteter beviljas endast svenska 
ideella medlemsföreningar. En ny form av tvååriga 
samarbetsavtal har kommit till stånd under året och 
syftar till att ge föreningar mer långsiktig finansiering. I 
enlighet med styrelsens beslut fortsätter Radiohjälpen att 
genomföra stickprovskontroll av förenklade redovisningar 
av ansökningar som tilldelats mindre än 30 000 kr. 

Verksamheten genomförs utifrån den plan som antagits 
av styrelsen. Inom denna plan har effektuppföljningen 
stärkts genom ett tillhörande resultatramverk som även 
omfattar delmål, indikatorer, aktiviteter, baslinjevärden 
och målvärden. Detta ramverk följs upp kvartalsvis. 
Radiohjälpen har en riskmatris som används för att 
systematiskt följa upp och möta de externa och interna 
risker som organisationen identifierat inom verksamheten. 
Den mest omfattande risken utgörs av risken för korruption 
i samarbetsländerna och är ett arbete som Radiohjälpen 
och partnerorganisationerna arbetar aktivt med och följer 
upp för att förebygga. 

Radiohjälpen har som humanitär givare stärkts under 
året genom fortsatt samverkan inom den internationella 
plattformen för humanitär respons, den så kallade 
Emergency Appeals Alliance, EAA. Under 2019 ägde två 
möten rum, varav ett i Sverige.

Måluppfyllelse
Radiohjälpen delade under 2019 upp verksamhetens 
målområden utifrån tre verksamhetsdelar och ett 
område som samlade verksamhetens förutsättningar: 
projekt, insamling, engagemangsskapande, samt den 
grundstomme som utgörs av säkerställda förutsättningar 
för organisationens utveckling. Som verktyg för 
verksamhetsplaneringen arbetar kansliet med en operativ 
plan, en riskmatris samt budget. Utgångspunkten för 
det operativa arbetet är antagna styrdokument, policys, 
riktlinjer samt rutiner.

Måluppfyllelse projektstöd
Radiohjälpens målsättning inom området projektstöd är 
att omvandla insamlade medel till kvalitativ verksamhet 
för att stärka människors rättigheter, rädda liv och lindra 
nöd. Under 2019 fortsatte denna kärnverksamhet med 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Härmed avger styrelsen och generalsekreteraren för Stiftelsen Radiohjälpen, 
organisationsnummer 802007–9755, årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31. 
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ambitionen att ytterligare effektivisera och förenkla 
handläggningen samt fortsätta det nära samarbetet med 
partnerorganisationerna. Genom att följa upp effekter 
mäter Radiohjälpen dessa framsteg. För att stödja 
kvalitativ verksamhet krävs en gedigen ansökningsprocess 
och rutiner för uppföljning av projekten. 

Under året kunde 146 799 948 kr beviljas till totalt 65 
utvecklings- och humanitära projekt i 42 länder genom 
25 organisationer. 34 procent (2018: 34,4 procent) av de 
beviljade medlen rörde humanitära projekt och ytterligare 
33 procent (2018: 18,5 procent) hade ett visst humanitärt 
fokus, det vill säga var utvecklingsinriktat arbete i en 
humanitär kontext.

Dessutom kunde 12 168 600 kr beviljas till svenska 
föreningar för 372 ansökningar för personer med 
funktionsnedsättning i Sverige där tio omfattade tvååriga 
samarbeten. 

Måluppfyllelse insamling
Radiohjälpens målsättning inom området insamling är 
att bedriva och utveckla insamlingsarbete för att stärka 
människors rättigheter, rädda liv och lindra nöd. Under 
2019 ville Radiohjälpen förnya den strategiska ansatsen 
för insamlingsverksamheten, med syftet att förbättra, 
utveckla och säkerställa bästa möjliga resultat utifrån 
resurser, kapacitet och andra förutsättningar.

Insamlingen uppgick inom Radiohjälpsfonden till  
4 557 304 kr. Kronprinsessans Victorias fond uppgick till 
8 673 914 kr. Världens Barn uppgick till 62 441 570 kr 
och Musikhjälpen till 51 422 886 kr. Katastrofinsamlingar 
uppgick till 11 807 768 kr varav öronmärkta medel 
uppgick till 90 683 kr. Insamlingen Springhjälpen uppgick 
till 1 565 423 kr. En särskild kväll för Afghanistan 
anordnades i Berwaldhallen och uppgick till 137 377 kr. 
Insamlingsprognosen om 146 000 000 kr hamnade  
7 096 557 kr lägre för året.

Radiohjälpen uppskattar att nå 9 521 134 människor varav  
6 841 478 barn och unga, med de internationella projekt 
som beviljades stöd under 2019. 331 993 människor nås 
genom projekt där Radiohjälpen är ensam finansiär och 
9 189 141 människor genom samfinansierade projekt. 
Nationellt har 149 aktiviteter med ungefär 5 400 deltagare 
beviljats medel från Kronprinsessan Victorias fond för 
barn med funktionsnedsättning och 223 ansökningar 
med ungefär 6 200 deltagare har beviljats medel från 
Radiohjälpsfonden för vuxna med funktionsnedsättning. 
Radiohjälpens insamlings- och administrationskostnader 
var lägre för 2019 än året innan, men eftersom insamlingen 
sjönk så blev dessa procentuellt högre och uppgick till 
6,0 procent för 2019, i relation till intäkterna (2018: 5,4 
procent). 

Måluppfyllelse engagemangsskapande
Radiohjälpens målsättning inom området är att återkoppla 
effekterna av insamlingarna till allmänheten för att 
stärka förtroendet för Radiohjälpen och öka insamlingen. 
Under 2019 har cirka 5,2 miljoner tittare sett någon av 
Radiohjälpens 35 sändningar i SVT eller online (2018: 
drygt 10 miljoner, 57 sändningar). Radiohjälpen har 
producerat olika appeller med syfte att samla in till 
Radiohjälpsfonden, Kronprinsessan Victorias fond, belysa 

den humanitära krisen i Jemen, cyklonerna i sydöstra 
Afrika och människor på flykt i nordöstra Syrien. Dessa 
sändes sammanlagt 622 gånger i SVT under 2018 (2018: 
500), appeller för cyklonen i Afrika och för Syrien sändes 
sammanlagt 65 gånger i Sveriges Radio. Radiohjälpens 
webbplats hade 246 693 unika sidvisningar 2019, för 
den digitala bössan för Musikhjälpen var antalet unika 
sidvisningar 4,6 miljoner och antalet följare i Radiohjälpens 
sociala medier (Facebook, Instagram och Twitter) var i 
slutet av året 6 501 användare.

Förutsättningar: organisationsutveckling 
För att ovanstående prioriteringar skulle kunna ske 
under året krävdes en aktiv utveckling av Radiohjälpens 
organisation, som bygger på lärande, flexibilitet och 
prestigelöshet. Radiohjälpens viktigaste tillgångar 
utgörs av våra medarbetare som bidrar till ett livskraftigt 
engagemang, professionalism och effektivitet. Ett viktigt 
mål är att Radiohjälpen har effektiva system för intern 
styrning och kontroll, inklusive policyer och ramverk samt 
ett digitaliserat system för ekonomi- och lönehantering. 
En effektivisering av dessa har skett, med en digitalisering 
av organisationens interna administration, bland annat 
vad gäller leverantörsfaktura och tidrapportering. Under 
året har samtliga rutinbeskrivningar uppdaterats och 
kompletterats för att vara så heltäckande som möjligt. 
Ett digitalt verksamhetssystem har upphandlats. En 
medarbetarundersökning har planerats för 2020.

Alla har rätt att funka olika
Anica, 11 år, bor i Nordmakedonien, är synskadad och har 
föräldrar med funktionsnedsättning. Med stöd från 2018 
års Musikhjälpen har We Effect startat ett jordbrukspro-
jekt för att stärka egenmakten hos personer med funk-
tionsnedsättning. 
FOTO: MARCUS LUNDSTEDT/WE EFFECT



4

Vintern är en stor utmaning för människor på flykt
I Al-Qah, vid syrisk-turkiska gränsen, kämpar människor för 
att hålla sina tältbostäder torra och barnen varma. Genom 
Unicef och Röda Korset bidrar Radiohjälpen bland annat till att 
människor på flykt får tillgång till filtar, mat och rent vatten.
FOTO: KHALED AKACHA

Bilder från Act Svenska kyrkans projekt för rohingyer i flykting-
läger i Myanmar. Där skapar skolan framtidstro, ger trygghet och 
fångar upp barn som lider av trauma.
FOTO:  FOTO: ACT SVENSKA KYRKAN

Bilder från Erikshjälpens projekt med mobila skolor i översväm-
ningsdrabbade områden i Bangladesh floddelta. Tack vare flytt-
bara skolor får fler barn chans att gå i skolan. Det förebygger 
också att flickor tvingas till barnäktenskap.
FOTO: GREGORY WAIT
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RADIOHJÄLPENS INSAMLINGAR 

Världens Barn
Världens Barn är Radiohjälpens största kampanj. Det 
är ett samarbete mellan och inom public services olika 
delar; SVT, Sveriges Radio och Utbildningsradion och 
med svenska civilsamhälles organisationer. Ett stort antal 
volontärer återfinns runt om i landets kommuner och 
kampanjen drivs aktivt av skolor, föreningar, företag och 
kyrkor. Inom kampanjen informeras det om barns situation 
i världen och medel samlas in till internationella projekt för 
alla barns rätt till hälsa, skola och trygghet. Under året har 
en ny grafisk och språklig identitet tagits fram för Världens 
Barn-kampanjen, och denna inkluderar en ny logotyp.

Vid årets slut hade 62 441 570 kr samlats in för Världens 
Barn (2018: totalt 86 788 644 kr).

Genom insamlade medel kan Radiohjälpen stödja 
långsiktiga projekt som ger barn möjligheten att lyfta sig 
ur fattigdom och svåra förhållanden. Sammanlagt har  
83 165 981 kr beviljats till 22 organisationer för 
projektstöd i 36 länder.

Musikhjälpen
Årets tema för insamlingseventet Musikhjälpen var sexuellt 
våld i krig och konflikt. Under 144 timmar i december 
var tre programledare i en glasstudio, detta år på stora 
torget i staden Västerås. Programmet direktsänds 
dygnet runt i Sveriges Radio P3 och i SVT/SVT Play och 
uppmärksammade för tolfte året i rad en undangömd 
humanitär katastrof genom att engagera lyssnare och 
tittare. Slutresultatet för Musikhjälpen 2019 slog rekord 
med 642 309 engagemang och resulterade i 51 422 886 
kr i insamlade medel. 

Musikhjälpens digitala bössa vidareutvecklades under 
2019 för att göra det möjligt för engagerade som startar 
en insamling, att även inkludera ett tävlingsmoment i sin 
insamling. Antalet som valde att göra sina insamlingar till 
en tävling var 358 stycken, som tillsammans genererade 
3,9 miljoner kr till Musikhjälpen.

Under 2019 beviljades 14 organisationer totalt 47 026 
721 kr i stöd för verksamhet i 16 länder inom 2018 
års tema ”Alla har rätt att funka olika” med fokus på 
att människor med funktionsnedsättning. En särskild 
återkopplande film om ett projekt på detta tema spelades 
in i Nordmakedonien med äventyraren Aron Anderson och 
organisationen We Effect. Programmet sändes i december 
2019. 

Katastrofinsamlingar och andra särskilda insamlingar
Vid stora humanitära kriser kan Radiohjälpen 
starta en katastrofinsamling. Det krävs att det finns 
partnerorganisationer med humanitär erfarenhet och 
kapacitet att stödja på plats i det drabbade området. 

Under 2019 beslutade Radiohjälpen att fortsätta den 
insamling som påbörjades 2018 till människor drabbade 
av hungersnöd i Jemen. Under mars månad startade en 
insamling för överlevare efter cyklonerna i sydöstra Afrika. 

Under hösten samlade Radiohjälpen in till människor 
på flykt i nordöstra Syrien. Radiohjälpen valde också att 
öronmärka medel från röstningen i Melodifestivalens 
final och andra chansen till Jemen, vilket gav 5 230 273 
kr i insamlade medel. Totalt kom det in 11 807 768 kr till 
Radiohjälpens särskilda insamlingar, varav 82 449 kr 
till hungerhjälpen, 1 565 423 kr till springhjälpen,  
1 519 367 kr till cyklonöverlevare, 1 187 566 kr generellt 
till katastrofer, 6 412 245 kr till Jemen, 137 377 kr 
till Afghanistan, 812 658 kr till Syrien och 90 683 kr 
öronmärkta medel.

2019 beviljades 16 475 364 kr i katastrofmedel till sju 
organisationer för projektverksamhet i Mocambique, 
Jemen och Syrien. En ny arbetsgång för humanitärt 
katastrofarbete utarbetades under året av Radiohjälpen, 
där organisationer med närvaro på plats involveras i ett 
tidigare skede. I syfte att snabbt få ut medel till de lidande 
kräver Radiohjälpen initialt endast konceptpapper, och inte 
en fullständig ansökan.

Katastrofrelaterade projekt finansierades med 372 644 
kr från Radiohjälpsfonden, 1 458 590 kr med medel från 
insamlingen vid cyklonerna i sydöstra Afrika,  
9 478 227 kr med medel från Jemeninsamlingen (inklusive 
insamling under Melodifestivalen 2019), 1 502 806 kr från 
insamlingen Springhjälpen, 748 135 kr från insamlingen 
för människor på flykt i nordöstra Syrien, 1 391 975 kr 
från Hungerhjälpen och 1 522 987 kr från den generella 
katastroffonden. Utöver katastrofrelaterade projekt 
beviljades 131 882 kr till pågående projekt i Afghanistan. 
90 683 kr av övriga öronmärkta medel har tilldelats 
respektive organisation från särskilda insamlingar.

Kronprinsessan Victorias fond
och Radiohjälpsfonden
Ur Kronprinsessan Victorias fond kan ideella föreningar 
som arrangerar fritidsverksamhet för barn/unga med 
funktionsnedsättning ansöka om bidrag. Syftet är att 
stödja aktiviteter som bland annat bidrar till en aktiv fritid, 
att bryta isolering, höja livskvalitén, stärka självkänslan 
och till att träffa nya vänner. Medel ur Radiohjälpsfonden 
kan sökas för både nationella och internationella projekt 
där Radiohjälpen ser behov av stöd. Verksamheter som får 
stöd från Radiohjälpsfonden är framförallt fritidsaktiviteter 
för vuxna med funktionsnedsättning i Sverige, 
utvecklingsprojekt och katastrofinsatser internationellt. 

Totalt samlades det under året in 8 673 914 kr till 
Kronprinsessan Victorias fond och 4 557 304 kr till 
Radiohjälpsfonden, som både stödjer internationell och 
nationell verksamhet. 

Sammanlagt har 12 168 600 kr beviljats för 372  
nationella ansökningar. Av dessa var 7 969 600 kr från  
Kronprinsessan Victorias fond för 149 ansökningar. 
Resterande 4 199 000 kr fördelades från Radiohjälps-
fonden. Dessa medel beviljades för 223 ansökningar.
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INSAMLADE MEDEL 2019 
Världens Barn 62 441 570 kr
Musikhjälpen 51 422 886 kr
Katastrofinsamling 11 807 768 kr
Kronprinsessan 
Victorias fond 8 673 914 kr
Radiohjälpsfonden 4 557 304 kr

 
 

Tillsammans för Världens Barn 2019 
Eric Saade, Micke Leijnegard, Josefin Johansson, Beppe Starbrink, 
Marika Carlsson, Emma Molin, barnen Sigrid och Leon, Mats Nyström 
och Clara Henry programledde Världens Barn-galan 2019.
FOTO: JANNE DANIELSSON/SVT

Året programledare för Musikhjälpen
Daniel Hallberg, Farah Abadi och Miriam Bryant blev under en vecka 
i december inlåsta i en glasbur på det stora torget i Västerås. 2019 
års tema var sexualiserat våld i konflikt.
FOTO: MATTIAS AHLM/SVERIGES RADIO

”Man känner verkligen hur mycket det här betyder”
I maj 2019 besökte Kronprinsessan Victoria  Stockholms 
handikappridklubb i Ågesta.
FOTO: RADIOHJÄLPEN
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Systematiskt lärande och förbättringsarbete
Verksamhetssystem upphandlas
Flera strategiska utvecklingsåtgärder har genomförts 
under året. För att kunna effektivisera hanteringen 
kommande år har en förstudie genomförts, som har legat 
till grund för en upphandling av ett nytt projekt- och 
insamlingssystem.

Som del i organisationens kvalitetssäkring har 
verksamhetsplanen följts upp kvartalsvis.

Ny webbplats och digitala bössor
En ny webbplats har utvecklats under hösten, i syfte att 
effektivisera och modernisera tilltalet gentemot våra givare. 
Denna lanseras 2020. Kampanjerna Springhjälpen och 
Världens Barn har fått egna digitala insamlingsverktyg.
 
Varumärkesplattform utarbetad
Utifrån den varumärkesundersökning som genomfördes 
2018 utarbetades under året en ny varumärkesplattform 
med indikatorer.

Fortsatt samarbete kring Världens Barn
Efter att styrelsen tagit beslut att fortsätta kampanjen 
Världens Barn i tre år (2020–2022) har modellen för 
samarbetet förnyats och en ny fördelning för medel 
har utarbetats. Arbetsgruppen för Världens Barn 

slutrapporterade sitt arbete i november 2019 till styrelsen. 
Kampanjen har förnyats genom en uppdaterad grafisk 
profil som inkluderar ny logotyp.

Väsentliga händelser efter  
räkenskapsårets utgång 
Den nya webbplatsen lanseras under januari 2020. 

Det nya elektroniska verksamhetssystemet förutses 
implementeras under 2020.

Den nationella verksamheten förutses övergå till en 
ansökningsomgång under 2020, i syfte att ytterligare 
effektivisera verksamheten.

Framtida utveckling
En utmaning under året har varit vikande tittarsiffror i 
broadcast (SVT), vilket sannolikt påverkat insamlingen 
negativt. Radiohjälpen behöver därför etablera en starkare 
närvaro inom public service digitala plattformar. 

Med anledning av den pandemi av Covid-19 som nu 
råder förutses stora konsekvenser för Radiohjälpens 
verksamhet. De flesta aktiviteter på nationell nivå kommer 
behöva flyttas. Även internationellt förutses betydande 
påverkan på projektimplementeringen. Även Radiohjälpens 
insamlingsprogram kan komma att påverkas under 2020.

Barn har rätt att 
gå i skolan
I Jamaloo Primary School, 
Beshuddistriktet, Afgha-
nistan går över 200 barn i 
skolan tack vare bidrag från 
Världens Barn. 
FOTO: MALIN HOLESTAD/SCA
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Förvaltning
Styrelsen
Enligt Radiohjälpens stadgar ska styrelsen bestå av 
sju ledamöter och sex suppleanter. Sex personer (fyra 
ledamöter och två suppleanter) representerar de olika 
programbolagen, sex styrelsemedlemmar kommer från 
organisationsvärlden (tre ledamöter och tre suppleanter) 
och en suppleant kommer från Sida. Verkställande 
direktören för SVT är enligt stadgarna alltid ordförande. 
Representanter från Sveriges Radio och UR har ordinarie 
platser i styrelsen. Programbolagen utser själva sina 
representanter medan övriga styrelsemedlemmar 
utses av SVT:s styrelse på förslag av Radiohjälpens 
styrelseordförande. De sex styrelsemedlemmarna från det 
civila samhället sitter i styrelsen i personlig kapacitet och 
representerar inte sina organisationer. 

Styrelsen har under 2019 haft fem ordinarie möten, 
alla protokollförda, varav ett möte hade formen av ett 
styrelseseminarium. Därutöver har styrelsen fattat beslut 
om bland annat uppdaterad firmateckning och framför 
allt flera akuta insatser genom per capsulam-beslut 
vid sammanlagt fyra tillfällen under året. Dessa beslut 
har bekräftats och protokollförts vid nästkommande 
ordinarie styrelsemöte. Ingen ersättning utgår till 
styrelsemedlemmarna för deras arbete i Radiohjälpens 
styrelse. 

Ordinarie ledamöter i styrelsen var 2019: Hanna Stjärne, 
ordförande (SVT), Jan Petersson, vice ordförande (Sveriges 
Radio), Anna Stål Isaksson (SVT), Per Bergkrantz (UR), Bo 
Forsberg, Lise Lidbäck samt Georg Andrén.  Suppleanter: 
Thomas Nilsson (SVT), Pia Kalischer (Sveriges Radio), 
Anders Rönquist, Dario Marlović, Martin Ärnlöv samt 
Torbjörn Becker som deltog första gången vid majmötet.

Under årets slut avgick Georg Andrén och Pia Kalischer. 
Julia Blomberg utsågs i slutet av året av Sveriges Radio till 
ersättare för den senare.

Arbetsutskott
Radiohjälpen har två arbetsutskott, det nationella och 
det internationella. Det nationella utskottet går igenom 
alla nationella ansökningar samt beredningen av dem, 
kvalitetssäkrar dem och lämnar ett sammanhållet 
förslag för beslut. I enlighet med Radiohjälpens 
delegationsordning kan beslut för summor understigande 

500 000 fattas av generalsekreteraren och under en miljon 
i samråd med styrelseordförande. Styrelsen informeras 
alltid. Utskottet består av Agnetha Vikenger (tidigare 
förbundsordförande RBU), Lise Lidbäck (Neuroförbundet), 
Elin Annwall (Kronprinsessparets Stiftelse) samt 
Kristina Henschen (generalsekreterare, Radiohjälpen). 
Föredragande är Anne Suni (nationell handläggare, 
Radiohjälpen).

Det internationella utskottet går på samma sätt igenom 
internationella ansökningar och beredningar samt 
kvalitetssäkrar det beslutsunderlag som går till styrelsen. 
Utskottet diskuterar övergripande frågor för Radiohjälpen 
och strategiska ställningstaganden innan dessa skickas 
till styrelsen för utlåtande eller beslut. Utskottet består 
av ordförande Hanna Stjärne (SVT), vice ordförande Jan 
Petersson (Sveriges Radio) samt Anders Rönquist (Sida). 
Föredragande är generalsekreterare.

Valberedning
Radiohjälpen har ingen valberedning. Varje programbolag 
(SVT, Sveriges Radio och UR) utser sina ledamöter 
och suppleanter. Övriga ledamöter och suppleanter 
utses av SVT:s styrelse efter förslag från Radiohjälpens 
styrelseordförande.

Revisorer
Revisor i Stiftelsen Radiohjälpen är Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers AB Camilla Samuelsson som 
huvudansvarig revisor och Victor Brusewitz, av regeringen 
utsedd revisor för SVT.

Kansliet
Följande tjänster finns på kansliet: generalsekreterare, 
kanslisamordnare, controller, insamlingsansvarig, 
nationell handläggare, internationell handläggare, 
produktionsplanerare samt administratör. Radiohjälpen har 
under våren och hösten 2019 haft en tillfällig förstärkning 
på handläggarsidan samt under höst och vår en praktikant 
för insamlingsdelen av verksamheten.
Världens Barn-kampanjen har ett separat kansli som 
administrerar den särskilda riksinsamlingen inom 
ramen för insamlingen Världens Barn. Organisationen 
heter Riksinsamlingen och inryms hos Rädda Barnen. 
Riksinsamlingen administreras inte av organisationen 
Radiohjälpen. Samarbetet med Riksinsamlingen regleras 
genom en särskild överenskommelse.

FO
TO

: J
A

N
N

E 
A

N
D

ER
SS

O
N

/S
V

T

Radiohjälpens styrelse. Från vänster: Anna Stål Isaksson, Thomas Nilsson, Kristina Henschen (generalsekreterare Radiohjälpen), 
Georg Andrén (slutat), Jan Petersson, Lise Lidbäck, Per Bergkrantz, Hanna Stjärne, Dario Marlovic, Martin Ärnlöv, Pia Kalischer (slutat), 
Anders Rönquist, Bo Forsberg. saknas på bilden gör Torbjörn Becker.   Här kan du läsa mer om Radiohjälpens styrelse. 

https://www.radiohjalpen.se/om-oss/styrelse
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Hållbarhetsupplysningar
Radiohjälpen har anställd personal för alla ordinarie 
arbetsuppgifter. Varje anställd har specifika arbetsuppgifter 
som relaterar antingen till projektverksamhet (nationell 
och internationell), produktion av Radiohjälpens filmer, 
insamling eller administration. Radiohjälpen har inga 
volontärer på regelbunden basis, däremot arbetar ett 
antal volontärer med insamling i samband med de 
stora insamlingarna Musikhjälpen och Världens Barn. 
Organisationen har haft en praktikant under våren och en 
annan under hösten 2019. Radiohjälpen har inga anställda 
utomlands. Allt arbete inom de internationella projekten 
genomförs av partnerorganisationernas personal i fält.

Radiohjälpen omfattas av kollektivavtalet Medieföretagen 
mellan Almega och Unionen. 

Finansiella instrument samt placeringspolicy
Målsättningen med Radiohjälpens medelsförvaltning 
är att skapa en god avkastning utifrån de riktlinjer som 
anges i den av styrelsen beslutade och årligen reviderade 
placeringspolicyn. Medelsförvaltningen ska på ett 
kostnadseffektivt sätt minimera de finansiella risker som 
uppstår i verksamheten och skapa en god avkastning 
med hänsyn tagen till placeringspolicyns riktlinjer. För att 
minska de finansiella riskerna ska Radiohjälpen fördela 
förvaltningen av kapitalet mellan olika tillgångsslag, dvs 
aktier och räntebärande värdepapper. 

Enligt placeringspolicyn ska hänsyn tas till att placerade 
medel inte används till vad som kan anses som etiskt 
tveksamma ändamål vid placeringar. Placeringar får 
inte göras i bolag där mer än fem procent av företagets 
försäljning hänför sig till produktion och/eller distribution 
av varor och tjänster inom kategorierna vapen, militär 
utrustning, tobak, pornografi, spel och alkohol. Om det 
visar sig att något av de företag där Radiohjälpen har 
finansiella placeringar inte uppfyller kraven i de etiska 
riktlinjerna ska placeringen avyttras fortast möjligt. 

Radiohjälpen anlitar Kammarkollegiet som diskretionär 
kapitalförvaltare. Enligt placeringspolicyn ska 
kapitalplaceringarna delas in i de tre kategorierna 
stiftelsekapital, fritt eget kapital och överskottslikviditet. En 
normalportfölj och avkastningskrav för respektive kategori 
finns beskriven i placeringspolicyn. Kammarkollegiet har 
tagit fram ett placeringsförslag för att möta kraven ovan, 
vilket Radiohjälpen följer.

Radiohjälpens bokförda anskaffningsvärde av placeringar 
i Kammarkollegiets konsortier per den 31 december 2019 
uppgår till 19 998 827 tkr och marknadsvärdet till  
21 097 874 tkr. Orealiserad vinst uppgår därmed till  
1 099 047 tkr per den 31 december. I början av november 
2019 erhöll Radiohjälpen en utdelning på 444 678 kr.
Under 2019 har placering av överskottslikviditet skett i 
SBAB, vilket har gett ränteintäkter om totalt 326 040 kr.

Övrig information
Arbetet med ny webbplats förutses förenkla interna 
processer som exempelvis gåvokortshanteringen 
samt stärka Radiohjälpens digitala plattform utifrån 
dataskyddsförordningens krav (GDPR).

Resultat och ställning
Radiohjälpens insamlade medel består i sin helhet av gåvor 
från allmänheten och företag. Under 2019 uppgick dessa 
till totalt 138 903 443 kr att jämföra med den av styrelsen 
fastställda budgeten för året på 146 000 000 kr.  Av totalt 
insamlade medel för 2019 uppgår gåvor via testamenten 
till 7 337 293 kr.   

Insamlingen för Kronprinsessan Victorias fond uppgick till 
totalt insamlade medel om 8 673 914 kr. Av dessa utgörs 
4 561 747 kr av gåvor ifrån testamenten. Totalt har det 
sedan starten 1997 samlats in 158 857 632 kr i fonden.

Kampanjen Världens Barn samlade under 2019 in totalt  
62 441 570 kr. Testamenten uppgick till 2 502 473 kr. 
Totalt har Världens Barn sedan starten 1997 samlat in ca  
1 711 100 000 kr.

Musikhjälpen samlade in 51 422 886 kr, att jämföra med 
2018 på 51 845 061 kr. Totalt har Musikhjälpen sedan 
starten 2008 samlat in 395 908 147 kr. 

Totalt kom det under året in 11 807 768 kr till 
Radiohjälpens katastrofarbete, varav 82 449 kr till 
hungerhjälpen, 1 519 367 kr till cyklonöverlevare,  
1 187 566 kr generellt till katastrofer, 6 412 245 kr till 
Jemen, 137 377 kr till Afghanistan, 812 658 kr till Syrien 
och 90 683 kr öronmärkta medel. Motsvarande siffra för 
föregående år uppgår till 8 333 341 kr, varav den särskilda 
kampanjen Hungerhjälpen samlade in 3 064 324 kr.

Stiftelsen Radiohjälpens totala kostnader 2019 uppgick till 
168 327 466 kr (180 916 143 kr).

Av dessa uppgick ändamålskostnader till 159 942 005 kr 
(171 755 985 kr) insamlingskostnader till 6 483 948 kr  
(6 829 020 kr) och administrationskostnader till 1 901 513 
kr (2 331 138 kr).  

Ändamålskostnaderna uppgick under året till 115,1 
procent (101,3 procent), insamlingskostnaderna till 4,7 
procent (4,0 procent) och administrationskostnaderna till 
1,4 procent (1,4 procent) av insamlade medel. 

Utfallet är mycket lägre än de krav som råder från Svensk 
Insamlingskontroll. Radiohjälpen som innehavare av ett 
90-konto (plusgiro 90 1950-6) får använda högst 25 
procent av totala insamlade medel för att täcka kostnader 
för insamlings- och administration. Årets insamlings- och 
administrationskostnader i relation till insamlade medel 
för året innan, 2018, uppgick till 4,9 procent, vilket utgör 
en minskning på 0,5 procent som bland annat beror på 
generellt lägre insamling- och administrationskostnader. 

De stora årliga insamlingarna Världens Barn och 
Musikhjälpen genomförs i september/oktober respektive 
december och de första medlen beviljas först efter 
årsskiftet. De insamlade medel som inte beviljats under 
året förs vid bokslutet om till ändamålsbestämda medel. 

De ändamålsbestämda medlen uppgår per 2019-12-31 till 
totalt 139 119 210 kr (167 471 243 kr), dvs en minskning 
på 17 procent i jämförelse med 2018. Minskningen i total 
volym beror framförallt på det lägre insamlingsresultatet 
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för Kronprinsessan Victorias fond och Världens Barn 
under 2019.  Världens barn uppvisar en minskning av 
ändamålsbestämda medel från 83 843 030 kr år 2018 
till 60 332 280 kr till 2019 som en följd av minskning i 
insamlade medel. 

Sedan 2013 avsätter Radiohjälpen en fast procent 
av insamlade medel till insamlings- och administrations-
kostnader och till Radiohjälpens kostnader för återkoppling 
gällande särskilda insatser för katastrofer. Under 2019 
avsattes åtta procent av de insamlade medlen från 
alla kampanjer med två undantag; Världens Barn där 
4,5 procent av totalt insamlade medel har avsatts till 
Radiohjälpen för att täcka Radiohjälpens kostnader 
för insamling och administration, samt insamlingar för 
katastrofer där avsättningen uppgår till fyra procent.

Skillnaden mellan de faktiska kostnaderna för insamling 
och administration och den avsättning som gjorts utgör 

årets resultat och balanseras i sin helhet i ny räkning. Detta 
sker för att skapa en ekonomisk buffert som kan garantera 
Radiohjälpens verksamhet. I januari 2016 beslutade 
styrelsen att Radiohjälpens sparade egna kapital som lägst 
ska vara stiftelsekapitalet, det vill säga 10 000 000 kr, och 
som övre gräns maximalt 20 000 000 kr, stiftelsekapitalet 
plus 10 000 000 kr i balanserat kapital. Styrelsen 
beslutade i mars 2019 att använda 1 184 480 kr av det 
balanserade egna kapitalet till verksamheten för att täcka 
kostnader bland annat för projekt- och insamlingssystem 
istället för att återföra till Radiohjälpensfonden, då det 
balanserade egna kapitalet per den sista december 2018 
uppgick till 11 184 480 kr.

På grund av den lägre insamlingen uppgår förändring av 
balanserade egna kapitalet för 2019 till -265 320 kr  
(1 184 480 kr), vilket innebär ett totalt balanserat eget 
kapital på 10 919 160 kr.

Glada barn utanför en mobil hälsoklinik 
i Sahil regionen, Somalia. 
FOTO: CARINA ANDERSSON, 
SWEDISH RED CROSS
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Intäkter och kostnader      

i tkr      
 2019 2018 2017 2016 2015
Insamlat (tkr) 138 903 169 633 204 398 135 569 206 098
-  varav testamenten 7 337 21 882 9 924 3 938 7 579
Ändamål (tkr) 159 942 171 756 138 854 128 122 189 522
Ändamål (% av insamlat) 115,1% 101,3% 67,9% 94,5% 92,0%
Insamling (% av insamlat) 4,7% 4,0% 3,1% 4,8% 2,9%
Administration (% av insamlat) 1,3% 1,4% 1,1% 1,1% 1,0%
Projektverksamhet - ändamål     
Beviljade internationella projekt - belopp 146 800 168 452 133 710 118 211 179 291
Beviljade internationella projekt - antal 65 89 101 101 114
Beviljade aktiviteter i Sverige - belopp 12 169 6 506 7 766 9 049 8 570
Beviljade aktiviteter i Sverige - antal 372 317 384 495 571
Eget kapital     
Balanserat eget kapital 10 919 11 184 11 830 8 323 7 820

Ändamålsbestämda medel 139 120 167 472 177 374 123 370 124 130  

       

 

FLERÅRSÖVERSIKT

Tack vare bidrag till Kronprinsessan Victorias fond kan familjer med 
barn med den ovanliga diagnosen Tuberös Skleros Complex får på STCs 
Familjeläger lägga diagnosen åt sidan och fokusera på det friska. 
FOTO: STC SVERIGE
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FILMER OCH APELLER

När cyklonen Idai slog till mot sydöstra Afrika 
var Radiohjälpen snabbt ute med en appell för 
att samla in medel till de som drabbats. 

Filmer 2019, antal sändningar och tittarsiffror broadcast och online totalt:

Titel: Sändningar:    Tittare (inkl online):
Musikhjälpen 2018 – Återblicken 7  346 127
Alla har rätt att funka olika –                   
Musikhjälpen i Nordmakedonien 4   131 845
Kronprinsessan Victorias fond – 
Stockholms Handikappridklubb 2  409 342
Victoriakonserten 5  1 200 270
Världens Barn: Startskottet (i Gokväll) 1 430 475
Tillsammans för Världens Barn 1 651 480
Världens Barn: Summeringen    4 243 496
Världens Barn 2019: Återblicken Del 1   2 482 190
Världens Barn 2019: Återblicken Del 2  2 390 141

Repriser:
Kronprinsessan Victorias fond:
Skota Hem (2018)   1  509 256
RG Aktiv Rehabilitering 1 (2017)   1    12 188
RG Aktiv Rehabilitering 2 (2017)   1  220 230
RG Aktiv rehabilitering 3 (2017)   1  24 582
FUB 1 (2016)                                 2 57 179
FUB 2 (2016)                             1  16153
Totalt:  35 5 124 954

Appeller 2019, antal sändningar i Broadcast 
och sändningsperiod:
 
 Antal sändningar: Period:
Kronprinsessan Victorias fond:
Ur årets film från Sthlms Handikappridklubb 236 6/6 – 31/7

Katastrofer:
Jemen: (tio versioner av olika längd, från 2018)  104 1/1 – 18/1      
Hungerhjälpen: Melodifestivalen Andra Chansen 1   2/3
Jemen: Melodifestivalen Finalen 1  9/3
Cyklon i Östafrika (tre versioner med olika längd)  82 26/3 – 7/4
Syrien/Flykt (tre versioner med olika längd) 122 24/10 – 3/11
Totalt: 622

Cyklon i Östafrika i Sveriges Radio 51 21/3 –   4/4
Syrien/Flykt i Sveriges Radio  14   24/10 3/11
Totalt: 65

Inspelning på Stockholms Handikappridklubb.
FOTO: RADIOHJÄLPEN
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RESULTATRÄKNING   
     
Tkr 
Not  2019 2018   
     
Verksamhetsintäkter 2, 3     
Insamlade medel  138 903 169 633   
Övriga intäkter  36 15   
     
Summa  138 939 169 648   
     
Verksamhetskostnader 2, 4     
Ändamålskostnader  -159 942 -171 756   
Insamlingskostnader  -6 484 -6 829   
Administrationskostnader 5 -1 902 -2 331   
     
Summa  -168 327 -180 916   
      
VERKSAMHETSRESULTAT  -29 388 -11 268   
     
Finansiella poster 6     
Resultat från övriga värdepapper  445 453   
Övriga ränteintäkter och liknande poster  326 266   
     
Summa  771 719   
     
RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER  -28 617 -10 549   
     
ÅRETS RESULTAT  -28 617 -10 549  
 
     
FÖRDELNING AV ÅRETS RESULTAT       
     
Årets resultat enligt resultaträkningen  -28 617 -10 549   
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från föregående år 28 662 29 252   
Ändamålsbestämna medel att bevilja  -310 -17 519   
     
Kvarstående belopp för året/ förändring balanserat kapital -265 1 184 
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BALANSRÄKNING      
  
Tkr Not 2019-12-31 2019-12-31  
     
TILLGÅNGAR     
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     
Immateriella anläggningstillgångar     
Balanserade utgifter för datasystem 7 534 489  
     
Finansiella anläggningstillgångar     
Långfristiga värdepappersinnehav 9 19 999 18 069  
Övriga långfristiga fordringar 10 0 695  
Summa  19 999 18 764  
     
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  20 532 19 253  
     
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     
Kortfristiga fordringar     
Övriga fordringar  720 841  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 7 441 8 868  
  8 160 9 709  
     
Kortfristiga placeringar 8 40 000 30 000  
     
Kassa och bank 12 102 050 146 248  
     
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  150 210 185 957  
     
SUMMA TILLGÅNGAR  170 743 205 210  
     
Tkr Not 2019-12-31 2018-12-31  
     
EGET KAPITAL OCH SKULDER     
EGET KAPITAL     
Stiftelsekapital  10 000 10 000  
Ändamålsbestämda medel 2 139 120 167 472  
Balanserat resultat  10 919 11 184  
  160 039 188 656  
     
SUMMA EGET KAPITAL  160 039 188 656  
     
SKULDER     
Kortfristiga skulder     
Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag 2 8 520 14 223  
Leverantörsskulder  227 451  
Skatteskulder  21 11  
Övriga skulder  196 121  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 1 740 1 748  
  10 704 16 554  
     
SUMMA SKULDER  10 704 16 554  
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  170 743 205 210 
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 Stiftelse- Världens  Musik- Radio- Kronpr.  Särskilda Balanserat Totalt eget  
 kapital Barn hjälpen hjälps- Victorias  medel kapital kapital
    fonden fond
         
Ingående balans 10 000 83 843 47 027 570 30 627 5 405 11 184 188 656 
         
Nettoförändring  -23 511 85 -223 225 -4 929 28 352 0 
ändamålsbestämda medel
         
Årets resultat       -28 617 -28 617 
         
Utgående balans 10 000 60 332 47 112 347 30 852 476 10 919 160 039  
        

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel

KASSAFLÖDESANALYS

Tkr    
 2019 2018  
Den löpande verksamheten  
Verksamhetsresultat -29 388 -11 268
Avskrivningar 483 404
Förlust vid utrangering av inventarier  
Erhållen ränta 771 719
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten 
före förändringar av rörelsekapital -28 135 -10 145
  
Ökning-/Minskning+ av övriga kortfristiga fordringar 1 548 2 365
Ökning+/Minskning- av beviljade medel -5 703 1 199
Ökning+/Minskning- av leverantörsskulder -224 260
Ökning+/Minskning- av övriga kortfristiga skulder 77 -675
  
Kassaflöde från den löpande verksamheten -32 436 -6 996
  
Investeringsverksamheten  
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -528 -369
Ökning-/Minskning+ av finansiella anläggningstillgångar -1 235 3 900
  
Kortfristiga placeringar -10 000 -30 000
  
Kassaflöde från investeringsverksamheten -11 762 -26 469
  
Årets kassaflöde -44 198 -33 465
Likvida medel vid årets början 146 248 179 713

Likvida medel vid årets slut 102 050 146 248
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NOTER  

Not 1 
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med 
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). 
Redovisningsprinciperna är, om inget annat anges, 
oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen

Redovisning av intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som 
erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av 
gåvor intäktsförs som huvudregel enligt kontantprincipen 
när gåvan sakrättsligt är genomförd. I den mån det på 
balansdagen finns löften om gåvor intäktsförs dessa 
efter individuell prövning. Tillgångar som doneras till 
Radiohjälpen ska avyttras snarast möjligt. I samband med 
att den donerade tillgången realiseras redovisas intäkten i 
posten insamlade medel.

Insamlade medel
Till posten insamlade medel räknas mottagna gåvor 
från privatpersoner och företag. Till insamlade medel 
räknas även testamentsgåvor och donationer. Med gåva 
avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk 
motprestation.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan 
hänföras till Radiohjälpens uppdrag enligt stadgarna. 
I ändamålskostnader ingår beviljade medel för projekt, 
kostnader för information och upplysning samt 
fördelade lönekostnader till den del de är att hänföra till 
ändamålsarbetet. 

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför 
sig till insamlingsarbetet och som varit nödvändiga 
för att generera intäkter. Hit räknas bland annat 
kostnader för insamlingsappeller, programkostnader, 
tackkort, insamlingsbössor, kostnader för Radiohjälpens 
betalningslösningar (t.ex. Payex, Loomis, Sinch samt 
fördelade lönekostnader till den del de är att hänföra till 
insamlingsarbetet).

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som 
behövs för att administrera stiftelsen. Administrationen 
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Här 
ingår bland annat kostnader för administrativ personal, 
revision och andra löpande kostnader för kansliet.

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala 
avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de 
anställda utför tjänster.

Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som 
avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen 
tjänas in.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till 
anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas 
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar enligt 
plan. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 
nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas:
Immateriella tillgångar från och med 2016 3 år
Immateriella tillgångar till och med 2015 5 år
Inventarier    5 år

Finansiella tillgångar
Kortfristiga placeringar innehas med avsikt att behålla 
dem till förfall och värderas till anskaffningsvärdet. 
Finansiella anläggningstillgångar värderas till 
anskaffningsvärdet minskat med eventuella 
nedskrivningar. Nedskrivning görs om anskaffningsvärdet 
överstiger marknadsvärdet och om värdenedgången kan 
antas vara bestående. 

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Ändamålsbestämda medel
De gåvor som vid bokslutet ännu inte beviljats av 
styrelsen redovisas som ändamålsbestämda medel under 
eget kapital. För en mer detaljerad information se även 
sammanställningen av förändring eget kapital.

Skuld för beslutade ej utbetalda bidrag
När Radiohjälpens styrelse fattar beslut om att bevilja 
medel till en organisation redovisas detta som kostnad 
och skuld. I de fall Radiohjälpens styrelse fattat beslut om 
utbetalning av bidrag och meddelat mottagaren men inte 
verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en 
kortfristig skuld.

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta 
metoden dvs. den utgår från Radiohjälpens 
verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar 
endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. 
Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och 
banktillgodohavanden, kortfristiga placeringar som dels är 
utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, 
dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller 
har en kortare återstående löptid än tre månader från 
anskaffningstidpunkten.
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Not 2

VÄRLDENS BARN 2019 2018
Disponibelt vid årets början 83 843 85 286
  
Insamlade medel 62 442 86 789
(varav testamenten) (2 502) (10 054)
Återförda/återbetalda medel 1 887 3 370
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -83 166 -85 003
Beviljade medel, ej utbetalda  -1 234
 -83 166 -86 237
  
Information -856 -758
Övriga ändamålskostnader -1 008 -702
 -1 864 -1 460
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -2 810 -3 905
  
Årets resultat -23 511 -1 443
  
Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 60 332 83 843

  
MUSIKHJÄLPEN  
Disponibelt vid årets början 47 027 73 085
  
Insamlade medel 51 423 51 845
Återförda/återbetalda medel 1 857 1 325
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -46 327 -65 168
Beviljade medel, ej utbetalda -700 -8 404
 -47 027 -73 572
  
Information -1 100 -858
Övriga ändamålskostnader -954 -650
 -2 054 -1 508
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -4 114 -4 148
  
Årets resultat 85 -26 058
  
Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 47 112 47 027

  
RADIOHJÄLPSFONDEN  
Disponibelt vid årets början 570 491
Överfört från eget kapital enligt 
styrelsebeslut mars 2018  1 830
  
Insamlade medel 4 557 3 831
(varav testamenten) (273) (912)
Återförda/återbetalda medel 721 849
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -2 344 -3 317

Beviljade medel, ej utbetalda -2 227 -2 262
 -4 572 -5 579
  
Övriga ändamålskostnader -565 -546
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -365 -306
  
Årets resultat -223 -1 751
  
Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 347 570

  
KRONPRINSESSAN VICTORIAS FOND  
Disponibelt vid årets början 30 627 16 491
  
Insamlade medel 8 674 18 835
(varav testamenten) (4 562) (10 916)
Återförda/återbetalda medel 702 667
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -3 228 -1 846
Beviljade medel, ej utbetalda -4 742 -1 506
 -7 970 -3 352
  
Information -37 -39
Övriga ändamålskostnader -450 -468
 -487 -507
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -694 -1 507
  
Årets resultat 225 14 136
  
Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 30 852 30 627
  

Tack vare bidrag från Kronprinsessan 
Victorias fond kan alla vara med och segla.  
FOTO: VINDENS VÄNNER
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SÄRSKILDA MEDEL   
Disponibelt vid årets början 5 405 2 021
  
Insamlade medel 11 808 8 333
Hungerhjälpen (82) (3 064)
Indonesien  (613)
Jemen (6 412) (3 692)
Katastrofer (1 188) (939)
Östersjön/Vår Planet  (6)
Öronmärkta medel (91) (18)
Springhjälpen (1 565) (0)
Afghanistan (137) (0)
Afrika (Idai) (1 519) (0)
Flykt (Syrien) (813) (0)
  
Återförda/återbetalda medel 57 1 679
  
Ändamålskostnader  
Beviljade medel, utbetalda -16 235 -5 480
Beviljade medel, ej utbetalda -91 -816
 -16 325 -6 296
  
Insamlings- och administrations-  
kostnader -469 -332
  
Årets resultat -4 929 3 384
  
Ändamålsbestämda medel att 
bevilja vid årets slut 476 5 405
  
Summa insamlade medel 138 903 169 633

   
Not 3 
Insamlade medel 2019 2018 
Gåvor som redovisats i 
resultaträkningen   
Allmänheten 129 224 158 381
Företag 9 679 11 252
Summa 138 903 169 633 
 
Antalet volontärtimmar under året uppgår till 398 timmar 
(379 timmar) fördelat på 225 timmar  (199 timmar) avseende 
styrelsen som ej erhåller arvode, 16 timmar (21 timmar) för 
Världens Barn och 144 timmar (144 timmar) för Musikhjälpen.  
Under 2017 tillsattes en arbetsgrupp med ett uppdrag att bland 
se över kriterier för den nationella verksamheten. Totalt lade 
gruppen ned 13 timmar ( 15 timmar) utan ersättning. Värdet av 
dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.  
 
Totala insamlade medel 
består av följande 2019 2018
Gåvor som redovisats i 
resultaträkningen 138 903 169 633
Gåvor som inte redovisats i 
resultaträkningen 0 0
Summa 138 903 169 633

Stiftelsen Radiohjälpens kansli sitter i lokaler som ägs av 
Sveriges Radios Förvaltning AB (SRF). SRF är en del av public 
service och ägs av Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB 
och Sveriges Utbildningsradio AB. SRF äger fastigheter i vilka 
SVT, SR och UR bedriver verksamhet och de interndebiteras 
hyra för de lokaler de nyttjar. Den fastighet som Radiohjälpens 
kansli sitter i ingår i SVT:s lokalhyra och Radiohjälpen betalar 
därmed inget för detta. Värdet av hyran har inte redovisasts i 
resultaträkningen.

Not 4 
Anställda och personalkostnader   
 
Medelantalet anställda 2019 2018  
 
Kvinnor 7,8 8,5  
Män 1,7 0,1  
Summa 9,5 8,6  
 
Styrelseledamöter och ledande befattningshavare   
Styrelseledamöter (varav män)  7(4) 7 (4)  
Generalsekreterare (varav män) 1(0) 1(0)  
   
Löner och andra ersättningar    
 
Styrelse 0 0  
Generalsekreterare 1 056 860  
Övriga anställda 3 750 3 569  
Summa 4 806 4 429  
   
Sociala kostnader 2 256 2 107  
(Varav pensionskostnader exkl. löneskatt) (601) (525) 
 
Ingen ersättning utgår till styrelsen. Generalsekreteraren 
erhåller en månadslön på 86 900 kronor (85 000 kronor). Av 
pensionskostnaderna avser 334 tkr (249 tkr) Radiohjälpens 
generalsekreterare. Generalsekreteraren har en uppsägningstid 
på sex månader från arbetsgivarens sida. Vid egen uppsägning 
är uppsägningstiden sex månader.    
 
Not 5 
Ersättning till revisor    
 
Radiohjälpen anlitar revisionsbyrån PwC. Ersättning till revisor 
uppgår under 2019 till 149 tkr (140 tkr) för revisionsuppdrag.  
År 2018  Radiohjälpen anlitade PwC för en kartläggning inför 
Radiohjälpens implementering av GDPR som kostade 201 tkr.  
 
Not 6 
Resultat från övriga värdepapper 2019 2018

Resultat vid utdelning och försäljning 445 453  
Ränteintäkter placeringar/konton 326 264  
Övrigt 0 3  
 771 719  
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Not 7 
Immateriella tillgångar 2019-12-31 2018-12-31  
   
Ingående anskaffningsvärden  2 110 1 741  
Årets inköp 528 369  
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  2 637 2 110  
Ingående avskrivningar -1 621 -1 217  
Årets avskrivningar enligt plan -483 -404  
Utgående ackumulerade avskrivningar -2 104 -1 621  
  
Utgående redovisat värde 534 489  
 
Not 8 
Kortfristiga placeringar 2019-12-31 2018-12-31  
 
SBAB, ettåriga räntegivande 
placeringskonton  40 000 30 000  
Summa 40 000 30 000  
 
Not 9 
Långfristiga 
värdepappersinnehav 2019-12-31 2018-12-31  
 
Ingående anskaffningsvärden 18 069 21 469  
Förvärv 1 930 0  
Försäljningar och utrangeringar 0 -3 400  
Utgående anskaffningsvärden 19 999 18 069  
   
Utgående redovisat värde 19 999 18 069  
  
Specifikation av 
värdepapper Redovisat värde Marknadsvärde 
Ränte/obligationsfonder 10 499 10 302  
Aktiefonder 9 500 10 796  
Summa 19 999 21 098  
   
Not 10 
Andra långfristiga fordringar 2019-12-31 2018-12-31  
 
Ingående anskaffningsvärde 695 1 195  
Tillkommande fordringar  100  
Amorteringar och omföring till 
övriga kortfristiga fordringar -695 -600  
Utgående anskaffningsvärde 0 695  
 
Utgående redovisat värde 0 695  
   
Not 11 
Förutbetalda kostnader och 
upplupna intäkter     2019-12-31 2018-12-31  
 
Upplupna intäkter Världens Barn 3 043 2 512  
Upplupna intäkter Musikhjälpen 3 853 5 530  
Upplupna intäkter Radiohjälpsfonden 53 55  
Upplupna intäkter Postogram 22 0  
Upplupna intäkter Victoriafonden 10 12  
Upplupna intäkter Särskilda medel 22 490  
Förutbetalda kostnader/upplupna räntor 438 269  
Summa 7 441 8 868  

Not 12 
Likvida medel 2019-12-31 2018-12-31  
 
Kassamedel 20 11  
Banktillgodohavanden 102 030 146 237   
Summa  102 050 146 248  
 
Banktillgodohavanden är placerade hos svenska banker. Inga 
krediter finns.    
 
Not 13 
Upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter 2019-12-31 2018-12-31  
 
Semesterlöner 203 205  
Upplupna sociala avgifter inkl 
särskild löneskatt 340 330  
SVT Musikhjälpen 1 030 1 030  
Övriga poster 168 183  
Summa 1 740 1 748 
 
Not 14 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Den nya webbplatsen lanseras under januari 2020.
Det nya elektroniska verksamhetssystemet förutses  
implementeras under 2020.

Den nationella verksamheten förutses övergå till en ansök-
ningsomgång under 2020, i syfte att ytterligare effektivisera 
verksamheten.

Med anledning av den pandemi av Covid-19 som nu råder  
förutses stora konsekvenser för Radiohjälpens verksamhet.  
De flesta aktiviteter på nationell nivå kommer behöva flyttas. 
Även internationellt förutses betydande påverkan på projekt-
implementeringen. Även Radiohjälpens insamlingsprogram  
kan komma att påverkas under 2020.
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Radiohjälpen, org.nr 802007-9755
 

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Stiftelsen Radiohjälpen för år 2019.

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 2019 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 International Standards 
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i 
övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen och generalsekreteraren som 
har ansvaret för den andra informationen. Den 
andra informationen består av Årsberättelse 2019 
(men innefattar inte årsredovisningen och vår 
revisionsberättelse avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig 
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid 
denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om 
informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga 
felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende 
denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera i 
det avseendet.

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. 
Styrelsen 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 
och generalsekreteraren 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. 

Revisorns ansvar
Våra 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 våra 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 vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi 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 våra 
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 vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 
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interna kontroll som har betydelse för vår revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens och 
generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen 
och tillhörande upplysningar.

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
och generalsekreteraren använder antagandet om 
fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser 
eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel 
om stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. 
Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 
eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera 
uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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.

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

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 år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna 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 
Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till 
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt 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.

Revisorns 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 vi 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 vår 
professionella 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 3 april 2020
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Camilla Samuelsson  
Auktoriserad revisor 
 

Victor Brusewitz
Utsedd av regeringen för SVT
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