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WSPA Sverige, 802447-4481

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten

WSPA Sverige är en ideell förening som startades 2009. Enligt stadgarna har 

föreningen som ändamål att beskydda djur över hela världen genom att sprida 

kunskap om och verka för respekt för skydd av djurens välfärd.

Föreningen verkar genom upplysnings- och informationskampanjer, lobbying och 

djurskyddsprojekt över hela världen. Arbetet bedrivs i överensstämmelse med vad

som gäller för, och i samarbete med, World Society for the Protection of Animals,

WSPA UK och andra WSPA-föreningar i övriga världen.

WSPA Sverige har 90-konto (90 01 74-4) och står därmed under kontroll av Svensk 

Insamlingskontroll.

Väsentliga  händelser under räkenskapsåret

WSPA Sverige har under året öppnat ett kontor i Stockholm. Kontoret arbetar i första

hand med ändamålsfrågor, men information och kommunikation med givare och

andra intresserade tillhör också de prioriterade arbetsuppgifterna. Inrättandet av 

kontoret har markant stärkt föreningens möjligheter att bedriva sin verksamhet.

Under året har WSPA Sverige arbetat tillsammans med WSPA International och andra 

föreningar för att öka kunskapen och sprida informationen om behovet av bättre

välfärd för renar i Norden. Arbetet ledde till stort genomslag i Norden och uttalanden

från personer i ansvarsställningar om att välfärden ska förbättras.

WSPA Sverige har varit mycket engagerad i djurskyddsprojekt över hela världen. Vi har

särskilt engagerat oss i arbetet med att vaccinera hundar på Bali mot rabies och för

björnarnas välfärd över hela världen, främst då det gäller björnar som utnyttjas för 

gallproduktion eller i underhållningssyfte. Vi har genom informationsspridning ökat

kunskapen i Sverige och vi har bidragit med ekonomiska medel. Andra internationella

djurskyddsprojekt som vi har engagerat oss i genom informationsspridning och genom 

att bidra med ekonomiska medel är arbete för arbetsdjur och gatuhundar.

WSPA Sverige har etablerat en god kontakt med riksdagen, regeringen, regerings-

kansliet, med myndigheter som arbetar med djurskyddsfrågor och med universiteten.

Under året var vi en av talarna vid Jordbruksverkets årliga djurskyddskonferens. Vi har

också anlitats som föreläsare vid ett flertal tillfällen av Sveriges lantbruksuniversitet,

där vi har informerat och utbildat studenter om global djurvälfärd.
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WSPA Sverige, 802447-4481

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

Efter räkenskapsårets slut har WSPA Sverige inrättat två tjänster, en som ansvarig för 

information och kommunikation samt en som kontorsassistent. Syftet med tjänsterna 

är att stärka vårt ändamålsarbete och vårt arbete gentemot media samt vår

kommunikation med givare och andra sympatisörer.

WSPA Sverige har också inlett ett arbete för att introducera den internationella 

kampanjen "Animals Matter" i Sverige. Tanken är att kampanjen ska fungera som en 

röd tråd i vårt utåtriktade arbete. Vi har också påbörjat arbetet med att stärka stödet 

bland svenska politiker för att FN ska anta en deklaration om djurs välfärd. Sveriges

regering har sedan några år tillbaka ställt sig bakom en sådan deklaration.

Vi har också fortsatt vårt arbete för bättre djurvälfärd inom renhållningen. Vi har 

bland annat fått en skrivelse från landsbygdsminister Eskil Erlandsson, där han

lovordar vårt arbete och där han skriver att vår dokumentation av renhållningen är

viktig samt att han välkomnar debatten om renarnas välfärd.

Inom flera av de internationella djurskyddsprojekt som vi har stött har stora

framgångar nåtts. Bland annat har fyra björnar räddats undan liv där de tvingats att 

delta i hundkamper. Nu lever de naturliga liv i ett reservat som WSPA byggt upp.

Vi har också arbetat för att stärka WSPA:s verksamhet med mobila veterinärkliniker i 

områden där djur behöver vård.

För att stärka vår kommunikation med våra givare har vi inlett arbetet med ett program

som heter Animal Protector, och som är framtaget av WSPA International. Sverige

kommer att bli det andra landet i världen som inför programmet.

Resultat och ställning

Vad beträffar föreningens resultat och ställning hänvisas till efterföljande resultat- och

balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
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WSPA Sverige, 802447-4481

RESULTATRÄKNING

2009-07-15

Not 2010-12-31

Intäkter

Penninginsamlingar 2 279 094

Bidrag från organisationer 369 250

Summa intäkter 2 648 344

Kostnader 

Ändamål 1,2,3 -1 308 742

Insamling 1,2,3 -1 007 398

Administration 1,2,3 -117 180

Summa kostnader -2 433 320

Bruttoresultat 215 024

Resultat från finansiella poster

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 3 8

Resultat efter finansiella poster 215 032

ÅRETS RESULTAT 215 032
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WSPA Sverige, 802447-4481

BALANSRÄKNING

Not 2010-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 3 43 469

43 469

Finansiella anläggningstillgångar

Depositioner 4 175 000

175 000

Summa anläggningstillgångar 218 469

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Övriga fordringar 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 124 576

124 584

Kassa och bank 277 926

Summa omsättningstillgångar 402 510

SUMMA TILLGÅNGAR 620 979
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WSPA Sverige, 802447-4481

BALANSRÄKNING

Not 2010-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Fritt eget kapital  

Årets resultat 5 215 032

215 032

Summa eget kapital 215 032

Långfristiga skulder  

Övriga långfristiga skulder 175 000

175 000

Summa långfristiga skulder 175 000

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 183 145

Övriga skulder 24 077

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 725

230 947

Summa kortfristiga skulder 230 947

,

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 620 979

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda säkerheter Inga

Ansvarsförbindelser Inga
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WSPA Sverige, 802447-4481

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings-

nämndens allmänna råd.

 

Övriga redovisningsprinciper

Intäktsredovisning

Intäkter i form av gåvor och arv redovisas som regel då transaktionen är sakrättsligt 

genomförd. I de flesta fall sker detta då medlen erhålls.

Redovisning av kostnader

Kostnader bokförs normalt under det år de uppstår och i det fall faktura inte erhållts före

bokslutsdagen reserveras för kostnaden ifråga. I det fall föreningen har förpliktigat sig att

utföra en viss åtgärd bokförs detta som en kostnad då motparten meddelats beslutet. 

Ändamålskostnader

Indelningen av den funktionsindelade resultaträkningen överensstämmer med de 

kostnadsbegrepp som används av Svensk Insamlingskontroll.

Med ändamålskostnader avses kostnader nedlagda för att förverkliga föreningens ändamål.

Insamlingskostnader avser huvudsakligen kostnader för att föreningen ska kunna generera

externa intäkter. Administrationskostnader är främst kostnader som föreningen 

har för redovisning, medlemshantering, föreningsmöte, styrelse mm. 

Värderingsprinciper

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

Fordringar

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

Skatter

Föreningen är skattebefriad från inkomstskatt och betalar därför ej skatt på exempelvis 

redovisat resultat.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad

nyttjandeperiod.

Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier Nyttjandeperiod om 5 år
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WSPA Sverige, 802447-4481

NOT 1 Uppgifter om personal samt ersättningar till styrelse

Anställda och personalkostnader

 

Medelantalet anställda 2010

Kvinnor 0

Män 1

Summa 1

Löner och ersättningar 2010

Övriga anställda 156 000

Pensionskostnader 15 352

Styrelse 0

Summa 171 352

 

Sociala kostnader 52 737

Summa lönekostnader 224 089

NOT 2 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar

2010

Ändamålskostnader 11 594

Insamlingskostnader 1 450

Administrationskostnader 1 450

Totalt 14 494

NOT 3  Inventarier

2010-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 0

Årets anskaffningar 57 963

57 963

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början 0
Årets avskrivningar -14 494

-14 494

Bokfört värde 43 469
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NOT 4  Depositioner

2010-12-31

Hyresdeposition 175 000

NOT 5  Eget kapital  

Fritt eget

 kapital

Vid årets början 0

Årets resultat 215 032

Vid årets slut 215 032

Stockholm den 15 april 2011

Gitte Buchhave Sven Stensson

Ordförande Ledamot

Helen Brobeck

Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den                                      2011

Håkan Fjelner

Auktoriserad revisor
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