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Styrelsenför FöreningenBorneoOrangutanSurvival Sweden(BOS) far härmedavgeårsredovisningftir
räkenskapsåret
2008.

Förvaltningsberättelse
Ändamål
FöreningenBorneoOrangutanSurvival (BOS) Swedenär en ideell fiirening och en
välgörenhetsorganisation
som har till syfte att verka fiir orangutangernas
överlevnadoch ftir bevarandet
av deraslivsmiljöer i Indonesien.I dettaingår att arbetaftir en hållbar utveckling,miljömässigt,
ekonomiskioch socialt,tillsammansmed Indonesienslokalbefolkning.
Information om ftireningen Borneo Orangutan Survival
På plats i Bomeo, där huvudverksamheten
finns, driver BOS bla två rehabiliteringscentra
diir
orangutangema
tas omhandtill dessatt de är redo att släppasut i vildmarken.BOS arbetarävenmed
naturskyddoch skogplantering.
BOS Swedentillhör den internationallaorganisationen
BOS Internationalsom är en paraplyorganisation
för de olika BOS-kontorenrunt om i världen.I BOS Swedensuppgifter ingår att i Sverigespridaintresse
och informeraom problematikenkring orangutangernas
överlevnad,genomtill exempelftiredrag,
utställningaroch via internetsamtgenomatt erbjudasymboliskaadoptioner.Syftet är att samlain
pengarför att stödjaverksamhetenpå Bomeo och i Sverige.
BOS Swedensamarbetarmed BOS-föreningari andraländeroch andraorganisationerför att uppnå
dessasyften.Arbete sker med fredliga medeloch ftireningenär politiskt och ekonomisktoberoende.
BOS SwedenerQuderfiiljande produklerfiir att kunnasamlain pengartill verksamheten:symboliska
adoptionerav orangutanger(minst 75 kr per månad/900kr per år), medlemskapi ftireningen(300 kr per
år), gåvatill ftireningen(valfritt belopp),och sk enskildaadoptioner.Enskildaadoptionerinnebäratt
man kan betalahela årskostnaden
ftir en orangutang,20.000SEK, och man blir då ensamfaderom denna
orangutang.
På den svenskahemsidanfinns en länk till BOS Tysklandshemsidapå vilken man har möjlighet att
köpa symboliskregnskog(3 eurosper kvadratmeter).De pengarsom kommer in ftir köp av regnskog
redovisashos BOS Tyskland eftersomden organisationendriver dennatjänst,men skickasnedtill
skogprojektenpå Bomeo. Eftersomsvenskapersoneranvändersig av dennatjänst hjälper svenskamatill
att skapany regnskognerepå Bomeo.
BOSINTERNATIONAL
BOS Intemationalssyfte är att draupp riktlinjer fiir hur insamlingarbetetskall genomforasi de nationella
kontoren.BOS Intemationalär insamlingsenhet
ftir organisationenoch hjälper BOS Indonesienatt fii ut
sinabudskapom orangutangemas
situationtill restenav världen.
BOS Internationalhar genomgåttbetydandestrukturellaföråindringarunder2008. Man har fått sttid från
bl a World Societyfor the Protectionof Animals (WSPA). Detta stöd innebär,förutom pengar,hjälp att
byggaupp hela BOS till en mera självständingorganisation.Såledeshar WSPA lagt resurserpå att
hjälpaBOS att komma fram till en ny organisatoriskstruktur.Bland annathar BOS Internatiohali slutet
av 2008 bytt namntill BOS Global.
A ndra förändringarär klarareriktlinjer för varumärket,hur våra produkterser ut och att adoptioner
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kommer atlvaraden främstaproduklen.. Under 2009 och 2010 skall samarbetetmellan de olika BOSenheternafördjupasytterligarebla med hjälp av en gemensamwebportal,sammadesignoch samma
berättelser.Detta kommer bla att ledatill en enklareadministrationav medlemmar,utskick och
kampanjer.Allt dettaför att ft)renklafiir medlemmamaoch ftir att ge en bättreservice'samtatt ftlrbättra
uppdateringarom hur det går ftir orangutangerna.
Aktiviteter 2008 ftir BOS Sweden
Administration och ekonomi
Föreningenhar fortsattmed att byggaupp infrastrukturenfiir BOS Swedenunder 2008.Hemsidanhar
förbättratsbl a genomatt det har blivit lättare(ftine klick) att göra anmälningarft)r adoptioner.Vi
har byggts
erbjudernu ävenen tre månadersadoptionfor 225 kr. Den bakomliggandemedlemsdatabasen
ut ftir att kunna skapaen battreOverblickoch för att underlättaadministrationen.
Undertiden från december2007till december2008 har antaletnamn i föreningensgivarregisterökat
och 1713 är adoptioner.
frän427 till 193l. Av dessaär ll2 st medlemmar, 106är enskildapenninggåvor
Gåvortill ftireningenvarieradei storlek från 50 kr till 5000kr. Insamlademedelresulteradei en total
intäkt på | 143 401kr. Av dessanamn är 657personerregistreradeatt betalavia autogiro.Målet är att få
såmångasom möjligt att användaautogiroeftersomdet innebären regelbundeninkomst för föreningen.
Föreningenfick en gåva av KlättermusensEnvironmentalSupportProjectpå 60000kr som i enlighet
med givarenvilja gick direkt till BOS Foundation,den indonesiskadelenav organisationen.Ett annat
fiiretaghar gjort tre enskildaadoptioneroch betalaralltsåsammanlagt60000kr per år fiir dessa.
Föreningenfick 90000-kontoi maj 2008.
Under 2008 har BOS Swedenskickat621 310,00kr till BOS Foundationi Indonesienför att stödja
ändamåletaIt räddaorangutangemaoch deraslivsmilj ö, regnskogen.
Adoptivföräldrarnafår varje år två uppdateringarom just sin orangutang,två generellauppdateringar
om verksamhetenpå Bomeo och ffra nyhetsbrev.Medlemmamafär fyra nyhetsbrev.Alla dessa
uppdateringaroch nyhetsbrevkan numeraladdashem direkt från hemsidannär man har registreratsig.
Detta i ett ftirsök att sparaså mycket pappersom möjligt. För de personersom inte har tillgång till
med vanlig post.
intemet skickasinformationspaketen
Media
Under2008 har en danskoch en engelskTV-dokumentärom verksamhetenpå Borneovisatspå svensk
TV. I sambandmed bådautveckladeskampaj-sajteroch en reklamkampanjför att leda ytterligaretrafik
till hemsidan,med fiirhoppning om att öka antaletadoptioner.Tyvärr visadesden danskadokumentåiren
samtidigtsom en svenskVM-match i fotboll så utfallet blev inte riktigt så bra som vi hadetänkt oss.
BOS Swedeninleddeunder2008 ett fruktbart samarbetemed Expressenvilket gav upphovtill ett stort
antalartiklar bådei tidningenpå derashemsida.I snitt kundeman riikna med ca 100nya adoptionerper
artikel i Expressen.BOS Swedenhar haft 8 artiklar i Expressenunder åretsom gått.
Andra tidningsreportageinkluderadeatt MattiasKlum, adjungeradstyrelsemedlemoch välkänd
naturfotografrestetill centreti Borneooch hansbilder därifråningick i en 40-sidig artikel i National
Geographic(nr 14,2008). Dessutomglorde Scanorama,SAS flygtidning, gjorde en sk greenissuei maj
2008 där l0 sidor ingick om BOS och vår verksamhetoch inkluderadeen uppmaningatt adopteraen
orangutang.Bådadessaartiklar resulteradei månganya adoptioner.Ett tredje reportagevar bn artikel av
och med styrelseledamoten
Emma Pernaldi tidningenAmelias decembernummersom skapade
uppmärksamhet
kring möjlighetenatt ge bort adoptioneri julklapp.
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Kampanjer
Föreningenhar utvecklatdiversekampanj-sajterpå hemsidanför att skapauppmärksamhetkring
kampanjeri sambandmed TV-program eller tidningsartiklar.Dessasajterhar hjälpt till att locka folk till
hemsidanefter att ha läst eller sett informationom BOS i tidningar eller på TV.
I sambandmedjulfirandet tog BOS fram ett sk e-vykort som folk kunde skickatill vänneroch bekanta
och uppmanadem att adoptera.Liksom under2007 gick antaletadoptionerupp i sambandmed
julfirandet.
BOS gjordeen kampanji samarbetemed Traderapå nätetdär folk fick bjuda på ett sk orangutangpaket
som inkluderadecertifikat, film och ett gosedjur.
Norge
Under 2008 fick BOS Swedeni uppdragav BOS Internationalatt startaupp verksamheteni Norge.Vi
vissteatt de TV-programsom hadevisatsi Sverigeävenskulle visasi Norge. BOS Swedens
fick i uppdragatt göraen likadanwebsidafiir Norge och BOS Swedenstod fiir
internetutvecklare
kostnaden.Tyvär leddeinternafrirändringarinom BOS Intemationaltill att vi inte kundelanserasidan
och verksamheteni Norge under2008.Dock finns hemsidankvar och kommer att användasså snart
BOS Intemationalanseratt vi är redo att ge ossut på en marknadtill.
Uneckling av organisationen
med hjalp av ett antal frivilliga. Under
Verksamhetenhar till störstadel drivits av generalsekreteraren
dZirmed
har fiireningenadminstrativaplatsäven
generalsekreteraren
och
till
Skåne
2008
flyttade
hösten
närheten
till
det
danskakontoret.
bl
a
med
har
inneburit
ftirdelar
flyttats dit. Detta
Aktiviteter 2009 ftir BOS Sweden
2008togs det fram en ny struktur för hela den internationellaorganisationen.Under 2009 kommerdenna
nya strukturfrån BOS Global att implementerasvilket ävenkommer att innebären del förändringarfiir
den svenskaft)reningen.Riktlinjerna för hur vi skall arbetainom Sverigekommer att komma fran BOS
Global.Detta gör att vi under2009 kommer att testaolika produkteroch systeminom den utlagda
riklningen för att se vad som fungerari Sverigeoch vad som kanskeinte fungerar. Detta för att
maximeradet som vi erbjudertill medlemmarnaoch filr att göra organisationenännumera attraktivatt
stödja.Styrelsensroll kommer att ändrasnågot.Antalet personersom är delaktigai det dagligaarbete
vilka
kommeratt minskasoch istället hoppasvi kunnainbjudafler kändapersonersom ambassadörer
och varftir det är viktigt att göra någotför
ftireningenutåt och prataom sitt engagemang
kan representera
orangutangema.
kommer delvis att få ändradeuppgifter inom BOS Global och kommer diirftir att
Generalsekreteraren
fokuserasin tid i början av 2009 på att byggaupp ett systemmed anställdadär Arbetsftrmedlingengår
Detta innebäratt föreningengår från allvar en ideell
in och betalaren stor del av lönekostnaderna.
föreningsom i mångtoch mycket har fungerattack vare ideellt arbetetill en ideell fiirening med en eller
kommeratt se ut hur beror på ftirhandlingarmellan
två anställdapersoner.Exakt hur anställningsformen
föreningenoch facket,men styrelsenhar uttryckt en önskanom det skall vara projektanställningar.
Såledeskommer 2009 att inneb2iramycket arbetebakomkulissernaoch kanskeinte ge BOS lika mycket
utrymmei mediasom vi hadeunder2008.Förhoppningenär att dettahjälper ossatt byggaeqrstabil
grund ftir framtidendåirftireningeninte blir lika beroendeav storadonatorerutan istället kan få in många
smågivare.Vidare strävarfiireningenmot att vår servicetill våra medlemmarhela tiden förbättras,samt
att det vi gör i Sverigekommer att hjälpa arbetet på Borneo.
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Föreningensresultat och stlillning i öwigt framgår av efterfiiljande resultat- och balansråikningmed
tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Not

2008-01-01
-2008-12-31

2007-02-06
-2007-r2-3

| 143401
t r43 401

2 2 63 3 6
226336

-336420
0
420
-336
806981

-97234
0
234
-97
129102

-621310
7 ll
-620599
186382

0
0
0
129102

Resultat ftire skatt

186382

r29 102

Skattpå åretsresultat
Årets resultat

0
186382

0
129r02

Nettoomsättning

Rörelsenskostnader
Övriga externakostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Bidrag siinttill BOS Intemationali Indonesien
Övriga ränteintäkier och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
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Balansräkning

2008-12-31

2007-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassaochbank

325 484

129t03

t29 102
1 8 63 8 2
315484
315 484

0
r29 t03
r29 r03
t29 t03

l0 000

0

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Egetkapital
Fritt egetkapital
Balanserad
vinstellerförlust
Äretsresultat
Summaegetkapital
Kortfristiga skulder
Upplupnakostnaderochftirutbetaldaintäkter

325 484

129103

Ställila säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsftirbindelser

Inga

Inga

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings-och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningenhar upprättatsenligt årsredovisningslagen
och med tillampandeav allmännaråd,
rekommendationer
samtuttalandenfrån Bokföringsnämnden.
För de fall allm?intråd från
Bokftiringsnämndensaknasfiir en för föreningenväsentligfrägahar vägledninghämtatsfran
Redovisningsrådets
rekommendationersamtuttalandenfrån dessakutgrupp.
Övriga tillgångaroch skulderhar upptagitstill anskaffningsvärden
där inget annatanges.
Redovisningsprincipema
är oföriindradejämftrt med ftiregåendeår.

\---l

Intäktsredovisning
Inkomstenredovisastill verkliS värdeav vad ftiretagetfått eller kommer att fä. Det innebäratt
föreningenredovisarinkomstentill nominellt värde(fakturabelopp)om fdreningenår ersättningi
likvida medeldirekt vid leveransen.Avdrag görs ftir låimnaderabatter.
Erhållna bidrag redovisas till verkligt värde och under den period den inflyter. Några bidrag i
annan form iin likvida medel har inte erhållits varfiir de är redovisade till nominellt värde.
minskatmed ackumuleradeavskrivningarenligt
Anläggningstillgångarredovisastill anskaffningsvärde
plan och eventuellanedskrivningar.
Avskrivning sker linjärt över den ftirväntadenyttjandeperioden
med hänsyntill viisentligtrestvåirde.
Följandeavskrivningsprocent
tillämpas:
Maskineroch andratekniskaanläggningar
Fordringar
Fordringarhar upptagitstill de beloppvarmedde beräknasinflyta.
-/
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Noter
Not l Nettoomsättningensfiirdelning
2008

Gåvorfrån allmänheten
Gåvor från företag

v

1 023401
r20000
| 143401

Not 2 Arvode till revisorer
och bokftringen samtstyrelsens
Med revisionsuppdragavsesgranskningav årsredovisningen
ftirvaltning,övriga arbetsuppgiftersom det ankommerpå bolagetsrevisor att utföra samtrådgivningeller
annatbiträdesom föranledsav iakttagelservid sådangranskningeller genomftirandetav sådanaövriga
Allt annatär övriga uppdrag.
arbetsuppgifter.

"--/

2008
Johan Pahn Revisionsbvrå AB
Revisionsuppdrag

r0 000
10000

Not 3 Anställda och personalkostnader
ochnågralönerharej utbetalats.
Bolagetharintehaftnågraanställda
Not 4 Skatt på årets resultat
ochbetalardärftjr ej skatt.
Föreningenansesbedrivaallm?innyttigverksamhet
\.v/

:v

2007

Not 5 Förändring av eget kapital
Årets
Balanserat
resultat resultat
129103
Beloppvid åretsingang
av
Disposition
129103 -129103
resultat:
ftiregåendeårs
186382
Åretsresultat
129103 186382
Beloppvid åretsutgång

2007
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Revisorspåteckning
har lämnats2009-05-28.
Vår revisionsberättelse

JochumEjlertsson
Revisor
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Revisionsberättelse
Till iliireningsstämman

i F'öreningen Borneo Orangutan

Suryival Sweden (BOS)
Org.nr 802435-6613

Vi har granskat årsredovisningenoch bokftiringen samt styrelsensftirvaltning i FöreningenBorneo
Orangutan Survival Sweden(BOS) for räkenskapsåret2008. Det är styrelsen som har ansvaretftir
räkenskapshandlingarnaoch ftirvaltningen och ör att årsredovisningslagentillämpas vid upprättandetav
årsredovisningen.Vårt ansvarär att uttala oss om årsredovisningenoch ft)rvaltningen på grundval av vår
revision.
Revisionen har utftjrts i enlighet med god revisionssedi Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomftirt revisionen for att med hog men inte absolut säkerhetftirsäkra oss om att årsredovisningeninte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagenfor belopp
I en revision ingår också att pröva
och annan information i råikenskapshandlingarna.
tillämpning
av dem samt att bedöma de betydelsefulla
redovisningsprincipernaoch styrelsens
uppskattningar som styrelsengjort när de upprättat årsredovisningensamt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen.Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och ftirhållanden i
foreningen fiir att kunna bedöma om någon styrelseledamothandlat i strid med årsredovisningslagen
eller foreningens stadgar.Vi anseratt vår revision ger oss rimlig grund ftir våra uttalandennedan.
Årsredovisningen har upprättatsi enlighet med årsredovisningslagenoch ger en rättvisandebild av
ftireningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssedi Sverige. Förvaltningsberättelsen
är ftirenlig med årsredovisningensövriga delar.
Styrelsensledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med ftireningens stadgar.Vi tillstyrker
att fiireningsstämmanbeviljar styrelsensledamöter ansvarsfrihetftir räkenskapsåret.
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