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Styrelsen för Föreningen Borneo Orangutan Survival Sweden (BOS) far härmed avge årsredovisning ftir
räkenskapsåret 2008.

F örvaltningsberättelse

Ändamål

Föreningen Borneo Orangutan Survival (BOS) Sweden är en ideell fiirening och en
välgörenhetsorganisation som har till syfte att verka fiir orangutangernas överlevnad och ftir bevarandet
av deras livsmiljöer i Indonesien. I detta ingår att arbeta ftir en hållbar utveckling, miljömässigt,
ekonomiski och socialt, tillsammans med Indonesiens lokalbefolkning.

Information om ftireningen Borneo Orangutan Survival

På plats i Bomeo, där huvudverksamheten finns, driver BOS bla två rehabiliteringscentra diir
orangutangema tas omhand till dess att de är redo att släppas ut i vildmarken. BOS arbetar även med
naturskydd och sko gplantering.

BOS Sweden tillhör den internationalla organisationen BOS International som är en paraplyorganisation
för de olika BOS-kontoren runt om i världen. I BOS Swedens uppgifter ingår att i Sverige sprida intresse
och informera om problematiken kring orangutangernas överlevnad, genom till exempel ftiredrag,
utställningar och via internet samt genom att erbjuda symboliska adoptioner. Syftet är att samla in
pengar för att stödja verksamheten på Bomeo och i Sverige.

BOS Sweden samarbetar med BOS-föreningar i andra länder och andra organisationer för att uppnå
dessa syften. Arbete sker med fredliga medel och ftireningen är politiskt och ekonomiskt oberoende.

BOS Sweden erQuder fiiljande produkler fiir att kunna samla in pengar till verksamheten: symboliska
adoptioner av orangutanger (minst 75 kr per månad/900 kr per år), medlemskap i ftireningen (300 kr per
år), gåvatill ftireningen (valfritt belopp), och sk enskilda adoptioner. Enskilda adoptioner innebäratt
man kan betala hela årskostnaden ftir en orangutang, 20.000 SEK, och man blir då ensam fader om denna
orangutang.

På den svenska hemsidan finns en länk till BOS Tysklands hemsida på vilken man har möjlighet att
köpa symbolisk regnskog (3 euros per kvadratmeter). De pengar som kommer in ftir köp av regnskog
redovisas hos BOS Tyskland eftersom den organisationen driver denna tjänst, men skickas ned till
skogprojekten på Bomeo. Eftersom svenska personer använder sig av denna tjänst hjälper svenskama till
att skapa ny regnskog nere på Bomeo.

BOS INTERNATIONAL

BOS Intemationals syfte är att dra upp riktlinjer fiir hur insamlingarbetet skall genomforas i de nationella
kontoren. BOS Intemational är insamlingsenhet ftir organisationen och hjälper BOS Indonesien att fii ut
sina budskap om orangutangemas situation till resten av världen.

BOS International har genomgått betydande strukturella föråindringar under 2008. Man har fått sttid från
bl a World Society for the Protection of Animals (WSPA). Detta stöd innebär, förutom pengar, hjälp att
bygga upp hela BOS till en mera självständing organisation. Således har WSPA lagt resurser på att
hjälpa BOS att komma fram till en ny organisatorisk struktur. Bland annat har BOS Internatiohal i slutet
av 2008 bytt namn till BOS Global.
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kommer atlvaraden främsta produklen.. Under 2009 och 2010 skall samarbetet mellan de olika BOS-

enheterna fördjupas ytterligare bla med hjälp av en gemensam webportal, samma design och samma
berättelser. Detta kommer bla att leda till en enklare administration av medlemmar, utskick och
kampanjer. Allt detta för att ft)renkla fiir medlemmama och ftir att ge en bättre service'samt att ftlrbättra

uppdateringar om hur det går ftir orangutangerna.

Aktiviteter 2008 ftir BOS Sweden

Adminis tration och ekonomi

Föreningen har fortsatt med att bygga upp infrastrukturen fiir BOS Sweden under 2008. Hemsidan har

förbättrats bl a genom att det har blivit lättare (ftine klick) att göra anmälningar ft)r adoptioner. Vi
erbjuder nu även en tre månaders adoption for 225 kr. Den bakomliggande medlemsdatabasen har byggts
ut ftir att kunna skapa en battre Overblick och för att underlätta administrationen.

Under tiden från december 2007 till december 2008 har antalet namn i föreningens givarregister ökat
frän 427 till 193 l. Av dessa är ll2 st medlemm ar, 106 är enskilda penninggåvor och 171 3 är adoptioner.
Gåvor till ftireningen varierade i storlek från 50 kr till 5000 kr. Insamlade medel resulterade i en total
intäkt på | 143 401kr. Av dessa namn är 657 personer registrerade att betala via autogiro. Målet är att få

så många som möjligt att använda autogiro eftersom det innebär en regelbunden inkomst för föreningen.

Föreningen fick en gåva av Klättermusens Environmental Support Project på 60000 kr som i enlighet
med givaren vilja gick direkt till BOS Foundation, den indonesiska delen av organisationen. Ett annat
fiiretag har gjort tre enskilda adoptioner och betalar alltså sammanlagt 60000 kr per år fiir dessa.

Föreningen fick 90000-konto i maj 2008.

Under 2008 har BOS Sweden skickat 621 310,00 kr till BOS Foundation i Indonesien för att stödja
ändamålet aIt rädda orangutangema och deras livsmilj ö, regnskogen.

Adoptivföräldrarna får varje år två uppdateringar om just sin orangutang, två generella uppdateringar
om verksamheten på Bomeo och ffra nyhetsbrev. Medlemmamafär fyra nyhetsbrev. Alla dessa
uppdateringar och nyhetsbrev kan numera laddas hem direkt från hemsidan när man har registrerat sig.
Detta i ett ftirsök att spara så mycket papper som möjligt. För de personer som inte har tillgång till
intemet skickas informationspaketen med vanlig post.

Media

Under 2008 har en dansk och en engelsk TV-dokumentär om verksamheten på Borneo visats på svensk
TV. I samband med båda utvecklades kampaj-sajter och en reklamkampanj för att leda ytterligare trafik
till hemsidan, med fiirhoppning om att öka antalet adoptioner. Tyvärr visades den danska dokumentåiren
samtidigt som en svensk VM-match i fotboll så utfallet blev inte riktigt så bra som vi hade tänkt oss.
BOS Sweden inledde under 2008 ett fruktbart samarbete med Expressen vilket gav upphov till ett stort
antal artiklar både i tidningen på deras hemsida. I snitt kunde man riikna med ca 100 nya adoptioner per

artikel i Expressen. BOS Sweden har haft 8 artiklar i Expressen under året som gått.

Andra tidningsreportage inkluderade att Mattias Klum, adjungerad styrelsemedlem och välkänd
naturfotograf reste till centret i Borneo och hans bilder därifrån ingick i en 40-sidig artikel i National
Geographic (nr 14,2008). Dessutom glorde Scanorama, SAS flygtidning, gjorde en sk green issue i maj
2008 där l0 sidor ingick om BOS och vår verksamhet och inkluderade en uppmaning att adoptera en
orangutang. Båda dessa artiklar resulterade i många nya adoptioner. Ett tredje reportage var bn artikel av
och med styrelseledamoten Emma Pernald i tidningen Amelias december nummer som skapade
uppmärksamhet kring möjligheten att ge bort adoptioner i julklapp.

"-Å
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Kampanjer

Föreningen har utvecklat diverse kampanj-sajter på hemsidan för att skapa uppmärksamhet kring
kampanjer i samband med TV-program eller tidningsartiklar. Dessa sajter har hjälpt till att locka folk till
hemsidan efter att ha läst eller sett information om BOS i tidningar eller på TV.

I samband med julfirandet tog BOS fram ett sk e-vykort som folk kunde skicka till vänner och bekanta
och uppmana dem att adoptera. Liksom under 2007 gick antalet adoptioner upp i samband med
julfirandet.

BOS gjorde en kampanj i samarbete med Tradera på nätet där folk fick bjuda på ett sk orangutangpaket
som inkluderade certifikat, film och ett gosedjur.

Norge

Under 2008 fick BOS Sweden i uppdrag av BOS International att starta upp verksamheten i Norge. Vi
visste att de TV-program som hade visats i Sverige även skulle visas i Norge. BOS Swedens
internetutvecklare fick i uppdrag att göra en likadan websida fiir Norge och BOS Sweden stod fiir
kostnaden. Tyvär ledde interna frirändringar inom BOS Intemational till att vi inte kunde lansera sidan
och verksamheten i Norge under 2008. Dock finns hemsidan kvar och kommer att användas så snart
BOS Intemational anser att vi är redo att ge oss ut på en marknad till.

Uneckling av organis ationen

Verksamheten har till största del drivits av generalsekreteraren med hjalp av ett antal frivilliga. Under
hösten 2008 flyttade generalsekreteraren till Skåne och dZirmed har fiireningen adminstrativa plats även
flyttats dit. Detta har inneburit ftirdelar bl a med närheten till det danska kontoret.

Aktiviteter 2009 ftir BOS Sweden

2008 togs det fram en ny struktur för hela den internationella organisationen. Under 2009 kommer denna
nya struktur från BOS Global att implementeras vilket även kommer att innebär en del förändringar fiir
den svenska ft)reningen. Riktlinjerna för hur vi skall arbeta inom Sverige kommer att komma fran BOS
Global. Detta gör att vi under 2009 kommer att testa olika produkter och system inom den utlagda
riklningen för att se vad som fungerar i Sverige och vad som kanske inte fungerar. Detta för att
maximera det som vi erbjuder till medlemmarna och filr att göra organisationen ännu mera attraktiv att
stödja. Styrelsens roll kommer att ändras något. Antalet personer som är delaktiga i det dagliga arbete
kommer att minskas och istället hoppas vi kunna inbjuda fler kända personer som ambassadörer vilka
kan representera ftireningen utåt och prata om sitt engagemang och varftir det är viktigt att göra något för
orangutangema.

Generalsekreteraren kommer delvis att få ändrade uppgifter inom BOS Global och kommer diirftir att
fokusera sin tid i början av 2009 på att bygga upp ett system med anställda där Arbetsftrmedlingen går
in och betalar en stor del av lönekostnaderna. Detta innebär att föreningen går från allvar en ideell
förening som i mångt och mycket har fungerat tack vare ideellt arbete till en ideell fiirening med en eller
två anställda personer. Exakt hur anställningsformen kommer att se ut hur beror på ftirhandlingar mellan
föreningen och facket, men styrelsen har uttryckt en önskan om det skall vara projektanställningar.

Således kommer 2009 att inneb2ira mycket arbete bakom kulisserna och kanske inte ge BOS lika mycket
utrymme i media som vi hade under 2008. Förhoppningen är att detta hjälper oss att bygga eqr stabil
grund ftir framtiden dåir ftireningen inte blir lika beroende av stora donatorer utan istället kan få in många
små givare. Vidare strävar fiireningen mot att vår service till våra medlemmar hela tiden förbättras, samt
att det vi gör i Sverige kommer att hjälpa arbetet på Borneo.
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Föreningens resultat och stlillning i öwigt framgår av efterfiiljande resultat- och balansråikning med
tilläggsupplysningar.

Resultaträkning

Nettoomsättning

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster

Bidrag siint till BOS Intemational i Indonesien
Övriga ränteintäkier och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Skatt på årets resultat
Årets resultat
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Not 2008-01-01
-2008-12-31

| 143 401
t r43 401

-336 420
0

-336 420
806 981

-621 310
7l l

-620 599
186 382

186 382

0
186 382

2007-02-06
-2007-r2-3

226336
226336

-97 234
0

-97 234
129 102

0
0
0

129 102

r29 102

0
129 r02
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Balansräkning

TILLGÅNGAR

Omsättnin gstillgån gar

Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Ärets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställila säkerheter

Ansvarsftirbindelser

s (8)

2008-12-31 2007-12-31

325 484 129 t03

t29 102
186 382
315 484
315 484

l0 000

325 484

0
r29 t03
r29 r03
t29 t03

0

129 103

Inga

Inga

Inga

Inga
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Tilläggsupplysningar

Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och med tillampande av allmänna råd,
rekommendationer samt uttalanden från Bokföringsnämnden. För de fall allm?int råd från
Bokftiringsnämnden saknas fiir en för föreningen väsentlig frägahar vägledning hämtats fran
Redovisningsrådets rekommendationer samt uttalanden från dess akutgrupp.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

\---l Redovisningsprincipema är oföriindrade jämftrt med ftiregående år.

Intäktsredovisning
Inkomsten redovisas till verkliS värde av vad ftiretaget fått eller kommer att fä. Det innebär att
föreningen redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om fdreningen år ersättning i
likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs ftir låimnade rabatter.

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.

Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt
plan och eventuella nedskrivningar.

Avskrivning sker linjärt över den ftirväntade nyttjandeperioden med hänsyn till viisentligt restvåirde.
Följ ande avskrivningsprocent tillämpas :

Maskiner och andra tekniska anläggningar 20 %

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

-/
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Noter

Not l Nettoomsättningens fiirdelning 
2008 2007

Not 2 Arvode till revisorer
v 

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokftringen samt styrelsens
ftirvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomftirandet av sådana övriga
arbetsuppgifter. Allt annat är övriga uppdrag.

"--/ 2008 2007

Gåvor från allmänheten
Gåvor från företag

Johan Pahn Revisionsbvrå AB
Revisionsuppdrag

1 023 401
r20 000

| 143 401

r0 000
10 000

Not 3 Anställda och personalkostnader
Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.

Not 4 Skatt på årets resultat
Föreningen anses bedriva allm?innyttig verksamhet och betalar därftjr ej skatt.

\.v/ Not 5 Förändring av eget kapital
Balanserat Årets

resultat resultat
Belopp vid årets ingang 129 103

: Disposition av
v ftiregåendeårs resultat: 129 103 -129 103

Årets resultat 186 382
Belopp vid årets utgång 129 103 186 382
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Revisorspåteckning

Vår revisionsberättelse har lämnats 2009-05-28.

Jochum Ejlertsson
Revisor
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Revisionsberättelse

Till iliireningsstämman i F'öreningen Borneo Orangutan Suryival Sweden (BOS)
Org.nr 802435-6613

Vi har granskat årsredovisningen och bokftiringen samt styrelsens ftirvaltning i Föreningen Borneo
Orangutan Survival Sweden (BOS) for räkenskapsåret 2008. Det är styrelsen som har ansvaret ftir
räkenskapshandlingarna och ftirvaltningen och ör att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av
årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och ft)rvaltningen på grundval av vår
revision.

Revisionen har utftjrts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och
genomftirt revisionen for att med hog men inte absolut säkerhet ftirsäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp
och annan information i råikenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och ftirhållanden i
foreningen fiir att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat i strid med årsredovisningslagen
eller foreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund ftir våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
ftireningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
är ftirenlig med årsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med ftireningens stadgar. Vi tillstyrker
att fiireningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet ftir räkenskapsåret.

Stockholm den 28 mai2A09
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Jochum Ejlertsson


