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Föreningen Borneo Orangutan Survival Sweden (BOS)

Org.nr 802435-613

Styrelsen för Föreningen Borneo Orangutan Survival Sweden (BOS) får hiirmed avge
årsredovisning för riikenskapsåret 2009

Piiryaltningsberättelse

Ändamål
Föreningen Borneo Orangutan Survival (BOS) Sweden åir en välgörenhetsorganisation som har till
syfte att verka fiir orangutangernas överlevnad och för bevarandet av deras livsmiljöer i Indonesien. I
detta ingår att aöeta ftir en hållbar utveckling, miljömässigt, ekonomis*t och socialt, tillsammans med
Idonesiens lokalbefolkning.

Information om f?ireningen Bonreo Orangutan Survival (BOS)

På plas i Borneo, diir huvudverksamheten finns, driver BOS bland annat två rehabiliteringscentra diir
orangutang€rna tas omhand till dess att de åir redo att släppas ut i'vildmarken. BOS arbetar även med
naurskydd och skogsplantering. BOS Sweden tillhör den intemationella BOS Global smo är en
prytyrganisatim fiir de olika BOS-kontoren mnt om i våirlden. BOS Global åir en del av BOS
Infusien-

I BOS Swedens qpgifter ingår att i Sverige öka intresset fiir och informera om problematiken kring
orangtsang€mss överlevna4 genomfiiredrag, utstållningar, information på internet samt erbjuda
sydoliska a@ioner av manguanger. Syftet ä att samla in pengar fiir att sttidja vetksamheten på
Bqreoochi Sverige.

BO.S Sw*l samarbetar med BOS-ftireningar i andra liinder och andra organisationer för att uppnå
dessa qften- Aöete sker med fredliga medel och föreningen iir politis}t och ekonomiskt oberoende.
BOS Sweden eöjuder följande produkter för att kunna samla in pengar till verksamheten: symboliska
adogioner av onangutanger (*ittst 75 kr per rnånad/900 kr per år), medlemskap i föreningen (300 lff
per år), gåva till ftireningen (valfritt belopp), och enskilda adoptioner. Enskilda adoptioner innebiir att
man kan betala hela årskostnaden för en orangutang, 20,000 SEK, och då bli ensam fadder för denna
orangutang.

På den svenska hersidan finns en liink till BOS Tysklands hemsida på vilken man har möjlighet att
köpa symbolisk regnskog. De pengar som kommer in för köp av regnskog redovisas hos BOS
Tyskland eftersom de driver denna dänst, men skickas ned till skogprojekten på Borneo. Under 2010
kommer denna tj?inst att awecklas och ersättas med en annan produkt som är under uweckling.

BOS GLOBAL
BOS Global syfte iir att dra upp riktlinjer för hur insamlingsarbetet skall genomföras i de nationella
kontoren. BOS Global åir insamlingsenhet ftir hela organisationen och hjåilper BOS Indonesien att få ut
sitt budskap om orangutangemas situation till resten av viirlden.
BOS Global har genomgått betydande stru}$urella föråindringar under 2009. Chris Williams har
utnåimnts till generalsekreterare och en ny styrelse har tillsatts. De fsm sgrrelsemedlemmama har
omfattande erfarenhet av ideella ftireningar, insamling, juridik och primatologi. BOS Global har fåt sk
Charity Status (motsvarande 90000 konto enligt engelska regler) i Storbritannien och dess
administrativa huwdkvarter har flyttats från Köpenhamn till [.ondon. Nya stadgar tu på plats.
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sfyrelsen iir fordarande juridiskt ansvarig för den svenska verksamheten, men riktlinjerna för arbetet
dras i stiirre utsräckning upp av BOS Global

I arbetet med att konsolidera BOS Global har även BOS Indonesien genomgått stora
organisationsföriindringar under 2009. En ny organisationsplan har tagits fram och en genomgående
revision av kostnader och intiikter har giorts. Organisationen har delvis omstrukturerat och en ny VD
komrer att tillsättas under 2010.

Under 2009 och 2010 skall samarbetet mellan de olika nationella BOS kontoren som tillhör BOS
Global fiindjupas ytterligare bland annat med hjälp av en gemensamwebportal.

t,
Aktiviteter 2{XD för BOS Sweden

A&ninistration och el<onomi

_ Fitreningen har rmder 2009 fortsaft att bygga upp infrastnrkturen för BOS Sweden. Arbetet med
t hemsidan och databasen 2ir en pågående process diir olika förbättringar har inrplementerats för att

ftrenHa arbetet Bå& hemsidan och databasen iir dock provisoriska i våintan på att BOS Global har
tagit fram d€n gemsarnma hemsidan och databasen som alla BOS organisationer under BOS Global
skall anvåinda- nti*rying€n är att dessa blir redo mder 2010.

Nedan idmmatim om analet nya narm i databasen under 2007-2009. Antalet namn åir ryveirr inte lika
rred intäkttr ftr varje nanrn eftersom en del personer aldrig betalar.

Arfal

Medlermar 30 74 15
Adoptioner 714 1013 397
Enskildagåvor 156 69 15

900* 1156' 427

\, *Av ökningen av givare har 365 tillkommit i decembpr varftir deras bidrag och gåvor inte inkommit på BOS
bankkonto under 2(X)9.

\t Enskilda gåvor till ftireningen under 2009 varierade i storlek från 50 kr till 5000 kr.

Under2009 harBOS Sweden samlat ual264733lnvarav977 367lrr har skicka* till BOS
Foundation i Indonesien för att stödja ?indamålet att rädda orangutangerna och deras livsmiljö,
regnskogen. Under 2008 samlade BOS Sweden in I 143 401 l<r.

Adoptivföriildrarna får varje år wå uppdateringar om just sin orangutang, två generella uppdateringar
om verksamheten på Borneo och fyra nyhetsbrev. Medlemmama får fyra nyhetsbrev. Under 2009-
2010 kommer antalet uppdateringar och nyhetsbrev att öka.
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Föreningen Borneo Orangutan Survival Sweden (BOS)
Org.nr 8024354613

Media
Under 2009 har vi framftirallt synts i media i samband med diverse aktiviteter. I samband med vår
Alla Hjärtans dagskampanj hade vi annonser i tidningar och på nätet. I samband med den
insarrlingsgala som genomftirdes i november deltog Lone Dröscher Nielsen och några ur styrelsen i
olika media. Under hösten 2009 har TV4 visat repriser av Orangutan Diary 1, somhar filmats på vårt
center och har Lone som huvudperson. I novemberdecember numret av National Geographic
publicerades Mattias Klum 40 sidiga reportåge om Borneo som innehåller bilder fran BOS center i
Nyaru Menteng och en om att hjiilpa till genorn att adoptera via BOS.

Kampanjer
I samband rned Alla Hjiirtans Dag producerades eff tackkort med en kylskåpsmagnet och en speciell
karyanjsida på hemsidan. Vi tog ut annonser i några papperstidningar och på nätet och skickade ut en

somresulterade i ett antal artiklar. Slutresultatet fiirperioden 2W942-W ull20fl9-02-26
var 53 såIda kort, 29 nya adoptioner och 9 gåvor tillsammans på 4900 kr.

I november kom Lone Drtischer Nielsen till Sverige och vi anordnade en insamlingskvåill på Clarion
Hotel i Stockholm nred Lone och Mattias Klum. Vi bjitd in medlemmar men även allmänheten.
Dagarna innan galan var l-one red i Aftonbladet TV, TV 4 Morgonsoffa, P3 morgon, gratistidningen
City och ett antal andra redia På sjiilva galan den 30 november hade vi en utstiillning med Mattias
bil& och ea ftiredrag med Manias och l-ore. Under tiden 30 november till 31 december fick vi in
562 nya narnn i databasen och 503 av dessa namn var adoptioner. Företaget Lush medverkade på galan
och komrcr rmder eir g6 rrrånaders period under 2010 att siilja en så kallad charity pot diir hela
int:ikten kornmer att gå till BOS Sverige.

I september och december giorde vi för ftirsta gången ett riktat utskick till medlemmar för att få in
medel till utsläpp av onngutånger till regnskogen.
I december i samband red klimatrnötet hadp Mattias Klum En stor foto utstiillning i Köpenhamn som
heter Tebarans Testamente. BOS Sverige stod med som samarbetspartner och hjiilpte till med våirdar
och våirdinnor under utstiillningen.

I december lanserade vi eu julkort tillsammans med företaget GiverSign. Detta gav ca 10000 kr och 57
personer köpte ett kort. Se mer på www.giversign.com

Utv eckling av or ganisationen
Verksamheten har till största del drivits av generalsekreteraren med hjälp av Pemilla Johansson som i
juni 2009 anställdes på heltid för att arbetå med sk medlemsservice. Milo Dahlman har ersatts av
Dilba Demirbag i styrelsen. Genom anstiillningen av Pernilla Johansson har BOS Sweden gått med
iIDEA och Collectum-

Aktiviteter 2010 fiir BOS Sweden
verksamheten under 2010 kommer enligt planema aff vara oftiriindrad i förållande till 200g. Arbetet med
att utveckla organisationen som påbcirjades 2009 kommer att fortsätta under 2010.

Kommentartill200gårsresultat i
Som framgår av nedanstående balansråikning redovisar BOS Sweden ett negativt resultat för 2009 med
69 6& kr att jlimföras med vinst för 2008 med 186 383 kr. Förlusten har uppkommit genom att mer
pengar har skickats till iindarnålet iin beriiknat. Det Zir styrelsens målsättning att framöver redovisa över
årEn ett stabilt resultal
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tilläg gsupplysningar.

REST'LTATRIIKIYING

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Öniga intiikter

a 
Rörelsens kostnader
Owiga externa kostnader
Personalkostnader

Not

2fiD-01-01
200%12-31

1264732
112698

2008-01-01
2008-12-31

I r43 40r

| 377 430

-314353
-155 373

r 143 401

-336 420
0

t
469726

9W 704

-yt1 368
0

436424

806 981

-621,3tO
71r

Rördsere$ltat

Rcsultåt ftin fimncelh investcringr'
Bidrag såint till Bo.S Int€rmtional i Indonesien
Rånteiffilaer

Resltat efter finansiella poster

SkaE på årets resultat

r€sultat

-977 368

-69 6&

0

-620599

186 382

0

Arets
/

J

-69ffi 1E6 3E2
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Föreningcn Bomeo Orangutan Survival Sweden (BOS)
Org.nr. 8024354613

BALANSntiXmnrC
Not

TilLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Korfristiga fordringar
Griga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intii*ter

Kassa och bank

Summa omsäthingstitlgangar

SI]MMA TILLGÄNGAR

E'GET KÄPITAL OCE SIruLDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
grrmma eget kapital

Kortfristiga skulder
Öwiga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter

Summa kortfristiga skulder

ST]MMA EGEf KAPITAL OCII SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Stiillda siikerheter

20w-rL3l

9 465
29 4U

2008-12-31

0
0

.,

o

38949

765 785

804734

t04734

315 484
-69 6&

0

325 484

325 4U

32s 4U

t29 ro2
186 382

245 820

8 873
550 04r

315 4U

0
l0 000

,ry

\t,

558 914

8M 734

r0 000

325 484

Inga

Inga

Inga

krgaAnsvarsfiirbindelser
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Föreningen Bomeo Orangutan Survival Sweden (BOS)
Org.m. 802435-6613

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

ALI,NIÄNNA T]PPLYSNINGAR

Tilkimpade redovisningsprinciper överensstiimmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och
allmiinna råd från Bolf,öringsnåimnden. När allmänna råd från Boldöringsnämnden saknas har vägledning
hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR. Niir så
iir fallet anges detta i s?irskild ordning nedan. hinciperna 2ir oföriindrade j:imfört med föregående år.

Intiibsredovisning
Inkomsten redovisas till verkligt viirde av vad föreningen fått eller kommer att få. Det innebiir att

redovisar inkomsten till nominellt vlirde (fakturabelopp) om ftireningen får ersättning i likvida
medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för liimnade rabatter.

Erhållna bidrag redovisas till vertligt vfude och under den period den inflyter. Några bidrag i annan form
iin likvida medel har inte erhåIlits varftir de åir redovisade till nominellt våirde.

Anläggningstillgångarredovisas till anskaffhingsvåirde och under den period den inflyter. Några bidrag i
ånnan form ?in likvida redel har inte ertrållits varfiir de åir redovisade till nominellt viirde.

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

T]PPLYSIIINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Nettoomsättning

N etto oms iittning s fi rdelning
Gåvor från allrnåinheten
Gåvor från ftiretag

2,0w

|  2&732
0

2008

I on Aal
120 000

r2&732 L 143 401

J
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Föreningen Borneo Orangutan Survival Sweden (BOS)
Org.nr. 802435-6613

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not 2 Arvode och kostnadsersättning

fohan Palm Revisionshynå AB
Revisionsuppdrag
Andra uppdrag

Medelantal anstiillda har varit
varav kvinnor

Sociala kostnader

Summa styfelse och öwiga

Erhållet lönebidrag

Not 4 Skatt på årets resultat

2W

l0 000
0

2008

10 000
0

10000 10000

Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och boldöringen samt styrelsens
förvaltning, öwiga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att ufföra samt rådgivning
eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana
öwiga arbetsuppgifter. AIlt annat ?ir andra uppdrag.

J

a X*f Personal 20[/9

Medcbrilal anstiillfu
Medeltalet anstiillda byggo på av ftireningen betalda näwarotinrmar relaterade
till en normal arbestid.

2008

0,0
0,0

0
0

0

0
.J

J

Liiner, ersiifrningar n.m.
Iiiner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgån med
följande belopp:

Gniga anstiillda:
kiner och ersätftingar
Pensionskostnader

r22335

33 038

1,0
1,0

116697
5 638

155 373

l r2 698

200t)

Föreningen

_/

anses bedriva allmåinnyttig verksamhet och betalar dåirftir ej skatt.
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Föreningen Bomeo Orangutan Survival Sweden (BOS)

Org.m. 802435-6613

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Not5 EgetkaPital

Belopp vid årets ingang

Disposition av föregående års resultat:

Åcets fiirlust

Belopp vid årets utgang

Balanserat resultat
129 ro2
186 382

315 484

Årets resnltat
186 382

-186 382
-69 6&

-69ffi

o

1j

Not 6 Upplupna kmtnader och ftirutbetalda intiikter

Medel för åindamålet insamlade under 2009 med avsikt att avsiindas i december 2009 har

upptagits med 500 000 kr som upplupen kostnad. Detta har betalats ut till BOS International

den 8januari 2010.

#ffi*^lt
UlrikaLamberth

d4,;-
Vlon^rWahlström Dilba Demirbag

Vår revisionsberättelse har lämnats a.n å(/5 ZO\O.

/

M

'"d,

c

%^u^qr
JoUhum Eilertsson

Auktoriserad revisor

Stockholm

Ordförand
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Revisionsberättelse

Ti|lfiöreningsstf,mman i ldcelle Förcningen Bomco Orangutan Sunival Sveden (BOS)
Org.nr 80243ffi13

Vi har granskat åmredovisningen och bokfrringen santt styrelsers ftirvaltning i Ideella Föreningen
Borneo Orangutan Survival Sweden (BOS) ftir räkenskapsåret 2009. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och fOrvaltningen och frr dt årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet
av årsredovisningen. Vårt ansvar åir att uttala oss om årsredovisningen och ft'rvaltringen på grundval av
vår revision.

Revisionen har utftirts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebår alt vi planerat och
genomflirt revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet ftrsåikra oss om att årsredovisningen inte
inneMller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar afr granska eff urval av underlagen frr belopp
och annan information i räkanskapshandlingarna. I en revision ingår också att priSva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla
uppskattningar som styrelsen giort niir de upptåttat årsredovisningen samt afi utvärdera den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat viisentliga beslut, åtgänder och ftirhållanden i
frrcningen fiir att kunna bedöma om någon styrelseledamot handlat i strid med årsredovisningslagen
eller öreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av
ft'reningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen
?ir frrenlig med årrsredovisningens övriga delar.

Styrelsens ledamöter har enligt vår bdömning inte handlat i strid med frreningens stadgar. Vi tillstlrrker
att foreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet frr råikenskapsåret

Stockholm den26 maj 2010

'1-,ww
\-' Jochum Ejlertsson


