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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Kolmårdens Insamlingsstiftelse är en insamlingsstiftelse som bildats av Kolmårdens Djurpark AB. Syftet med bildandet är 
att särskilja insamlingsverksamheten från Kolmårdens Djurpark AB:s drift för att på så sätt skapa en trovärdig och för 
givarna transparent arena för gåvor.

Ändamål

Djurparken vill genom bildandet av Kolmårdens Insamlingsstiftelse stödja arbetet med utrotningshotade djur såväl 
internationellt som nationellt såväl in situ som ex situ. Arbetet finansieras genom insamling av pengar genom upprop från 
organisationer, företag och privatpersoner. Inkomna bidrag ska gå till aktiviteter inom följande områden:

* Nationella och internationella bevarandeprogram, ex situ i Kolmården

* Utbildning och information för att öka kunskaper och skapa opinion

* Forskning

* Deltagande i pågående och initiativtagande till aktiviteter ute i naturen, in situ

Eftersom stiftelsens verksamhet finansieras av bidrag från organisationer, företag och privatpersoner finns det en 
osäkerhetsfaktor och risk för verksamhetens finansiering och fortlevnad.

Placeringspolicy

Kolmårdens Insamlingsstiftelse har ingen fastställd placeringspolicy men alla eventuella placeringar sker med minsta 
möjliga risk. 

Framtida utveckling

Kolmårdens bevarandeinsatser kommer att intensifieras under 2019 och som en del av detta kommer Kolmårdens 
Insamlingsstiftelse läggas vilande och Kolmården Foundation grundas. Kolmården kommer att öka exponeringen av 
bevarandearbetet i djurparken och tydligare kommunicera stiftelsen och dess verksamhet. 

Stöd till forskning och utveckling

En viktig del i stiftelsens arbete med bevarande av djurarter är att arbeta med naturvårdande insatser i djurens naturliga 
miljöer. Stiftelsen skänker finansiella medel till organisationer som arbetar för utrotningshotade djurarter runt om i världen. 
Organisationernas insatser varierar med artens behov, det kan exempelvis handla om att skydda naturreservat från 
tjuvjägare, fastställa utbredningsområden eller att vårda skadade och sjuka djur. Att utbilda lokalbefolkning för att skapa 
ökad förståelse för djuret, är också en viktig, vanlig och långsiktig insats. 

Övrig info

Hela Kolmårdens Insamlingsstiftelses verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.

Flerårsöversikt

2018 2017 2016 2015
Intäkts och kostnadsanalys
Insamlade medel 1 519 873 997 936 561 331 458 743
Överskott/Underskott 14 017 -11 053 9 585 36 209
Balansomslutning 231 557 1 237 377 275 593 181 509
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Året som gått

Kolmårdens insamlingsstiftelse har under det gångna året samlat in 1 519 873 (997 936) SEK totalt. Under året har det tagits 
beslut om och utbetalats donationer på totalt 334 017 (437 746) SEK. 

Under 2017 beviljades medel från Postkodsstiftelsen om totalt 1 600 000 SEK för Projekt Ngulia vilket utbetalades i två 
omgångar. 1 100 000 SEK av dessa tillfaller 2018 vilket förklarar intäktsökningen jämfört med 2017. Projektet löpte över 
två år och var resultatneutralt för Kolmårdens Insamlingsstiftelse. Intäkterna från företagssamarbeten, donationsbössor och 
runda upp minskade ytterligare något under 2018 medan intäkterna för övriga gåvor och returpack ökade jämfört med 2017.

Kolmårdens Insamlingsstiftelse har under 2018 donerat medel till följande projekt:

Afrikansk vildhund  - Kolmårdens Insamlingsstiftelse samarbetar sedan 2005 med Painted Dog Conservation Project i 
Hwange National Park i Zimbabwe och har hjälpt till att finansiera bl a ett rehabiliteringscenter. Här tar man hand om 
vildhundar som fastnat i tjuvjägarnas snaror samt skadats i trafiken.

Gorilla - Kolmårdens Insamlingsstiftelse samarbetar med Wildlife Conservation Society och deras arbete i Afi Mountains 
och Mbe Mountains i Nigeria. KIS finansierar parkvakternas utbildning, träning och lön, samt inköp av uniformer, 
förnödenheter och fordon, för att parkvakterna effektivare ska kunna skydda och hålla tjuvjägare borta.

Tiger - Kolmårdens Insamlingsstiftelse samarbetar med Phoenix Fund som är en rysk naturvårdsorganisation som kämpar 
mot tjuvjakt och illegal skogsavverkning. Bidrag från KIS går främst till utrustning, fordon, reservdelar och bensin. Det 
övergripande målet är att öka effektiviteten av anti-tjuvjakt insatser relaterade till Amur tigrar i en av de viktigaste skyddade 
områden i Primorye, nämligen Zov Tigra nationalpark i ryska fjärran östern

Snöleopard - Ett samarbete med Panthera och Snow Leopard Trust med ett projekt i Mongoliet där ca 25% av den totala 
vilda populationen av snöleopard finns. Genom att fånga in och förse flera snöleoparder med små lätta GPS-sändare fås en 
ökad kunskap om snöleoparderna skygga leverne.

Zebra - Stiftelsen stöttar Marwell Wildlifes arbete i Kenya för att bevara Grevyzebran. Projektets syfte är att fastställa 
zebrornas utbredningsområden. Detta görs genom att förse en del av zebrorna med GPS sändare. Kolmårdens 
Insamlingsstiftelse finansierar veterinär och helikopterresurser i projektet.

Röd panda - Den röda pandan lever likt jättepandan i tempererad skog i Himalaya. Dess utbredning begränsas till enbart det 
här området, vilket gör den mycket sårbar och det största hotet för arten är skogsavverkning och skövling av favoritfödan 
bambu. Organisationen Red Panda Network arbetar i Nepal med att utbilda och ge lokalbefolkningen resurser och kraft att 
själva svara för att bevara och ta hand djur- och naturlivet i området, några får också anställning som skogsvaktare för att 
skydda habitaten. 2017 har bidraget gått till att finansiera en specifik Forest Ranger som arbetar med direkta insatser i 
projektet.

Marknäshornsfågel - Projektet om Marknäshornsfågel syftar till att stötta den vilda populationen i Sydafrika genom 
byggnation av konstgjorda bon, uppfödning och utplacering av fåglar samt utbildning i lokala skolor.

Noshörning - Project Ngulia har från 1 augusti 2017 till 1 augusti 2018 (plus efterföljande rapporteringsperiod) drivit och 
finansierats av KIS med stöd av Svenska Postkodstiftelsen. Projekt Ngulia är ett teknikprojekt som ämnar till att underlätta 
arbetet för de parkvakter som arbetar för att skydda noshörningar i Kenya (i förlängningen världen). Projektåret under KIS 
ledning har dels innefattat att träna parkvakterna i användandet av tekniken, samt utveckla mjukvaran, men också till sort 
del om kommunikativa insatser såsom folkbildning i såväl Sverige (Kolmårdens djurpark) som för skolbarn i Kenya. 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Kolmårdens bevarandeinsatser kommer att intensifieras under 2019 och som en del av detta kommer Kolmårdens 
Insamlingsstiftelse läggas vilande och Kolmården Foundation grundas.



Kolmårdens Insamlingsstiftelse
825003-7283

4(11) 

Förvaltning

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:

Ordinarie ledamöter Kansli/Suppleanter

Gunilla Carlsson (ordförande) Tina Jansson

Bo Fernholm

Anders Lundin

Anders Eslander

Pia Evinger

Mats Olsson

Under året har styrelsen för Kolmårdens Insamlingsstiftelse genomfört ett protokollfört

styrelsemöte. Revisor under året har varit Kent Åkerlund, Deloitte AB.
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Eget kapital

Balanserat kapital Årets resultat
Totalt eget

kapital
Ingående balans 2017-01-01 156 668 9 585 166 253
Disposition av fg års resultat 9 585 -9 585
Årets resultat -11 053 -11 053
Utgående balans 2017-12-31 166 253 -11 053 155 199

Ingående balans 2018-01-01 166 253 -11 053 155 199
Disposition av fg års resultat -11 053 11 053
Årets resultat 14 017 14 017

Utgående balans 2018-12-31 155 199 14 017 169 216

Förslag till vinstdisposition

Till styrelsens förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 155 199
Årets resultat 14 017

kronor 169 216

Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att

i ny räkning överförs 169 216

kronor 169 216

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
tillhörand bokslutskommentarer. Alla belopp uttrycks i svenska kronor.
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Resultaträkning Not 2018 2017

Verksamhetens intäkter
Verksamhetsintäkter 2 1 519 873 997 936

Summa verksamhetens intäkter 1 519 873 997 936

Verksamhetens kostnader
Direkta kostnader -1 740 -
Ändamålskostnader 3 -1 424 389 -937 774
Insamlings- och administrationskostnader 4 -79 727 -71 215

Summa verksamhetens kostnader -1 505 856 -1 008 989

Verksamhetsresultat 14 017 -11 053

Årets resultat 14 017 -11 053

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen 14 017 -11 053

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital 14 017 -11 053
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Balansräkning Not 2018-12-31 2017-12-31

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 5 10 298 -

Kassa och bank 221 259 1 237 377

Summa omsättningstillgångar 231 557 1 237 377

Summa tillgångar 231 557 1 237 377

Eget kapital och skulder

Eget kapital 6
Balanserat kapital 155 199 166 252
Årets resultat 14 017 -11 053

Summa eget kapital 169 216 155 199

Kortfristiga skulder 7
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 62 341 760 406
Skuld Kolmårdens Djurpark AB - 321 772

Summa kortfristiga skulder 62 341 1 082 178

Summa eget kapital och skulder 231 557 1 237 377
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Stiftelsen tillämpar Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 
Årsredovisning och koncernredovisning ("K3") och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Om inte annat särskilt 
anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Verksamhetsintäkter

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Vinningsvärdet hänför 
sig direkt till återföringen av effekten av den specifika händelsen och används främst för att beteckna medel som erhållits av 
externa bidragsgivare efter ansökan.

Gåvor och bidrag från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl enligt kontantprincipen. Även bidrag från 
företag och organisationer redovisas normalt i den period då bidraget erhålles. I den mån det finns avtalade men ej erhållna 
bidrag från organisationer och företag på balansdagen intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrations-kostnader

Ändamålskostnader

Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att upp-fylla organisationens syfte 
och/eller stadgar. Beslutade bidrag och gåvor redovisas under denna post.

Insamlings- och administrationskostnader

Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera externa intäkter. Hit räknas således kostnader för 
insamlingsbössor, annonser och reklam samt kostnader för porto och andra kontorskostnader.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning på verksamhetsgrenar och geografiska marknader

2018 2017

Nettoomsättningen fördelar sig på verksamhetsgrenar enligt följande:

Företagssamarbeten 10 000 180 000
Insamlade medel från allmänheten 408 133 317 936
Bidrag 1 100 000 500 000

Summa 1 518 133 997 936
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Not 3 Ändamålskostnader

2018 2017

Painted Dog Conservation 31 749 29 506
Wildlife Conservation Society Gorilla, Cross River 71 118 42 151
Phoenix Tiger Foundation 90 711 84 303
Snow Leopard Trust 45 356 42 151
Marwell Wild Life (zebra) 46 662 88 373
Red Panda Network 22 678 5 681
Elefantprojekt - 50 900
The Ground Hornbill Project 25 744 24 681
Projekt Ngulia (Noshörning) 1 099 971 570 028

Totala ändamålskostnader 1 433 988 937 774

Not 4 Insamlings- och administrationskostnader

2018 2017

Insamlings- och adminstrativa kostnader 45 127 46 215
Revisionsarvode Deloitte 25 000 25 000

Totala insamlings- och administrationskostnader 70 127 71 215

Utöver revisionsarvodet har inga löner eller andra arvoden utbetalats.

Not 5 Övriga fordringar

2018 2017

Fordran Kolmårdens Djurpark 10 298 -

Utgående summa övriga fordringar 10 298 0

Not 6 Eget kapital

Balanserat kapital Årets resultat
Totalt eget

kapital
Ingående balans 2017-01-01 156 668 9 585 166 253
Utgående balans 2017-12-31 166 253 -11 053 155 200
Ingående balans 2018-01-01 166 253 -11 053 155 200

Utgående balans 2018-12-31 155 199 14 017 169 216
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Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018 2017

Beslutad men ej genomförd donation (Pingvin) 12 341 12 341
Upplupen revisionskostnad 50 000 50 000
Skuld Kolmårdens Djurpark - 321 772
Förutbetald intäkt Svenska Postkodstiftelsen - 300 000
Upplupen kostnad Eprotection - 398 065

Summa 62 341 1 082 178

Pingvinprojektet har fått sin donation men inte förbrukat hela det beslutade beloppet. Projektet fortskrider och KIS ämnar, så
fort ny ansökan inkommit, donera även resterande belopp. 

Uppgifter om anställda och kostnadsersättningar

Stiftelsen har inga anställda. Inga löner eller kostnadsersättningar har utgått under räkenskapsåret
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Kolmården 2019-05-02

Anders Eslander Christer Fogelmarck
Ordförande

Christine Karmfalk

Min revisionsberättelse har lämnats 2019-05-02.

Kent Åkerlund
Auktoriserad revisor
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Undertecknad styrelseledamot i Kolmårdens Insamlingsstiftelse intygar, dels att denna kopia
av årsredovisningen överrensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och
balansräkningen fastställts på årsstämma den 2019-05-02.

Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.

Kolmården den 2019-05-02

Anders Eslander
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