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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn
Org.nr. 802478-3733

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Allmänt om verksamheten och organisationens ändamål
Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn bildades den 30 september 2014 och bedriver hjälpverksamhet genom fadderhjälp. Syftet är
att hjälpa fattiga barn och familjer så att barnen kan gå i skolan, få utbildning och förbättra möjligheterna att ta sig ur fattigdom.
Ekonomi
Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarns finansiella medel kommer till allra största delen från privatpersoner i form av enstaka eller
regelbundna gåvor, men får också bidrag från andra organisationer, församlingar och företag.
Insamlingsstiftelsen har 90-konto och är därmed godkända av Svensk Insamlingskontroll. Ekonomin granskas av en auktoriserad
revisor från Brahe Revisionsbyrå. Det finansiella stöd som Mitt Fadderban skickar till de olika sociala arbetena bidrar till att
möjliggöra att många fattiga barn och ungdomar får utbildning, kläder, vård och mat. Detta gör att de i framtiden kan påverka sin
egen situation med hjälp av de verktyg och den kunskap de fått. De har även fått lära sig att nyttja de resurser de har nära till
hands, återanvända olika material och bli självförsörjande vuxna.
Sammanlagt under 2021 har Mitt Fadderbarn regelbundet stöttat 11 projekt. Av verksamhetskostnaderna rörande de olika
projekten har 80 % gått till verksamhet i Sydamerika, 15 % till verksamhet i Asien och
5 % till verksamhet i Mexiko.

Organisationens ändamål
Vårt mål är att utrusta barnen med de verktyg som kan ge dem en chans till en framtid bortom fattigdom och utsatthet (våld,
övergrepp och exploatering) genom att möjliggöra och arbeta för barnens rättighet till utbildning, näring, hälsovård och skydd.
Minst 516 barn och ungdomar fick hjälp som också sträckte sig till barnens syskon och familj under 2021 som var ännu ett år med
pandemi vilket påverkade alla projekt som fick anpassa det sociala arbetet till de nya förhållandena. Fokus låg på att göra det
möjligt för dem i skolåldern att kunna fortsätta med sina utbildningar trots omständigheterna med covid-19 pandemin. Flera barn
och ungdomar fick mobiltelefoner, surfplatta eller laptop och internet så de kunde fortsätta med sina utbildningar på distans på
grund av pandemin. Och så fortsatte vi med arbetet med att stötta familjerna med möbler, madrasser, kläder, byggmaterial som till
exempel tre barn som bodde med en 80 år gammal morfar fick hjälp med att säkra deras hem och höja golvet och taket eftersom
de fick ha sina sängar på stolar för att när det regnade blev huset översvämmat och vattnet nådde upp till sängarna. Många
familjer fick medicinsk hjälp på grund av sjukdom och olyckor, och vi gjorde en extra insamling för att hjälpa en mamma med tre
barn som bodde i en hydda för att få ett litet hus byggt som de kunde flytta in till i februari 2022.

Främjande av ändamålet
2021 var ännu ett år med pandemi och det påverkade alla projekt som fick anpassa det sociala arbetet till de nya förhållandena.
516 barn och ungdomar med sina familjer fick hjälp med matvaror och studieresurser. Flera barn och ungdomar fick
mobiltelefoner, surfplatta eller laptop och internet så de kunde fortsätta med sina utbildningar på distans på grund av pandemin.
Det viktigaste ändamålet under 2021 var att se till att alla barn och ungdomar kunde fortsätta att studera och hjälpa dem med det
som behövdes för att lyckas med det.
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Resultat och effekt
Resultat av arbetet 2021:
MATSALEN BETANIA i Huancayo, Peru
80 barn 1-17 år gamla och sina familjer fick regelbunden hjälp med matvaror, medicinsk hjälp och extra insatser till olika
familjer. Till exempel en ensamstående mamma till två av barnen råkade ut för en fallolycka från en buss och slog i huvudet på
asfalten och blev utan någon inkomst under två månader på grund av skadorna, en pojke med CP-skada fick hjälp till terapi och
olika utrustningar han behövde, en pojke med svåra synproblem fick glasögon och medicinsk hjälp, osv. Flera barn fick internet
installerat i sina hem under tiden de hade distansundervisning och en familj där en ensamstående mamma bodde i en hydda med
sina tre barn under 17 år fick ett litet hus byggt på sin tomt genom en insamling bland faddrarna i Sverige. Familjen flyttade in i
huset under februari månad 2022. Skolorna i Peru var stängda under hela året och barnen fick stöd utifrån deras enskilda behov
för att underlätta möjligheterna för barnen att komma vidare med sina utbildningar på distans. I slutet av året delades det ut en
julkorg med matvaror till alla familjer som får hjälp genom det sociala projektet och barnen fick även en julklapp.
BARNHEMMET CASA HOGAR BELEN Tijuana, Mexiko
21 barn bodde på Barnhemmet Casa Hogar Belén under 2021. Barnen fortsatte med sina undervisningar på distans och skillnaden
mot året innan var att de fick komma ut till naturen igen och även åka på den årliga utflykten som de hade fått ställa in på grund
av pandemin. Med hjälpen barnhemmet får kan det vara en trygg plats för barnen att växa i när dem av olika anledningar inte får
vara med sina anhöriga. Under 2021 blev sex barn flyttade till sina vårdnadshavare och tre ungdomar flyttade ut då de fick arbete
och blev självständiga.
MOSES MEMORIAL CHILDREN HOME i Alluru och STEN HOME i Gudivada, India.
61 barn fick hjälp med matvaror och mediciner vid behov och alla barn i skolåldern fick stöd för att kunna göra det möjligt för
dem att få utbildning. Barnen kommer från mycket fattiga hemförhållanden, ofta på grund av att föräldrarna eller
vårdnadshavarna är sjuka och familjen inte har någon inkomst, så under hela tiden har man stöttat barnens och ungdomarnas
familjer. Under "the lockdown" fick inga barn finnas på institutioner och skolorna var stängda. På barnhemmet brukar det bo
cirka 20 barn varje år för att få möjligheten att gå i skolan i Alluru men de fick vara med sina familjer eller anhöriga under 2021.
Projektledarna stöttade barnen med det de behövde för att kunna fortsätta med sina utbildningar på distans vilket var en stor
utmaning eftersom flera barn inte har el i sina hem och hade därför ingen möjlighet att delta i undervisningen som gavs på de
olika mediekanalerna
TIBETANSKA ELEVHEMMET TASHILING Sonada, Indien
18 barn från olika platser i Indien, Bhutan och Nepal fick fadderhjälp för att bekosta sina utbildningar som den mestadels pågick
på distans. Under tiden fortsatte man med renoveringen av elevhemmet som i vanliga fall tar emot 150 till 170 barn från 4 års
ålder. Barnen bor på elevhemmet och går i den tibetanska skolan fram till 10:e klass. Fadderhjälpen går till att betala skolavgiften
och uppehåll på elevhemmet.
MISSION OLSSON/OCAMPOS Salta, Argentina
16 barn och ungdomar fick fadderhjälp. I början på året fick barnen i skolåldern ett kit med skolmaterial så som skrivhäften,
pennor, pennvässare, saxar, olika typer av papper, bokomslagspapper, namnetiketter, skolväskor för några barn som saknade det
och skoluniform. Barnen gick i skolan växelvis, de delades i mindre grupper och gick 2 eller 3 dagar i skolan och de andra
dagarna fick de jobba med sina läxor hemma. Barnens familj fick regelbunden hjälp med matvaror.
MISSION BYRÉN av Rose-Marie Byrén Tarija, Bolivia
50 barn och ungdomar i Tarija hade fadderhjälp under 2021, men hjälpen sträcktes även till deras syskon och föräldrar i form av
matvaror, skolmaterial, internet för att kunna sköta sina distansutbildningar, medicins hjälp (mediciner, behandlingar, tandläkare,
osv), och en mindre del gick även för att hjälpa till med hyran, byggmaterial, möbler, el, vatten och gas. Utöver de barn och
ungdomar som har faddrar finns ytterligare ca 20 familjer, ett 50-tal barn och ungdomar som någon gång under året fått hjälp med
mat, medicin eller skolmaterial. Systemet med de virtuella lektionerna har varit svårt för studenterna, de har inte kunnat lära sig
allt man skulle under ett skolår vilket ledde till att några inte klarade av sitt skolår och får gå om samma klass i år.
BARNCENTER MBAYUE Limpio, Paraguay
102 barn mellan 3-17 år fick hjälp på barncentret Mbayue, som till stor del drivs med fadderhjälp från Sverige. Medan skolorna
fick fortsätta att driva undervisningen på distans fick barncentret tillstånd att ta emot barnen på barncentret under kontrollerade
förhållande. Barnen delades i grupper på 15 barn som bara fick umgås med sin grupp. Varje grupp tilldelades en lärare, ett
klassrum och en toalett. Måltiderna fick de äta i sina klasser och grupperna fick turas om för att vistas på utegården. Barncentrets
hade två stora utmatningar under 2021: vattenbristen och barnens utbildning. Under flera månader fick vatten köpas in eller
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hämtas från andra delar av staden, något som drabbade många städer i landet. Barnen hade gått vidare till nästa årskurs utan att nå
utbildningsmålen och därför infördes extra tid för att öva läsning och förståelse.
STUDENTCENTRUM FÖR WEENHAYEKS BARN och UNGDOMAR i Villamontes, Bolivia
22 weenhayeksungdomar från olika indianbyar i Bolivia fick stöd för att fortsätta med sina gymnasiala utbildningar. 6 elever
bodde på internatet och gick till den kristna skolan "Asamblea de Dios" i Villamontes medan resterande gick på den tvåspråkiga
weenhayeksskola i Villamontes. Fram till september månad 2021 pågick all undervisning på distans så många elever stannade
kvar i sina hembyar och fick stöd med leverans av studiematerialet. Fadderhjälpen går för att hjälpa att bekosta en del av
ungdomarnas utbildning och uppehåll på skolinternatet.
THE DUANG PRATEEP FOUNDATION Bangkok, Thailand
80 barn och ungdomar från slumområdet i Klong Koey i Thailand fick fadderhjälp för att bekosta sina utbildningar på olika
nivåer. Skolinstitutionerna i Thailand var på grund av pandemin stängda från mars till juli månad. Under den tiden då skolorna
var stängda fick barnen hjälp med matvaror, mediciner och andra enskilda behov som delades ut av The Duang Prateep
Foundation, annars gick pengarna för att bekosta barnens utbildning som också fick mat i skolan.
BARNCENTER GUNNAR AXELL Porto Xavier, Brasilien
66 barn mellan 1 och 15 år gamla fick fadderhjälp under 2021, hjälpen sträcktes också ut till barnens familj som fick utdelade
matvaror under hela året i sina hem. Barnen i skolåldern kom till barncentret tre gånger i veckan för att få hjälp med sina läxor
eftersom under hela året bara fick gå 2 eller 3 dagar i veckan i skolan och de andra dagarna fick de jobba med skoluppgifterna
hemma. På barncentret fick barnen två måltider (frukost och lunch, eller lunch och mellanmål) och de fick även bland annat lära
sig att sy och virka, och att återvinna olika typer av material, de hade bibelundervisning, mm.

En analys av resultaten som har uppnåtts
Under år 2021 fick minst 516 barn och ungdomar hjälp som också sträckte sig till barnens syskon och familj. Fokus låg på att
göra det möjligt för dem i skolåldern att kunna fortsätta med sina utbildningar trots omständigheterna med covid-19 pandemin. Vi
gjorde en extra insamling för att hjälpa en mamma med tre barn som bodde i en hydda för att få ett litet hus byggt. Många barn
och ungdomar fick möbler, madrasser, kläder, hjälp med byggmaterial som till exempel tre barn som bor med en 80 år gammal
morfar fick hjälp med att säkra deras hem och höja golvet och taket eftersom de fick ha sina sängar på stolar för att när det
regnade blev huset översvämmat och vattnet nådde upp till sängarna. Många familjer fick medicinsk hjälp på grund av sjukdom
och olyckor. När ett barn eller någon i barnets familj behövde en extra insats kontaktade vi faddrarna som efter sina möjligheter
hjälpte dem i den svåra situationen de befann sig i. Till exempel ett barn som fick Lupus kunde tack vare den extra hjälpen få
livsnödvändiga mediciner.
En analys av vilka effekter fadderhjälpen och vårt arbete har gett
Vårt mål är att utrusta barnen med de verktyg som kan ge dem en chans till en framtid bortom fattigdom och utsatthet (våld,
övergrepp och exploatering) genom att arbeta för barnens rättighet till utbildning, näring, hälsovård och skydd. Resultatet är inte
alltid direkt märkbart men under åren när barnen blir vuxna som kan dem ge sina egna barn en bättre start i livet. Den direkta
effekten man kan se på är att fler än 500 barn och ungdomar med sina familjer har fått hjälp med mat, mediciner, kläder,
utbildningsmaterial, möbler mm, så att inget skulle hindra barnen och ungdomarna från att fortsätta sina utbildningar. Hjälpen
skonar många barn från barnarbete och räddar barn och ungdomar från att falla offer för kriminella grupper och drogkarteller som
utnyttjar barn. Undervisningen barnen och ungdomarna får i de olika projekten och barncentren är också viktiga för deras liv så de
kan lära sig att ta kloka beslut för att skydda sig själva, men också för att de ska veta vad de har för ansvar och
rättigheter.
Mera information finns på vår hemsida www.mittfadderbarn.se under "OM OSS" och "Verksamhetsberättelse för 2021".

Framtida utveckling
Målet för år 2022 är att fortsätta arbetat med att öka antalet faddrar för att kunna hjälpa fler av de många barn som står på
väntelistan för att få hjälp samt att fortsätta besöka de olika projekten.
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Förändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång
Belopp vid årets utgång

Ändamålsbest. medel
1 176 840
1 176 840

Balanserat
kapital
1 176 840
1 176 840
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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn
Org.nr. 802478-3733

RESULTATRÄKNING

2021-01-01
2021-12-31

2020-01-01
2020-12-31

2 665 760
2 665 760

2 224 754
2 224 754

-1 588 108
-49 869
-127 074
-1 765 051

-1 849 135
-49 813
-121 660
-2 020 608

900 709

204 146

-1 200
-1 200

-1 600
-1 600

Resultat efter finansiella poster

899 509

202 546

Årets resultat

899 509

202 546

Not
Verksamhetsintäkter
Nettoomsättning

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

2
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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn
Org.nr. 802478-3733

BALANSRÄKNING

2021-12-31

2020-12-31

2 081 378
2 081 378

1 470 571
1 470 571

Summa omsättningstillgångar

2 081 378

1 470 571

SUMMA TILLGÅNGAR

2 081 378

1 470 571

Not
TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat
Eget kapital vid årets slut

2 076 350
2 076 350

1 176 840
1 176 840

0
5 028
5 028

10 754
282 977
293 731

2 081 378

1 470 571

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4
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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn
Org.nr. 802478-3733

NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingspriciper överensstämmer med årsredovisningslagen och BFNAR
2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

Resultaträkningen
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. Nedan
beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka
motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att
organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till
motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i
verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som
intäkt eller varulager per balansdagen. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till
dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår
som den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Ändamålsbestämda medel
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda
medel. Se även eget-kapital rapporten.

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
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Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader består av kostnader hänförligt till organisationens uppdrag enligt stadgar.
Insamlingskostnader består av de kostnader som organisationen haft för att samla in medel.
Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att administrera organisationen.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2 Gåvor och bidrag

Totala insamlade medel består av följande:
Gåvor som redovisas i resultaträkningen

Gåvor redovisade i resultaträkningen, insamlade
medel:
Allmänheten
Andra organisationer

Not 3 Medelantal anställda

2021

2020

2 665 760
2 665 760

2 224 922
2 224 922

2 237 970
427 790
2 665 760

2 141 809
83 113
2 224 922

2021

2020

1,00

1,00

2021-12-31

2020-12-31

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

Not 4 Övriga kortfristiga skulder

Av de kortfristiga skulderna utgör 4 tkr (266 tkr) en deposition från Barncentret Mbayue (Paraguay).
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Cristina Axell

Veronica Gustafsson
Suppleant

Hugo Moreno Rodas

Min revisionsberättelse har lämnats enligt datum på digital signering.

Markus Björndahl
Auktoriserad revisor
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