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Förvaltningsberättelse                       2018 

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN 

Barn i Fokus insamlingsstiftelse med organisationsnummer 802426-3132 

grundades i december 2009 och har enligt stadgarna till ändamål att hjälpa 

behövande barn i fattiga områden till att få ett bättre liv. Insatserna ska främst 

ske inom grundläggande områden som utbildning, undervisning, utveckling, 

hälsovård samt vatten- och livsmedelsförsörjning. 

Barn i Fokus ger sitt bistånd oberoende av religiösa och politiska åsikter. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET 

Hur ändamålet främjats under året 

Barn i Fokus har under året kunnat samla in 398 795 kr från allmänheten, 

organisationer och företag varav 391 575 kr kommit in genom våra 90-konton.  

Av våra insamlade medel har 8 % gått till insamlings- och 

administrationskostnader. Vi har främjat våra ändamål med totalt 298 793 kr 

vilket ger att ändamålskostnaderna är 75 % av de totala intäkterna.  

Barn i Fokus har under året främjat ändamålen genom våra hjälpprojekt i 

Nairobi Kenya med St. Martins School and Day Care Center och Kenya 

Children´s Homes samt också Destiny Junior Education Centre. 

          

St. Martins School är en grundskola i slumområdet Kibera med 300 barn mellan 

2-15 år och som är vår största mottagare med 237 060 kr under 2018. Barn i 

Fokus står för ca 60 % av skolans inkomster.                                                                    
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Tack vare våra givare har vi genom hjälpprojektet kunnat främja våra ändamål 

genom att ge St. Martins goda förutsättningar att utbilda barnen. De största 

kostnaderna för skolan är lönerna med ca 150 000 kr och skolluncherna på ca 

90 000 kr.  

För att säkerställa St. Martins fortsatta utveckling behövdes utökade utrymmen 

utomhus för rastverksamhet. Så under året köpte St. Martins upp åtta ”hus” 

framför skolan för det syftet till en kostnad av drygt 50 000 kr som vi helt 

bekostade. 

 Fadderdelen – En del av hjälpprojektet med St. Martins School. 

Under 2011 började vi förmedla fadderbarn som går på St. Martins School till 

intresserade i Sverige och vid slutet av 2016 tog så för första gången en klass på 

skolan grundskoleexamen.  

Sju av våra fadderbarn lämnade därmed St. Martins då och gick vidare till 

secondary school. Hela fadderbidraget följer då med eleven dit. De flesta 

faddrar har helt eller delvis höjt sin fadderavgift för att matcha den högre 

kostnaden på secondary school. Barn i Fokus har hittills kunnat täcka upp för 

resten av de nya skolavgifterna som kan vara betydligt högre än på St. Martins. 

Under 2018 har vi haft 13 fadderbarn på secondary school. 

Ett bygge av en genomfartsled genom Kibera under 2018 har medfört att ett 

par familjer blivit av med sina ”hus” och återvänt till landsbyggden vilket gjort 

att några faddrar fått nya fadderbarn. Samtidigt har vi fått in några fler nya 

faddrar så att vid årets slut hade totalt 43 barn på St. Martins school en fadder 

genom Barn i Fokus. Faddern bidrar med 150 kr/månad.  

 Genom faddergåvan får skolan in en skolavgift från eleven till driften. På grund 

av sämre växelkurs och ökade kostnader räckte det under året inte till något 

annat. Under 2019 kommer vi att höja fadderavgiften så att det räcker till mer 

än skolavgiften så som skoluniform, skolutflykter och annat för barnet, även 

barnets familj kan få del av stödet. Under 2018 så mottog St. Martins 75 006 kr 

i fadderstöd. Ytterligare 44 213 kr förmedlades till secondary school eleverna. 

De totala faddergåvorna som vi får in kommer inte att räcka till för kostnaderna 

för de 56 fadderbarnen genom St. Martins så det är ingen mening att ha 

ändamålsbestämda medel för faderbarnen. 
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 Kenya Children´s Homes erhöll sammanlagt 18 221 kr genom hjälpprojektet  

till kostnader de har för de övergivna barnen på adoptionsavdelningen.  

Destiny Junior Education Centre som är en grundskola från slumområdet 

Mathare, erhöll under året 19 149 kr. Fadderstödet till Destiny var 6 208 kr för 

fem st elever. Skolan fick dessutom 6 385 kr i extra stöd. Ytterligare 6 556 kr 

förmedlades till de två secondary school eleverna. Hittills har vi bara två 

faddrar till Destiny i Sverige. 

Ordföranden för Barn i Fokus har genomfört två kontroll och planeringsresor till 

Nairobi för att besöka Kenya Children´s Homes, St. Martins School och Destiny 

Junior Education Centre. Kostnaderna för resorna ingår i de gemensamma 

programkostnaderna.   

 

RESULTAT OCH STÄLLNING 

Barn i Fokus ändamålskostnader har under 2018 fördelat sig enligt följande: 

St. Martins Hjälpprojekt exl. fadderbarn:    117 841 kr   

St. Martins Fadderbarn:                                    75 006 kr 

St. Martins Fadderbarn Secondary School:   44 213 kr 

KCH Hjälpprojekt:                                              18 221 kr 

Destiny exl. fadderbarn:                                      6 385 kr 

Destiny Fadderbarn                                              6 208 kr 

Destiny Fadderbarn Secondary School:            6 556 kr 

Programkostnaderna:                                        24 363 kr   

Totalt:                                                                 298 793 kr    

 

Flerårsjämförelse                                 2018        2017        2016        2015         2014                 

Adm- och insamlingskostn/Totala intäkter            8%              10%              13%                8%                9 %                            

Insamlingskostn/Medel från allmänheten             3%               3 %                3%                3%                 3 %                             

Ändamålskostnader/Totala intäkter                      75%             88%              98%               82%            101%                   

Gåvor                                (kr)                               398 795       288 772        239 888       324 716        259 904        

Verksamhetsresultat     (kr)                                  68 022           8 227         -26 358         30 412         -26 350             

Balansomslutnin            (kr)                                  94 772         26 750           18 523         44 881          14 469          
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Förändring av eget kapital 
                                              Ändamåls-      Balanserat            Årets                   Totalt  
                                              bestämda-         kapital              resultat                  eget 
                                                medel                                                                       kapital  
 Ingående balans                          0              18 523                   8 227              26 750 
Ändamålsbestämt                46 000           -46 000                                                     0 
Utnyttjade                              -8 949               8 949                                                     0 
Årets resultat                                                                              68 022              68 022 
Omföring av resultat                                      8 227                  -8 227                        0         
Utgående balans                  37 051          -10 301                  68 022              94 772 

 

MÅL 

För att uppfylla våra ändamål under 2018 har vi haft som mål att öka fadder-

gåvorna till St. Martins pga ökade skolavgifter på Secondary schools vilket vi 

också gjort marginellt. Dock måste en ökad del av våra gåvor gå till att täcka 

upp fadderdelen. Att fortsätta med hjälpen till St. Martins med mjölk, mat och 

andra behov ingick i vårt mål. Stödet till skollunchen på St. Martins har gått 

enligt plan medan vår mjölkservering avstannat. Orsaken är att kostnaden för 

300 barn blir orimlig. Att behålla nivån på hjälp till KCH med mjölkersättningen 

ingick i målet. Här fick KCH gratis leverans av mjölkersättning med kort datum 

av leverantör vilket gjort att våra gåvor kan användas till andra kostnader på 

adoptionsavdelningen. På Destiny var vårt mål förutom fadderbarnen att 

behålla övrig hjälp och där har vi också kunnat utöka hjälpen en del.   

FÖRVALTNING 

Styrelsen för Barn i fokus bestående av Michael Hjertberg, Ludmila Jonmuri och 

ordföranden Tommy Jonmuri har hållit 3 st. styrelsemöten under 2018.  

Vår Auktoriserade revisor är Linda Löfgren Andersson på Aktiv Revision i Gävle. 

HÅLLBARHETSUPPLYSNINGAR 

Barn i Fokus strävar att undvika pappersutskick och skicka information istället 

elektroniskt när det går och inte påverkar insamlandet för mycket negativt.                   

Resor till Kenya är bara möjligt med flyg men transfern till Arlanda kan med 

fördel göras med tåg. 
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FRAMTIDA UTVECKLING  

Utmaningen och målet för 2019 och framåt är att kunna ge examenseleverna 

möjligheter att fortsätta sina studier på Secondary School vilket kräver utökad 

finansiering! Vår förhoppning är att vi också kan börja med mjölkserveringen på 

St. Martins igen men då endast för förskolebarnen. Övrig verksamhet ska hållas 

på samma eller något högre nivå. 

 

ÖVRIG ICKE-FINANSIELL INFORMATION 

2012 erhöll Barn i fokus ett 90-konto genom Svensk Insamlings-kontroll med 

plusgironr: 90 02 78-3 och även ett bankgironr: 900-2783. Vi har nu även fått 

dem förlängda till 31/12- 2020.  

Barn i Fokus                                                           Tel 070 492 20 91  
Vikingavägen 129                                                 Email: tommy@barnifokus.se  
804 34 Gävle                                                         Hemsida: www.barnifokus.se  
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Resultaträkning 

Funktionsindelad resultaträkning                                                                                             
 

                                                                                                 Not                    2018                  2017 
                                                                                                                                ( 1/1-31/12)           (1/1-31/12) 

 

Verksamhetsintäkter 

Gåvor                                                                     3                 398 795              288 772                                                                   

Summa verksamhetsintäkter                                                398 795              288 772                                                        

Verksamhetskostnader 

Ändamålskostnader                                            4               -298 793              -252 690                                                                                       

Insamlingskostnader                                                                 -6 400                  -4 675                                                                                           

Administrationskostnader                                 5                  -25 580                -23 180                                                 

 

Summa verksamhetskostnader                                           -330 773             -280 545                                               

 

Verksamhetsresultat                                                                68 022                  8 227                                                                                                    

 

Årets resultat                                                                             68 022                   8 227                                                                         
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Balansräkning 

                                                                                      Not               2018-12-31           2017-12-31 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar   

Kassa och Bank                                                                   94 772                    26 750                                                                                                                                             

Summa Omsättningstillgångar                                        94 772                    26 750                                                                                                                   

Summa Tillgångar                                                              94 772                    26 750                                                                                                                  

                        

Eget kapital och skulder 

Eget kapital                                                 7 

Ändamålsbestämda medel, Sport & Hälsovård            37 051                               0                                                                                                                                                 

Balanserat kapital                                                             -10 301                     18 523                                                                                                                     

Årets resultat                                                                      68 022                        8227                                                                                                               

Summa Eget kapital                                                          94 772                     26 750                                                                                                                    

Summa  Eget kapital och skulder                                   94 772                     26 750                                                                                                                                

  

 

 

 

 

 
 

 

 



Barn i Fokus 9 
 

Noter 

NOT 1 – REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 
 

Barn i Fokus Insamlingsstiftelses redovisnings- och värderingsprinciper 

överensstämmer med Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs 

styrande riktlinjer för årsredovisning. 

Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår. 

 

RESULTATRÄKNINGEN 

 

VERKSAMHETSINTÄKTER 

Endast inflöde av ekonomiska fördelar som Barn i Fokus erhållit eller kommer 

att erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget 

särskilt anges nedan, till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer 

att erhållas. 

 

Gåvor 

Faddergåvor 

Med faddergåvor avses inbetalningar ämnade för fadderbarn. 

Insamlade medel 

Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från allmänheten, företag och 

andra organisationer. Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på 

ekonomisk motprestation. 

 

VERKSAMHETSKOSTNADER 

Ändamålskostnader 

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till Barn i Fokus 

uppdrag enligt dess stadgar. 

Insamlingskostnader 

Med insamlingskostnader menas kostnader som varit nödvändiga för att 

generera externa intäkter samt för att behålla och rekrytera nya faddrar. 

Administrationskostnader 

Administrationskostnader är sådana som behövs för att administrera stiftelsen. 
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NOT 2 – UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR 

Insamlade medel från företag förväntas att minska en del då vi under 2018 fick 

några väldigt stora gåvor. Dock kommer insamlade medel från allmänheten att 

öka och det särskilt med faddergåvor. De totala fadderkostnaderna kommer 

ändå vara högre än faddergåvorna vi får in. Detta beroende på att fler elever 

tar grundskoleexamen och börjar på secondary schools där avgifterna är högre. 

Men också att vi hjälper några fler elever vidare till secondary fast de inte har 

en fadder genom oss gör att fadderkostnaderna ökar.  

 

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 

NOT 3 – INSAMLADE MEDEL    

Gåvor som redovisats i resultaträkningen                    2018                     2017 
 

Insamlade medel 

Allmänheten Hjälpprojektet exl. fadderbarn.               79 877                  94 223                                                                                                                  

Allmänheten Fadderbarn                                                106 740               103 430                                                                                                                                              

Totalt Allmänheten                                                         186 617               197 653                                                                                                                

 

Företag exl. Fadderbarn                                                  202 578                  81 219                                                                                                                       

Företag Fadderbarn                                                              9 000                    9 900                                                                                                                                                                

Totalt Företag                                                                   211 578                  91 119                                                                                                                                                    

 

Andra organisationer                                                             600                             0                                                                                           

 

Totala insamlade medel består av följande:  

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen            398 795               288 772                                                      

Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen                0                            0                               

Bidrag som redovisats som intäkt                                             0                            0                               

 

Summa insamlade medel                                              398 795                288 772                                                     
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NOT 4 - ÄNDAMÅLSKOSTNADER                                   2018                           2017 

                                                   

St. Martins Hjälpprojekt exl. Fadderbarn                  117 841                     111 761                                                                                                                 

St. Martins Fadderbarn                                                   75 006                       71 791                       

St. Martins Fadderbarn Secondary Schools                44 213                       25 127                                                                                                                                             

Kenya Children´s Homes                                                 18 221                      20 767                                              

Destiny Junior  exl. Fadderbarn                                       6 385                         1 504                                                    

Destiny Junior Fadderbarn                                               6 208                         4 652                                                                                                  

Destiny Junior Fadderbarn Secondary School              6 556                         7 036                                   

Gemensamma Programkostnader                               24 363                       10 052                                                                                                                                                          

  

Totala ändamålskostnader                                         298 793                    252 690                                                                        

 

Gemensamma programkostnader består av resekostnader till Kenya, transport 

och hotel i Kenya.         

 

NOT 5 - ADMINISTRATIONSKOSTNADER                        2018                         2017                            

 

Direkta kostnader vid ansökan om bidrag                               0                               0                                                                                                                   

Övriga administrationskostnader                                    25 580                     23 180                                                                                       

Summa administrationskostnader                                  25 580                     23 180                                                                                                    

 

 

NOT 6 – MEDELANTAL ANSTÄLLDA, PERSONALKOSTNADER, OCH ARVODEN 

TILL STYRELSEN 

Stiftelsen har inte haft några anställda under året och något styrelsearvode har 

ej utbetalats. 

 

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare 

                                                      2018                                             2017 

                                      Antal på           Varav män           Antal på           Varav män 

                                  balansdagen                                   balansdagen 

Styrelseledamöter             3                          2                         3                         2 
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Ideellt arbete 

Under året har 6 personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med 

föredrag och presentationer, bössinsamling, bokföring. Värdet av dessa ideella 

insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 

 

NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 

 

NOT 7 – EGET KAPITAL 

 

Ändamålsbestämda medel 

 

Ändamålsbestämda medel består av medel från gåvogivare till sportaktiviteter 

och hälsovård  och som efter avdrag inte har överförts till Kenya under året. 

Även styrelsen kan ändamålsbestämma.  

Av insamlade medel till sportaktiviteter och hälsovård under 2018 som uppgår 

till 50 000 kr har 4000 kr gått till insamlings- och administrationskostnader. Av 

återstående belopp på 46 000 kr har 8949 kr överförts till Kenya under 2018.   

Den utgående balansen för ändamålsbestämda medel är nu 37 051 kr. 

 

Bundet kapital 

Stiftelsen har inget eget bundet kapital. 
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