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Föreningen Afrikas Barn
Org.nr. 857210-1361

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Verksamhet
Vårt syfte är att genom penninginsamling och genom faktainformation beskriva våra olika projekt i respektive land, 
samt ge bakomliggande orsaker till eventuella problem. Målet är att hjälpa föräldralösa barn och ungdomar eller de 
som helt saknar medel, att få möjlighet till skolutbildning, social träning, med fokus på Mänskliga Rättigheter, och 
idrottsutbildning. På detta sätt vill vi främja varje persons utveckling och bidra till ett bättre samhälle på sikt.
År 2019 har vi utökat vårt verksamhetsområde att även gälla hjälp och informationsprogram internationellt och i 
Sverige.

Vi har fortsatt arbeta med projekt CSP ( Child Sponsorship Program), dessa barn bor hos sina vårdnadshavare, men 
FAB står för alla kostnader som gäller skolgång samt hälsa och social träning i MR (Mänskliga Rättigheter) med fokus 
på Barns Rättigheter. Vi gör regelbundna besök på respektive skola och även i hemmen.  Vi har även under detta år 
skaffat faddrar till en del utav dessa barn, vilket gör ju en stor skillnad. 

I Kisumu, Kenya fortsätter vi att driva ett flickhem och ett pojkhem. Dessa barn går i olika skolor i Kisumu och vi tar 
ansvar för skolutbildningen, boende och social träning. Det är med stolthet vi kan se att många utav de barn som vi har 
hjälpt under åren från det vi startade 2003, har idag jobb eller spelar fotboll i en klubb där de har sin försörjning, eller 
har startat egen verksamhet. 

Fastigheten som pojkhemmet är beläget i äger vi själva, tack vare bidrag från våra givare och här är även kontoret, där 
alla medarbetare jobbar i projketet och i Mänskliga Rättigheters projektet.

Under 2019 började vi att samarbeta med 2 voulentärer i Sverige som är ute i flyktingförläggningar och skolor och 
upplyser om Mänskliga Rättigheter, samt att vi påbörjat ett projekt där vi ska ner till Kongo,  med början i Kongo 
Kinshasa och Lubumbashi och även där upplysa om Mänskliga Rättigheter.

Vi har även under 2019  fortsatt med vår upplysningskampanj I Kisumu, Kenya inom Mänskliga Rättigheter med fokus 
på att stärka marginaliserade ungdomar, att effektivt kunna göra anspråk på sina rättigheter, delaktiga i beslutsprocesser
och utveckling, samt avkräva ansvar från beslutsfattare . Detta har resulterat i att det finns nu en naturlig och 
upparbetad struktur för att jobba mer tillsammans för att uppnå resultat. Just detta projekt drivs av medel från Forum 
Syd samt SIDA.

Intäkterna har gått upp under 2019 tack vare en stor bidragsgivare!

Föreningens säte är Göteborg

Flerårsjämförelse*

2019 2018 2017 2016 2015
Nettoomsättning 3 647 510 1 974 485 2 332 002 2 137 490 2 399 251
Res. efter finansiella poster 1 344 952 -10 675 39 516 -14 262 328 364
Balansomslutning 1 548 658 228 985 305 814 385 289 652 345

Förändringar i eget kapital

Ändamålsbest.
 medel

Fritt eget
kapital

Belopp vid årets ingång 60 088 -10 675
Årets vinst 1 344 952
Belopp vid årets utgång 60 088 1 334 277
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RESULTATRÄKNING 2019-01-01 2018-01-01
Not 2019-12-31 2018-12-31

Verksamhetsintäkter
Nettoomsättning 3 647 510 1 974 485
Övriga intäkter 0 427 000

3 647 510 2 401 485

Verksamhetskostnader
Råvaror och förnödenheter -38 470 0
Övriga externa kostnader -1 008 363 -1 169 902
Personalkostnader 2 -1 237 400 -1 226 620

-2 284 233 -2 396 522

Verksamhetsresultat 1 363 277 4 963

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 -426
Räntekostnader och liknande resultatposter -18 325 -15 212

-18 325 -15 638

Resultat efter finansiella poster 1 344 952 -10 675

Årets resultat 1 344 952 -10 675
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Föreningen Afrikas Barn
Org.nr. 857210-1361

BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31
Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 95 450 200 902
Övriga fordringar 210 980 18 273

306 430 219 175

Kassa och bank
Kassa och bank 1 242 228 9 810

1 242 228 9 810

Summa omsättningstillgångar 1 548 658 228 985

SUMMA TILLGÅNGAR 1 548 658 228 985
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Föreningen Afrikas Barn
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BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31
Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital vid årets början 49 413 60 088
Årets resultat 1 344 952 -10 675
Eget kapital vid årets slut 1 394 365 49 413

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 0 6 847
Övriga skulder 87 753 80 223
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 66 540 92 502
Summa kortfristiga skulder 154 293 179 572

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 548 658 228 985
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Föreningen Afrikas Barn
Org.nr. 857210-1361

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 
koncernredovisning.

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.

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
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NOTER

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 2 Medelantal anställda 2019 2018

Medelantal anställda

Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anställda har varit 6,00 6,00
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Bo Nielsen

Kenneth Nilsson

Min revisionsberättelse har lämnats den 15 juni 2020.

Peter Gårdström
Auktoriserad revisor
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