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Styrelsen för Hjälp Margit Hjälpa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 
 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
 
Ändamålsförklaring 
Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa är en insamlingsstiftelse med ändamål att bedriva fadder- och 
biståndsverksamhet i Indien och Sri Lanka med penningmedel från fadderföräldrar, statliga 
och enskilda biståndsorganisationer. 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Insamling 
Stiftelsens totala inkomster har under verksamhetsåret uppgått till 976 tkr (not 2) varav 
huvuddelen utgörs av regelbundna gåvor från enskilda givare.  
Summan inkluderar även några under året inkomna större enskilda gåvor 132 tkr  
(1 x 45 000, 2 X 17 500, 1 x 12.000, 4 X 10 000). 
 
804 tkr (not 3) har utbetalats till fadder- och biståndsverksamheten på Smyrna Fellowship 
Trust, Indien och Smyrna Fellowship, Sri Lanka.  
 
Förvaltning, kostnader och personal  
Administrations- och förvaltningskostnaderna, har uppgått till 195 tkr (not 3), motsvarande 
20 % av insamlade medel. Fördelning av samkostnader mellan ändamålskostnader, 
insamlingskostnader och administrationskostnader är mycket restriktivt gjord, där 
samkostnaderna till stor utsträckning lagts till posterna inom administrationskostnader.  
Stiftelsen har en deltidsanställd. 
Vid årsmöte i mars omvaldes 6 styrelsemedlemmar, 3 nya valdes in och 2 medlemmar 
lämnade styrelsen. Det totala antalet styrelsemedlemmar är 9 personer varav 5 kvinnor och 
4 män. 
 
Styrelsen arbetar helt ideellt. Det har hållits 12 digitala styrelsemöten via Skype eller Teams 
varav ett årsmöte. 
   
SI 
Stiftelsen innehar kontrollgirokonto hos Svensk insamlingskontroll, mer känt som 90-konto. 
Svensk insamlingskontroll har en redovisningsmodell som ger tre nyckeltal. 
 
För Stiftelsen Hjälp Margit Hjälpa är dessa nyckeltal: 

Nyckeltal 2020 2019 2018 2017       
Kostnader/Totala intäkter 20 % 17 % 16 % 17 %       
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten   0 % 0 % 0 % 0 %       
Utbetalning till ändamålet/Totala intäkter 82 % 86 % 85 % 80 %       
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Resultat och ställning 
Under året har den totala insamlingen inkl. försäljning minskat med 15 % mot förra året. Av 
årets inkomstbortfall kan ca. 150.000 kr hänföras till enbart tre stora givare som inte hade 
möjlighet att hjälpa till. 
 
Ej utbetalda medel enl. balanserat resultat kommer att användas i den vanliga verksamheten, 
för pågående projekt och utjämning av våra ändamålsutskick under 2021. Nyckeltalet 
”Utbetalning till ändamålet/totala intäkter ” är 4 procentenheter lägre än 2019 och ligger på 
82 %. Årets underskott på 22 tkr jämnas ut mot balanskontot. 
 
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
 
Insamlingens förväntade framtida utveckling 
I budgeten för 2021 räknar vi med en intäkt på 820 tkr, vilket är 12 % mindre än förra årets 
budget. 
 
Nivåerna för nyckeltalet ”Utbetalning till ändamålet/totala intäkter” för 2021 beräknas ligga 
runt 78 %. 
 
Våra projekt i Indien och Sri Lanka kommer att fortsätta som innan. Arbetet på plats 
genomförs av våra samarbetspartner i Indien och Sri Lanka anpassat efter vår nya budget för 
2021, som medför en kännbar nedskärning mot 2020. 
 
Den fallande prognosen bygger på att många av våra sponsorer slutade under 2020 p.g.a. 
sämre inkomster som kan hänföras till åldern, sjukdom och till pandemin. T. ex. Second hand-
butikerna, som är en stor givargrupp, är hårt drabbade av pandemin. Ett flertal fick dra ner 
på verksamheten eller stänga helt, då många av deras volontärer hör till gruppen 70+. Även 
gåvor från företag minskade enormt under 2020 och kommer förmodligen att ligga på en låg 
nivå även 2021. 
 
För att öka insamlingen kommer vi att satsa förstärkt på fler insamlingsaktiviteter som t.ex. 
reklam på olika sätt i sociala medier och projektkampanjer via e-mejl, nyhetsbrev och vår 
hemsida för att nå även yngre personer och nya givare. Vi kommer att ännu mer fokusera på 
intäktsgenerande verksamhet riktad mot företagsinsamling och förbättrad kommunikation 
med våra givare. 
 
Vi finns även på Instagram med bilder på verksamheten och våra projekt i Indien och Sri 
Lanka: t.ex. överlämnandet av färdigställda toaletter, utdelning av skolmaterial till 
fadderbarnen och matpaket till äldre behövande. 
 
Detsamma gäller även vårt Facebook konto. Där informerar vi våra sponsorer löpande om 
nyheter, viktiga händelser, lägger ut relaterade länkar och skapar upprop och insamlingar. En 
knapp ”skänk en gåva” finns som ger möjlighet att donera direkt på Facebook sidan. 
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Vårt Swishkonto förenklar för spontana gåvor och denna smidiga betalkanal är mycket 
uppskattad och flitigt använd, inte minst vid betalning av inköp i gåvoshopen.  
 
Om läget tillåter – vilket tyvärr inte var möjligt i år - bjuder vi kontinuerligt in gäster och 
volontärer till våra stationer i både Indien och Sri Lanka som då genom kost och logi 
genererar extrainkomster och därutöver får en fantastisk insyn och kunskap om 
verksamheten på plats.  
 
Stiftelsen är godkänd av Skatteverket som gåvomottagare vid skattereduktion för gåva. Detta 
gynnar våra sponsorer och kan förhoppningsvis uppmuntra till framtida gåvor. 
 
 
Insamling per verksamhetsgren och motsvarande utskick 
Vår huvudverksamhet är att bedriva fadderverksamhet. Vid årsskiftet 2020/2021 fanns 289 
registrerade fadderbarn och 68 högre studier elever.   
 
I vår redovisning skiljer vi ut gåvor till Fadderbarn, Högre studier, Insamling till Skolor, 
Förskolor, Handikapp center, Matpaket, Ändamålsbestämda gåvor samt bidrag till andra 
organisationer. 
 
Till fadderverksamheten i Indien och Sri Lanka har vi under 2020 samlat in 525 tkr och 
betalat ut 558 tkr.  
 
Insamlingen till skolorna, förskolor och handikapp centret genererade 104 tkr och det 
betalades ut 103 tkr. 
 
Till vårt projekt högre studier fick vi inte in några medel, men det betalades ändå ut 59 tkr till 
Ändamålet. 
 
Där projektinsamlingen inte täcker våra beslutade utskick räknas mellanskillnaden av från 
ospecificerade gåvor. 
 
Försäljning av gåvobevis julkort inbringade 13 tkr, som skickades ut till Indien och Sri Lanka i 
december till förmån av den vanliga skolverksamheten 3 tkr, matpaket till behövande 6 tkr 
och 4 tkr till den ordinarie verksamheten. 
 
Ändamålsbestämda gåvor är en post där insamlingsresultat av våra upprop redovisas, men 
även spontana insamlingar från givare. 
 
12 tkr är insamlade till vårt Toalett-projekt, men inte utbetalt till ändamålet under 2020. 
Krisläget med ”Lock down” gjorde att beloppet inte kunde skickas ut till Indien och Sri Lanka. 
Dessutom fick hantverkarna p.g.a. utegångsförbud inte lov att arbeta. Projektet fortsätter så 
fort läget i länderna förbättras. 
 
Våra administrativa kostnader som uppstår i Sverige betalas av de gåvor som kommer in, ej 
specificerade till något särskilt ändamål. Detta gör att vi kan skicka vidare motsvarande  
belopp som kommer in till ett av givaren specificerat ändamål 
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Övrig icke finansiell information  
 
Ändamålets främjande 
Vi har samarbete med två olika organisationer i Indien respektive Sri Lanka. Dessa är 
ursprungligen startade av vår styrelsemedlem Margit Stefansson, men drivs nu fristående 
med egna styrelser och ledning. Dessa är: Smyrna Fellowship, Nuwara Eliya Sri Lanka samt 
Smyrna Fellowship Trust, Ooty Indien. 
 
Fadderbarnstöd ges i form av kläder, skolavgifter, läromedel, som garanteras varje barn. Vid 
behov ges, i mån av resurser, extra hjälp till familjen, medicin eller mat. Skolbarnen brukar 
samlas på Smyrna för att prata om deras behov, få goda råd och hämta materialet, men i år 
var det en utmaning för personalen att genomföra utdelningen corona-säkert. Dessutom fick 
personalen åka ut till barn med särskilda behov, äldre och handikappade som inte kunde ta 
sig till Smyrna för att dela ut matkassar (läs också vårt julbrev med bilder på utdelningen på 
vår hemsida). 
 
Högre Studier elever får bidrag till skolavgiften. 
 
Under året har en kvinna fått hjälp med sjukhuskostnader och medicinsk behandling. 
 
På vår hemsida har vi startat insamlingar till husreparationer för äldre, mycket fattiga 
personer och toalettbyggen. Projekten fortsätter även 2021. 
 
Omkring 200 åldringar kommer varje månad till våra hjälpstationer och får mat. 
Utöver detta får äldre, fattiga och barn med särskilda behov extrahjälp i december månad. 
Det kan handla om mat, kläder, medicin i den utsträckning det finns ekonomiska möjligheter. 
 
Kostnader för löner, administration och andra omkostnader på våra stationer i Indien och  
Sri Lanka som har samband med fadderprojekten betalas också av faddermedlen. 
 
 
Uppföljning av verksamheten i Indien och Sri Lanka 
Genom bilder, samtal och tät kontakt via medier har vi fått en bra uppfattning/kontroll av 
årets verksamhet. Flera personer i vår styrelse har via e-mail och telefon regelbunden 
kontakt med anställda och ledning på respektive plats. Vi får styrelseprotokoll och löpande 
ekonomiska rapporter.  
 
Under året har stiftelsen dessutom skaffat kommunikations-plattformen Teams och även 
våra samarbetspartners i Indien och Sri Lanka är uppkopplade. Nu kan vi kommunicera 
direkt, ha gemensamma möten, byta information, överföra bilder och rapporter. 
 
I år har det inte funnits någon möjlighet att genomföra uppföljningsresor. Pandemin hade till 
följd att flygplatser, skolor och affärer stängdes i långa perioder och människor till och från 
hade utegångsförbud. Inga besökare kunde ta sig dit varken till Indien eller Sri Lanka. 
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Allmänheten kan följa en del av verksamheten i Indien och på Sri Lanka genom 
sponsorbreven direkt från Indien och Sri Lanka, deras blogg i ord och bild, via Facebook och 
våra nyhetsbrev. Länkar till detta finns även på vår hemsida i Sverige. Hemsidan finns på 
adressen www.hjalpmargithjalpa.org.   
 
 
Placeringspolicy 
Innehav i aktiefond (not 4) är värderad till det lägsta av anskaffningsvärdet och 
marknadsvärdet på balansdagen. Vi har som policy att inte bedriva någon 
placeringsverksamhet.  
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.20.01.01 .19.01.01
RESULTATRÄKNING NOT .20.12.31 .19.12.31

Verksamhetens intäkter 2
Gåvor 973 607 1 147 515
Nettoomsättning 2 566 6 627

976 173 1 154 142

Verksamhetens kostnader 3
Ändamålskostnader, direkta -803 730 -988 630
Ändamålskostnader, uppföljning 0 0

0 -901
Insamlingskostnader -2 260 -2 729
Administrativa externa kostnader -49 736 -53 222
Personalkostnader -143 897 -140 163

Rörelsekostnader -999 623 -1 185 645

Rörelseresultat -23 450 -31 503

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande
resultatposter 1 261 1 390

Resultat efter finansiella poster -22 189 -30 113

Årets resultat -22 189 -30 113

Kostnader sålda varor
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BALANSRÄKNING NOT .20.12.31 .19.12.31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga Placeringar
Aktiefond 4 6 101 5 700

Kassa och bank 119 410 141 027

Summa omsättningstillgångar 125 511 146 727

SUMMA TILLGÅNGAR 125 511 146 727
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NOT .20.12.31 .19.12.31

21 341 21 341

85 154 115 268
-22 189 -30 113

84 306 106 496

5 41 205 40 231

Summa kortfristiga skulder 41 205 40 231

125 511 146 727

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Stiftelsekapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Balanserat kapital
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter            
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FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL

Stiftelse Årets Summa 
kapital kapital resultat eget kapital

21 341 115 267 -30 113 106 495

-30 113 30 113

-22 189 -22 189

21 341 85 154 -22 189 84 306

Balanserat

Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat

Årets resultat

Belopp vid årets utgång
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TILLÄGGSUPPGIFTER

NOTER

1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Övergången till K3-regelverket har inte inneburit någon förändring i redovisade belopp.

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

2 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Gåvor & bidrag
Vår stiftelse tar emot gåvor från regelbundna givare. En stor del av gåvorna är avsedda för 
speciella ändamål. Fördelningen syns i tabellen nedan.

Nettoomsättning
Posten "Övriga intäkter" består även av försäljning av varor som uppgick till 3 Tkr
(7 Tkr).

2020 2019

Gåvor fadderbarn 525 650 559 450
Gåvor Högre studier 0 9 500
Gåvor Skolor, Förskolor 104 250 164 300
Gåvor Toaprojekt 12 200 14 020
Övriga Gåvor 318 599 394 957
Övriga intäkter 15 474 11 915

976 173 1 154 142

3 VERKSAMHETENS KOSTNADER

Ändamålskostnader består till största delen av kostnader för fadderbarnen och skolorna vi 
driver i de båda länderna. Även kostnader för olika projekt ingår här.
Exempel på sådana projekt är bl.a. byggnation av toaletter, reparation och utbyggnad av
hus, kostnad för operationer, mediciner och hjälpmedel mm.
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Administrationskostnader består av kostnader nödvändiga för att administrera organisationen.

 Här finns bl.a. reklam och trycksaker inräknat samt porto och kontorsmaterial.

Anställda och personalkostnader

2020 2019

Medelantalet anställda

Kvinnor 0,34 0,31

Löner, ersättning och sociala avgifter

Löner och andra ersättningar 116 045 107 298

Förändring semesterlöner 783 -1 077

26 823 33 707

Arbetsgivaravgifter för semesterlöneskulder 246 -338

143 897 139 590

Ideellt arbete

Under året har 9 personer (fg år 8) arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa 

ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

4 INNEHAV AV AKTIEFONDER

.20.12.31 .19.12.31

Ackumulerade anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 5 700 4 850

Försäljningar -8 048 -7 672

Årets realisation 2 348 2 822

Årets anskaffningar 6 101 5 700

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 101 5 700

Utgående bokfört värde 6 101 5 700

Marknadsvärde 8135 7600

5 UPPLUPPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

.20.12.31 .19.12.31

Personalrelaterade upplupna kostnader 18 205 16 231

Övriga upplupna kostnader 23 000 24 000

Summa 41 205 40 231

Sociala kostnader
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