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Styrelsen för Hjälp Margit Hjälpa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

 
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 1.229 tkr (not 2) varav 
huvuddelen utgörs av regelbundna gåvor från enskilda givare.  
 
895 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 206 tkr (not 3), motsvarande 
17 % av insamlade medel. Fördelning av samkostnader mellan ändamålskostnader, 
insamlingskostnader och administrationskostnader är gjord enligt Svensk Insamlingskontrolls 
regelverk.  
Stiftelsen har en deltidsanställd. 
Vid årsmöte i april omvaldes 5 styrelsemedlemmar, 1 nya valdes in och 4 medlemmar 
lämnade styrelsen. Det totala antalet styrelsemedlemmar är 6 personer varav 2 kvinnor och 
4 män. 
 
Styrelsen arbetar helt ideellt. Det har hållits 13 digitala styrelsemöten via 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 2021 2020 2019 2018   

Kostnader/Totala intäkter 9 % 20 % 17 % 16 %   

Insamlingskostnader/Medel från givare 10 %   0 % 0 % 0 %   

Utbetalning till ändamålet/Totala intäkter 73 % 82 % 86 % 85 %   

Förändring balanserat eget kapital 8 % -2 % -3 % -1 %   
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Resultat och ställning 
Under året har den totala insamlingen inkl. försäljning ökat med 26% mot förra året. Av årets 
inkomstökning kan ca. 200 tkr (motsvarande 21 av de 26% ökning) hänföras till enbart två 
stora givare som gav engångsgåvor om 150 tkr resp. 50 tkr.  
 
Ej utbetalda medel enl. balanserat resultat kommer att användas i den vanliga verksamheten, 
för pågående projekt och utjämning av våra ändamålsutskick under 2022. Nyckeltalet 
”Utbetalning till ändamålet/totala intäkter ” är 9 procentenheter lägre än 2020 och ligger på 
73 %. Årets överskott på 105 tkr, 8% av intäkterna, jämnas ut mot balanskontot. 
 
Inga väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång. 
 
Insamlingens förväntade framtida utveckling 
I planeringen för 2022 räknar vi med en intäkt på 900 tkr, vilket är helt i linje med förra årets 
budget.  
 
Nivåerna för nyckeltalet ”Utbetalning till ändamålet/totala intäkter” för 2022 beräknas ligga 
runt 80 %. 
 
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 
2022, som är i nivå med budget 2021. 
 
Prognosen bygger på att vi inte kan räkna med stora engångsgåvor och att några av våra 
sponsorer slutade under 2021 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+. Gåvor från företag minskade under 2021 och kommer 
förmodligen att ligga på en låg nivå även 2022. 
 
För att öka insamlingen kommer vi att fortsätta 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 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. 
 
Vi kommer även under 2022 fokusera på att omarbeta vår hemsida för att tydligare belysa 
värdet av hur de insamlade medlen påverkar vardagen i Indien och på Sri Lanka.  
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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 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 2021/2022 fanns 274 
registrerade fadderbarn och 70 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 2021 samlat in 484 tkr och 
betalat ut 589 tkr.  
 
Insamlingen till skolorna, förskolor och handikapp centret genererade 90 tkr och det 
betalades ut 92 tkr. 
 
Till vårt projekt högre studier fick vi inte in några medel, men det betalades ändå ut 67 tkr till 
ändamålet. 
 
Där projektinsamlingen inte täcker våra beslutade utskick räknas mellanskillnaden av från 
ospecificerade gåvor. 
 
Ändamålsbestämda gåvor är en post där insamlingsresultat av våra upprop redovisas, men 
även spontana insamlingar från givare. 
 
Vi har bistått verksamheten på Sri Lanka med medel för att kunna utföra takreparationer i 
gemensamma utrymmen samt för visst vägunderhåll som en följd av de kraftiga oväder de 
har drabbats av.  
 
Vi har även stöttat verksamheten i Indien med en ny ugn för brödbakning. Detta har medfört 
att de idag har sex anställda och kan sälja bröd direkt till utsatta människor och fungera som 
leverantör till lokala ”supermarkets” under eget varumärke. De har även startat en ekologisk 
jordgubbsodling där mer köpstarka personer från t ex Bangalore är kunder. En mycket 
eftertraktad produkt. Vår förhoppning och kalkyl är att dessa projekt inom kort ska ge ett 
överskott som kan användas i de lokala projekt de har planerat inför 2022. 
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. 
 
På vår hemsida har vi insamlingar till husreparationer för äldre, mycket fattiga personer och 
toalettbyggen. Projekten fortsätter även 2022.  
 
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. 
 
 
Uppföljning av verksamheten i Indien och Sri Lanka 
Genom bilder, samtal och tät kontakt via sociala 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. 
 
Under 2021 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. Vi har som plan att kunna genomföra uppföljning på plats under senare delen av 2022 
alternativt under första delen av 2023. 
 
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.   
 

http://www.hjalpmargithjalpa.org/
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Placeringspolicy 
Innehav i aktiefond (not 4) är värderad till 75% av marknadsvärdet på balansdagen. 
Vi har som policy att inte bedriva någon placeringsverksamhet.  
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     2021-01-01  2020-01-01 

RESULTATRÄKNING  NOT 2021-12-31  2020-12-31 

        

        

Verksamhetens intäkter  2    

Gåvor     1 222 268  973 607 

Nettoomsättning    7 215  2 566 

        

        

     1 229 483  976 173 

        

        

        

Verksamhetens kostnader  3    

Ändamålskostnader, direkta   -895 200  -803 730 

Ändamålskostnader, uppföljning  -25 000  0 

Kostnader sålda varor   0  0 

Insamlingskostnader   -1 046  -2 260 

Administrativa externa kostnader  -50 338  -49 736 

Personalkostnader    -154 582  -143 897 

        

        

Rörelsekostnader    -1 126 166  -999 623 

        

        

        

Rörelseresultat    103 317  -23 450 

        

Resultat från finansiella investeringar     

Övriga ränteintäkter och liknande     

resultatposter    1 945  1 261 

        

Resultat efter finansiella poster  105 262  -22 189 

        

        

        

Årets resultat    105 262  -22 189 
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BALANSRÄKNING   NOT 2021-12-31  2020-12-31 

         

         

TILLGÅNGAR        

         

         

Omsättningstillgångar       

         

         

         

Kortfristiga Placeringar       

Aktiefond    4 7 492  6 101 

         

         

         

Kassa och bank     242 440  119 410 

         

         

Summa omsättningstillgångar   249 932  125 511 

         

         

SUMMA TILLGÅNGAR    249 932  125 511 
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BALANSRÄKNING  NOT 2021-12-31  2020-12-31 

        

        

EGET KAPITAL OCH SKULDER     

        

Eget kapital       

       

Stiftelsekapital    21 341  21 341 

       

Balanserat kapital    62 966  85 154 

Årets resultat    105 262  -22 189 

        

        

Summa eget kapital   189 569  84 306 

        

        

        

Kortfristiga skulder       

       

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter             5 35 363  41 205 

        

        

Summa kortfristiga skulder    35 363  41 205 

        

Avsättningar        

        

Inspektionsresa   6 25 000  0 

        

Summa avsättningar    25 000  0 

        

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  249 932  125 511 
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FÖRÄNDRINGAR AV EGET KAPITAL       

          

          

   Stiftelse  Balanserat Årets  Summa  

   kapital  kapital  resultat  

eget 
kapital 

          

Belopp vid årets ingång 21 341  85 155  -22 189  84 307 

Disposition av föregående        

års resultat    -22 189  22 189   

          

Årets resultat      105 262  105 262 

          

Belopp vid årets utgång 21 341  62 966  105 262  189 569 
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TILLÄGGSUPPGIFTER       

         

NOTER         

         

1 Redovisnings- och värderingsprinciper     

         

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med  
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

         

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        

         

     2021  2020  

         

Gåvor fadderbarn    483 350  525 650  
Gåvor Högre studier   200  0  
Gåvor Skolor, Förskolor   79 528  104 250  
Gåvor Toaprojekt    10 500  12 200  
Övriga Gåvor    648 690  318 599  
Försäljning varor och 
julkort   7 215  15 474  

         

         

     1 229 483  976 173  

         

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.    

         

Nyckeltal insamlingskostnader har belastats med 80% av lönekostnader för vår kanslist.  
Avser arbete med att registrera och förteckna gåvor, tacka för gåvor samt att hålla 
givarregister. Detta är ett nytt fördelningsförfarande fr.o.m. år 2021 enl. SI regelverk.  
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Administrationskostnader är kostnader nödvändiga för att administrera organisationen. 

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

        

Anställda och personalkostnader     

     2021  2020 

Medelantalet anställda      

Kvinnor     0,33  0,34 

        

Löner, ersättning och sociala avgifter     

Löner och andra ersättningar  117 600  116 045 

Förändring semesterlöner   29  783 

Sociala kostnader    36 943  26 823 
Arbetsgivaravgifter för 
semesterlöneskulder 10  246 

     154 582  143 897 

Ideellt arbete       

Under året har 6 personer (fg år 9) arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa  

ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen.   

        

4 INNEHAV AV AKTIEFONDER     

     2021-12-31  2020-12-31 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

Ingående anskaffningsvärde   6 101  5 700 

Försäljningar    -10 105  -8 048 

Årets realisation    4 004  2 348 

Årets anskaffningar   7 492  6 101 

        

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 7 492  6 101 

        

Utgående bokfört värde   7 492  6 101 

        

Marknadsvärde    9 989  8 135 

        

        

5 UPPLUPPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER   

     2021-12-31  2020-12-31 

        

Personalrelaterade upplupna kostnader 12 363  18 205 

Övriga upplupna kostnader   23 000  23 000 

        

Summa     35 363  41 205 

        

6 Avsättning till inspektionsresa  25 000  0 
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