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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen ChildFriend, med säte i Jönköping, får härmed avge årsredovisning
för räkenskapsåret 2020-01-01—2020-12-31.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK

Information om verksamheten
Stiftelsens bildande och ändamål
Insamlingsstiftelsen ChildFriend bildades genom ett stiftelseförordnande den 1 februari 2014 och
räkenskapsåret 2020 01 01-- 2019 12 31 är dess sjätte räkenskapsår. Stiftelsens ändamål är enligt dess
stadgar att utifrån FN:s Barnkonvention och den kristna värdegrunden skydda barn ifrån och förhindra
att de utsätts för:
- prostitution
- sexuella övergrepp
- våld
- droger
- fängelse
- utanförskap
- eller annat lidande som påverkar barnets livssituation.
För att uppfylla ändamålet enligt ovan skall stiftelsen själv eller genom den Thailändska stiftelsen
”BaanChivitMai Foundation” och andra organisationer i Sydostasien:
- bygga och driva hem där barn kan växa upp,
- medverka till att barnen får utbildning och/eller arbete,
- starta och driva inkomstgenererande aktiviteter med syfte att finansiera ovan nämnda verksamheter.
Samtliga insamlade medel skall användas för verksamheten och omkostnader i samband därmed.
Enligt Stiftelselagen och Stiftelsen Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter ska en insamlingsstiftelse
under tre sammanhängande räkenskapsår använda minst 75 % av sina intäkter för ändamålet. Under
åren 2018 till 2020 uppgår de sammanlagda ändamålskostnaderna till ca 77 % av de totala intäkterna.

Verksamheten i Sverige
Insamlingsstiftelsen ChildFriends uppgift är att samla in de medel som behövs för verksamheter i
Sydostasien. I nuläget stöds enbart BaanChivitMai Foundation (BCM) i Thailand.
I vårt givarregister finns drygt 1200 givare inskrivna. Givarna består av privatpersoner, skolor och
kyrkor såväl som företag, föreningar och organisationer. I det löpande arbetet ingår att hålla kontakten
med de många skandinaviska gåvogivarna och fyra ggr/år ge ut ett nyhetsbrev.
Syftet med nyhetsbrevet är att uppdatera våra givare och hålla dem engagerade i vårt arbete.
Nyhetsbrevet är vår viktigaste informationskanal och under året skickades ca tusen exemplar ut fyra
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gånger under året. Alla nya givare, samt de som ger en större summa, har fått ett personligt tackkort.
Flera hundra ChildFriendbroschyrer har delats ut.
Givandet har sjunkit lite under året jämfört med föregående år och speciellt från privatpersoner.
Konkurrensen om de pengar svenskarna skänker ökar fortlöpande, vilket i sig kräver synlighet i media
med flera kanaler. ChildFriend har dock en allt för liten omsättning för att kunna annonsera stort som
t.ex. i TV.
Vårt mål är att hela tiden öka vår givarbas. Vi ökar sakta, men då flera av givarna är äldre personer
som faller ifrån, är vårt mål att rekrytera flera yngre. Flest nya givare får vi genom personliga
kontakter och lokala nätverk. Då så gott som allt arbete görs på fritiden gäller det att hitta tid och ork
för att nå resultat. Vi jobbar på att hitta kostnadseffektiva informationskanaler, där vi kan nå nya
målgrupper för att öka omsättningen. Vi har ändå under året fått ett antal nya givare, men behöver
flera.
För nionde året i följd har eleverna på Alfred Dahlinskolan i Huskvarna samlat in pengar som skänkts
till barnen i Thailand. Vid tre tillfällen vid sommaravslutningarna fick vi ta emot en symbolisk check.
Vid julavslutningen kom vi tillbaka för att ge en hälsning och informera om vart pengarna gått. Även
Norrängskolan i Huskvarna är med och sponsrar. En lördag varje höst arrangeras Norrängskolans dag.
Då är vi inbjudna att presentera våra projekt. En del av den dagens intäkter tillfaller ChildFriend.
Under året har vi även varit inbjudna att hålla föreläsningar i olika sammanhang, som
pensionärsföreningar, loger, kyrkor och Secondhandbutiker. Vid varje besök får vi nya givare som ger
sporadiskt eller ansluter sig till autogiro.
Med de medel som samlats in anser styrelsen, att ändamålet enligt stadgarna att skydda utsatta barn i
Sydostasien har uppfyllts.
ChildFriends styrelse samlades fyra gånger under året.

Verksamheten i Thailand
Verksamheten på BaanChivitMai (BCM) i Thailand har fungerat bra även detta år. Norrmannen KnutInge Bergem håller som föreståndare hög kvalité på verksamheten. Förståndaren har till sin hjälp ett
tiotal nationella anställda. Flera nya barn kommer till barnhemmet varje år för att få ett bättre liv och
under året togs 5 nya barn in. All intagning sker i maj under sommarlovet så att skolstarten ska bli så
bra som möjligt. I slutet av 2019 bodde det 50 barn på hemmet Huadoi.
Behoven är fortfarande stora och vi får hela tiden förfrågningar om vi har plats för nya barn. Då vi inte
kan ta emot alla som vill eller behöver, måste vi prioritera de som är mest utsatta. Det hjälper inte att
vara fattig, alla är fattiga. De som lever i misär, slaveri, våld eller inte har någon möjlighet att gå i
skola kommer i första hand.
I maj månad 2019 invigdes det studentcenter som började byggas 2018. Vi har köpt en tomt i utkanten
av staden där vi byggt 3 hus. Ett hus för flickorna, ett för pojkarna samt ett hus med kök och matsal.
Vid årets slut bodde där 13 ungdomar som studerar på olika skolor i staden. Tanken är att detta boende
ska vara ett steg ut i vuxenlivet. De får gemensamt sköta hushållet utan personal. BCM betalar hyra,
drift och mat. Bredvid studierna jobbar ungdomarna extra för att finansiera sina personliga utgifter.
Detta boende har blivit en succé och vi kommer förmodligen få bygga ett hus till. Inköpet av tomten
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och uppförandet av byggnationen har finansierats med pengar från försäljning av ett tidigare skolhem i
MaeSuay.
Vi sponsrar sedan några år tillbaka en by med skolskjuts, då skolan ligger långt bort ifrån byn. På det
viset kan alla barnen i byn gå i skola. Detta har fallit väl ut, och är ett billigt sätt att hjälpa.
Vårt kafé/restaurang, ”BaanChivitMai Bakery”, i hjärtat av ChiangRai, gick under året med rejäl vinst
med drygt 1 miljon Bhat. Då vi som stiftelse inte får bedriva business i Thailand, har kafét brutits ut
från stiftelsen BCM och blivit en egen enhet. Det innebär dock att vi varje år måste betala en viss
skatt, inte bara på vinsten, utan på hela omsättningen.
Kaféet har en fast personal och flera av ungdomarna jobbar extra där på skolloven. Det är ett välbesökt
och ett populärt ställe för såväl turister som stadsbor. Det fungerar även som ett informationscenter för
vår verksamhet.
Det kommer många ansökningar från ungdomar och äldre i Skandinavien, som vill komma och jobba
som volontärer. Under året har ett tiotal volontärer arbetat hos oss.
P.g.a. den svenska kronans låga värde gent emot den Thailändska Bhaten, har vi svårt att hålla
budgeten i Thailand. BCM finansieras till 90 % av insamlade medel i Sverige och Norge. De senaste 5
åren har kronans värde i förhållande till Bhaten försämrats med 30 %. Tidigare fick vi 4,5 Bhat för 1
krona, under 2019 fick vi under 3 Bhat för 1 krona.
Styrelsen för BCM i Thailand består av 2 svenskar, 1 norsk samt 2 nationella. Under året samlades
styrelsen 2 gånger.

Verksamheten i Myanmar
I början av året fick vi frågan om vi ville besökte en liten by strax innanför gränsen mot Thailand för
att titta på ett kommande projekt. Man behövde bygga ett skolhem för alla barn som bor i de
närliggande bergen, så att de skulle kunna gå i skolan. Vi begärde in ritningar, budget samt tidsplan,
men har ännu inte fått något av detta.

Eget kapital i stiftelse
Stiftelsekapítal
Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Övr bundet
eget kapital

Övr fritt
eget kapital

Summa
kapital

211 912
46 948
258 860

211 912
46 948
258 860

Resultat och ställning
För ytterligare information om Insamlingsstiftelsen ChildFriends ekonomi under räkenskapsåret hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningar.
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Resultaträkning

Not

Stiftelsens intäkter

1
2

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

974 560

1 058 183

974 560

1 058 183

-712 689
-92 318
-122 596

-722 815
-124 400
-204 397

-927 603

-1 051 612

46 957

6 571

-8

-50

Resultat före skatt

49 649

6 521

Årets resultat

49 949

6 521

Gåvor
Summa intäkter

Stiftelsens kostnader
Kostnader för ändamålet
Insamlings-och administrationskostnader
Personalkostnader
Summa kostnader

Förvaltningsresultat

1,3

4

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
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Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR

1

2020-12 31

2019-12-31

61 400
61 400

20 000
24 122
44 122

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

231 011
231 011

221 844
221 844

SUMMA TILLGÅNGAR

292 411

265 966

258 860

211 912

5 608
27 943
33 551

18 587
35 467
54 054

292 411

265 966

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordran
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER

1

Eget kapital
Fritt eget kapital
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Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges

Intäktsredovisning
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget annat anges nedan,
till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Gåvor
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 inget bidrag är det en gåva.

Not 2 Gåvor

Allmänheten
Försäljning
Organisationer/församlingar
Företag
Summa

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

430 412

498 690
3 550
454 943
101 000
1 058 183

394 148
150 000
974 560
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Not 3 Stiftelsens kostnader
Av årets totala kostnader 928 kkr utgör 712 kkr (807 kkr) kostnader för stiftelsens ändamål.
Därmed utgör insamlings- och administrationskostnader 22 % (23%) av stiftelsens totala
intäkter. Kravet för vår typ av insamlingar är att nämnda kostnader ska understiga 25 % av
stiftelsens totala intäkter.
Insamlingskostnaderna utgör 24 % (20 %) av intäkter från allmänheten. Kravet för vår typ av
insamlingar är att insamlingskostnaderna ska understiga 25 % av intäkter från allmänheten.
Ändamålskostnaderna utgör 73 % (76 %) av stiftelsens totala intäkter. Kravet för vår typ av
insamlingar är att ändamålskostnaderna ska överstiga 75 % av de totala intäkterna. Dock bör
sägas att i januari 2021 har ytterligare 50 tkr utbetalats för ändamålet med anledning av det
positiva resultatet med 47 tkr 2020. Om denna utbetalning läggs till ändamålskostnaderna
2020 uppgår dessa kostnaders andel till 78 %.

Not 4 Anställda och personalkostnader

Medelantalet anställda
Kvinnor
Löner och andra ersättningar samt sociala
kostnader inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader

2020-01-01
2020-12-31

2019-01 01
2019-12-31

1

1

100 800
21796

141 154
44 343

122 596

185 497

Av årets totala personalkostnader på 122 596 kr (204 397 kr) utgör 122 596 kr (120 100) kr
insamlingskostnader och kostnader för ansökande om bidrag samt 0 kr ändamålskostnader
(84 297 kr). Det senare beloppet består av löne- och traktamentskostnader vid besök hos
gåvomottagaren, skolhemmet i Thailand.
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Not 5 Eget kapital i stiftelse
Stiftelsekapítal

Övr bundet
eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Huskvarna den

Övr fritt
eget kapital

Summa
kapital

211 912
46 948
258 860

211 912
46 948
258 860
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