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Styrelsen för För Barnens Bästa Ideell förening med firma Biståndsprojekt och fadderbarnsverksamhet i
Mocambique o får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Föreningen har sitt säte i Lund.

Den löpande verksamheten består i huvudsak av fadderbarnsprogram, mikrolån, stöd till ungdomar som
vidareutbildar sig, stöd till utbildningsinsatser och yrkesutbildningar, stöd till hälsofrämjande insatser, stöd
till läkarvård och akut stöd för att hindra eller mildra svält. Verksamheten fokuserar på barns skolgång,
där flickor prioriteras, samt på kvinnors utsatthet.
Därutöver genomförs projekt och punktinsatser, såsom byggnationer av skolor och utbildningsprojekt,
jordbruksprojekt och jämställdhetsprojekt (Gender).
Samtliga insatser och projekt planeras och genomförs i nära samarbete med lokalbefolkningen, lokala
organisationer och med föreningens samarbetspartner i respektive mottagarland.
Medel insamlas huvudsakligen genom
Månatliga återkommande inbetalningar från sponsorer (privatpersoner) som stödjer namngivna barn i
något av fadderbarnsprogrammen, skolbarn/skolflickor samt universitetsstuderande.
Via engångsdonationer från privatpersoner, andra organisationer eller samfund samt i ett fåtal fall från
företag
Större projekt finansieras normalt genom en kombination av engångsdonationer samt via beviljade
ansökningar med stöd från t.ex. Forum Syd, stiftelser och liknande organisationer.
En mindre summa inkommer via t.ex. lotterier, föreläsningar och liknande aktiviteter
Genomförda insatser och utbetalda medel verifieras dels löpande genom dokumentation som skickas
från samarbetspartnern i mottagarländerna samt via återkommande revisionsbesök som utförs av
representanter från Föreningen För Barnens Bästas (FFBB) styrelse.
Några projekt har varit vilande på grund av Covid-19 och att samhället har varit ned stängt.
FFBB är godkänt av skatteverket, vilket betyder att medlemmar, faddrar och sponsorer har rättighet att
göra skatteavdrag för gåvor. Tillståndet löper ut 31 december 2023.
Föreningen bedriver bistånds- och fadderverksamhet i Vietnam och Mocambique.
Verksamheten består i stora drag av sex typer av insatser:
Fadderbarnsprogram
Fortlöpande stöd till namngivna barn eller ungdomar i något av mottagarländerna. Stödet syftar till att ge
barnet möjligheter till skolgång, d.v.s. en grundutbildning (motsvarande grundskola). Kostnader relaterat
till skolgången betalas, t.ex. terminsavgifter, skolmaterial, skoluniformer, övriga läromedel,
läkarkostnader, hygienartiklar och mattillskott. Stödet från sponsorerna fortgår normalt till dess att barnet
slutfört sin grundutbildning. Beträffande fadderbarnsprojekt med stöd till funktionshindradebarn fortlöper
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stödet till dess barnet fyller 18 år eller till dess att familjen är självförsörjande.
Stöd till högre utbildning
Utbildningsstöd till ungdomar för fortsatta studier efter grundskola, universitetsstudier. Stödet går till att
bekosta terminsavgifter och studiematerial samt i vissa fall till internatkostnad. Under åren har 10
ungdomar deltagit i programmet med studier till läkare, sjuksköterska, gymnasielärare och ingenjör. En
ungdom har tagit examen och fått arbete. Ungdomarna har lyckats väl och deras förutsättningar i
framtiden är mycket positiva.
Stöd till utbildningsklasser/skolgång
Stöd till skolmaterial, sömnadsutbildning, datorutbildning, matlagningskurser, upplysningsverksamhet
inom hälsa och baskunskaper etc. har lämnats.
Räntefria lån som återbetalas inom 1 - 3 år. Lånesumman varierar mellan motsvarande 500 och 6500
SEK. Syftet är att låntagarna ska ges möjlighet att starta en verksamhet eller bedriva mindre
affärsverksamhet som leder till självförsörjning. I Vietnam är det vanligast med investeringar i kreatur (för
uppfödning och djurhållning), i Mocambique olika försäljningar av dagligvaror.
Akuthjälp
Ekonomisk hjälp till sjukhus, operationer, läkarbesök, mediciner, mjölkersättning, HIV- positiva kvinnor,
begravning, proteser, glasögon etc.
2021 har akut stöd lämnats till mat, ansiktsmasker och tvål i Mocambique.
Större strukturella insatser
Byggnation av skolor och förskolor, projekt riktade mot kvinnors situation i samhället, jämställdhet,
jordbruksprojekt och integration av funktionshindrade barn i det vanliga skolsystemet.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Antalet medlemmar har ökat sedan föregående år till 277 st. Två faddrar har avbrutit sitt åtagande pga.
hög ålder.
I början av året drabbades Mocambique av två omfattande cykloner. Översvämningar och hårda vindar
som drabbade fyra provinser. Raserade vägar, broar, hus, flera läkarstationer och skolor blev följden.
Covid-19 har fortsatt och ökat under året och påverkar all verksamhet. I Mocambique har det varit stränga
restriktioner. Befolkningen tvingas följa regler för att undvika böter och gripande. Landet har ett mycket
resurssvagt sjukvårdssystem och sociala skyddsnät saknas. Många människor är s.k. daglönare och
”lever ur hand i mun”. Tillgången på mat är osäker och priserna stiger. Skolor, universitet öppnade helt
eller delvis under året. Alla förskolor har varit stängda. Barnen har förlorat viktig kunskap och trygghet.
Våldet har ökat i skuggan av pandemin samt gör att unga flickor hamnar i riskzonen för prostitution.
Hungern är ett återkommande stort problem i hela landet.
I Vietnam har smittspridningen ökat väsentligt under året och även nått det avlägsna distriktet Thanh Ba.
Även centrets personal har drabbats. Aktiviteterna vid centret har varit ringa eftersom största försiktighet
måste iakttas. Flertalet av barnen har svåra funktionshinder och är ömtåliga och sköra för infektioner.
Styrelsens arbete har varit intensivt och med mycket fokus på utsatta familjer i Mocambique, vars
situation förvärrats p.g.a. Covid-19 samt av naturkatastroferna.
Humanitärt stöd till inköp av majs, matpaket, majs, tvål och ansiktsmasker har delats ut till familjer i
Lifidzi, Vila, Munhava, Matola, Lichinga och Ximpimanine. Information har getts till familjer, skolflickor och
barn för att öka förståelsen för Covid-19 och hur var och en kan bidra till att minska smittspridningen.
Familjer har även fått hjälp med reparationskostnader av familjers hus efter cyklonernas framfart.
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Provinssjukhuset Chimoio. Under året har FFBB lämnat stöd till avdelningen för undernärda barn vid
provinssjukhuset i Chimoio. Antalet undernärda barn ökar pga. Covid-19 och naturkatastrofer då skörden
uteblir. Barnen lider av svår undernäring och har Kwashiorkor med svåra hudproblem (Demantitis) som
följd.
Stöd har under året lämnats till medicinsk utrustning och mediciner. Vidare har en gåva med ett paket av
katetrar och infarter skickats till sjukhuset från FFBB.
Stöd har lämnats till internflyktingar från Cabo Delgabo. Strider mellan en väpnad grupp och
säkerhetsstyrkor har drivit minst 200 000 människor på flykt i provinsen Cabo Delgabo. Ett flyktingläger
finns i Malica, ca 2 mil från Liching och stöd har lämnats till 90 familjer.
Moringa- projektet utvecklas väl. Utvärdering visar att moringaodlingen har stor betydelse. Antalet
undernärda barn som får mjölkersättning och tillskott av moringapulver får en ökad chans till överlevnad
och förbättring av hälsan. Hiv-positiva kvinnor får kontinuerligt tillskott av moringa samt även patienter
från hälsostationen i Lifidzi som remitteras till systrarna för att få moringatillskott.
Genom den så kallade ”Utbildningsfonden” i Mocambique fortsätter FFBB att stödja flickor till fortsatt
skolgång. Flera flickor har beretts plats på olika internat där de får en fullvärdig tillsyn och uppvisar goda
studieresultat. Intresset för studier har ökat, särskilt för flickor. 2021 avslutade 10 flickor gymnasiet med
godkända betyg. Stöd för inköp av skolmaterial har lämnats till barn i Lifidzi, Vila, Munhava, Xipimanine
och Maputo och Lichinga. Särskild uppmärksamhet har riktats mot flickorna p.g.a. Covid-19 för att
uppmuntra och stödja dem att inte ge upp sina studier.
Genderprojektet i Lifidzi, norra Mocambique har inte fullföljts p.g.a. Covid-19. Flickorna visar fortsatt ökat
intresse att fortsätta sin skolgång. Detsamma gäller flickor som vill fortsätta till högre studier efter avslutad
årskurs 12.
Skolbyggnationen i Lichinga. Skolbyggnaden är klar och överlämnad av byggmästaren. Visst arbete
återstår som kommer att slutföras 2022.
Fadderbarnsprogrammet i Mocambique fortsätter att utvecklas och nya barn har tillkommit. Störst behov
finns i området Lifidzi och nu även i Munhava som drabbats hårt av cyklonerna. Projektet riktar sig till
utsatta barn, som inte har möjlighet att betala sin skolgång.
Fadderbarnsprogrammet i Vietnam har under året varit stabilt. Styrelsen har beslutat att inte utöka med
fler fadderbarn. 59 barn har ingått.
I Vietnam har mikrolånsprojektet fortsatt att utvecklas väl vilket ger familjerna en möjlighet att bli
självförsörjande. Under året har mikrolånsfonden utökats för att fler familjer ska få möjlighet att låna.
Mikrolånen i Munhava har inte haft förväntad framgång p.g.a. Covid-19. Några kvinnor har haft
svårigheter att betala tillbaka sitt lånebelopp. Men det har gått bra för andra. Mikrolån för 20 kvinnor i
Matola startade juli 2020 och hade god utveckling det första året. 2021 blev det inte samma framgång
pga. Covid-19 men 13 kvinnor lyckades med sina affärer.
Under året har inte styrelsen utfört någon uppföljningsresa p.g.a. Covid-19. Styrelsen har
uppdragit åt lämplig och kvalificerad person att följa upp verksamheten i Lifidzi samt i Thanh Ba.
Under året har en insamling genomfört till förmån för skolbyggnationen i Namacula samt att det är
en pågående insamling till förmån för Covid-19 MZ. Mindre insamlingar har skett via Facebook
främst till flickors utbildning.

Penneo dokumentnyckel: MVGN8-8JZIH-LEL7G-61GSK-P5INU-GZ2XK

Stöd har lämnats till ett gatubarnsprojekt i Xipimanine. 120 barn kommer varje vecka för att få lunch.

För Barnens Bästa Ideell förening med firma Biståndsprojekt och
fadderbarnsverksamhet i Mocambique och Vietnam
Org.nr 838201-5777

4 (10)

Övriga förtroendevalda 2021
Revisor
Bo Attner
Revisor suppleant
Jan Annerstedt
Auktoriserad revisor
Per Johansson, EY
Valberedning
Boel Attner
Gretchen Nordenström
Adjungerade 2021
Fadderansvarig Vietnam
Ge en gåva

Lisbeth Johnsson
Gretchen Nordenström

Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Eget kapital (tkr)

2021

2020

2019

2018

2017

1 099
-1 048
51

1 089
-1 077
12

1 254
-1 260
-6

966
-976
-10

1 340
-1 346
-6

71

19

8

-6

3

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

Balanserat
kapital
19 277
51 423
70 700

Summa eget
kapital
19 277
51 423
70 700

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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Kampanjen ”Ge en gåva” har gett gott resultat. Föreningen har haft försäljning av Morsdagskort
och julkort. I övrigt hänvisar vi till styrelsens verksamhetsberättelse.
Styrelsens sammansättning under 2021
Ordförande
Gert-Agne Gustafsson Firmatecknare
Vice ordförande
Maj-Gull Gustafsson
Kassör
Monica Nilsson
Ska ej underteckna årsredovisning
Sekreterare
Daniel Gustafsson
Ledamot
Marie Bogren
Firmatecknare
Ledamot
Alessandra Giunta
Suppleant
Annie Strand
Suppleant
Katarina Porutis
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

18 400
1 080 615
1 099 015

43 300
1 045 721
1 089 021

-1 018 834
-28 758
-1 047 592

-1 045 721
-31 687
-1 077 408

51 423

11 613

Resultat efter finansiella poster

51 423

11 613

Årets resultat

51 423

11 613

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Summa verksamhetens intäkter

Not

2

Verksamhetens kostnader
Verksamhetskostnader
Övriga externa kostnader
Summa verksamhetens kostnader
Verksamhetsresultat

3
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Not

2021-12-31

2020-12-31

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

696 300
696 300

870 344
870 344

SUMMA TILLGÅNGAR

696 300

870 344

19 277
51 423
70 700

7 664
11 613
19 277

590 638
34 962
625 600

831 204
19 864
851 068

696 300

870 345

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar

Eget kapital
Balanserat kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

4
5
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Noter
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.

Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster
på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet medan kursvinster och kursförluster
på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemsskap i den ideella föreningen. Medlemsavgifter
intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. I den mån det på balansdagen finns avtalade
men ej erhållna gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Not 2 Gåvor
Allmänheten
Andra organisationer
Externa stiftelser och fonder

2021
742 094
0
338 521
1 080 615

2020
711 590
66 064
268 067
1 045 721

Not 3 Anställda och personalkostnader
Föreningen har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
Ideellt arbete
Under året har 14 (14) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har
inte redovisats i resultaträkningen.
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Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.

Not 4 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Fadderbarnsprogram Thanh Ba, VN
Fadderbarnsprogram La Siloe, MZ
Fadderbarnsprogram Munhava, MZ
Fadderbarnsprogram Lifidzi, MZ
Allmänt stöd Vietnam
Humanitärt stöd MZ
Mikrolån (MZ och VN)
Projekt undernärda barn MZ
Familjestärkande programmet Lifidzi
Studier Gracinda
Studier Hilaria
Allmänt stöd Mocambique
Stöd Lifidzi
Genderprojektet, MZ
Utbildn stöd/Hillevi Svenssons stöd flickor skolgång
Kvinnoprojekt MZ
Studier Quitosda, Lusia
Jordbruks- och sanitetsprojektet Lifidzi
Fadderbarnsprogram Ana Maria, MZ
Stöd sjukhus/mödrahem MZ
Stöd till skola, Lichinga, MZ
Projekt 'Moringa' MZ
Stöd till HIV-mammor MZ
Avsättning för uppföljning, kontroller och revision
Allmänna projekt (disp av styrelsen)
Ge en gåva / Julgåvor
Insamlig Thoung
Faddermedel Abrao (student)

Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna kostnader
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2021-12-31
54 471
10 542
23 269
62 153
13 664
68 174
2 871
3 888
83
4 396
4 787
6 927
46 620
8 570
113 192
45 144
5 740
717
27 774
6 716
-9 686
8 968
-1 175
47 536
7 577
18 406
9 175
140
590 639

2020-12-31
54 749
14 789
27 743
57 816
23 589
99 643
7 321
5 024
8 083
1 849
5 115
29 577
34 523
15 070
172 673
18 629
2 756
27 717
25 303
9 821
42 399
10 309
6 612
73 327
18 049
29 089
9 629
0
831 204

2021-12-31
34 962
34 962

2020-12-31
19 864
19 864
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Not 6 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid-19 hade under början av året en fortsatt smittspridning. Smittspridningen har minskat de senaste
veckorna, främst i den södra delen. Norra och mellersta delen står för övervägande del av
smittspridningen. Liksom i övriga världen är det den smittsamma varianten Omicron som tagit över.
Skolor, förskolor, restauranger, kyrkliga sammankomster har börjat öppnas. Vissa gränsstationer är
öppna och flygförbindelser med världen börjar komma igång. I Vietnam har det varit mycket strikta
förhållningsregler från och till. Vietnam har börjat öppna upp för inresor från vissa länder men många
begränsningar kvarstår.
Den 24 januari drabbades Mocambique av cyklonen Ana. Skolor, hälsostationer, bostäder, vägar och
flera broar i provinserna Nampula, Zambezia, Sofala och Tete har fått stora skador.Många personer
är omkomna eller saknas. 18 skolflickor från Nampula, vars föräldrar har förlorat sin bostad och bor i
läger, har placerats hos systrarna i Lichinga och Munhava för att kunna fortsätta sin skolgång (klass
10-12). FFBB stödjer med kostnaderna för skolgången.
Ett fortsatt humanitärt stöd till Mocambique är prioritet under året. Styrelsen försöker att stödja så långt
det är möjligt men samtidigt arbeta vidare med långsiktiga mål. Stöd har i januari och april lämnats till
Lifidzi, Lichinga, Munhava, Matola och Xipimanine i form av majs, matpaket och hygienartiklar. Här ingår
fortsatt stöd till gatubarnsprojektet i Xipimanine för ca 150 gatubarn.
Det nya skolåret började redan i slutet av januari pga. pandemin. Majoriteten av fadderbarnen har klarat
sin skolgång och blivit uppflyttade en årskurs.
Ett stort intresse för boende på internat visas och FFBB stödjer fr o m 2022, 22 flickor skolflickor vid
flickinternatet i Lifidizi och ytterligare 3 flickor vid andra flickinternat i Angonia distriktet.
Sju flickor, alla avslutat årskurs 12, i Lifidzi har antagits till sjuksköterskeutbildningen i Vila vid
Instituto Politecnico de Horizone. Utbildningen är 2-årig. Detta upplever systrarna och FFBB som en stor
framgång. Ytterligare två studenter kommer att få stöd som börjar sin utbildning 2022. Övriga 10
studenter fortsätter sin studier och fyra studenter avslutar sina studier i juli respektive december.
Förskolan Centro Aberto har öppnats efter två års nedstängning. 153 barn kommer varje dag till
förskolan. Barnen är 3-6 år. De barn som går i skolan, klass 1-6, välkomnas på eftermiddagen. På
förskolan får barnen mat, aktiviteter, omsorg och möjlighet till läxhjälp.
Provinssjukhuset i Chimoio har mottagit sjukhusmaterial och läkemedel. Det finns stora behov. Pandemin
har ytterligare försvårat tillgången på sjukhusmaterial och mediciner samt att priserna har ökat. Ett
gåvopaket bestående av katetrar och infarter har skickats och mottagits med stor tacksamhet. Sjukhuset
har nu katetrar och infarter under en 3-månaders period.
Skolbyggnationen i Namacula kommer att stå klar under första halvåret. Byggnaden är överlämnad
till systrarna. Visst arbete kvarstår; vattentank och vattenpump samt elektriskt arbete. Skolbänkar till
barnen och skrivbord m.m. till lärarna är klara.
Genderprojektet som varit vilande i två år pga. pandemin startas upp i maj månad i Lifidzi. Projektet
betyder mycket för att stärka flickors motivation till fortsatta studier samt för att minska barnäktenskap.
Utbildningsprogram för ensamstående mödrar samt flickor i riskzonen för prostitution i Xipimanine pågår
men en utökning av utbildningsprogram kommer att ske.
Mikrolånen i Munhava och Matola fortsätter trots att kvinnorna får kämpa hårt för att uppnå resultat.
Kvinnorna fortsätter att låna.
Mikrolånen i Thanh Ba har fortsatt stor framgång och man visar störst intresse för att låna ett större
belopp på 15 miljoner VND (ca 6500 SEK) för att investera i en ko eller buffel. 3 nya låntagare utses
under 2022.
Universitetsstuderande Thuong, Thanh Ba, Vietnam fortsätter sina studier och påbörjar den 4:e terminen.
Han uppvisar fortsatt ett mycket bra resultat långt över medel.
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