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Hannas Hjälpverksamhet  Årsredovisning 
    2017-01-30 
 
 
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2016 (2016-01-01-2016-12-31) 
 

 
Typ av organisation  
Hannas Hjälpverksamhet är ett samarbetsorgan för i verksamheten deltagande församlingar, 
föreningar och enskilda bidragsgivare. Dess uppgift är att förvalta och förmedla medel, som 
tillförs Hannas Hjälpverksamhet från olika givare genom bidrag, donationer och testamenten. 
Uppdraget är att efter kristen grundsyn stödja social, humanitär samt evangelisk verksamhet i 
Sri Lanka. Medel som givare riktat till viss verksamhet har i möjligaste mån använts för detta 
ändamål.  
 
 

Allmänt 
Det har varit ett spännande och utmanande år för Hannas Hjälpverksamhet, stor saknad efter 
Anita förstås, men ändå med en framtidstro och ambition att fortsätta hjälpa barn till ett bättre 
liv. 
 
I Sri Lanka har fattigdomen minskat de senaste decennierna men trots detta befinner sig runt 
en fjärdedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. Kvinnornas position i landet är svag 
och det förekommer mycket diskriminering i arbetslivet och utbildningssystemet. 
Arbetslösheten är också hög, speciellt bland kvinnor och ungdomar. Därför känns det 
stimulerande och givande att få vara delaktig i en verksamhet som arbetar för just detta; att 
barn och ungdomar ska få en bra start i livet med fokus på utbildning och stöd för att komma 
ut i arbetslivet. 
 
Under året har många barn fått logi, omvårdnad och utbildning, detta mycket tack vare ett 
stort och uppoffrande engagemang från barnhemmets anställda och den lokala styrelsen. 
 
 

Verksamhet i Sverige 
Den 9 april hölls ett årsmöte i Filadelfia, Älgarås. Förutom årsmötet och det konstituerande 
styrelsemötet har under verksamhetsåret hållits fyra protokollförda styrelsemöten. 
 
Styrelsen har under året speciellt arbetat med framtidsfrågor. Vi vill fortsätta att bedriva 
verksamhet i Sri Lanka i minst samma omfattning som tidigare, men kostnadsutvecklingen i 
Sri Lanka gör att inkomsterna behöver höjas. Målet är att på två års sikt öka insamlade medel 
med ca 25% från 1,2 miljoner till 1,5 miljoner och att öka antalet faddrar från 250 till 300. I 
september hölls ett arbetsmöte där olika delar av arbetet diskuterades. Det blev ett 
förutsättningslöst möte där ingen idé eller tanke var oviktig. Områden som diskuterades var 
bland annat nyhetsbrevet, nya sätt att samla in medel, hemsidan, sociala medier och 
fadderverksamheten. Här är några exempel på förslag som kom upp och som vi jobbar vidare 
med. 
Nyhetsbrevet: Förnyad layout och förändrat innehåll. 
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Insamlingar: ”Julbrev” till företag, annonser i lokala annonsblad, monter på konferens. 
Sociala medier: Deltagande på Facebook. 
Fadderverksamhet: Stjärnfadder/stödfadder, fler fadderansvariga.  
 
Detta med ökade intäkter och fler faddrar är inget vi i styrelsen kan göra själva utan här 
behöver vi ert engagemang och stöd.                                                                                  
 
Basen för verksamheten är de regelbundna fadderbidragen. Förutom dessa så har pengar 
kommit in till högtidsdagar och som minnesgåvor vid begravningar. Flera second hand 
butiker och företag har också bidragit med gåvor. 
 
 

Syfte och ändamål 
Det övergripande målet är att förbättra livet för särskilt utsatta barn och ungdomar i 
Jaffnaområdet, Sri Lanka. Det kan vara barn som förlorat föräldrarna under kriget men också 
de, som på grund av andra orsaker som misshandel, sexuellt utnyttjade och extrem fattigdom, 
behöver skydd och omvårdnad kortare eller längre tid.  
 
Målet uppnås genom stöd till Hannas Hjälpverksamhets lokala samarbetspartners arbete att ge 
barn logi, omsorg och utbildning via barnhemmet Elim Children´s Home i Manipay, Jaffna.  
För närvarande bor 65 barn på barnhemmet. Barnen bor tillsammans med personal, flickor för 
sig och pojkar för sig. Ungdomarna förbereds för ett eget liv utanför barnhemmet och får 
ekonomiskt studiestöd, tills de klarar att försörja sig själva. Tiden som barnen bor på hemmet 
anpassas till varje barns individuella behov och vad de sociala myndigheterna beslutar. Några 
ungdomar bor redan utanför barnhemmet och studerar på högre nivå. 
Fadderverksamheten bedrivs också på flera orter i landet, främst i huvudstaden Colombo samt 
i Vanniområdet. Den verksamheten berör cirka 70 barn. Då bor barnen hemma hos sina 
föräldrar och får hjälp till mat, kläder och skolgång. Många handikappade och sjuka, som 
aldrig kan klara av ett arbete och försörja en familj, har fått hjälp så att barnen kan få gå i 
skolan. 
 
 

Hur har målet främjats under 2016 
Verksamheten på barnhemmet har fungerat bra under året. Personalen är kunnig och tar hand 
om barnen på bästa sätt. Under året har ett stort antal barn fått vård, omsorg och möjlighet att 
gå i skolan. Ett antal barn tillkommit under året, flera av dessa från ytterst fattiga 
förhållanden.  
Alla barn får gå i skola dagtid, och de barn som behöver får extra stödundervisning på 
eftermiddagarna.  
 
Det är de sociala myndigheterna som, efter domstolsbeslut, hänvisar barn till barnhemmet. 
Eftersom barnhemmet har gott rykte, och nått goda resultat har det under de senaste åren 
kommit många äldre pojkar och det har varit svårt att möta dessa pojkars behov. 
Barnhemmets ledning har vid ett flertal tillfällen påtalat för myndigheterna att vi ser detta som 
ett stort problem och att kärnverksamheten för Hannas hjälpverksamhet och Elim Childrens’s 
home inte är äldre ungdomar utan yngre barn.  
Vi kan glädjande nog nu konstatera att det skett en förändring och att myndigheterna nu sagt 
att fler yngre barn, i behov av stöd och utbildning ska anvisas till hemmet.  
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Efter satsningen på det nya flickhemmet har turen nu kommit till de övriga lokalerna på 
området. Under året har köket genomgått en omfattande renovering och de mindre pojkarnas 
boende har rustats upp.  
 
Barnhemmets förskola har 30 - 35 barn och de flesta av barnen kommer från området utanför 
barnhemmet. Förskolan ger också flera arbetstillfällen.  
 
I huvudstaden Colombo disponeras ett hus som används som stödhem/samlingspunkt för 
ungdomar som lämnat barnhemmet för arbete eller högre studier men som fortfarande är i 
behov av hjälp och stöd. Denna möjlighet har utnyttjats flitigt även i år och är helt i linje med 
verksamhetens mål om att följa barnen tills de kan stå på egna ben.  
 
En stor del i det framgångsrika arbetet har personalen. Totalt sysselsätter barnhemmet, 
inklusive förskola och stödhem i Colombo, 16 anställda.   
 
 

Ledare för arbetet i Sri Lanka 
Föreståndare för barnhemmet har varit Manoharan, som tillsammans med övrig personal har 
arbetat för barnens bästa. För barnhemmet Elim och övrig fadderverksamhet finns en inhemsk 
styrelse som är vår samarbetspartner i Sri Lanka samt arbetsgivare för den lokalt anställda 
personalen.  
Administrationen för barnhemmet sköts i Colombo av vår mångårige medarbetare 
Rameshkumar. 

 
Styrelsens besök i Sri Lanka 
I början på 2016 åkte Margareta Gustafsson från Ludvika till Sri Lanka på styrelsens uppdrag 
och stannade i fyra veckor. Margareta återvände till Sri Lanka under oktober månad och 
vistelsen varade även denna gång fyra veckor. 
 

Styrelsen och övriga funktionärer under året 
Ordförande Per Magnusson Mariestad 
Förste v ordförande Margareta Gustafsson Ludvika 
Andre v ordförande Marie Forslund Vintrosa 
Sekreterare Lilian Johansson Finnerödja 
V. sekreterare Gunnel Klerfors Älvängen 
Kassör Claes Kjörk Örebro 
V. kassör/suppleant Ethel Bronegård Askersund 
Suppleanter Anette Schön Laxå 
 Inger Forslund Lidköping 
 Thorbjörn Bäckrud Laxå 
   
Revisorer Nils Bergström  Ernst & Young 
 Arild Wanche Hasselfors 
 Ulrika Strålin Laxå 
Revisorsuppleanter Reier Andersson Hova 
 Carina Larsson  Laxå 
Valberedning Leif Vörde Gyttorp 
 Margaretha Hellgren Älgarås 
 Ingemar Schön Laxå 
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Personal 
 
Hannas Hjälpverksamhet har inte haft någon anställd under 2016. Styrelsemedlemmar som 
åker till Sri Lanka på styrelsens uppdrag erhåller Utlandstraktamente enligt Skatteverkets 
allmänna råd för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa. 
 

Ekonomi 
Hannas Hjälpverksamhets ekonomiska ställning och resultat framgår av resultat och 
balansräkning som redovisas på sidorna 7 - 9. 
 
Intäkterna under 2016 uppgick till totalt 1,1 miljoner kronor. Intäkterna minskade något och 
det är främst de gåvor som ska täcka de löpande kostnaderna på barnhemmet som minskat. 
Bidragen från församlingarna som bekostar resor och omkostnader för resor till Sri Lanka har 
minskat och det enligt planen. Kostnaderna är lägre än tidigare då även lön utbetalades. Under 
2016 gjordes två resor till Sri Lanka av styrelsemedlemmar och det finns utrymme att vid 
behov göra tre resor per år. 
Gåvor i samband med bemärkelsedagar och till minne vid begravningar har skapat 
möjligheter att göra extra åtgärder på barnhemmet. 
 
Efter några år med mycket varierad växelkurs har det varit mer stabilt under 2016. Från 16,5 
till 17 rupie per krona är den variation vi sett under året. Styrelsen följer förändringarna 
eftersom det får en direkt påverkan på hur mycket varje utbetalning ger den inhemska valutan 
i Sri Lanka.  
 
Kostnaderna för administration var lite högre än ett normalt år, men fortsatt mycket låga och 
bara 3% av intäkterna. Allt arbete i styrelsen sker ideellt och inga kostnader i samband med 
styrelsemöten belastar verksamheten.  
 
Behovet för löpande verksamhet i Sri Lanka var ca 70 000 kr per månad förutom december 
och januari som ligger på 110 000 kr. Behovet för kommande år beräknas öka till 75 – 80 000 
kr per månad.  
 
Under året har Hannas Hjälpverksamhet fått flera större gåvor för större renoveringar av de 
äldre byggnaderna på barnhemmet. Ytterligare renoveringsbehov finns men glädjande är att 
många av behov som fanns när året startade har kunnat åtgärdas. 
 

Faddrar    
Våra faddrar är en grundförutsättning för barnhemmet Elim. Trogna faddrar följer barnen från 
att de kommer till Elim tills de är redo att klara sig på egen hand. Under 2016 har det 
tillkommit några nya. Totalt sett har antalet faddrar minskat något under året. 
Tack alla faddrar för ert stöd under året som gått.  
 
 

Församlingar och organisationer 
Fem församlingar har bidragit till att styrelsen kunnat skicka ut representanter under året 
under delar av året. 
Dessa församlingar är: 
Bergskyrkan i Laxå, Centrumkyrkans församling i Alfta, Mokyrkan i Hova, 
Smyrnaförsamlingen i Älvängen och Älgarås Filadelfiaförsamling. 
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Ytterligare ett 20-tal församlingar och organisationer har gett bidrag till Hannas 
Hjälpverksamhet under året och vi uppmuntras av det engagemang som finns för att vara med 
och göra arbetet i Sri Lanka möjligt. 
 
 

Nyckeltal 
2016 2015 2014 2013

  
Antal barn på Elim  65 70 82 79 
 
Antal barn utanför Elim  68 75 74 97 
 
Intäkter till löpande kostnader (kkr) 946 1027 912 851
   
Utbetalt till Sri Lanka, totalt (kkr) 1097 1106 1701 1563
  
Antal regelbundna givare  229 233 255 245 
 
Administrationskostnad (% av intäkt) 3,0 1,7 1,9 1,5 

 
 
 
 
 
 

Slutord 
Arbetet med Hannas Hjälpverksamhet är mycket inspirerande. Vi är tacksamma för alla 
gåvogivare och faddrar och alla som deltagit med olika arbetsinsatser.  
Vi ser med förväntan och tillförsikt fram mot det nya året. Vi tror att vi tillsammans kan 
fortsätta att stödja och utveckla verksamheten för att på bästa sätt kunna möta nuvarande och 
framtida behov.  
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Hannas Hjälpverksamhet 

 
 

RESULTATRÄKNING Not 2016 2015 

Verksamhetsintäkter 
Gåvor riktade till Sri Lanka 945 500 kr 1 029 650 kr 
Underhåll från församlingar 67 150 kr 82 100 kr 
Minnesgåvor 2 76 300 kr 54 500 kr 
Avsatt till administration 3 29 591 kr 23 539 kr 

Summa verksamhetsintäkter 4 1 118 541 kr 1 189 789 kr 

Verksamhetskostnader 

Personalkostnader 5 18 360 kr 103 572 kr 
Ändamålsbestämda medel Sri Lanka 6 1 061 200 kr 1 029 650 kr 
Resekostnader 7 20 578 kr 9 332 kr 
Administration 33 211 kr 19 684 kr 

Summa verksamhetskostnader 1 133 349 kr 1 162 238 kr 

Finansiella poster 0 kr 0 kr 

Årets resultat -14 807 kr 27 552 kr 
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Hannas Hjälpverksamhet 

BALANSRÄKNING 

Tillgångar Not 2016-12-31 2015-12-31 
Omsättningstillgångar 
Kassa & Bank 308 846 kr 358 954 kr 

Summa omsättningstillgångar 308 846 kr 358 954 kr 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 8 
Reserverade medel Sri Lanka 204 700 kr 240 000 kr 
Balanserat kapital 104 146 kr 118 954 kr 

Summa eget kapital 308 846 kr 358 954 kr 

Summa skulder 0 kr 0 kr 

Summa eget kapital och skulder 308 846 kr 358 954 kr 
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Hannas Hjälpverksamhet 
 
 
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Not 1 Allmänna redovisningsprinciper 
 
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. 
 
Verksamhetsintäkter 
Intäkter redovisas i resultaträkningen när de ekonomiska fördelarna sannolikt kommer tillfalla 
organisationen i framtiden samt postens anskaffningsvärde kan mätas på ett tillförlitligt sätt. 
Ändamålsbestämda gåvor och bidrag med återbetalningsskyldighet skuldförs tills dess att villkoren är 
uppfyllda. 
 
Tillgångar och skulder 
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inte annat anges. 
 
Ideellt arbete 
Under året har ett antal personer arbetat ideellt för organisationen, värdet av dessa ideella insatser har 
inte redovisats i resultaträkningen. 
 
 
Not 2 Minnesgåvor 
 
Minnesgåvor i samband med begravningar redovisas separat från november 2015. 
Tidigare ingår minnesgåvor i "Övriga gåvor". 
Ändamål för gåvan bestäms genom beslut av styrelsens efter det att önskan från den avlidne eller 
anhöriga beaktats. 
 
Not 3 Princip för avsättning till administration 
 
Av de medel som skänks till barnhemmet och fadderbarn avsätts 2-3% för att täcka verksamhetens 
administrativa kostnader. 
 
  2016  2015 
Not 4 Fördelning av intäkter mellan privatpersoner 

och organisationer 
   

Gåvor från privatpersoner 724 572 kr  788 675 kr 
Bidrag från organisationer 393 969 kr  401 114 kr 
Summa intäkter 1 118 541 kr  1 189 789 kr 
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  2016  2015 
Not 5 Löner, andra ersättningar och 

försäkringskostnader 
   

     

Antal anställda    

Kvinnor Sverige  -    1, 4 månader  
Män Sverige  -    -  
     

Löner och andra ersättningar    

Styrelse 0 kr  0 kr 
Övriga anställda 0 kr  92 160 kr 
Arbetsgivaravgifter 0 kr  9 408 kr 
Traktamente 18 360 kr  0 kr 
Försäkringskostnader 0 kr  2 004 kr 
 - varav pensionskostnader 0 kr  0 kr 
Totalt löner och ersättningar 18 360 kr  103 572 kr 
     

Not 6 Fördelning av ändamålsbestämda medel    

Barnhemmet Elim löpande kostnader 645 100 kr  735 550 kr 
Fadderbarn i Colombo och Vanni-området 120 400 kr  127 500 kr 
Övriga behov Sri Lanka 295 700 kr  163 600 kr 
Medel till nybyggnation 0 kr  3 000 kr 
Summa 1 061 200 kr  1 029 650 kr 
     
Not 7 Resekostnader    

Resekostnader inom Sverige 1 852 kr  0 kr 
Styrelseledamöters resor till Sri Lanka 18 726 kr  9 332 kr 
Summa resor  20 578 kr  9 332 kr 
     

Not 8 Eget kapital    
Barnhemmet Elim 59 700 kr  149 600 kr 
Fadderbarn Colombo 8 800 kr  8 400 kr 
Övrig hjälp 136 200 kr  82 000 kr 
Summa reserverade medel  204 700 kr  240 000 kr 
     

Balanserat eget kapital 104 146 kr  118 954 kr 
     

Totalt eget kapital 308 846 kr  358 954 kr 
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Förändring av eget kapital 
 
  Ä n d a m å l s b e s t ä md a  m e d e l    
    Barnhemmet 

Elim 
Colombo och 

Vanni 
Övrig hjälp  

Sri Lanka 
Balanserat 

kapital 
Summa 

eget kapital 

Ingående balans 149 600 kr 8 400 kr 82 000 kr 118 954 kr 358 954 kr 
Utnyttjande -735 000 kr -120 000 kr -241 500 kr - -1 096 500 kr 
Tillkommande 645 100 kr 120 400 kr 295 700 kr - 1 061 200 kr 
Årets resultat - - - -14 807 kr -14 807 kr 
Utgående balans 59 700 kr 8 800 kr 136 200 kr 104 147 kr 308 847 kr 
 
 
 
 
 
 

      

 

Mariestad 2016-________  

Per Magnusson Margareta Gustafsson Marie Forslund 
Ordförande Förste vice ordförande Andre vice ordförande 

Claes Kjörk Ethel Bronegård Lilian Johansson 
Kassör Vice kassör Sekreterare 

Gunnel Klerfors 
Vice sekreterare 

Revisionsberättelse har avlämnats 2016-_________ 

Nils Bergström 
Auktoriserad Revisor 

 


