
 

 

 

 
Årsredovisning 2020 

 

Handelsbankens FadderbarnsFond 
Organisationsnummer: 846003-5879 

 

 

  

Bild 1 – Utdelning av efterlängtade matpaket och förnödenheter lindrar nöden i Indien. 

Bild 2 – Med anpassningar kan en del av undervisning bedrivas i skolan i Kisumu, Kenya.  

Bild 3 – Förskolebarnen är noga med handhygienen i Kigali, Rwanda.  
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Ordföranden har ordet 

 
 
Ditt bidrag gör mer skillnad än någonsin 
 
 
Året som gick präglades av den världsomspännande pandemin som inte bara förde med sig 
sjukdom utan också ledde till omfattande nedstängningar av funktioner och ibland hela nationer. 
Barn, dagavlönare och de svaga i samhället har drabbats extra hårt.  
 
Världen över har barn och ungdomar gått miste om värdefull utbildning samtidigt som 
barnäktenskap, sexuella övergrepp och barnarbete har ökat.  De framsteg som gjorts för att 
bekämpa barnfattigdom har urholkats och forskare pratar om att vi gått bakåt minst 10 år i 
utvecklingen. Flertalet av våra skolor och projekt har vittnat om en extremt svår situation för 
eleverna när deras familjer helt stått utan försörjning och skyddsnät.  
 
Mitt i allt elände är det ändå glädjande att se att krisen på många håll skapat kraftsamlingar och 
man imponeras över hur snabbt verksamheter ställts om. FadderbarnsFonden har under året 
noggrant följt hur de skolor, projekt och de barn vi stödjer påverkats och vi är stolta över att man 
med rätt små medel kan göra en så stor skillnad och lindra nöden.  
 
Det kan vi göra tack vare ditt och alla andra givares bidrag och tacksamheten för alla insatser 
som görs är enorm. Under året har vi valt att öka utbetalningarna för att lindra nöden och det 
innebär att vi nu behöver jobba lite hårdare för att samla in mer. Här har du som trogen 
supporter en viktig roll att spela – kanske har du möjlighet att öka ditt stöd till oss eller berätta 
om oss för en kollega eller vän? Ju fler vi är som bidrar – desto fler barn kan vi tillsammans 
hjälpa. 
 
Vi vet inte hur länge vi och världen kommer att leva i osäkerhet - vi har fått lära oss att hålla i och 
hålla ut - men vi vet att barnen kommer att fortsätta behöva vårt stöd, kanske mer än någonsin.  
 
Så stort tack för att du fortsätter att bidra till FadderbarnsFondens verksamhet. Tillsammans 
gör vi skillnad! 
 
 
 
Anne von Knorring Outters  
Ordförande Handelsbankens FadderbarnsFond 
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ÅRSREDOVISNING 
 
Styrelsen för Handelsbankens FadderbarnsFond får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2020 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 

1. Anne von Knorring Outters, ordförande 6.    Dimitri Romakin 
2. Annika Jangel, vice ordförande 7.    Åsa Sandberg 
3. Daniel Nilsson, kassör  8     Marie Strålfors 
4. David Jawid Nori 
5. Nahrin Ibrahim 

9.    Erika Österlund 

 
   

Förvaltningsberättelse  
 
Handelsbankens FadderbarnsFond, HFF, är en ideell förening, vars ändamål är att främja behövande 
barn och ungdomars fostran och utbildning i såväl utlandet som i Sverige. Under året har ändamålet 
främjats genom lämnade bidrag på totalt 1 123 255 kr. 
 
Fondens årsmöte hölls pga. av pandemin för första gången helt digitalt under perioden 27-30 april 
2020.  
 
Under året har sex styrelsemöten inklusive ett konstituerande genomförts. Majoriteten av möten har 
hållits digitalt. Därutöver har fondens styrelse haft möten i olika arbetsgrupper. 
Verksamhetsplaneringen blev uppskjuten till 2021 pga. pandemin. 
 
Allt arbete i fonden sker ideellt på fritiden. Handelsbanken bidrar varje år med ett bidrag som täcker 
fondens administrativa kostnader (såsom till exempel porto- och utskriftskostnader). 
 
  

Fondens ekonomi 
 
Året som varit har i hög utsträckning präglats av pandemin som haft en stor påverkan på de projekt 
och organisationer som FadderbarnsFonden stödjer såväl som för styrelsearbetet och aktiviteter. 
 
De totala inbetalningarna/bidragen till fonden uppgick till 814 618 kr. Vid årets slut hade fonden 
närmare 380 medlemmar som stödjer fonden med regelbundna månads- eller kvartalsöverföringar. 
 
Fondens ekonomi har under 2020 försämrats – främst av tre skäl.  
 

1) Intäkterna har minskat pga. av uteblivna/inställda aktiviteter och även försäljningen av 
exempelvis kort/böcker har minskat.  

2) Gåvor till fonden har också minskat under året – både från kontor/avdelningar men också 
från privatpersoner. 

3) Fonden har under året valt att aktivt öka utbetalningarna till organisationerna då akuta 
behov uppstått som en följd av pandemin.  

 
Vi hoppas att den negativa intäktstrenden kan brytas i takt med att pandemin minskar. En viktigt del i 
arbetet blir att öka kännedomen om fonden och dess verksamhet. Vi fokuserar särskilt på yngre 
kollegor då vi ser att medelåldern hos våra medlemmar ökar, vilket innebär en risk för 
inbetalningarna minskar framgent. Antalet anställda i Handelsbanken planeras också att minska 
under kommande år och då är det viktigt att öka medlemsandelen för att motverka effekten. 
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Försäljningen av fondens gratulations- och kondoleanskort inbringade 6289 kr (jämfört med 78 596 
kr under 2019). Under året utgick försäljningen av gratulationskort via bankens system SÄLJ (där 
fonden tidigare fått tagit del av intäkter från tryckeriet KGM) i samband med att systemet togs ur 
bruk. Det innebär en förlorad inkomstkälla för fonden framöver.  
 
Runt om i bankens lokaler finns bokbord där böcker säljs till förmån för fonden. Tyvärr har 
försäljningen varit mer skral än tidigare år då många av kunderna (främst medarbetare på banken) 
distansarbetat och inte kunnat besöka våra bokbord. Försäljningen från bokborden på Gärdet, 
Blasieholmstorg 11 och Torsgatan 12 gav under året 2755 kr – att jämföra med 2019 då 
bokförsäljningen gav 6 355 kr. 
 
Räntor och avgifter till bank uppgick till 600 kr.  
 
Även i år har fonden haft julkortsförsäljning med ett för fonden unikt motiv.  Julkortsförsäljningen 

har skett till kontor, avdelningar samt privatpersoner i Sverige via förbeställningar och bankens 

interna tryckeri Utdata användes för produktion och distribution. Pga pandemin kunde ingen fysisk 

försäljning anordnas. 

Under året har fonden mottagit ett par större gåvor från privatpersoner och från insamlingar i 
samband med exempelvis födelsedagar, begravningar eller pensioneringar. Dessa har minskat under 
ett år där kalas och firanden varit mer sällsynta. I samband med jul har fonden fått julgåvor från 
kontor och avdelningar där man istället för julklapp till personalen skänkt en julgåva till fonden och 
det är vi väldigt glada för. 

Sedan ett par år tillbaka kan FadderbarnsFonden ta emot gåvor via Swish och det har underlättat vid 
insamlingar till fonden. Numera har fonden två olika swishnummer för att lättare kunna härleda vad 
insättningar avser. 
 
Även under 2020 har fonden mottagit gåvor i form av utgångna sedlar för uppsamling och inlösen via 
Riksbanken. Summan har minskat jämfört med tidigare år men det är naturligt då längre tid passerat 
sen förra sedelbytet samt att färre kunder besökt kontoren som en effekt av pandemin. 
 
 

Viktiga händelser under året  
 
Som tidigare nämnts hölls årets årsmöte digitalt 27-30 april. 27 medlemmar anmälde sig till årsmötet 
och 22 deltog i omröstningarna. Anmälda medlemmar fick agenda och information via mejl och 
kunde därefter rösta via en digital enkät. Fokus låg i år helt på de formella årsmötesdelarna och 
föredragshållare bjöds därför inte in. Vi hoppas istället kunna erbjuda föreläsning och socialt 
samkväm vid annat tillfälle när pandemin försvagats. Resultatet från årsmötet mejlades ut till 
deltagarna samt publicerades på FadderbarnsFondens hemsida. Under årsmötet valdes en ny 
ledamot till styrelsen (Erika Österlund) och tre ledamöter lämnade styrelsen. Tack för ert 
engagemang! 
 
Handelsbanken har under 2020 skärpt regler för utlandsbetalningar och begränsat möjligheterna till 
betalningar till flertalet nya länder och det har gjort att fonden tvingats avsluta sitt engagemang  och 
stöd till två organisationer: Uere i Brasilien och Conforti i Sierra Leone. Avslutet har skett i god dialog 
med organisationerna, som dock naturligtvis gärna sett vårt fortsatta stöd.  
 
I maj och juni månad tog FadderbarnsFonden initiativ till en motionsutmaning ”Motionera där du är” 
där deltagarna uppmanades idrotta till förmån för fonden. Utmaningen fick ersätta årets 
Fadderbarnslopp som pga. rådande omständigheter inte kunde arrangeras. Aktiviteten inbringade 
nästan 12 000 kronor och uppmärksammades av många kollegor. 
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Under året har fonden haft kontakt med enheter i utlandet som intresserat sig för fondens 
verksamhet och bidragit genom att bland annat köpa julkort och ge julgåvor. Norge erbjöd sina 
kontor och avdelningar att köpa ett egenframtaget kort till förmån för Handelsbankens 
FadderbarnsFond. 
 
Under sommaren uppmanade vi medlemmar och kollegor att om möjligt ge en extra coronagåva för 
att möta organisationernas ökade behov och det hörsammades av en del. 

Fonden har fortsatt samtalet med Handelsbanken Fritid för att hitta samverkansområden. Dialogen 
fortsätter med förhoppningen om att kunna anordna gemensamma aktiviteter framöver. 

Personaltidningen Remissan (som varit digital de senaste åren) lades ned av banken i september och 
med det tappade fonden en marknadsföringskanal att synas i. 

Vi har fortsatt kunna dela ut mjukisdjur till våra organisationer som Handelsbanken efterskänkt till 
oss. Det finns ett fortsatt lager som förhoppningsvis kan delas ut under 2021. 

  
 

Marknadsföringsaktiviteter 

Under 2020 har vi fortsatt arbetet med olika marknadsföringsaktiviteter för att öka kännedomen och 
intresset för vår verksamhet.  Aktiviteterna har främst skett digitalt. Ett urval av genomförda 
aktiviteter: 

• Vi har skickat ut fyra nyhetsbrev under året till fondens medlemmar, bankkontoren samt till 
andra interna intressenter. I nyhetsbreven beskrivs aktuella projekt och händelser.  

• Fondens webbplats uppdateras löpande med information om fondens verksamhet och 
aktiviteter. Här finns även en introduktion till fonden på engelska. 

• Under året har flera artiklar om FadderbarnsFonden publicerats på Handelsbanken i Sveriges 
interna löpsedel ”Sverigenyheter” samt på regionala/andra enheters löpsedlar.  

• För att öka kännedomen om fonden har representanter för styrelsen hållit digitala 
presentationer om fondens verksamhet för kollegor runt om banken. 

• I samband med jul togs en animerad film fram för kontorens sociala medier för att 
uppmärksamma att man skänkt ett bidrag till fonden. För de kontor och avdelningar som inte 
ville skicka fysiska kort fanns också en möjlighet att ladda ned ett digitalt julkort som sedan 
kunde skickas till kunder m.fl. Kontoret/avdelningen skänkte sedan en gåva till fonden. 

• Motionsutmaningen ”Motionera där du är” genomfördes i maj och juni och uppmärksammades 
på bankens intranät, vår hemsida, nyhetsbrev etc. 

• Den årliga familjedagen på ön Långbäling, motionsloppet Fadderbarnsloppet, 
julkortsförsäljningen i bankens lokaler samt den planerade välgörenhetsmiddagen kunde i år inte 
genomföras pga. pandemin. Dock genomförde vi en framgångsrik försäljning av paraply och 
tygkassar med föreningens logo i början av året och vi kommer under kommande år undersöka 
möjligheten att sälja fler reklamartiklar för att öka kännedomen om fonden och våra intäkter. 
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Föreningar och organisationer som fått stöd under 2020 

 
Totalt har vi under 2020 betalt ut 1 123 255 kronor till nedanstående föreningar och organisationer. 
Inom parentes redovisas utbetalning 2019 som en jämförelse: 
 
 

 

 
 

 
Ankarstiftelsen 

Via Ankarstiftelsen stödjer vi femton barn på barnhemmet La 
Aljaba i södra Colombia. Vårt stöd går till bland annat till mat, 
hygienartiklar och skolmaterial. Under året har vi gett extra 
coronastöd samt julgåvor till barnen.  
 

Utbetalt stöd under 2020: 73 900 kr (65 000 kr). 

 

 

 
 

 

 
Bibbi’s Daycare 
Målsättningen med den i Rwanda unika förskolan är att underlätta 
för kvinnor att komma ut i arbetslivet samt att barnen ska få den 
bästa möjliga barnomsorgen och pedagogiken. Under året har man 
utökat antalet barn till 24 och vi har även bidragit till installation av 
tvättinrättningar samt inköp av basal medicinsk utrustning. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 40 182 kr (39 162 kr).  

 

 

 
 

 
 
 

 
CHILD 
Genom föreningen CHILD stödjer vi fattiga barn på en skola och ett 
barnhem i Indien med regelbunden skolgång. Vi lämnar bidrag till 
mat- och driftkostnader. Under året har vi även bidragit med 
medel till vattenrenare och extrabidrag till det både cyklon- och 
coronadrabbade området. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 96 200 kr (121 200 kr) 

 

 

 
 

 
 

 
Child Friend  
Genom Child Friend hjälper vi barn på två skolhem i norra 
Thailand. Barnen som bor på hemmen är i åldrarna 5-20 år och 
kommer alla från fattiga och utsatta förhållanden. Skolhemmet 
fungerar som en familj, med föreståndarna som föräldrar. 
Samhället och landets hela ekonomi är hårt drabbat av pandemin 
och 6 nya barn har på kort tid flyttat in till hemmet. Vi har därför 
lämnat extra bidrag. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 90 000 kr (60 000 kr) 
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Föreningen Kisumu 
I St Christine School i Kenya går barn som alla är föräldralösa eller 
kommer från fattiga familjer. Vi lämnar bidrag till skolans drift och 
barnens skolmat. Under stora delar har skolan varit stängd för 
undervisning, men de fasta kostnaderna har kvarstått. Under 
nedstängningen har man genomfört nödvändiga reparationer och 
utökat jordbruket med målet att bli mer självförsörjande. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 200 000 kr (175 000 kr) 

 
 

 
 

 
 

 
Gatubarn i Nepal 
Föreningen för gatubarn i Nepal är en ideell förening som arbetar 
för att skapa rätt förutsättningar för att barn och ungdomar inte 
ska säljas och hamna i trafficking.  
 

Situationen i Nepal har under året varit svår, både till följd av 
pandeminedstängning och efter att stora delar av årets viktiga 
skördar förstörts av enorma gräshoppssvärmar. Vi har lämnat 
extrabidrag för att motverka svält hos skolbarnen och deras 
familjer samt bidrag för att kunna genomföra distansundervisning. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 70 000 kr (60 000 kr) 

 

 
 

 

 
Projeto Uerê 
I Brasilien har vi lämnat bidrag till specialskolan Projeto UERÊ som 
fungerar som ett komplement till den vanliga skolan för barn och 
ungdomar som lever i en av Rio de Janeiros favelor. Under 2020 
avslutas tyvärr vårt stöd pga. förändrade utlandsbetalningsregler. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 90 330 kr  (0 kr) 

 

 
 

 
 
 

 
Shenpen Tibet Aid 
Föreningen bedriver skolverksamhet och internat för fattiga barn i 
Himalayaområdet i Indien och Nepal. Under 2020 har man delat ut 
akut nödhjälp bestående av matpaket och förnödenheter till 3500 
familjer. Vi har också bidragit till wc-faciliteter och fönsterbyte i 
internatskolan i Sonada. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 70 042 kr (70 036 kr) 
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SOS Barnbyar i Sverige 
Genom SOS Barnbyar stödjer vi barn, som är föräldralösa eller 
övergivna, som bor i barnbyar runt om i världen.  Barnen får stanna 
i byn tills de har fått en utbildning och kan stå på egna ben. Vid 
slutet av året lämnades stöd till 10 barn. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 33 600 kr (36 080 kr) 

 

 

  
 

 
 

 
Stiftelsen Brödet 
Vi stödjer flera av stiftelsens projekt i Rumänien, Indien, Belarus 
och Makedonien. Bland annat går våra bidrag till ett projekt som 
genom uppsökande verksamhet arbetar för att öka andelen 
romska barn i skolan i Rumänien och till en blindskola i Indien. 
 

Under 2020 har man i Indien delat ut akut mathjälp till svältande 
elever och deras familjer och i Rumänien har man bedrivit 
coronaanpassad undervisning för 450 romska barn som inte har 
möjligheten att delta i distansundervisning. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 235 000 kr (200 000 kr) 

 
 

 

 
 

 
Stiftelsen Livslust 
Sedan 1990-talet stödjer vi stiftelsen Livslust som ger studiebidrag 
till utsatta ungdomar i Lettland. Vi ger bidrag till två elever. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 54 000 kr (54 000 kr) 
 
 
 
 

 

 
 

 
Svenska Afghanistankommittén  
Sedan 2011 stödjer vi biståndsorganisationen Svenska 
Afghanistankommitténs (SAK) projekt för att öka läskunnigheten 
bland nomadbarn i Afghanistan. Situationen i Afghanistan har 
försämrats pga. oroligheter, maktkamp och krig. Under året fick 
omkring 200 elever ta del av vårt stöd. 
 

Utbetalt stöd under 2020: 70 000 kr (20 000 kr). 
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Ekonomisk redogörelse och balansräkning 

    År 2020 År 2019 

      
Ingående balans 1/1 2020 Konton 889 859,07 kr 963 080,48 kr 

   Kortfristig fordran 8 070,00 kr 0,00 kr 

   Kortfristig skuld   -148 415,00 kr 

   Summa 897 929,07 kr 814 665,48 kr 

      
Inkomster under året  Privat insaml medel 536 876,00 kr 575 291,13 kr 

   Insamlat ktor/avd 10 336,62 kr 154 210,00 kr 

   Bokbord 2 755,00 kr 6 355,00 kr 

   HFF-kort 6 289,35 kr 78 595,50 kr 

   Julgåvor/julkort/övr gåvor 194 173,00 kr 240 050,04 kr 

   Övriga gåvor 34 188,00 kr 49 305,00 kr 

   CAFA-bidrag 30 000,00 kr 30 000,00 kr 

   Räntor bank 0,00 kr 0,00 kr 

   Summa 814 617,97 kr 1 133 806,67 kr 

      

      
Utgifter under året  Lämnade bidrag 1 123 255,42 kr 963 119,99 kr 

   Tryckkostnader 0,00 kr 53 145,00 kr 

   Administration 17 920,00 kr 33 807,00 kr 

   Räntor - avgifter 600,34 kr 471,23 kr 

   Övriga kostnader 0,00 kr 0,00 kr 

   Summa 1 141 775,76 kr 1 050 543,22 kr 

      

      
Årets underskott/överskott  -327 157,79 kr 83 263,45 kr 

      
Utgående balans 31/12 2020 Konto 570 021,28 kr 889 859,07 kr 

   Kortfristig fordran 750,00 kr 8 070,00 kr 

   Kortfristig skuld 0,00 kr 0,00 kr 

   Summa 570 771,28 kr 897 929,07 kr 

      
Ingående balans    897 929,07 kr 814 665,44 kr 

Överskott/underskott   -327 157,79 kr 83 263,63 kr 

Utgående balans   570 771,28 kr 897 929,07 kr 

      

      
Av insamlade medel, julkort  28 930,00 kr 78 620,00 kr 

Av insamlade medel, julgåvor  165 243,00 kr 143 530,04 kr 

Faktura tryckeri, julkort       

    194 173,00 kr 222 150,04 kr 
 
 
Stockholm 2021-01-27 

  
Daniel Nilsson 
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Handelsbankens FadderbarnsFonds styrelse 2020 

 
 
 
 
Anne von Knorring Outters 
Ordförande 

 
 
 
Annika Jangel 
Vice ordförande  

 
 
 
Daniel Nilsson 
Kassör 

 
 
 
 
 
David Jawid Nori 
 

 
 
 
 
 
Nahrin Ibrahim 
 

 
 
 
 
 
Dimitri Romakin 
 

 
 
 
 
 
Åsa Sandberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Marie Strålfors 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Erika Österlund 
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REVISIONSBERÄTTELSE 2020 
 
 
FÖRENINGEN HANDELSBANKENS FADDERBARNSFOND 
MED ORGANISATIONSNUMMER 846003-5879 
 
 
Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i föreningen 
Handelsbankens FadderbarnsFond för år 2020. Styrelsen har ansvaret för räkenskaps-
handlingar och förvaltning. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisning och förvaltning 
på grundval av min revision. 
 
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed. Jag har planerat och genomfört 
revisionen med utgångspunkt i ett riskbaserat synsätt för att i rimlig grad försäkra mig om att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Revisionen har innefattat att granska ett 
urval av underlagen med avseende på belopp och annan information i 
räkenskapshandlingar. Vidare har redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem 
prövats varefter en bedömning har gjorts av den samlade informationen i årsredovisningen. 
Väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen har granskats för att bedöma om 
styrelsen handlat i enlighet med föreningsstadgarna. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för uttalandena nedan. 
 
Jag föreslår Föreningsstämman att Resultat- respektive Balansräkning enligt styrelsens 
förslag fastställes samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 
2020. 
 
 
Stockholm 2021 -      -  
 
 
 
 
 
Susanne Nilsson 
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