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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten
Kids of Uganda är en ideell förening som är fackligt, partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen
har sitt säte i Bro.

Kids of Uganda har som ändamål att på ett hållbart sätt stärka rättigheter för barn och utsatta grupper i
Uganda. Detta görs genom att stödja den ugandiska systerorganisationen Kids Foundation Ugandas
verksamhet som fokuserar på att långsiktigt stötta sårbara barn och familjer. Genom Kids of Ugandas
stöd har över 150 barn fått större möjligheter till en trygg uppväxt med skolgång och möjligheter för
framtiden. Kids of Uganda stöttar inte med bistånd i traditionell bemärkelse, utan fokuserar på
långsiktighet och investeringar i samarbete med lokalborna i samhället där systerorganisationen Kids
Foundation Uganda verkar.

Främjande av ändamålet
Kids of Uganda har under verksamhetsåret 2021 främjat organisationens ändamål genom att
samarbeta med Kids Foundation Uganda i tre olika program, där familjestödsprogrammet är det mest
omfattande. Kids of Uganda har bidragit med ekonomiskt stöd såväl som kunskap om hur detta kan
utvecklas hållbart. Detta har gjorts i linje med föreningens värderingar om barnets bästa i fokus,
ekonomisk och social hållbarhet och med respekt för den lokala kontexten i samhällen där vi verkar.
För ytterligare beskrivning av projekt och resultat, se Kids of Ugandas verksamhetsberättelse 2021.

Effekter av coronapandemin
Det har varit strikta restriktioner i Uganda under större delen av året på grund av coronapandemin,
något som medfört att Kids of Ugandas kostnader har varit lägre än budgeterat. Kids Foundation
Ugandas personal har försökt undvika externa besök (exempelvis till familjer) för att inte riskera att
sprida smitta. De flesta samtal med familjerna har skett via telefon, vilket har minskat kostnader för
transport. Skolorna har varit stängda under en del av året vilket innebär att vi under 2021 bara har ha�
utgi�er för en av tre terminer. Pandemin har också medfört att vi inte har nått upp till de budgeterade
målen för intäkter. Covid-19 gjorde det än svårare att nå ut till företag, något som redan tidigare varit
en utmaning.

Förstudie med Forum Civ
Under året genomfördes en av Forum Civ finansierad förstudie. Finansiering om 55 000 kronor erhölls
2020 och kostnaderna för genomförandet av förstudien under 2021 uppgick till 13 066 kronor.
Outnyttjat bidrag kommer skickas tillbaka till Forum Civ under 2022.
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Kids of Uganda
802465-2987

FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Not 2021 2020

Nettomsättning 134 174
Resultat e�er finansiella poster 7 59
Soliditet 100 % 100%

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av e�erföljande resultat- och balansräkning med noter.
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RESULTATRÄKNING

Not 2021 2020

FÖRENINGENS INTÄKTER

Övriga rörelseintäkter 133 655 174 463

Summa föreningens intäkter 133 655 174 463

FÖRENINGENS KOSTNADER

Vidareförmedling av likvida medel 2 - 114 778 - 110 845

Övriga externa kostnader 3 - 11 860 - 4 920

Summa föreningens kostnader - 126 638 - 115 765

Rörelseresultat 7 017 58 698

Resultat e�er finansiella poster 7 017 58 698

Resultat före skatt 7 017 58 698

ÅRETS RESULTAT 7 017 58 698
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Kids of Uganda
802465-2987

BALANSRÄKNING

Not 2021 2020

FÖRENINGENS TILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepapper

Andelar i noterade företag                                                                    4

Omsättningstillgångar

156 921 156 921

Kassa och bank

Kassa och bank 149 533 142 516

Summa kassa och bank 149 533 142 516

SUMMA TILLGÅNGAR 306 454 299 437

FÖRENINGENS EGNA KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början 299 437 240 739

Årets resultat 7 017 58 698

Eget kapital vid räkenskapsårets slut  306 454 299 437

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 306 454 299 437

5(6)

 E
M

S,
 A

M
RP

, L
H

TB
, A

H
K,

 A
LS

, E
B 

—
 P

ow
er

ed
 b

y 
Te

llu
sT

al
k





Kids of Uganda
802465-2987

NOTER

Not 1 -  Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Not 2 - Vidareförmedling av likvida medel
Avser överföringar av ekonomiska medel som har gjorts till Kids Foundation Uganda. Totalt överfördes
114 778 kr till verksamheten i Uganda. Av dessa var 1 247 kr överföringskostnader och 9 691 kostnader
för den av Forum Civ finansierade förstudien.

Not 3 - Övriga externa kostnader
Avser kostnader som föreningen har ha� i Sverige. Totalt var kostnaderna i Sverige 11 860 kr vilka
specificeras nedan.

Marknadsföring - 2 852
Visma bokföringsprogram - 1 485
ADB-tjänster (Autogiro) - 1 765
Bankkostnader - 2 383
Hyra möteslokal för förstudie Forum CIV - 3 375

Av kostnaderna i Sverige avsåg 3 375 kostnader för den av Forum Civ finansierade förstudien.

Not 4 - Andelar i noterade företag
Under bokföringsåret 2020 beslutade styrelsen om att placera delar av överskottslikviditeten i fonder.
Placeringarna har endast skett i värdepapper vilka överensstämmer med Kids of Ugandas ändamål
och inom de risknivåer som har beslutats av styrelsen.
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UNDERSKRIFTER

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse.

Ort och datum Ort och datum

……………………………………………………... ……………………………………………………...

Amie Karlsson - Ordförande Linnea Simonsson - Kassör

……………………………………………………... ……………………………………………………...

Ort och datum Ort och datum

……………………………………………………... ……………………………………………………...

Anneli Reyes Peña - Styrelseledamot Karolina Stjernström - Styrelseledamot

……………………………………………………... ……………………………………………………...

Ort och datum

……………………………………………………...

Elin Boström - Styrelseledamot

……………………………………………………...

Min revisionsberättelse har lämnats  ………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………..
Louise Bäckman - Lekmannarevisor
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transport. Skolorna har varit stängda under en del av året vilket innebär att vi under 2021 bara har ha�
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2020 och kostnaderna för genomförandet av förstudien under 2021 uppgick till 13 066 kronor.
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