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Årsredovisning för räkenskapsåret 2016

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll
-

förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansräkning
noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser
föregående år.

Sida
2
4
5
6

Föreningen 50 öre
802440-4389

2(7)

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
50 öre började sin verksamhet år 2008 och har sitt säte i Stockholm. Föreningen skänker pengar till
ett barnhem i Palakollu i sydöstra Indien. Barnhemmet drivs av en stiftelse i Indien som heter Help
the Helpless (tidigare Save the Lost) vars syfte är att avhjälpa fattigdom. Barnhemmet tar emot
föräldralösa barn och barn från familjer som inte har möjlighet ta hand om dem. Under 2016 bodde
ungefär ?? (22) barn på barnhemmet.
50 öres intäkter består av bidrag från privata givare samt företag och föreningar. För att sprida
information om föreningens verksamhet genomförs regelbundet olika kampanjer och event, främst
genom sociala medier. Totalt har föreningen under 2016 erhållit 87 712 kr (77 636 kr) i bidrag från
ett 50-tal olika bidragsgivare, vilket är en ökning med ca: 13 % jämfört med föregående år. Ökningen
är främst kopplad till bidrag från företag och föreningar. Under året har föreningen erhållit bidrag om
30 000 kr från företaget Base of Trade Stockholm AB. Vi har även fått förnyat förtroende från
föreningen IBMare hjälper barn i världen och erhållit ett bidrag om 20 000 kr vilka ska användas för
renovering av barnhemmets kök. Vidare har föreningen erhållit bidrag från PWCs kontor i Kista efter
en tavelauktion samt bidrag från ett av Balance Trainings gym som skänker sin pant. 50 Öre tackar
varmt alla bidragsgivare som valt att skänka sin gåva till oss och barnhemmet under 2016!
Under 2016 har 50 Öre skickat 39 680 kr (69 670 kr) till barnhemmet. I regel skickar föreningen
bidragen till barnhemmet en gång per månad. Gåvorna vi fått från våra bidragsgivare har framförallt
hjälpt Help the helpless med den dagliga driften av barnhemmet. Bidragen har gått till mat, medicin,
hygienartiklar och el mm. Bidrag från en 30 års-fest där födelsedagsbarnet önskade sig pengar till 50
öre räckte för en välbehövlig renovering och putsning av väggarna i barnens rum. Vid utgången av
2016 håller vi i styrelsen tillsammans med Help the Helpless som driver barnhemmet på att se över
hur bidragen från Base of Trade Stockholm AB och IBMare hjälper barn i världen om 20 tkr vardera
som erhölls mot slutet av året kan göra bäst nytta för barnhemmet.
50 öres styrelse bestod 2016 av 7 (7) ledamöter inklusive ordförande.
Se mer information på föreningens hemsida www.50ore.se.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Större bidrag från IBMare hjälper barn i världen och Base of Trade Stockholm har under året gett oss
möjlighet att hjälpa barnhemmet med större investeringar. I slutet av 2015 fick föreningen en gåva
från IBMare hjälper barn i världen som öronmärktes till skolmaterial. Detta bidrag resulterade i att
alla barn i början av året fick skolböcker, uniformer och tillhörande skor.
Under våren stod barnhemmet utan rinnande vatten då vattentanken gått sönder. Vattentanken och
vattenrören kunde tack vare Base of Trade Stockholms bidrag repareras och barnhemmet fick tillgång
till rinnande vatten igen efter "bara" tre dagar. kostnader för reparationer av läckande tak och byte av
dörrar till barnens rum.
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Under året har även barnhemmets vattenbrunn gått sönder. Brunnen användes inte för dricksvatten
men för att barnen skulle kunna tvätta sig och sköta sin hygien. Även detta vattensystem havererade
under året vilket resulterade i att det rena vattnet blandades med smutsigt. Barnen fick utslag och hade
svårt att hålla sig rena. Tack vare våra bidragsgivares stöd kunde vi snabbt hjälpa till med detta och
brunnen är nu fullt fungerande.
Under 2016 har 50 Öre valt att skaffa Swish för att våra bidragsgivare lättare ska kunna skicka sina
gåvor. Vårt Swish-nummer är 123 232 74 43.

Flerårsjämförelse
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Erhållna bidrag
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

tkr
tkr

2016
88
46
49

2015
78
3
3

2014
52
-3
4

2013
66
-2
3

Förslag till behandling av årets resultat
Fritt eget kapital enligt balansräkningen:
Balanserade medel
Årets resultat

3 417
45 820
kronor

49 237

Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet om 49 237 kronor, överförs i ny räkning.

2012
40
2
5
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Resultaträkning

Not

2016

2015

Erhållna bidrag

2

87 712

77 636

Rörelsens kostnader
Skickade bidrag
Övriga externa kostnader

-39 680
-2 212

-69 670
-4 477

Summa rörelsens kostnader

-41 892

-74 147

Rörelseresultat

45 820

3 489

Resultat efter finansiella poster

45 820

3 489

Årets vinst

45 820

3 489
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2016-12-31

2015-12-31

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

49 238

3 417

Summa omsättningstillgångar

49 238

3 417

Summa tillgångar

49 238

3 417

3 418
45 820

-72
3 489

49 238

3 417

Summa eget kapital

49 238

3 417

Summa eget kapital och skulder

49 238

3 417

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Not

Tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital
Kapitalbehållning vid årets början
Årets förändring

3
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Noter
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd.

Not 2

Intäkternas fördelning
2016

2015

Följande ingår i föreningens intäkter:
Erhållna bidrag från privatpersoner
Erhållna bidrag från företag och organisationer

33 902
53 810

67 636
10 000

Summa

87 712

77 636
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Förändring av eget kapital

Föreningens kapital 2015-12-31
Årets resultat

Eget
kapital
1 469

Balanserat
resultat
1 949
45 820

Summa
eget
kapital
3 418
45 820

1 469

47 769

49 238

Föreningens kapital 2016-12-31
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