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Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
50 öre började sin verksamhet år 2008 och har sitt säte i Stockholm. Föreningen har sedan dess
skänkt pengar till ett barnhem i Palakollu i sydöstra Indien. Barnhemmet har drivits av en stiftelse
kopplat till den lokala kyrkan i staden som heter Help the Helpless (tidigare Save the Lost) vars syfte
är att avhjälpa fattigdom. Barnhemmet har tagit emot föräldralösa barn och barn från familjer som
inte har möjlighet ta hand om dem. Under 2017 har det bott ungefär 24 (24) 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 2017 erhållit 55 538 kr (87 712 kr) i bidrag från
ett 50-tal olika bidragsgivare, vilket är en minskning med ca: 37 % jämfört med föregående år. Se
vidare informatiom om anledningen till detta under nästa rubrik. Under året har föreningen erhållit
bidrag om 35 000 kr från företaget Base of Trade Stockholm AB. Vidare har föreningen erhållit
bidrag från Balance Trainings gym som skänker sin pant. 50 Öre tackar varmt alla bidragsgivare som
valt att skänka sin gåva till oss och barnhemmet under 2017!
Under 2017 har 50 Öre skickat 66 840 kr (39 680 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. Under slutet 2016 erhölls ett bidrag om 20 000 kr från IBMare hjälper barn
i världen. Under första kvartalet 2017 påbörjade och färdigställde Help the Helpless byte av det
sönderrostade taket. Detta möjliggjordes tack vare bidragen från IBM:are hjälper barn i världen och
Base of Trade. Arbetet pågick intensivt och Help the Helpless skickade regelbundna bilder av arbetets
fortskridande. Tack vare dessa bidrag regnade det för första gången på många år inte in under
regnperioden och barnen kunde bo kvar på barnhemmet.
50 öres styrelse bestod 2017 av 7 (7) ledamöter inklusive ordförande.
Se mer information på föreningens hemsida www.50ore.se.

Viktiga förhållanden och väsentliga händelser
Det var med sorg och bestörtning som 50 öre i början av september mottog nyheterna att Help the
Helpless som driver barnhemmet mycket hastigt har tagit beslutet att stänga ned. Föreståndaren
Ebenezer Sanamanda berättade att anledningen är ett allt hårdare regelverk för att bedriva social
verksamhet på ideella och religiösa grunder. Detta gör det till exempel nästintill omöjligt att uppfylla
kraven som ställs på organisationer för att kunna ta emot bidrag från utlandet. Help the helpless fick
nyheter från många barnhem och äldreboenden i området som tvingats att stänga ned med omedelbar
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verkan efter påtryckningar från myndigheterna, och tog därför det drastiska beslutet. Självklart är det
essentiellt att barnhem följer myndigheternas regelverk. Samtidigt är det beklagligt när regelverk
varken stödjer eller ger förutsättningar för organisationer som faktiskt försöker förbättra en svår
situation för att kunna ge barn en tryggare uppväxt.
Barnen har flyttat hem till släktingar. Ebenezer har tillsammans med barnen identifierat vilka
släktingar som är lämpligast för barnen att flytta hem till. Det är oftast mor- eller farföräldrar. Vi
informerade om nedläggningen till alla bidragsgivare och medlemmar så fort vi fått mer information
om situationen av Ebenezer. De som skänkt bidrag under sista månaden fick höra av sig och begära
tillbaka sitt bidrag om de så önskade.
Det är i dagsläget oklart när eller om Help the Helpless kan fortsätta med sin verksamhet. Vi i
styrelsen har pratat om möjligheten att stödja barnen hos sina släktingar, som ett slags fadderskap.
Det är tyvärr mycket svårt att garantera att bidragen verkligen går till barnen, och vi har därför tagit
beslut att inte göra detta. Detta innebär emellertid inte att 50 öre släpper kontakten med barnen.
Ebenezer besökte barnen under hösten 2017 för att se hur de hade det, och skickade hälsningar från
barnen till 50 öre.
Under januari 2018 var styrelsens ordförande Anna Gunterberg i Indien. Resan bekostades privat,
föreningen har inte belastats för några kostnader kopplade till denna. Eftersom läget fortfarande är osäkert i
Palakollu tyckte Help the Helpless att det var säkrast för alla att träffas i en annan stad. Ebenezer
ordnade en utflyktsdag och de flesta barnen kom till denna träff. Det var en fin dag med båttur på
floden, lunch på finrestaurang och besök på marknaden för att köpa kläder till barnen. Barnen
verkade må bra och Anna kunde se att många har växt. Barnen berättade lite om vem de bor med och
hur de bor. De flesta av barnens släktingar bor i hyddor med antingen tak av palmblad eller
korrugerad plåt, som barnen har flyttat in till. De flesta barnen går kvar i skolan, endast två har slutat
skolan och går numera yrkesutbildning. Två av barnen går inte att hitta då släktingarna har flyttat utan
att lämna ny adress. Ytterligare två av barnen fick inte tillstånd av sina släktingar att komma till
utflykten, av okänd anledning.
På frågan om vad det är för skillnad mellan att bo hos släktingar eller barnhemmet svarade en av
flickorna att det var mycket mer fritt att leva på barnhemmet, då hon själv kunde välja hur hon skulle
spendera sin dag - när hon ville göra läxor, ha fritid, hjälpa till med hushållssysslor, med mera. Hos
släktingarna är det dessa som styr över barnens tid.
Tack vare våra bidragares gåvor har barnen på barnhemmet fått en möjlighet att vara barn. Det är med
stor sorg som vi konstaterat att situationen i Indien inte gynnat driften av barnhemmet och att de
därför har tvingats att stänga. Vi vill emellertid förmedla att allt stöd som medlemmarna och
bidragsgivarna har skänkt under årens lopp har varit otroligt värdefullt för barnen. Bidragen har
kommit varje enskilt barn till godo, och detta går inte att ta ifrån dem. Ebenezer, Maria-Salome och
Help the helpless uttrycker sin varma uppskattning till alla medmänniskor som har bidragit med tid
och pengar under så lång tid, och tackade gud för det fina stöd som de har fått. Som exempel på vad
stödet har betytt för ett enskilt barn vill vi lyfta upp Chakrawati som Anna träffade för första gången
då han var 10-12 år. Han är nu 22 år och har precis tagit examen från högskolan. Han har tre yngre
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syskon som också har bott på barnhemmet. Alla fyra bor numera hos sin grandmother. Då Chakrwati
nu har goda möjligheter att få ett fast myndighetsjobb med bra lön så kommer detta att innebära ett
stort lyft för hela hans familj.
"Tack vare er har jag kunnat avsluta min utbildning"
Chakrawati, 22 år

Förväntad framtida utveckling
Eftersom det är oklart när eller om Help the Helpless kan fortsätta med sin verksamhet har styrelsen
beslutat att vi ska skänka kvarstående medel till annan verksamhet som är i enlighet med föreningens
stadgar, nämligen att verka för barns och ungas rättigheter. 50 Öre kommer under året att se över
möjligheten att stödja ensamkommande flickor. Vi har valt att i första hand prioritera stöd till
ensamkommande flickor, då dessa inte har fått samma uppmärksamhet och därmed kanske inte heller
samma stöd som ensamkommande pojkar.
Under våren 2018 kommer vi att bjuda in personer som engagerar sig för ensamkommande barn till
diskussion för att se om det skulle vara möjligt för 50 öre att stödja dem, och i sådana fall hur ett
sådant stöd skulle kunna se ut. 50 öre kommer att informera sina medlemmar och bidragsgivare om
hur detta arbete fortskrider i vår.

Flerårsjämförelse
Föreningens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Erhållna bidrag
Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

tkr
tkr

2017
56
-14
35

2016
88
46
49

2015
78
3
3

2014
52
-3
4

2013
66
-2
3
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Förändring av föreningens kapital
Fritt eget kapital enligt balansräkningen:
Insamlade ej distribuerade bidrag
Årets förändring

49 238
-14 048
kronor

35 190

Styrelsen föreslår att de ansamlade medlen om 35 190 kronor, överförs i ny räkning.
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Resultaträkning

Not

2017

2016

Erhållna bidrag

2

55 538

87 712

Rörelsens kostnader
Skickade bidrag
Övriga externa kostnader

-66 840
-2 746

-39 680
-2 212

Summa rörelsens kostnader

-69 586

-41 892

Rörelseresultat

-14 048

45 820

Resultat efter finansiella poster

-14 048

45 820

Årets resultat

-14 048

45 820
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2017-12-31

2016-12-31

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

35 190

49 238

Summa omsättningstillgångar

35 190

49 238

Summa tillgångar

35 190

49 238

49 238
-14 048

3 418
45 820

35 190

49 238

Summa eget kapital

35 190

49 238

Summa eget kapital och skulder

35 190

49 238

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.
Gåvor och bidrag
Gåvor och bidrag redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Ändamålsenliga bidrag i
enlighet med stiftelsens stadgar kostnadsförs när bidraget har betalats.

Not 2

Intäkternas fördelning
2017

2016

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

19 040
36 498

33 902
53 810

Summa

55 538

87 712
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Förändring av eget kapital

Föreningens kapital 2016-12-31
Överföring av föregående års resultat
Årets resultat

Kapitalbehållning
3 418
45 820

Årets
resultat
45 820
-45 820
-14 048

Summa
eget
kapital
49 238
-14 048

49 238

-14 048

35 190

Föreningens kapital 2017-12-31
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