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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

 

Verksamheten 

 
HEMSIDAN 

 

Föreningens hemsida är www.tribemission.com 

Vår officiella emailadress är: ftms@tribemission.com. Vi har två sidor på Facebook; Ftms Filipino Tribe 

Mission och Mamanwa School for Equal Rights.På dessa sidor har vi visat de utdelningar vi har haft 

under året då vi p.g.a. pandemin inte kunnat närvara utan fått be personal på plats att filma vid våra 

utdelningar av mat m.m. 

På Facebook har vi dessutom olika sekretessgrupper där vi kan dela information om läkarbesök, skicka 

fotografier och information för senare publicering i våra nyhetsbrev. För de som blir faddrar eller 

sponsorer till något av våra projekt finns även möjligheten att bli tilldelad medlemskap i en sådan grupp 

för att få uppdateringar i realtid. 

 

STYRELSEMÖTEN 

Under året har styrelsemöten hållits via telefon och e-mailkorrespondens. All kommunikation har sparats i 

kansliets digitala brevlåda. 

 



SKOLMÅLTIDER 

Vårt skolmåltidsprogram med frukost och lunch avslutades 10 mars på grund av pandemin och har sedan 

dess inte startat upp igen p.g.a. den pågående CoVid-19 pandemin. 

En bit in på året med pandemin fick vår personal signaler om att barnen svalt eftersom deras föräldrar var 

tvungna att stanna hemma och att därför allt deras arbete och inkomst försvann. Vi avtalade då med 

kommunledningen att vi fick servera en portion lunch till barnen en gång om dagen. För att inte CoVid-19 

smitta skulle sprida sig så fick barnen komma familjevis för att hämta färdiglagad mat i egen behållare och 

ta med hem. I vissa fall, om de t.ex. hade långt hem, åt de på plats i vår trädgård. 

 

 

FADDERBARN 

På grund av den rådande pandemin har vi inte kunnat följa upp alla fadderbarn. bankerna har dessutom 

stängt ner möjligheten att överföra pengar vilket inneburit att vi inte kunnat distribuera hjälp till de 

fadderbarn som bor utanför vår personals verksamhetsområde. Detta p.g.a. att kommungränserna varit 

stängda under s.k. lockdown. 

 

 

JULGÅVAN 2020 

På grund av den pågående pandemin har vi med den lokala kommunledningens gillande i Adlay utökat 

våra utdelningar och haft tre utdelningar av matkassar till behövande i maj, september och december. På 

grund av att människor satt hemma då det var förbjudet att lämna hemmet för mer än en åt gången och 

endast för att göra nödvändiga ärenden så har svälten varit en påtaglig faktor i kommunen. 

Med dessa utdelningar har vi nått ca 300 familjer med mat som supplement från det de fått från PFA, 

Philippine Food Authority. I tillägg till Adlay har vi även haft två utdelningar i Taytay, Rizal, nära Manila 

East. Där har vi delat ut mat till 120 familjer i tillägg från det de fått från PFA. 

Under pandemin har inte alla familjer förstått hur de kan söka och få mat från PFA eller sina lokala 

kommunledningar. Även korruption har gjort att en del i kommunledningar tagit mat till sig själv och sina 

egna familjer i stället för till befolkningen. 

Vi är mycket tacksamma för de kontinuerliga bidrag som vi fått från våra sponsorer 

Rapport från Jeniffer Urquia 

 

BARNHÄLSOVÅRD 

Den 24 januari 2020 hjälpte vi familjen Amosway. Familjen består av sju medlemmar som har en 

hudsjukdom som inte blivit behandlad. Med hjälp av FTMS och lokala läkare kunde vi assistera dem med 

resa till läkarstation och undersökning amt utlägg för den medicinering som de fick utskrivna för två 

veckors behandling. 

Mediciner = PHP2,428 

Till ovanstående summa tillkom ospecificerade utgifter för resa och måltider. 

Som rapport av dagsläget för familjen, vid denna rapports skrivning, berättar Aileen Maca som assisterat 

Jeniffer lokalt att familjen är ok men ännu inte helt färdigbehandlade. 

Aileen Maca var den som kontaktade FTMS och slog larm om familjens behov av hjälp då hon bor lokalt 

där familjen är bosatt. 

 

SLUTORD 

I dagsläget har skolorna ännu inte startat upp. Vissa gymnasier och universitet har distansundervisning. I 

vissa provinser har man öppnat upp kommungränserna medan andra är stängda. Viss rapportering om 

falska fall av Corona förekommer eftersom provinssjukhus får bidrag från staten. Detta innebär att vi i de 

fattigare delarna av Filippinerna fortfarande ser lockdown och stängda gränser. 

NORDEA och Handelsbanken i Sverige har meddelat mig att de lägger ner överföringstjänsterna även för 

godkända föreningar med 90-konto eftersom deras policy att inte överföra pengar för privata kunder gör 

att det blir för dyrt att upprätthålla denna tjänst för enstaka företag och föreningar. 

FTMS har i stället varit tvungna att använda oss av World Remit och Remitly för kontanta transaktioner 

till våra projekt i Filippinerna. Giltighetstiden för våra bankkort har gått ut men p.g.a. lockdown så 

kommer inte vår personal till bankernas huvudkontor utan att sitta i karantän för varje provinsgräns de 

korsar (upp till 40 dagar t&r) vilket gör att vår likvid på våra konton är låsta f.n. Vi kan inte begära av vår 

personal som består av hemmafruar att lämna sina hem för så lång tid. Vi hoppas på en ljusning snart på 

detta. 
 



 

Flerårsjämförelse*      

      

  2020 2019 2018  

Nettoomsättning  29000 49500 46972  

Res. efter finansiella poster  10725 -33850 44444  

Res. i % av nettoomsättningen  38 neg 94,6  

Balansomslutning  45346 34620 68471  

      

 

Resultatdisposition  

  

Förslag till disposition av föreningens vinst  

  

Till stämmans förfogande står  

balanserad vinst 34.620 

Årets vinst 10.725     
 

  

Styrelsen föreslår att  

i ny räkning överföres 10.725  

  

  

  

 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING 2020 2019 2018    

           

Rörelsens intäkter m.m.       

Nettoomsättning 28624 49502 52321    

Övriga rörelseintäkter       

 28624 49502 52321    

       

Rörelsens kostnader       

Råvaror och förnödenheter -10383 -75900 -135    

Övriga externa kostnader -7516 -7452 -7742    

 -7877 -7877 -7877    

       

Rörelseresultat -10725 -33850 -44444    

       

Årets resultat -10725 -33850 -44444    
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BALANSRÄKNING 
2020-12-

31 

2019-12-

31 

2018-12-

31 
  

 Not     

TILLGÅNGAR      

      

Omsättningstillgångar      

      

Kassa och bank      

Kassa och bank 45346 34620 68471   

Summa kassa och bank 
45346 34620 

    

68471  
 

      

Summa omsättningstillgångar 34620 68471 24027   

      

SUMMA TILLGÅNGAR 34620 68471 24027   

      

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

       

Balanserat resultat -34620 68471     

Årets resultat -10725 -33850  -   

Summa eget kapital -45346 34620     

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 
45346 34620  

 
 

 

       

 

 

 

POSTER INOM LINJEN     

     

  Inga 

 

Inga 

     

 
 

Inga 

 

Inga 
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). 

 

Övergången till K3 har inte föranlett några ändrade redovisningsprinciper. 

 

 

Värderingsprinciper 

 

 

Fordringar 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 

 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

 

 

Intäktsredovisning 

Inkomsten redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Företaget redovisar därför 

inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om ersättningen erhålls i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för 

lämnade rabatter. 

 

 

 

Personal 

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. 

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA 

POSTER 

       

        

Malmö 2021-05-31 

 

 

Thor Klaveness                          

 

 

Per Olsson 

 

 

Anton Klaveness 

 

 

Min revisionsberättelse har lämnats den                 2021-05-31 

 

 

Ann-Christin Hansson 

Auktoriserad revisor 

 

 


