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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Verksamheten 

 

HEMSIDAN 

 
Hemsidan heter www.ftms.se och föreningens officiella email adress är: ftms@tribemission.com. Vi har 

två sidor på Facebook; Ftms Filipino Tribe Mission och Mamanwa School for Equal Rights. 

 

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. 

 

Sidorna har under året kompletterats enligt krav från 90-kontot att årsredovisningen skall finnas tillgänglig 

för allmänheten. Fortlöpande ny projektinformation från medhjälpare på plats postas på våra 

Facebooksidor. Vi har fortfarande stort behov av volontärer som kan hjälpa oss att lägga upp information 

på våra sidor. 

 

 

 

 

http://www.ftms.se/
mailto:ftms@tribemission.com


STYRELSEMÖTEN 

 
Under året har fyra styrelsemöten hållits. Den 6/3 förberedande inför årsmötet, den 25/9 för att utarbeta 

bl.a. jävsregler, medlemsmatrikel och arbetsordning för styrelsen. Två möten via e-mail korrespondens, 

den 27/3 med anledning av ansökan hos Kiwanis Club i Wien som stöttar en av våra studenter att klara 

college, 6/9 angående engagemang via Sponsorhuset, samt ett antal informationsträffar mellan Thor, Per 

och Andreas avseende administration. 

 

 

Rapport från FTMW:s verksamhet 

 

Vid FTMS årsmöte i Filippinerna den 13 januari deltog delegater från tre av fyra provinser i 

regionen. Thor introducerade de områdesansvariga för olika projekt och de gav en muntlig 

redogörelse för hur man använt de medel som FTMS bistått med. 

Budgeten för verksamheten presenterades i samband med att de områdesansvariga avgav sin 

verksamhetsrapport. 

 

Under året har den huvudsakliga verksamheten bestått i att sköta skolbespisningen i provinsen 

Surigao Del Sur, och att sköta kontakten med föreningens fadderbarn i regionen. 

Inga sjukdomar eller skador har belastat vår fond för barnhälsovård under året i någon större 

omfattning. Vi har även fått extra ekonomiskt stöd från Kiwanis Club Vienna Europe för att 

hjälpa ett av våra 17-åriga fadderbarn att gå i College. 

 

Ett av fadderbarnen har med hjälp av statligt stöd kommit in på en polisutbildning i College 

medan ett annat kommit in på en agrikulturell utbildning tack vare vårt samarbete med Kiwanis. 

Två fadderbarn håller på att läsa in kompetens för engelska i College så att de kan söka in när de 

kurserna från ett i övrigt avslutat High School är klara. 

 

 

SKOLMÅLTIDER 

 

Jeniffer Urquia berättade om hennes arbete med skolmatsprogrammet. Hon underströk vikten av 

att fler föräldrar hjälper till. Ju fler som hjälper till desto fler barn kan vi ge måltider till. Hon 

lyfte även ett problem med några studenter som skolkar från undervisningen och som på grund av 

detta fått gå om sina klasser två år i rad. Hon undrar om FTMS/FTMW ska fortsätta att ge 

måltider till dessa barn om deras frånvaro leder till att de får gå om för tredje året.  

Stammen Mamanwa har under de senaste två åren haft problematik när det gäller barnens 

närvaro. 

 

FTMS skolmatsprogram har under 2018 gett 19 studenter frukost och lunch varje skoldag 

(måndag till fredag) hela läsåret. 

Den totala kostnaden inklusive Jeniffers och Vilmas ersättningar är PHP114 994,00 vilket 

motsvarar ca SEK19 870 (nittontusen åttahundrasjuttio kronor) 

 

Kostnaden för verksamheten, inberäknat elkonsumtion, resor till myndigheter för deklarering 

samt assistans av barn för hjälp i syfte för sjukvård, utbildning eller annan angelägenhet samt 

fadderbarnen uppgick under 2018 till PHP26 915,60 vilket motsvarar ca SEK4 647 (fyratusen 

sexhundrafyrtiosju kronor). 

 

 

 

 

 



BARNHÄLSOVÅRD 

 

Under 2018 har vi inte haft några utlägg under kontot för barnhälsovård. Vi har under året endast 

fått in 772 kronor till denna fond varför vi rekommenderar medlemmarna att tala mer om att vi 

har denna möjlighet att hjälpa barn och barnfamiljer med extra stöd. Speciellt när det gäller de 

fattigaste i regionen både bland stammar och lokalbefolkning är detta ett viktigt stöd. 

 

Vi har en buffert på PHP65 890,73 och strävar att nå PHP200 000 eftersom vi då kan genomföra 

en vaccinationskampanj tillsammans med det lokala sjukhuset i syftet att vaccinera alla barn 

under sju år. 

 

PROJEKT med MAMANWA 

 

FTMS stödjer Mamanwas bosättning på olika sätt genom att hjälpa till vid särskilda behov.  

 

Under året har inga särskilda förfrågningar inkommit som belastat detta konto. De studenter från 

Mamanwa samt ett fadderbarn har fått stöd genom skolmatsprojektet. 

Området är kritiskt när det gäller den lokala politiska situationen. Den stora andelen analfabeter 

och det faktum att populationen utnyttjas för arbete åt internationella företag ledda av politiker 

och affärsmän gör att den vuxna populationen flyttar in och ut från byn beroende på vilka arbeten 

som erbjuds. Under 2017 tappade byn ca 500 män med familjer som övergav sina bostäder för att 

söka nya arbeten på andra platser i landet. Detta innebar att Mamanwa 2018 till viss del kunde 

använda sig av övergivna hus och materiel för eget bruk. 

 

JULGÅVAN 2018 

 

Julen 2018 hade vi inte något arrangemang under julen. Då Thor och Jovelyn inte kunde vara 

närvarande så bad vår lokala personal att få slippa dela ut förnödenheter eftersom de kände sig 

hotade av delar av lokalbefolkningen som ville tvinga till sig mat och kläder som de inte har 

behov av. Det fungerar bättre för dem att kunna hänvisa till FTMS och Thor och Jovelyn när det 

kommer till beslut om vilka hushåll som är i behov eftersom de inte bor lokalt och blir utsatta 

under året med krav på att finnas med i listan över behövande. 

 

 

FADDERBARN 

 

Sedan vi startat med vår skolmatsverksamhet har vi slutat att aktivt värva faddrar till enskilda 

fadderbarn och under 2018 har vi haft åtta fadderbarn kvar som haft individuell fadder. Två 

faddrar har under året avslutat sitt engagemang, en 11-årig flicka av Mamanwa och en 17-årig 

pojke som just nu avslutar High School och hoppas klara av College nästa läsår. 

 

Vi har under året mottagit ett bidrag på PHP 51 218,95 från Kiwanis Club Vienna Europe som 

hjälper barn att klara sin skolgång. Tillsammans med en fadder så har vi säkrat att en flicka fått 

börja college med en agrikulturell utbildning inriktning Major in Agribusiness Management. Det 

är viktigt att ungdomar i provinserna får möjlighet att bli delaktiga i sitt lands utveckling och då 

området vi verkar i är risproduktionens hjärta i Filippinerna ser flickan fram emot att kunna vara 

med att utveckla nya metoder för jordbruket i länet där hon bor eftersom hon vet att landets 

framtid beror på en ökad produktion av grödor, både för såväl nationell distribution som för 

export. 

 

De totala utgifterna till fadderbarnen under 2018 uppgick till PHP53 691,75 vilket motsvarar ca 

SEK9 273 (niotusen tvåhundrasjuttiotre kronor). 

 



 

SLUTORD 

 

Året som gått har vi skalat ner bredden på vår verksamhet för att fokusera på barn och ungdomars 

möjlighet att klara sin skolgång. Det vi ser på ytan såsom problem att ha råd med näring, kläder 

och skolmateriel bottnar i föräldrarnas förmåga att försörja sina familjer. 

Det vanliga sättet att försörja sina familjer är att man skaffar många barn och att familjen hjälps 

åt med alla sysslor som behövs för att skaffa mat för dagen. Det kan vara tillverkning av 

produkter av t.ex. rotting, olika sorters trä, copra (ett slags bränsle utvunnet ut kokosnötskal) och 

fiske, insamling av ved eller timarbeten som erbjuds av lokala företag. 

 

Eftersom en majoritet av föräldrar och far/morföräldrar är analfabeter eller lågt utbildade är det 

en långsam utvecklingsprocess i provinserna där inte samhället ställer några krav på utveckling. 

Tvärtom så blir de ofta utnyttjade av internationella företag för att utvinna mineraler som t.ex. 

koppar, guld, kisel m.m. som behövs bl.a. för tillverkning av mobiltelefoner. Att arbeta med 

hjälpverksamhet för att få lokalbefolkningen att utbilda sig motarbetas tyvärr från opponenter 

från både lokalt och internationellt håll. 

 

Vi hoppas att fler i världen ska få upp ögonen för behovet av utbildning till folket på den 

Filippinska landsbygden och speciellt nu när vi får större krav på att klara miljömålen med 

CO2-utsläpp och annan miljöförstöring globalt är det viktigt att alla kan hjälpa till att skapa en 

hållbar framtid. Vi i Sverige och västvärlden har mycket intressant att lära även från Filippinskt 

håll där kunskapen om naturen och dess tillgångar är hög. 

 
 

 

 

 

Flerårsjämförelse*      

      

  2018 2017 2016  

Nettoomsättning  46972 63751 116815  

Res. efter finansiella poster  44444 -5973 5409  

Res. i % av nettoomsättningen  94,6 neg 4,63  

Balansomslutning  68471 24027 30027  

      

 

Resultatdisposition   

   

Förslag till disposition av föreningens 

vinst 
  

   

Till stämmans förfogande står   

balanserad vinst  

Årets vinst       
 

24.027 

44.444 

   

Styrelsen föreslår att   

i ny räkning överföres   44.444 

   

   

   

 

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 
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RESULTATRÄKNING 2018-01-01 2017-01-01 2016-01-01 

 2018-12-31 2017-12-31 2016–12–31 

Rörelsens intäkter m.m.    

Nettoomsättning 52321 63751 116815 

Övriga rörelseintäkter    

 52321 63751 116815 

    

Rörelsens kostnader    

Råvaror och förnödenheter -135 -54688 -103631 

Övriga externa kostnader -7742 -15036 -7774 

 -7877 -69724 -111405 

    

Rörelseresultat 44444 -5973 5410 

    

Årets resultat 44444 -5973 5410 
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BALANSRÄKNING 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 

 Not   

TILLGÅNGAR    

    

Omsättningstillgångar    

    

Kassa och bank    

Kassa och bank 68471 24027 30001 

Summa kassa och bank 68471 24027     30001 

    

Summa omsättningstillgångar 68471 24027 30001 

    

SUMMA TILLGÅNGAR 68471 24027 30001 

    

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

   

Eget kapital   

   

Balanserat resultat 24027 30000 

Årets resultat 44444 -5973 

Summa eget kapital 68471 24027 

   

SUMMA EGET KAPITAL OCH 

SKULDER 
68471 24027 

   

 

 

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 2019-05-29   

   

   

   

Thor Klaveness                            

   



   

Per Olsson   

   

   

   

Anton Klaveness   

   

   

   

   

   

Min revisionsberättelse har lämnats den                 

2019-05-29 
  

   

   

Ann-Christin Hansson   

Auktoriserad revisor   

   

 

 


