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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Elia är en ideell förening med säte i Malmö.
Föreningens 90-konto är 90-0586-9.
Om Elia
Vi är en ideell förening som inriktar sig på den utpräglade fattigdomen i Europa. Vårt primära ändamål är att bistå med hjälp för
samhällets mest utsatta barn. Vår inriktning är klädinsamling, var inkommande likvida medel till verksamheten skall skänkas till
barn i behov av bättre levnadsstandard.
Vision
Den grundläggande idén bygger på att det ska vara enkelt att skänka vars mål är att bidra till barns välmående och framtid. Vår
vision är att med föreningens insatser skapa förutsättningar på långsikt för barnen att leva ett värdigt liv, med möjligheter att
studera, stå på egna ben och att skapa sin egenframtid.
Mission
Vi inriktar oss på fattigdomen i Europa och hjälpen är till för barnhem i behov. ESK-rättigheter(ekonomiska, sociala och
kulturella rättigheter) har fastslagits i FN, vilken ligger till grund för vårt arbete. Vi vill bidra med de möjliga insatser som finns
till vårt förfogande, i syfte att möjliggöra en tydligare fördelning av resurser mellan människor.
Mål
Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningens centrala ändamål är att bistå medhjälp för de barn som lever med
begränsade resurser och ekonomiska och sociala svårigheter. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att aktivt finna
lämpliga strategier i syfte att motverka
ovanstående. Dessa begrundas dels i:
•

Offentlig Insamlingsverksamhet. Insamlingen av huvudsakligen kläder utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv, och
resurserna fördelas mellan människor. De likvida medel föreningen erhåller från insamling ska därefter skänkas till de
behövande, med inriktning på barnhem i Europa.

•

Internationell solidaritet genom föreningens uppsatta mål, för att alla individer ska omfattas av mänskliga rättigheter och
jämlikhet, mot fattigdom.

•

Socialt ansvarstagande genom att erhålla frivilliga bidrag, gåvor och andra erhållna medel som därefter går till de
människor som saknar grundläggande livsförnödenheter.

•

Humanitärt arbete för att säkerställa respekt för varje individs värde genom att förebygga mänskligt lidande.

•

Möjliggöra utvecklingsarbete för individen på barnhem. Stötta pedagoger på barnhemmen genom medel och projekt.
Bistå med likvida medel för att möjliggöra utvecklingsarbetet.

•

Främja förutsättningar för barnen att bli självständiga och självgående individer.
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Resultat av vårt arbete
Elia är en relativt nystartad förening. Att etablera en grund och få struktur på arbetet har varit en omfattande utmaning som pågått
under 2017 och 2018.
I det stora hela löper aktiviteterna enligt tidsplan. Sedan vi blev beviljade ett 90-kontoinnehav har huvudsakligen allt gått
planenligt. Det som avvikit från tidsplanen, är det som ligger till grund för vårt föreningsarbete och det är insamlingen av kläder
och textiler. Anledning till detta har varit att ansökningsprocessen för tillstånd av ”begagnande av offentlig plats” för
klädbehållarna (som vi använder för insamling) i de olika kommunerna vi ansökt i, har tagit mycket längre tid än förväntat. Med
detta sagt kan vi konstatera att vi förväntade att ha intäkter från insamling av kläder och textiler (och därav försäljning) vid ett
tidigare skede.
Vi vill dock betona att kläd och textil-insamlingen har påbörjats. Under 2018 har Elia sålt kläder och textiler. Intäkterna har ökat
avsevärt men har ungefär gått jämnt upp med kostnaderna. Detta beror på att kostnaderna överstigit vad som kalkylerats, samt att
Elia inte lyckats samla in den mängd kläder som förväntats. Anledningen till sistnämnda är att fler aktörer har behållare utställda,
vilket minimerar kvantiteten Elia kan få in. Vi har etablerat en plan för att komma i bukt med detta problem för 2019. Elia avser
att kontakta organisationer och individer som har tillgänglig plats för behållare. Genom detta möjliggörs att den insamlade
kvantiteten kommer att öka. Vi kommer även öka antalet som ställs ut och därmed öka intäkterna. Elia kommer även att vidta
kostnadsreducerande åtgärder för att verka i enlighet med de etablerade målen.
Vi bedömer att föreningens uppsatta mål kommer att uppnås som förväntat med ett resultat av aktiviteterna, trots en
tidsförskjutning. Vi förfogar över klädbehållarna som är fundamentet för att möjliggöra bedrivandet av välgörenhetsarbetet, med
tillstånd för uppställande av dessa. Utöver detta framgår det även i vår verksamhetsbeskrivning att vår vidare strategi är att
expandera organiskt. Vi bedriver för tillfället en rätt så omfattande marknadsföringsstrategi i syfte att nå ut till flerbidragsgivare.
Vi har pågående diskussioner med bostadsrättsföreningar i Malmö och Berendsen Textil Service AB angående upphämtning av
deras förbrukade textilier och kläder. Som ett resultat av detta ser vi möjligheten att fastställa en tydlig överenskommelse, samt
dessutom inleda flera samarbeten inom liknande verksamheter. I pågående dialoger med ett flertal bostadsrättsföreningar om att
eventuellt ställa upp våra klädbehållare utanför deras fastigheter, kan leda till en bredare omfattning av föreningens verksamhet.
Vidare håller vi konstant kontakt med de barnhem som vi inlett samarbete med. Vi informerar dem om att vi är relativt
nyetablerade och inom kort tid kommer ha möjlighet att bistå med mer pengar. En stor insats i vårt välgörenhetsarbete, är att följa
upp och säkerställa så att alla medel kommer barnen till nytta. Genom en gedigen processbeskrivning och återrapportering hur
hela flödet av medel ska disponeras.

Styrelsen
Styrelsen består av följande:
1. Gabriel Aniol, ordförande
2. Michael Aniol, ledamot
3. Florens Aniol, sekreterare
4. Samir Al-Assaf, kassör

Revisorer
Rasmus Grahn, auktoriserad revisor, Mazars SET.
Ju Hong, redovisningskonsult, Öresunds Redovisning AB.

Övrig information
Hemsida: www.eliaforening.se
Elia har så kallat 90-konto med plusgiro 900586–9 och bankgiro 900–5869. Det innebär att insamling och ekonomi granskas av
Svensk Insamlingskontroll.
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Flerårsjämförelse*

Verksamhetsintäkter
Kostnader/Verksamhetsintäkter
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten
Utbetalning till
Ändamål/Verksamhetsintäkter

2018
249 716
142%
155%

2017
100 014
110%
85%

0%

0%

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018
-

Elia har lyckats komma överens med textil- och tvätteribolag angående stora kvantiteter av förbrukade kläder och
textilier.

-

Elia har påbörjat planering av olika projekt i syfte att erhålla pengar som kan nyttjas till välgörande ändamål längre fram.

-

Elia har förfogat över behållare i syfte arbeta aktivt mot föreningens uppsatta mål.

-

Elia har samarbetat proaktivt med en förskola inom Malmö Stad för insamling av deras överblivna kläder.

Anställda
Elia har en anställd för närvarande. Styrelsen arbetar aktivt med sakområden såsom policy, insamling, kommunikation samt
ekonomi och administration.
Framtida utveckling
Under 2019 har vi för avsikt att fortsätta arbetet med utveckling för att säkerställa en hållbarutveckling och en rättvis fördelning
av resurser.
Elia kommer att fortsätta sin strategiska inriktning enligt det ramverk som fastställts av styrelsen. Vi har som primär målsättning
att möjliggöra utvecklingsarbete för individen på barnhem, stötta pedagoger på barnhemmen genom medel och projekt och bistå
med likvida medel för att möjliggöra utvecklingsarbetet. Vi vill bidra till långsiktighet och kontinuerliga förbättringsarbeten där
möjligheterna inte är särskilt framstående i dagsläget. Elia kommer därför bedriva ett omfattande arbete för att påbörja
insamlingen av bidrag och gåvor, men primärt kläder och textiler. För att säkerställa finansiell stabilitet kommer vi på sikt att
bygga upp reserver som motsvarar en månads verksamhetskostnader.
Vi vill utveckla vår förankring i Sverige och bidra till ökat engagemang bland barn och ungdomar i syfte att skapa förändring i
sociala angelägenheter. Detta med anledning av ett samhälle med ökad ojämlikhet och klyftor, där respekten för de mänskliga
rättigheterna undermineras. Vi ser och upplever klyftor vad gäller ungdomars finansiella situation, utbildning med mera. Elia vill
föra samman ungdomar och bidra till en gemenskap där alla barn och ungdomars potential framhävs och på så sätt ges möjlighet
till utveckling via gemenskap, trygghet och stabilitet. Vi har därför för avsikt att bedriva projekt som möjliggör detta. Vi har
därför som ytterligare målsättning att påsikt, upprätta en uppsamlingsplats där vi genom projektledare och pedagoger navigerar
ungdomar för att uppnå sina mål. På mötesplatsen ska idéer realiseras med hjälp av olika former av utvecklingsarbeten.
Det absolut viktigaste för föreningen är att samla in mer kläder och minimera kostnaderna. Styrelsen har etablerat en plan för att
möjliggöra detta. Långsiktiga - och kortsiktiga skulder kommer att efterskänkas i framtiden ifall det inte finns tillräckligt med
likviditet för att återbetala. I övrigt anser Elia 2019 vara året där ekonomin kommer i balans, med goda utsikter om framtiden.
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Förvaltning
Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Styrelsen väljs på årsmötet. Styrelsen består för närvarande av tre ledamöter
och en ordförande. Inget arvode utgår. Årsmötet utser även valberedning och revisor.
Styrelsen svarar för organisationens verksamhet enligt stadgarna. Ordförande leder och ansvarar för organisationens löpande
arbete i enlighet med de instruktioner som styrelsen fastställer.

Förändringar i eget kapital
Fritt eget
kapital
-10 270
-104 485
-114 755

Belopp vid årets ingång
Årets förlust
Belopp vid årets utgång

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

100
181 716
15 000
52 900
249 716

17
0
100 000
0
100 017

-303 334
-50 237
-353 571

-79 653
-30 631
-110 284

-103 855

-10 267

-630
-630

-3
-3

Resultat efter finansiella poster

-104 485

-10 270

Årets resultat

-104 485

-10 270

Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)

-104 485

-10 270

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat
kapital

-104 485

-10 270

Not
Verksamhetens intäkter m.m.
Bidrag
Försäljning
Gåvor
Övriga intäkter

3
4

Summa Verksamhetsintäkter

Insamlingskostnad
Administrationskostnader

4,6
5,7

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader

Förändring av ändamålsbestämda medel
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BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

89 750

95 000

89 750

95 000

3 977
6 420
10 397

0
5 390
5 390

6 403
6 403

7
7

16 800

5 397

106 550

100 397

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Bil och transportmedel

8

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

2018-12-31

2017-12-31

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

-10 270
-104 485
-114 755

0
-10 270
-10 270

10

121 315
121 315

63 773
63 773

10

20 219
12 640
11 225
55 906
99 990

10 628
12 081
185
24 000
46 894

106 550

100 397

Långfristiga skulder
Lån från närstående person
Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
Kortfristig del av långfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

11

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsprinciper
Föreningen Elias redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3)
och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har också lämnats vissa upplysningar som krävs av
Svensk Insamlingskontroll. Elia använder sig av funktionsindelad resultaträkning.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Elia erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas som
intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Elia tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag.
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att Elia uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om Elia
har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget
bidrag är det en gåva.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts eller som skuld till dess villkoren
för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidraget som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett
att täcka.
Gåvor i form av kontanter från i förstahand privatpersoner redovisas enligt kontantprincipen. I den mån det på
balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning. Gåvor som utgörs
av annat än kontanta medel, men med undantag för kläder och liknande, värderas till marknadsvärdet vid
gåvotillfället. Gåvor i form av insamlade kläder och liknande tillgångar med lågt värde som skall säljas vidare
redovisas intäkten vid försäljningen.
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Balansräkningen
Materiella anläggningstillgångar
Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskar med avskrivningar enligt plan.

Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet.
Inventarier
5 år

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.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Några poster som bedöms få väsentlig effekt på resultat- och balansräkning på grund av ändrade bedömningar föreligger
inte för 2018. Föreningen bedömer att det uppfyller alla förpliktelser som gäller i samband med erhållna bidrag och gåvor.

NOTER TILL RESULTATRÄKNING

Not 3 Insamlade medel

2018-12-31

2017-12-31

Bidrag och gåvor som redovisats som intäkt
Bidrag från allmänheten
Gåvor
Summa insamlade medel

100
15 000
15 100

17
100 000
100 017

Totala insamlade medel består av följande:
Bidrag och gåvor som redovisats som intäkt
Försäljning
Summa insamlade medel

15 100
181 716
196 816

100 017
0
100 017
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Not 4 Personal

2018-12-31

2017-12-31

0,50
0,00
0,50

0,00
0,00
0,00

130 967
4 499
40 984
1 149
177 599

0
0
0
0
0

2018-12-31

2017-12-31

0
28 102
15 266
1 869
5 000
50 237

1 059
14 000
10 000
572
5 000
30 631

2018-12-31

2017-12-31

29 859
65 526
0
10 100
20 250
177 599
303 334

43 255
4 578
18 900
7 920
5 000
0
79 653

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen
betalda närvarotimmar relaterade till en normal
arbetstid
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Särskild löneskatt pensionskostnader
Summa
Anställningsstöd har erhållits med 52 900 kr i 2018,
detta redovisas som övriga intäkter.
Under 2018 hade föreningen 4 aktiva medlemmar
som arbetade ideellt och 10 passiva medlemmar.
Personalkostnader är en del av insamlingskostnader

Not 5 Administrativa kostnader
Förbrukningsinventarier
Redovisningskostnad
Revisionskostnad
Övriga kostnader
Avgift till svensk insamlingskontroll

Not 6 Insamlingskostnader
Reklamkostnad
Bilkostnad
Tillsynsavgifter myndigheter
Övriga insamlingskostnader
Avskrivning på bilen
Lönekostnad
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Not 7 Ideellt arbete
Under året har fyra personer arbetat ideellt för Elia på deltid. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i
resultaträkningen.

NOTER TILL BALANSRÄKNING

Not 8 Materiella anläggningstillgångar
Bil och transportmedel
Ingående anskaffningsvärde
Gåva
Utgående anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

100 000
15 000
115 000
-5 000
-20 250
-25 250
89 750

0
100 000
100 000
0
-5 000
-5 000
95 000

Gåvorna 2017 och 2018 utgörs av bilar och har även redovisats som intäkt under rubriken gåva i resultaträkningen. Dessa
gåvor har erhållits från en styrelseledamot och värdering har skett efter det inköpspris som gåvogivaren hade vid
inköpstillfället som var i närheten av gåvotillfället.

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetald bilförsäkring
Förutbetald fordonskatt

2018-12-31

2017-12-31

4 777
1 643
6 420

3 747
1 643
5 390

Not 10 Långfristiga skulder
Av långfristiga skulder förfaller 40 439 kr till betalning senare än fem år efter balansdagen. Skulden är till en
styrelseledamot.
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