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Styrelsen för IT for Children får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
 

Förvaltningsberättelse
 
 
Verksamheten
 
Allmänt om verksamheten
 
Föreningen IT for Children, Organisationsnummer 802493-7735, har till ändamål att bringa 
förutsättningar och verktyg till utbildning, kunskap och självförverkligande för underprivigiligierade 
barn och ungdomar. Detta ändamål främjas genom att tillhandahålla elektricitet, datorer och internet för 
drygt 2 000 skolbarn i Ghana samt bedriva dagliga lektioner för dessa. Aktiviteterna sker i föreningens 
två lärocenter, IT For Children Academy, i Busua och Dixcove, i Ghanas västra region. 
 
Föreningen hade under året 10 medlemmar.
 
De begagnade bärbara datorer som används i undervisningen har mottagits genom donationer från 
allmänheten, skolor och företag i Sverige, och fraktats till Ghana. I nuläget har föreningen 350 fullt 
fungerande datorer på plats som används i den dagliga undervisningen. 
 
Penninginsamlingen under 2020 inbringade totalt 50 880 kr från allmänheten och 609 800 kr i 
företagsdonationer. Föreningen har i dagsläget 19 aktiva månadsgivare som sammanlagt inbringar cirka 
2 800 kr i månaden. De långsiktiga företagssamarbetena med Nordicon, Hogia och Kivra har fortsatt, och 
nya företagssamarbeten har inletts med Benify samt Lime Technologies. Föreningen har även blivit del 
av Benifyportalen, där hittills 3 månadsgivare har inbringats vilket genererar 800 kr per månad. 

Under 2020 har daglig IT-undervisning bedrivits i föreningens lärocenter i Busua och Dixcove. 
Verksamheten har expanderats. Projektet har nått drygt 200 nya elever under året. Detta innebär att 
datorer, internet och grundläggande utbildning inom IT har introducerats för 2 000 barn och ungdomar 
som tidigare aldrig varit i kontakt med en dator.

 Coronapandemin ledde till att den ghanska regeringen beslutade om en nationell nedstängning, inklusive 
alla skolor, under två månader våren 2020.Föreningen följde dessa restriktioner och höll därför sina 
akademier stängda under denna period. När den ghanaska regeringen beslutade att öppna upp igen, men 
med restriktioner om social distansering, så följde föreningen även dessa. Det innebar att IT for 
Childrens akademier i Busua och Dixcove öppnades upp igen, men med begränsad kapacitet. Färre 
elever i klassrummensamtidigt för att upprätthåla distansering, samt obligatorisk handtvätt och 
temperatur-check med termometer vid entrén till klassrummen.
 
Pandemin ledde till ett tillfälligt kunskapstapp hos eleverna på grund av nedstängningen, som 
föreningens lärare  har jobbat hårt för att vinna tillbaka under året. Närvaron på föreningens efter 
skolan-lektioner gick också ner marginellt efter nedstängningen, jämfört med föregående år. Däremot har 
det totala antalet elever lyckats öka trots pandemin, mycket tack vare förlängda öppettider i akademierna 
och skiftjobb från lärarna för att hantera de begränsade elevantal som får vara i klassrummen samtidigt.
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Föreningen har utökat utbildningsstödet till elever i Ghana. De elever som visar sig mest seriösa och 
aktiva, vars familjer har svåra ekonomiska situationer, belönas med ekonomisk hjälp. Föreningen står för 
samtliga skolrelaterade avgifter för dessa elever, såsom tentamensavgifter, skoluniformer, böcker och 
vårdrelaterade utgifter såsom medicin, vaccinationer och läkarbesök samt näringsrika luncher tre dagar i 
veckan. I dagsläget stödjer föreningen 31 elever med denna modell. Eleverna återfinns i såväl Busua som 
i Dixcove. Eleverna är utspridda mellan mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet. Då det inte finns några 
gymnasieskolor i närområdet skickas gymnasieeleverna till internatskolor i Sekondi-Takoradi (Western 
Regions huvudstad). Föreningen står för samtliga avgifter också för dessa elever, som går på några av de 
bästa skolorna i regionen. 

Föreningen har fem lokala konsulter kontrakterade i Ghana som arbetar med projektets undervisning, 
lektionsplanering, administration och kommunikation. Vidare använder sig föreningen löpande av 
ytterligare konsulter inom bygg/renovering, städning och säkerhet.
 
Föreningen har sitt säte i Stockholm..
 

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018   
Nettoomsättning 660 680 754 599 572 000
Resultat efter finansiella poster 112 764 136 873 24 155
Soliditet, % 100 100 100

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
noter.
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Resultaträkning Not
1

2020-01-01
-2020-12-31

2019-01-01
-2019-12-31

 

Föreningens intäkter
Gåvor 659 150 754 600
Lokal donation 1 530 0
Nettoomsättning 0 -1
Summa stiftelsens intäkter 660 680 754 599

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader -533 407 -603 259
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar -14 509 -14 509
Övriga rörelsekostnader 0 -216
Summa stiftelsens kostnader -547 916 -617 984
Rörelseresultat 112 764 136 615

Resultat efter finansiella poster 112 764 136 615

Resultat före skatt 112 764 136 615

Årets resultat 112 764 136 615
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Balansräkning Not
1

2020-12-31 2019-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 43 527 58 036
Summa materiella anläggningstillgångar 43 527 58 036

Summa anläggningstillgångar 43 527 58 036

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 24 420 35 907
Summa kortfristiga fordringar 24 420 35 907

Kassa och bank
Kassa och bank 288 451 149 691
Summa kassa och bank 288 451 149 691
Summa omsättningstillgångar 312 871 185 598

SUMMA TILLGÅNGAR 356 398 243 634
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Balansräkning Not
1

2020-12-31 2019-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 3
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 243 635 107 020
Årets resultat 112 764 136 615
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 356 399 243 635
Summa eget kapital 356 399 243 635

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 356 398 243 634
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 
Anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:
 

 
Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

2020-12-31 2019-12-31

Ingående anskaffningsvärden 72 545 72 545
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 72 545 72 545

Ingående avskrivningar -14 509  
Årets avskrivningar -14 509 -14 509
Utgående ackumulerade avskrivningar -29 018 -14 509

Utgående redovisat värde 43 527 58 036

 
Not 3 Eget kapital

Fritt eget Totalt
kapital  

Belopp vid 
räkenskapsårets början 243 634 243 634
Årets resultat 112 764 112 764
Belopp vid 
räkenskapsårets slut 356 398 356 398

 
 
Stockholm  den 30 april 2021
 
 
 

Torsten  Kjellgren Sukma Dwi Andrina Kjellgren
Ordförande

Jakob  Lindahl Noel Huss
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Min revisionsberättelse har lämnats den 4 maj 2021
 
 
 

Stefan  Mattson   
Revisor
 


