
Dreamcenter ideell förening 
Org. nr. 855101-5343 

Styrelsen för DreamCenter ideell förening får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2019. 

Förvaltningsberättelse 

Verksamhetsberättelse DreamCenter ideell förening år 2019. 

Dream Center är en idéburen organisation som arbetar med socialt arbete på kristen grund. 
Verksamheten startade i Göteborg 2012 och uppdraget är att arbeta bland unga människor som har 
hamnat, eller riskerar att hamna, i ett socialt utanförskap. 

Vår vision lyder: Vi vill vara en hoppets oas lld av Guds kärlek som kan förvandla 
liv och samhälle. En gemenskap där sår kan läkas och framtidstro födas." 

Utifrån den visionen arbetar Dream Center Göteborg for att förhindra missbruk och för att etablera 
drogfria miljöer. Vår huvudmålgrupp är ungdomar och unga vuxna i riskzon men vi arbetar också 
generationsöverskridande. Vid behov arbetar vi också med att hjälpa enskilda ur etablerat missbruk. 

Vi vill hjälpa genom handling och inte bara ord. Vi vill ge trygghet och tröst till den som behöver och 
vara en oas för unga människor som kanske tappat allt hopp och all framtidstro. Genomgående 
arbetssätt är att bygga starka relationer både mellan ungdomar och mellan ungdomar och vuxna. 
Arbetet drivs med en tydlig kristen profil, men är öppet för alla. Vi arbetar både förebyggande, 
uppsökande och motiverande. 

Verksamheten har sin bas i DreamCenterhuset, Herkulesgatan 28. 

Verksamhetsåret 2019 

Då många av de ungdomar vi arbetat med under lång tid, har uppnått vuxen ålder har vi arbetsåret 
2019 haft stort fokus på att bygga nya relationer och nå in i nya grupper. Vi har under året, som 
framgår nedan, fått nya arbetsredskap i form av Dreamstorebutiken och Musikstudion vilket särskilt 
under andra halvåret burit frukt i kontakter med nya ungdomar och närstående, inte minst från 
närområdet på södra Hisingen. Att DreamCenter har utvecklats till en bredare verksamhet, med 
anställningarna fördelade på fler personer, har gjort verksamheten mer flexibel och mindre sårbar än 
när den hade sitt stora fokus på det öppna ungdomscentret. Tack vare studion och det utökade 
fältarbetet på Backaplan har lokalerna i själva ungdomscentret återigen kommit mer till användning. 

DreamStore 

Det har under lång tid funnits planer på att starta någon form av affårsdrivande verksamhet i 
DreamCenters lokal i markplan mot Herkulesgatan. Vårt mål har varit att kunna generera vinst till 
verksamheten, samt att kunna bereda praktikplats och arbetsträning åt ungdomar som står långt ifrån 
arbetsmarknaden. 
I september startade vi så vår  second  hand-butik "DreamStore". Vi fokuserar enbart på kläder, 
eftersom vi saknar lokaler och möjligheter att både ta emot, förvara och bereda all annan form av 
produkter så som möbler och inrednings-detaljer. Butiken har nischats i segmentet  "vintage",  vilket 
betyder att de kläder vi säljer har valts ut noga, tvättats innan de når butiken, samt lyfts fram på ett mer 
boutique-artat sätt. Genom s.k.  Remake  har vissa kläder genomgått en ansiktslyftning. som gjort dem 
ännu mer attraktiva. Kläderna kommer i första hand från ett samarbete med  Rescue  Mission, men vi 
får också mycket via direktinlämning i butiken. 
I Första Adventshelgen hade vi en "Grand  Opening",  ett lite större  event  med erbjudanden, 
musikunderhållning, café mm. 
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Butiken har väckt stort intresse i området, men kräver fortsatt stor exponering och marknadsföring för 
att nå ut till potentiella kunder. Dock har både tidningen "Göteborg Direkt Hisingen" respektive 
nyhets-sajten "HelaHisingen.se" uppmärksammat butiken med stora artiklar. 
Målet är att butiken ska gå ihop sig ekonomiskt, samt generera ett visst överskott under andra halvan 
av 2020. 

Musikstudion 

Under 2019 kunde vi, tack vare stiftelsemedel, driva arbetet i vår studio vidare tillsammans med 
musikern 011e Junholm. Från och med april fram till årsskiftet, arbetade han fyra till sex timmar i 
veckan med att ta emot grupper av ungdomar som fick lära sig studion, skapa musik och spela in sina 
egna alster. 
Detta har varit mycket uppskattat och efterfrågat bland ungdomarna. Det har varit ett stort 
"dragplåster" för DreamCenter och en fantastisk möjlighet för oss att nå ut i målgruppen och attrahera 
fler ungdomar. Varje vecka kom cirka 10 — 12 ungdomar för att jobba med musik. 
Vi önskar att vi skulle kunna fortsätta denna verksamhet på liknande sätt och söker därför fortsatt 
finansiering. Kombinationen av helhjärtat engagemang for ungdomarna och genuin professionalitet 
hos handledaren 011e Junholm har varit ovärderlig i arbetet. Målet är dock att utbilda en, eller flera, 
volontärer som kan ta över studion och i sin tur utbilda fler, så att verksamheten tryggas för framtiden. 

Fältet 

I inledningen av året fältade en grupp från DreamCenter varje tisdag kväll i Nordstan. Vi ingick i ett 
nätverk av andra aktörer i Nordstan, så som Frälsningsarmén, Tyska kyrkan och Kommunens fältteam. 
DreamCenters medarbetare och volontärer har mer och mer fokuserat på att fälta på 
Backaplan/Hjalmar Brantingsplatsen där närheten till vårt Center ger bättre möjligheter till 
uppföljning och i nuläget är vi på plats minst två kvällar i veckan. Vi bjuder på fika, skapar relationer, 
bjuder in till DreamCenter och sprider tro, hopp och kärlek. 
Hjalmar Brantingsplatsen är en av Göteborgs stökigaste och mest våldsutsatta platser, varför 
DreamCenters närvaro har välkomnats med öppna armar av både människor på plats och polisen i 
området. 

Läxhjälp och Sisters 

Under våren startade vi läxhjälp för ungdomar i mellanstadie- och högstadieåldern. Arbetet planerades 
och leddes av en volontär pedagogikstudent. Målet var att nå de ungdomar som kommer från sådana 
sociala sammanhang att man inte spontant söker upp läxhjälpen i skolan eller på biblioteket. Tyvärr 
kunde vi inte fortsätta med läxhjälpen under höstterminen på grund av att ansvarig volontär fick arbete 
och flyttade, vilket gjorde att vi inte hade resurserna att fortsätta. 
Sisters-verksamheten har gått lite på sparlåga, men vi har genomfört tre olika  events  för tjejer/unga 
kvinnor under året, samt en utåtriktad satsning i Slottskogen på Valborgsmässoafton. Det finns fortsatt 
stort intresse bland våra volontärer att engagera sig just i Sisters och planering för ett mer stabilt arbete 
där fortgår. 
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Insamling, kommunikation och ny  logotype  

Ett stort arbete har påbörjats under året med att skapa en ny hemsida för DreamCenter. Detta av flera 
olika anledningar, men främst for att vi behöver kunna erbjuda bättre lösningar och möjligheter för 
våra gåvogivare att kunna skänka via webben. Vi behöver också mer plats och tydligare sidor för 
DreamStore, samt mer flexibelt utrymme för nyheter, kalenderhändelser och olika uppdateringar. 
Vi har också upphandlat ett CRM-system för att kunna bygga en databas av vårt givarregister och på 
så sätt grunda för ett mer gediget, breddat och systematiskt insamlingsarbete. 
Både CRM-system och ny hemsida beräknas vara på plats våren 2020 och då kommer vi bland annat 
att kunna erbjuda gåvogivare att skänka både via kort och  swish  direkt på hemsidan, samt teckna sig 
för  autogiro  på hemsidan och godkänna detsamma med mobilt Bank-id. 
Under året har 12 månatliga postala och digitala insamlingsbrev gått ut till samtliga givare och 
supporters. 

För andra året i rad, genomfördes i oktober insamlingsloppet Varva för DC. Det gav ett rejölt tillskott 
till DC:s verksamhet om än inte lika mycket som året innan. 
Vi har under året arbetat med att bredda basen av personer som publicerar i våra sociala kanaler; 
Instagram och Facebook. Egna konton för DreamStore har också skapats på Facebook och Instagram. 
En helt ny  logotype  har tagits fram för DreamCenter och DreamStore. 

Anställda och volontärer 

Under året har bemanningen på DreamCenter sett ut enligt följande: Operativ teamledare, 60%. Tf. 
föreståndare 30%. Föreståndare DreamStore 25% från och med september, samt butiksbiträde 
DreamStore 80% från och med 20 november (med lönebidrag). 
Till detta har vi en mycket stor mängd volontärer på både hel- och deltid, engagerade i allt från 
fältarbete, läxhjälp och samtal, till praktiskt arbete som att fixa mat och fika, städa och hjälpa till i 
DreamStore på olika sätt. 

Samarbeten 

Dreamcenter har under året samarbetat med följande partners: 

Smyrnakyrkan, som under året startat församlingsverksamhet med Gudstjänster och Matutdelning 
(Manna). Församlingsverksamheten är en ny stor tillgång för DreamCenter genom att den kan erbjuda 
fortsatt gemenskap till personer som går vidare från DreamCenter och dessutom blir en 
rekryteringsplats för volontärer till DC 

KRIK, kristen idrottskontakt där förberedande arbete gjorts för start av fotbollsverksamhet för unga i 
området 

Trappa upp, som arbetar med rehabilitering av personer med missbrukt 
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Förändring av eget kapital Balanserat Ändamåls- 
bestämda 

kapital medel 

Ingående balans 

Årets resultat 

Fördelning av årets resultat 

Utgående balans 

294 861 137 579 

-318 396 

97 579 -97579 

74 044 40 000  
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Resultat och framtida satsningar 

Vi har under året kunnat erbjuda många nya ungdomar en drogfri miljö och gemenskap 

Vi har kunnat erbjuda musikintresserade ungdomar meningsfull sysselsättning och utveckling genom 
vår studio. 

Vi har genom Dreamstore kunnat erbjuda de första personerna arbetsträning som en del i rehabilitering 
efter missbruk. 

Flera personer med missbruksbakgrund har gått in som volontärer för att hjälpa ungdomar bort från 
missbruk. 

Vi låg vid årsskiftet i startgroparna for att kunna erbjuda: 

• Fotboll för ungdomar i grannskapet 

• Gratis professionell samtalshjälp 

• Gymnastik i parken intill DreamCenter 

Avslutning 

DreamCenter bärs av en stark vision och en övertygelse om att vi behövs i en stad vars stora 
utmaningar idag handlar om segregation, gängvåld och unga människors psykiska hälsa. 

Därför arbetar vi vidare, trots knappa resurser. Samtidigt som verksamheten utvecklas kan vi 
konstatera att stora insatser behövs för att säkra ekonomin långsiktigt. Under 2019 har därför ett stort 
arbete påbörjats för att stärka de ekonomiska musklerna. 

Men de viktigaste resurserna är människorna, både anställda och volontärer. Här ser vi tillbaka på ett 
år när många nya eldsjälar har kommit till och blivit bärare av DreamCenters vision. 

Ekonomi 

Dreamcenters verksamhet finansieras i sin helhet med gåvor från enskilda och företag samt bidrag från 
medlemsförsamlingarna och stiftelser. 

Flerårsöversikt (tkr) 

2019 2018 2017 2016 2015 

Gåvomedel och bidrag 882 1.303 1.136 941 853 

Ändamålskostnader i % 92 87 88 107 106 
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Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar 

med tilläggsupplysningar. 

Resultaträkning Not 

1 

20190101 

-20191231 
20180101 

-20181231 

Försäljning 44 785 

Gåvor 826 165 1 283 438 

Övriga intäkter 10 673 19 738 

881 623 1 303 176 
Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader -527 929 -837 314 

Personalkostnader 2 -665 656 -465 896 

Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3 -6 326 -6 326 

-1 199 911 -1 309 536 

Rörelseresultat -318 288 -6 360 

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter -108 0 

-108 o 

Resultat efter finansiella poster -318396 -6360 

Resultat före skatt -318 396 -6 360 

Årets resultat -318396 -6360 

Fördelning av årets resultat 

Årets resultat enligt resultaträkning -318 396 -6 360 

Förändring reservering av ändamålsbestämda medel 97 578 2 421 

Kvarstående belopp för året -220818 -3 939  
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 

Not 20191231 20181231 

Inventarier, verktyg installationer 3 3 817 10 143 

Summa anläggningstillgångar 3 817 10 143 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 

Övriga fordringar 7 434 9 641 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 380 4 893 

14 814 14 534 

Kassa och bank 298 936 445 091 

Summa omsättningstillgångar 313 750 459 625 

SUMMA TILLGÅNGAR 317 567 469 768 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 4 

Balanserat resultat 74 044 294 861 

Ändamålsbestämda medel 40 000 137 579 

Summa eget kapital 114 044  432 440 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 92 516 8 488 

Övriga skulder 15 866 3 067 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 95 141 25 773 

Summa kortfristiga skulder 203 523 37 328 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 317 567 469 768 
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Tilläggssupplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 

årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 och FRII:s Styrande riktlinjer för årsredovisning samt regelverket K3. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Insamlade kontanta medel redovisas enligt kontantprincipen. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Avskrivning 

görs med 33,3 %/år. 

I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 

ändamålsbestämda medel. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

Noter 

Not 1 Funktionsindelad resultaträkning (tkr) 2019 

Intäkter 882 

Ändamålskostnader -814 

Administrationskostnader -259 

Insamlingskostnader -127 

Resultat -318 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

2019 

Medelantalet anställda 

Kvinnor 0,5 

Män 0,7 

2018 

1 303 

-1 137 

-88 

-84 

-6 

2018  

0  
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Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 

inklusive pensionskostnader 

Löner och andra ersättningar 474 407 308 692 

Sociala kostnader och pensionskostnader 190 790 128 422 

(varav pensionskostnader) (27 269) (20 219) 

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader 665 197 437 114 

Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 

20191231 20181231  

Ingående anskaffningsvärde 22 795 22 795 

Inköp 0 0 

Utrangeringar 0 0 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 22 795 22 795 

Ingående avskrivningar -12 652 -6 326 

Årets avskrivning -6 326 -6 326 

Avskrivet på utrangeringar 0 0 

Utgående ackumulerade avskrivningar -18 978 -12 652 

Utgående redovisat värde 3 817 10 143 

Not 4 Förändring av eget kapital 

Balanserat Ändamåls- 
bestämda 

kapital medel 

Ingående balans 294 861 137 579 

Årets resultat -318 396 

Fördelning av årets resultat 97 579 -97 579 

Utgående balans 74 044 40 000 

Not 5 Ställda panter och eventualförpliktelser 

20191231 20181231 

Inga Inga 

Not 6 Händelser efter balansdagen 

Några väsentliga händelser har ej inträffat efter balansdagen 
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Ordförande 
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Min revisionsberättelse har lämnats den (2 9 

2020 

" Johansson 

.Auktoriserad revisor 
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Till föreningsstämman i Dreamcenter ideell förening, org. nr 855101-5343 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Dreamcenter ideell förening för år 2019. 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen. 

Grund för uttalanden 
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upp-
lyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka för-
mågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om sty-
relsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten el-
ler inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt om-
döme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revis-
ionen. Dessutom: 

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter 
i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat ut-
ifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga 
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. 
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
I maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna 
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omstän-
digheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den in-
terna kontrollen. 

utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-
ningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade 
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osä-
kerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden 
som kan leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen 
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplys-
ningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. 
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag iden-
tifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar 

Uttalande 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Dreamcenter ideell förening för år 2019. 

Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är obe-
roende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorns ansvar 
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt ut-
talande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i 
något väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyl-
dig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot föreningen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot föreningen. 

Göteborg den 28 april 2020  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att 
jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhål-
landen som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och över-
trädelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åt-
gärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om 
ansvarsfrihet. 

_Gö Johansson 

...--- Auktoriserad revisor 
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