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Styrelsen för Barnens hopp, 802407-2681, får härmed avge årsredovisning för år 2015

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten
Ändamål
Barnens hopp är en ideell förening som har till ändamål att hjälpa behövande barn i
världen. Föreningen har sedan den grundades år 1996 i huvudsak hjälpt barn i Ryss-
land och Ukraina. Barn som lever i utsatta situationer. Antingen i en famlij där föräldrar-
na är oförmögna att ta hand om barnet eller barn på gatan. Barnens hopp får kännedom
om dessa barn genom uppsökande verksamhet och genom sociala myndigheter. Även
fattiga familjer får hjälp genom Barnens hopp.

Verksamhet
Föreningens verksamhet består sedan år 1996 i att bedriva familjehemmet Novy Dom 
(Nya Huset) med omkring 15 barn. Det ligger i staden Reni, i sydvästra Ukraina på 
gränsen till Rumänien och Moldavien. Området kallas för det glömda hörnet. Arbetslös-
heten är mycket stor och fattigdomen är därmed väldigt utbredd. Därtill kommer stora 
alkoholproblem. Agneta Bergström, Barnens hopps grundare, är ansvarig för verksam-
heten vid Novy Dom.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Huset i Reni där verksamheten bedrivs är väl underhållet och numera mycket ändamåls-
enligt. Stiftelsen New Hope, Reseindustrins Barnfond köpte huset till Barnens hopp år 
2006 och bekostade en renovering i samband därmed. New Hope har också under år
2013 bidragit med medel till en tillbyggnad av Novy Dom, som slutfördes under början av 
år 2014. De har dessutom under året bidragit med medel för mat och ved till familjer.

Utöver verksamheten vid familjehemmet har föreningen under året kunna hjälpa drygt
40 familjer i Reniområdet med mat och ved. Dessutom har föreningen kunnat bidraga
med pengar till mediciner och sjukvård för barn i området. De 270 julklappar som 
delats ut till barn i byarna och de 40 som delats ut till barn på sjukhuset har varit mycket 
uppskattade. Föreningen har också kunnat bereda ett 20-tal barn en lägervistelse under 
sommaren.

Att verka i Ukraina i allmänhet och i Reni i synnerhet är problematiskt. Verksamheten 
vid Novy Dom har ifrågasatts, men har mer och mer accepterats och ses idag som en
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stor tillgång för staden och dess omkringliggande byar. Under året har verksamheten
i hög grad påverkats av kriget i Ukraina. Novy Dom ligger långt ifrån de direkta stridig-
heterna, men en allmän oro inför framtiden och stora prishöjningar har påverkat.

Föreningens intäkter kommer genom bidrag från organisationer och företag samt från
privatpersoner. Det senare till stor del genom faddergåvor. Dock inte till enskilda barn
utan de är med och finansierar driften vid Novy Dom. Föreningen driver en second-
handbutik i Häggviks Centrum i Sollentuna. Överskottet härifrån går till föreningens 
omkostnader samt till driften av Novy Dom.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Föreningen har efter räkenskapsårets utgång forsatt sitt viktiga arbete för barn i Ukraina
och hoppas under året kunna öka antalet regelbundna givare till verksamheten. Antalet
barn vid familjehemmet Novy Dom har nämligen efter årsskiftet ökat till 24 barn, vilket
får anses som maximalt antal. Polis och sociala myndigheter har vädjat för de nytill-
komna barnen.

Resultat och ställning
Föreningen intäkter och kostnader har under året varit lägre än för år 2014. Orsaken 
till detta är huvudsakligen att det under år 2014 gjordes en särskild insamling av medel
för byte av bil. Bilen är en förutsättning för att verksamheten skall kunna bedrivas.
Resultatet för året är högre än föregående års. Orsaken är att det under december 
månad kom in ett större belopp, som förbrukats under år 2016.

Flerårsöversikt, belopp i tkr                  2015                  2014 2013 2012
1 117 987

19 -32
37 48

Medlemmar
Antalet medlemmar i föreningen var vid årets slut drygt 35, mot 50 föregående år.
Orsaken till minskningen är att påminnelser till föreningens medlemmar om inbetalning
var intensivare under år 2014. Medlemmarna får, utöver tillgången till föreningens
hemsida, periodvisa utskick med information om verksamheten. Medlemmarna stöder 
verksamheten med pengar och arbetsinsatser. Det senare bl a genom volontärarbete i
ovannämnda secondhandbutik.

Verksamhetsintäkter                                   942                 1 156
Årets resultat                                                39                        9
Soliditet                                                         89                      82
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Förvaltning
Föreningens styrelse består sedan årsmötet 2015-03-11 av följande personer. Jan 
Better, ordförande, Ola Holmberg, Solveig Engqvist, Mia Kinnunen och Ingemar 
Svennered, kassör. Elin Persson har under avgått ur styrelsen då hon avflyttat till annan
ort. Styrelsen har haft åtta sammanträden sedan nämnda årsmöte och närvaron har
varit god.

Övrig information
Föreningen har ett s k 90-konto och är medlem av Svensk Insamlingskontroll och
verksamheten kontrolleras därmed av dem.
Föreningens hemsida har adressen www.barnenshopp.se. Den uppdateras löpande
med information från familjehemmet Novy Dom.

Disposition av föreningens resultat

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel

   balanserat resultat 73 386

   årets resultat 39 197

   totalt 112 583

i sin helhet balanseras i ny räkning.

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 
resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkningar tkr 2015 2014

VERKSAMHETSINTÄKTER

Medlemsavgifter 5 8

Gåvor 1 384 406

Bidrag 2 396 518

Nettoomsättning butik 156 224

Summa verksamhetsintäkter 942 1 156

VERKSAMHETSKOSTNADER

Ändamålskostnader Ukraina 3 -846 -1 094

Insamlingskostnader -12 -3

Administrativa kostnader -45 -50

Summa verksamhetskostnader -903 -1 147

VERKSAMHETSRESULTAT 39 9

ÅRETS RESULTAT 39 9
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Balansräkningar tkr 2015-12-31 2014-12-31

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Tillbyggnad 3 21 35

Summa anläggningstillgångar 21 35

Omsättningstillgångar

Förutbetald kostnad 7 8

Kassa och bank 98 45

Summa omsättningstillgångar 105 53

SUMMA TILLGÅNGAR 126 88

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 113 73

Kortfristiga skulder

Övriga skulder 1 4

Upplupna kostnader 13 11

Summa kortfristiga skulder 13 15

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 126 88

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna redovisningsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med
årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3).

Resultaträkningens verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att 
erhålla för egen räkning redovisas som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkligt värde av det som erhållits
eller kommer att erhållas.

Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i insamlingsorganisationen.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över 
den tidsperiod som avses.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationen 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 organisationen uppfyller eller kommer att
uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Gåvor redovisas som huvudregel när de erhålls.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna
bidrag redovisas som skuld till dess att villkoren för att erhålla bidraget är uppfyllt.

Nettoomsättning
Intäkten vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.

Resultaträkningens verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner. Ändamåls- insamlings- och
administrationskostnader.

Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till föreningens uppdrag
enligt stadgarna. Kostnader som uppstår som en direkt följd av projekt inom ändamålet
räknas till ändamålskostnader.
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Insamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas kostnader som föreningen haft för att samla in medel
från allmänheten, företag och organisationer.

Administrationskostnader
Administration avser bl a hyra, IT och revision.

Balansräkningen
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärdet minskat med avskriv-
ningar enligt plan. Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång
har minskat anskaffningsvärdet. Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nytt-
jandeperiod. Följande avskrivningstid tillämpas. Ombyggnad 10 år.

Noter, belopp i tkr

Not 1   Gåvor
Gåvor har i sin helhet influtit från allmänheten.

Not 2   Bidrag 2015 2014
Företag 107 87
Organisationer 289 431

Summa 396 518

Not 3   Ombyggnad
Ackumulerade anskaffningsvärden vid årets början 149 149
Ackumulerade avskrivningar enligt plan vid årets början -114 -99
Tillbyggnad 0 75
Erhållna bidrag för tillbyggnad 0 -75
Årets avskrivning enligt plan -15 -15

Redovisat värde vid årets slut 20 35

Not 4   Eget kapital
Balanserat kapital vid årets ingång 73 64
Årets resultat 39 9
Balanserat kapital vid årets utgång 112 73
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Underskrifter

Sollentuna den 

Jan Better, ordförande                                      Solveig Engqvist, ledamot

Ola Holmberg, ledamot                                     Mia Kinnunen, ledamot

Elin Persson, ledamot                                       Ingemar Svennered, ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 

Anna Wretholm
Auktoriserad revisor


