
Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond

802014-8550

2

Styrelsens säte är i Stockholm.

Förvaltningsberättelse

Under år 2017 har New Hope Reseindustrins Barnfond stöttat följande projekt:

Styrelsemedlemmar besökte under 2017 projekten i Gambia, Ethiopien, Kenya och Lettland.

Sociala medier är mycket viktiga för att sprida vårt budskap och för vårt insamlingsarbete. New Hope arbetar aktivt med Facebook och 

Twitter.

Många barn i Lettland lever i utsatta miljöer och under svåra ekonomiska förhållanden. Genom en kyrklig organisation i Daugavpilz erbjuds 

några hundra barn ett par veckors riktigt sommarlov på en lägergård vid en sjö. New Hope sponsrade under 2017 fyra lägerveckor för ca 

400 barn. Projektet besöktes under sommaren 2017 av två styrelsemedlemmar.

Lägervistelse, Latgales Dzinters, Daugavpilz, Lettland

Skola, Starehe Girls Centre, Nairobi, Kenya

Styrelsen avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret 2017-01-01--2017-12-31.

Stiftelsens ändamål är att samla in medel från anställda, företag och organisationer inom framför allt reseindustrin till förmån för 

hjälpbehövande barn i världen. Ytterligare information över tidigare och pågående projekt finns på vår hemsida, www.newhope.se eller på 

Facebook.

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse som står under överinseende av Länsstyrelsen i Stockholms län.

Insamling sker genom månadsgivare och bidrag och gåvor från företag och organisationer samt efter ansökningar till olika stiftelser. 

Årligen anordnar New Hope dessutom ett lotteri utformat som en adventskalender, där man varje dag under advent har chans att vinna ett 

pris som donerats av företag inom reseindustrin. I New Hopes webbutik säljs produkter relaterade till New Hopes projekt samt minnes- och 

kondoleansbrev.

Insamlade medel uppgick för 2017 till Sek 1.839.224. New Hopes största enskilda inkomstkälla är försäljningen av den årliga 

adventskalendern. 2017 års kalender blev en sedvanlig framgång och vi planerar för en större upplaga med fler vinster 2018.

Allmänt om verksamheten

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll  och är medlem av FRII  - 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd. New Hope innehar s k 90-konto (BG 901-1883) och SWISH 123 901 1883.

Presentationer för intresserade företag och föreningar har gjorts på företagens och föreningars initiativ och genom bearbetning av 

styrelsens medlemmar. New Hope har varit utvald välgörenhetsorganisation för PP Meetings, vilket innebär att vi för varje anmäld 

kursdeltagare erhåller en summa för sponsring. Tre gånger under 2017 har New Hope deltagit i Music Travel Bar, en sammankomst för 

personer som arbetar i resebranchen. På dessa event har vi haft aktiv fundraising för att samla in pengar till matsalsmöbler och bananträd 

till Kiotani-skolan utanför Nairobi. På Travel News Dagen 2017 nätverkade New Hope, samtidigt som vi samlade in pengar till bananträd till 

Kiotani projektet i Kenya och äppelträd till Humla projektet i Nepal. Vid samtliga event har vi kunnat göra New Hope känt för en utökad 

krets av personer och företag.

Starehe Girls Centre är en gymnasieskola för flickor, som annars inte skulle haft råd att studera vidare på gymnasienivå. Flickorna kommer 

från hela Kenya, och har alla haft toppbetyg i den examen som avslutar den grundläggande skolgången i Kenya, Kenya Certificate of 

Primary Education. Av de flickor New Hope sponsrat genom åren har samtliga flickor som avlagt sin studentexamen på skolan fortsatt sina 

studier på universitetsnivå. En av flickorna har fått ett stipendium och studerar vid det progressiva privata universitetet Ashesi i Ghana, där 

hon kommer att avlägga examen under 2018. Under 2017 sponsrade New Hope 23 flickor på Stahere. 11 av dessa tog studenten i 

november 2017. I februari besökte tre medlemmar i styrelsen Stahere. Vi erhåller kontinuerliga rapporter om alla flickors akademsika 

utveckling. Dessa rapporter skickas vidare till de företag som sponsrar flickorna.
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PEFAN är ett center för ett 40-tal föräldralösa eller utsatta barn mellan 3-20 år. För att barnen skall få en så normal uppväxt som möjligt 

bor de i fosterfamiljer i området. Till centret kommer barnen någon dag i veckan för att duscha, få läxhjälp och annat stöd. PEFAN betalar 

samtliga skolavgifter för barnen och under loven är centret öppet för olika aktiviteter. Under 2017 har New Hope bekostat hyra och vissa 

omkostnader som el och vatten för centret. I slutet av 2017 fanns 25 skolbarn på centret, varav 8 tillkommit under det sista året. Detta 

innebär att man för dessa barns fostermammor anordnar utbildning i hygien, kostlära och barnuppfostran så de kan ta hand om barnen på 

ett bra sätt. Representanter från New Hope besökte PEFAN i februari 2017.

Skola och hälsoklinik, Humla, Yangar, Nepal

Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Disabled, Challagundla, Andra Pradesh, Indien

Verksamheten består dels av barnhemsverksamhet och uppsökande verksamhet riktad mot gatubarn och fattiga familjer i området. 

Barnhemmet som byggdes ut under 2013-2014 har fungerat utmärkt och fungerar nu som transithem och ett reguljärt hem för barn, där 

föräldrarna har problem med att ta hand om sina barn. New Hopes stöd under 2017 har helt och hållet gått till utkörning av matpaket varje 

vecka till ett trettiotal familjer i Renis närområde. Ett matpaket består av basvaror, som ris, te, olja och mjöl. För dessa familjer kan 

matpaketen betyda skillnaden mellan svält och överlevnad. Under vinterperioden kompletteras matpaketen med leverans av eldningsved, 

som är det vanligaste sättet att värma bostäder i området.

Samarbetet med Theodori har pågått under flera år. Genom stöd från New Hope har skolan elektrifierats. För att underlätta transporten för 

de flickor som går på gymnasiet, ca 1 mil bort har New Hope donerat 10 cyklar. Flickornas fotbollslag har fått ny utrustning. För att stötta 

skolan ytterligare betalar New Hope lönen för en utbildad lärare. Under 2017 har New Hope bekostat lönen för en sjuksköterska, som dels 

arbetar som skolsköterska och fullföljer det vaccinationsprogram New Hope bekostat. Flickinternatet har uppgraderats och faciliteterna för 

att idka sport som fotboll och badminton har utökats. Under 2017 har New Hope också bekostat skolluncherna för 2 klasser på skolan. 

New Hope får regelbunden rapportering från skolans vänförening i Sverige. New Hope har också gett bidrag till det vaccinationsprogram 

som pågått under några år. Detta är nu avslutat.

Denna förskola ligger i ett småbrukarområde inne i landet norr om Mombasa. Befolkningen i trakten lever fortfarande mycket traditionellt på 

vad jorden ger. Två förskolelärare får sina löner betalda av New Hope. Genom denna insats kunde skolavgifterna sänkas och fler barn fick 

en chans att gå i förskola. Den lilla skolavgift som barnens föräldrar ändå betalar används i stället till en daglig måltid för alla barn. New 

Hope får regelbundna rapporter från projektets huvudman och projektet besöktes i februari av en representant från New Hopes styrelse. 

Projektet avslutas då skolan nu får stöd från lokala myndigheter.

Barncenter, PEFAN, Addis Abeba, Etiopien

Stronger Together, Bagamoyo, Tanzania

Verksamheten stödjer och stärker barn och ungdomar som drabbats av HIV. Barnen är mellan 6-17 år och New Hope stöttar ekonomiskt 

så att verksamheten kan bedrivas i ett egenägt hus. Att hyra lokaler där HIV-smittade barn ska vara, är inte lätt. Många hyresvärdar säger 

nej. I huset, som är en samlingspunkt för mer än 50 barn, läggs grunderna för en framgångsrik och hälsosam framtid. Här får barnen lära 

sig mer om sin smitta, träffa andra i samma situation och syftet är att lära ut livslång kunskap och stärka självkänslan och självförtroendet. 

I huset läser man läxor, har gruppaktiviteter och det serveras också mat till barnen. Rapporteringen från projektet sker via vänförening i 

Sverige.

I denna avlägsna dal i Himalaya driver den buddistiske munken Chembal Lama ett skolhem för barn från ännu mera avlägsna dalar. 

Barnen kommer från fattiga hem och hade inte haft möjligheter att gå i skola om inte skolhemmet funnits. Under stora delar av året är 

deras byar helt isolerade från omvärlden. New Hope bidrar till skolans verksamhet genom att bidrag till skolmaterial. Dessutom satsar man 

nu på att lära barnen odla frukt och grönsaker och sköta getter för att kunna få en mer varierad kost och för att slippa långa transporter av 

mat fill fots från närmaste huvudort. New Hope har skänkt pengar till inköp av speciellt framtagna äppelträd och fröer till grönsaker som 

skall kunna klara det bistra klimatet i bergen. Rapportering från projektet sker via skolans vänförening i Sverige.

På detta barnhem lever ett 80-tal barn i åldrarna 5-17 år. De flesta av barnen har polio, förlossningsskador eller har varit med om en 

trafikolycka. I anslutning till handikappbarnhemmet finns en registrerad och godkänd grundskola. Skolan drivs i privat regi med mycket små 

resurser. Under 2017 har New Hope bidragit med medel för att förbättra mathållningen på skolan. Rapportering från projektet sker via 

vänföreningen i Sverige.

Förskola, Mikaoni, Kenya

Skola, Theodori Skolan, Chandrapura, Jharkand, Indien
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2016-12-31 2015-12-31

Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år 2 488 685 2 653 326

Årets resultat 139 389 -164 641

Belopp vid årets utgång 2 628 074 2 488 685

Resultat och ställning

Flerårsöversikt (tkr)

2017 2016 2015 2014 2013

Nettoomsättning 1 839 1 879 2 078 1 826 2 240

Balansomslutning 2 628 2 489 2 653 2 016 1 660

Soliditet 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 98,0%

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att tillgängliga vinstmedel:

balanserat resultat 2 488 685

årets resultat 139 389

summa 2 628 074

disponeras enligt följande:

i ny räkning balanseras 2 628 074

summa 2 628 074

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Förändring av eget kapital

Nairobis slumområden blir allt större. I slummen lever fattiga daglönare och arbetslösa i otrolig misär. Barnen har inte tillgång till skolor och 

får ofta gå och lägga sig utan mat. På organisationen Positive Life Kenyas initiativ arbetar New Hope på att etablera ett barnhem 

(avlastningshem) och internatskola på landet ungefär en timma från slummen. Projektet har pågått sedan 2012 och 2013 kom de första 

eleverna från närområdet till skolan. Hösten 2016 påbörjades byggnation av det första elevhemmet, vilket invigdes inför terminstarten i 

januari 2017. Ett 60-tal barn har under 2017 haft Kiotani skolan som sitt hem under terminerna. 2017 påbörjades bygget av kök, matsal 

och tvättstuga, vilket kommer att göra det möjligt att ta emot ytterligare barn från Mlolongo slummen på skolan under 2018. Projektet 

besöktes i februari 2017 av tre medlemmar ur New Hopes styrelse.

Genom samarbete med lokala skolmyndigheter i Ghimes bygger man upp en fungerande skoltandvård. En grupp tandläkare och 

tandsköterskor knutna till organisationen "By till By" i Leksand har under 5 år besökt Ghimes och undersökt skolbarn i området för 

kartläggning av karies. Arbetet har under året följts upp i Rumänien med informationsmöten med barn, föräldrar och lärare. Tandborstning 

är nu på schemat i dessa skolor. Genom projektet har New Hope också fått kontakt med Izabella Deak, en mycket duktig gymnasist, som 

pga av olyckliga omständigheter inte kunde fortsätta sin skolgång. New Hope intervenerade och Izabella kommer att få ekonomiskt stöd 

fram till sin studentexamen.

Totalt har dessa projekt stöttats med SEK 1.524.366 under 2017. Rapportering från samtliga projekt har fungerat på ett utmärkt sätt.

Skola, New Hope School, Mombasa, Kenya

Arbetet med att förbättra skolbyggnaden på New Hope skolan i slumstaden Mshomoroni norr om Mombasa fortsatte och all byggnation är 

nu färdig. Under 2015 påbörjade New Hope ett projekt att höja den akademiska standarden på skolan genom att försöka uppmuntra bra 

lärare att stanna kvar på skolan genom olika ekonomiska fördelar. En skola i Kenya bedöms efter de betyg som eleverna presterar på de 

centrala prov som avslutar högstadiet. Målet var att New Hope skolan skulle vara bland de 10 bästa skolorna i distriktet, och detta 

uppnåddes vid 2016 års examensprov. Detta arbete har fortsatt under 2017, och vi ser nu att fler elever presterar bättre i sina 

examensprov och kan få stipendier för att fortsätta sina gymnasiestudier. Skolan besöktes i februari 2017 av en representant från New 

Hopes styrelse.

Barnhem och Skola, Kiotani, Lukenya Hills, Machakos, Kenya

I början av 2000-talet byggdes genom finansiering från New Hope Sajukaskolan i byn Barra, norr om huvudstaden Banjul. Verksamheten 

har sedan den öppnade 2009 varit lyckosam. Skolan består av en 3-årig förskola och därefter fortsätter man på lågstadiet och 

mellanstadiet innan man gör sitt examensprov för att fortsätta på högstadiet någon annanstans. Tyvärr var underhållet på skolan eftersatt, 

och under hösten 2016 påbörjades en renovering av skolan för att förbättra faciliteterna. Dessa renoveringar fortsatte under 2017 och är 

nu slutförda. Vi anser nu att Sajuka projektet är avslutat. Sajuka projektet besökter i januari 2017 av en representant från New Hopes 

styrelse.

Skola, Sajuka School, Barra, Gambia

Skoltandvård och skolsponsring, Ghimes, Rumänien
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Övrig icke-finansiell information

Styrelsen i New Hope Reseindustrins Barnfond utgörs av ideellt arbetande personer som arbetar eller har

arbetat i ledande positioner inom svensk reseindustri. Några arvoden har inte betalats ut. Under 2017 har styrelsen

haft 8 protokollförda sammanträden.

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning.
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Not 2017-12-31 2016-12-31

Verksamhetsintäkter

Gåvor 1 1 117 883 1 151 920

Lotteri

Adventskalender 697 553 689 760

Övrig försäljning 22 620 36 958

Övriga rörelseintäkter 1 668 0

Summa verksamhetsintäkter 1 839 724 1 878 638

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader 2 -1 524 366 -1 874 542

Insamlingskostnader -80 460 -81 481

Administrationskostnader -95 509 -87 256

Summa verksamhetskostnader -1 700 335 -2 043 279

Verksamhetsresultat 139 389 -164 641

Resultat från finansiella investeringar

Övriga ränteintäkter och liknande intäkter 0 0

Summa resultat från finansiella investeringar 0 0

Resultat efter finansiella poster 139 389 -164 641

Årets resultat 139 389 -164 641
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Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 28 241 74 610

Övriga kortfristiga fordringar 3 8 368 19 570

36 609 94 180

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 924 882 924 882

924 882 924 882

Kassa och bank 1 666 583 1 469 623

SUMMA TILLGÅNGAR 2 628 074 2 488 685
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Balansräkning 7

Not 2017-12-31 2016-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat kapital 2 628 074 2 488 685

Summa eget kapital 2 628 074 2 488 685

SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 628 074 2 488 685
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2017-12-31 2016-12-31

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat 139 389 -164 641

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet

Erhållen ränta 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital139 389 -164 641

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Förändring av rörelsefordringar 57 571 -15 218

Förändring av rörelseskulder 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten 196 960 -179 859

Årets kassaflöde 196 960 -179 859

Likvida medel vid årets början 2 394 505 2 574 364

Årets kassaflöde 196 960 -179 859

Likvida medel vid årets slut* 2 591 465 2 394 505

* med likvida medel avses kassa och bank

*) Likvida medel

Kassa och bank 1 666 583 1 469 623

Kortfristiga placeringar 924 882 924 882

Belopp vid årets slut 2 591 465 2 394 505

Kortfristiga placeringar i balansräkningen vid årets slut uppgick till 924 882 (924 882) kr varav 0 (0) kr utgjordes av

finansiella instrument med en löptid på upp till 3 månader.
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Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna  råd

om årsredovisning och koncernredovisning, K3 (2012:1) och FRIIs styrande riktlinger för årsredovisning. 

I årsredovisningen har även de upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Fordringar och skulder i utländsk

valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och rörelseskulder

redovisas i rörelseresultat.

Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning

redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget annat anges nedan, till verkliga värdet av det som

erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor redovisas som intäkt när de erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. 

Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

Andamålskostnader

Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har direkt samband med att uppfylla stiftelsens syfte.

Posten innehåller medel utbetalda för anslag till hjälpprojekt.

Insamlingskostnader

Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga givare.

Insamlingskostnader utgörs huvudsakligen av kostnaderna för framställande av stiftelsens adventskalender.

Administrationskostnader

Som administrationskostnad redovisas kostnader för administration av stiftelsens verksamhet.

Stiftelsen har inte haft några anställda och inte heller utbetalat några löner eller andra ersättningar. Detsamma gäller

föregående år.

Not  1 Gåvor 2017 2016

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

Insamlade medel

Allmänheten 360 016 297 119

Företag 385 192 744 701

Andra organisationer 0 0

Externa stiftelser och föreningar 372 675 110 100

Summa 1 117 883 1 151 920

Totala insamlade medel består av följande

Gåvor som har redovisats i resultaträkningen 1 117 883 1 151 920

Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen 0 0

Bidrag som redovisats som intäkt 0 0

Summa 1 117 883 1 151 920
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Not  2 Ändamålskostnader 2017 2016 10

Bidrag Stahere Gils Centre 182 368 167 235

Bidrag Lathales Dzintars 120 000 90 000

Barnens Hopp, Ukraina 144 000 120 000

Bidrag Theodori 12 000 82 155

Bidrag Mikaoniskolan 12 000 12 000

Bidrag Humla projektet 42 000 39 000

Handikapphemmet Indien 16 400 0

Stronger Together Tanzania 75 000 0

Bidrag Pefan Addis 157 497 153 000

Bidrag Kiotani 640 702 613 077

Bidrag New Hope School 88 399 291 075

Ghimes tandvård 34 000 34 000

Bidrag GambiaSkolan 0 150 000

Bidrag Gatubarn i Nepal 0 78 000

Bidrag Sunshine Education Society 0 45 000

Summa 1 524 366 1 874 542

Not  3 Övriga kortfristiga fordringar 2017 2016

Fordran Payson 8 368 19 570

Summa 8 368 19 570
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