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Styrelsen avger härmed denna årsredovisning för räkenskapsåret 201&0L01="2018:12.31

FO RVALTN I N GS BE RATTE LS E

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

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

lnsamling sker genom månadsgivare och bidrag och gåvor från företag och organisationer samt efter ansökningar

till olika stiftelser. Varje år anordnar New Hope dessutom ett lotteri utformat som en adventskalender, där man

varje dag i perioden första december tilljulafton har chans att vinna priser donerade av generösa företag inom

rese- och eventbranschen. I New Hopes webbutik säljs gåvor relaterade till New Hopes projekt samt minnes- och

kondoleansbrev.

Stiftelsen New Hope Reseinudstrins Barnfond kontrolleras av Svensk lnsamlingskontroll och är medlem an FRll -

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

Sedan 2018 är det också möjligt att göra donationer till New Hope via Facebook.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2018

lnsamlade medel uppgick för 2018 till Sek 1.712.353. New Hopes enskilt största inkomstkälla är försäljningen av

den årliga adventskalendern.

Presentationer för intresserade företag och föreningar har gjorts på företagens och föreningars initiativ. New Hope

har varit utvald välgörenhetsorganisation för PP Meetings och har medverkat vid flera PP event. New Hope har

deltagit i Music Travel bar, en sammankomst för personer som arbetar i resebranschen. New Hope fanns

representerade på Grand Travel Award Galan och Travel News Golf Cup. I november såldes kalendrar på

Seniormässan och på Travel News Market Dagen.

Styrelsen hade sammanlagt åtta protokollförda möten under 2018, varav ett var årsmöte och ett konstituerande

möte. Antalet ordinarie styrelsemöten var alltså sex.

Styrelsemedlemmar besökte under 2018 projekten i Ethiopien och Kenya.

Sociala medier blir allt viktigare för New Hopes arbete att sprida information och att samla in pengar. New Hope

arbetar aktivt med Facebook, Twitter och lnstagram.

lf{Y

2



Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond
802014-8550

Under är 2018 har New Hope stöttat följande proJekt:

Skola, Starehe Girls Centre. Nairobi, Kenya

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. Totalt har New Hope sponsrat 32

flickors skolgång. 20 flickor har antingen redan avlagt sin universitetsexamen eller studerar på olika universitet.

Under 2018 avlade de sista 12 flickor sin studentexamen och de kommer att påbörja sina universitetsstudier under

2019. En av flickorna New Hope sponsrat fick ett stipendium att studera vid det progressiva privata universitetet

Ashesi i Ghana, där hon precis avlagt sin examen. Hon kommer att arbeta under två år i Ghana i enlighet med de

regler som stipendiet har, och därefter kommer hon att återvända till Kenya. Projektet besöktes i februari 2018 av

representanter från New Hope.

Lägervistelse, Latgales Dzinters, Daugavpilz, Lettland

Många barn i Lettland lever i utsatta miljöer och under svåra ekonomiska förhållanden. Föräldrar arbetar

utomlands och barnen lever med äldre syskon eller en farmor eller mormor. Genom en kyrklig organisation i

Daugavpilz erbjuds några hundra barn ett parveckors riktigtsommarlov på en lägergård vid en sjö. New Hope

sponsrade under 2018 tre lägerveckor för ca 200 barn.

Skola, New Hope School, Mombasa, Kenya

Arbetet med att förbättra skolbyggnaden på New Hope skolan i slumstaden Mshomoroni norr om Mombasa har

pågått sedan 2012. Efter 2017 anser vi att New Hope skolan har tillräckligt med faciliteter för att kunna fungera.

Under 2015 påbörjade New Hope ett projekt att höja den akademiska standarden pä skolan genom att försöka

uppmuntra bra lärare att stanna kvar på skolan genom olika ekonomiska incitament. 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. New Hope har

fortsatt att stötta lärarna, och 2018 nådde skolans elever toppresultat och skolan uppmärksammades i tidningarna

för sina goda resultat. Tack vare de fina betygen har nästan 10 barn fått stipendier till prestigefulla gymnasieskolor

i Nairobi och övriga Kenya. Under 2019 kommer New Hope fortsatt att betala en viss del av lärarlönerna. Skolan

besöktes 2018 av representanter från New Hope.

Barnhem, NoW Dom, Reni,. Ukraina

Verksamheten består dels av barnhemsverksamhet och uppsökande verksamhet riktad mot gatubarn och fattiga

familjer i området. Denna del av Ukraina är mycket eftersatt och arbetslösheten är stor. Mycket av misären beror

på gravt spritmissbruk. New Hope har finansierat barnhemmet från det att huset köptes in 2003. Under 10 år

genomfördes genomgripande renoveringar, och sedan 2014 stöttar New Hope enbart driften av barnhemmet.

Skola, Theodori Skolan Chandrapura Jharkand, lndien

Samarbetet med Theodori har pågått sedan 2012 då New Hope donerade medel för att renovera taket på skolan.

Därefter har flera renoveringar genomförts och skolan har fått elektricitet genom stöd från New Hope. För att

underlätta transporten för de flickor som går på gymnasiet, ca 1 mil bort har New Hope donerat 10 cyklar.

Flickornas fotbollslag uppmuntrades genom att de fick ny utrustning, New Hope betalar lönen för en utbildad

lärare och har bekostat lönen för en sjuksköterska, som också administrerar det vaccinationsprogram New Hope

bekostat. Sedan 2016 finansierar New Hope skolluncher på skolan, då det statliga stödet inte räcker till lunch åt

alla klasser. Under 2018 byggdes nya toaletter för flickorna på skolan och dessutom bekostades inköp av skor till
eleverna.Atthaskorpåfötternaärettkravförattfåkommainiskolanilndien. Rapporteringfrånprojektetsker
genom vänföreningen i Sverige vars medlemmar besöker Theodori regelbundet. bl-
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Skola och hälsoklinik, Humla, Yangar, Nepal

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 bidra till skolmaterial, Chamba Lama driver också en mindre hälsoklinik, och där

finansierade New Hope barnverksamheten under 2018, Under 2018 donerade New Hope också medel för
plantering av fruktträd i de odlingar som har startats. Rapportering från projektet sker via skolans vänförening i

Sverige.

Barncenter, PEFAN, Addis Abeba, Etiopien

PEFAN är"ett center för ett 40-tal föräldralösa elle!'utsatta barn mellan ,3 seh 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 fostermödrarna varje månad för att de tar hand om barnen

New Hopes stöd går till skolavgifter och kostnader för verksamheten på hemmet. Representanter från New Hope

besökte projektet i februari 2018.

Skola, Klotani, [ukenya Hills, Machakos, Kenya

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 en internatskola på landet ungefär en timma från slummen, Under 2014 köptes land in

och en enkel skolbyggnad byggdes. ljanuari 2015 började barn från närområdet i kindergarten i den halvfärdiga

skolan. Ytterligare köp av mark skedde genom pengar från New Hope. Eftersom tillgång på vatten var en

förutsättning för fortsatt utbyggnad av skolan finansierade New Hope under 2016 borrning av brunn med

pumpanläggning.2Ot7 stod det första elevhemmet för 8O elever klart och speciellt utsatta barn från slumområdet
kunde flytta in. 2018 invigdes skolans kök, tvättstuga och matsal. Kiotani-projektet ska genomföras på ett så

hållbart sätt som möjligt. Regnvatten samlas in från alla tak och används till bevattning. Elektricitet genereras från

seleeller eqh i keket får rnan va!'mt vatten mcd cslsellsenersii E.n bioeasanlaegnine flnns instsllerqd för at!
minimera användandet av träkol.

Till skolan hör en verksamhet med odlingar av grönsaker, som konsumeras på skolan. Det finns också kor, kalvar

och getter, för att barnen skall ha kontakt med djur, men djuren genererar också en viss inkomst till skolan.

Kiotani-projektet är på väg att bli New Hopes största projekt över tid. 2018 byggdes skolan ut med ytterligare

skolsalar, som var klara till skolstarten 2019. Representanter från New Hope besökte Kiotani ifebruari 2018.

Skolsponsring, Ghimes, Rumänien

Genom samarbete med lokala skolmyndigheter i Ghimes och organisationen "Från by till by" i Leksand har New

Hope hjälpt till att bygga upp en fungerande skoltandvård. Under arbetet med detta kom vi i kontakt med lzabella

Deak, en mycket duktig gymnasist, som p.g.av olyckliga omständigheter inte kunde fortsätta sin skolgång. New

Hope intervenerade och lzabella har fått ekonomiskt stöd fram till sin studentexamen 2018.

å"
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Stödgruppsverksam het HIV smlttade barn, Bagamoyo, Ta nzania

Genom stödföreningen "stronger Together Tanzania" i Sverige har New Hope under 2017 och 2018 finansierat

uppbyggnaden av lokaler för verksamheten bland HIV smittade barn i Bagamoyo, Tanzania. Många barn lever med

HlV, men med kunskap om sjukdomen och rätt medicinering kan sjukdomen bromsas. För att stötta HlVsmittade

barn bedrivs en fritidsverksamhet, som syftar till att lyfta stigman kring sjukdomen och följa upp barnens

hälsotillstånd. Rapporteringen sker via vänföreningen i Sverige, som regelbundet besöker projektet

Skola och barnhem, Rajiv Gandhi Memorial Schoolfor the Physically Challenged, Challandgundla, Andra

Pradesh, lndien

New Hope började 2017 att stötta detta barnhem och skola för barn med funktionshinder genom pengar till

mathållningen. Vi har fortsatt med att skänka pengar till buffelmjölk och under 2018 införskaffades bufflar till
skolan genom New Hopes försorg. Skolan kan numera servera mjölk producerad på plats. Den mest uppskattade

gåvan från barnens synvinkel under 2018 var dock när alla fick nya ortopediskt riktiga skor, och som en extra
julgåva fick alla barn varsin ryggsäck. Sådan lyx hade man aldrigtidigare varit med om. Rapporteringen skergenom

vänföreningen i Sverige, som regelbundet besöker projektet.

Dance Centre Kenya

Stöd till ballettlektioner för barn från Kibera slummen för en uppsättning av Nötknäpparsviten vid Jul

Totalt har stiftelsens projekt stöttats med SEK 1.783.476 under 2018. Rapportering från samtliga projekt har

fungerat på ett utmärkt sätt.

Flerårsöversikt {tkr}

Nattoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Rörelsemarginal
Avkastning på eget kapital
Balansomslutning
Soliditet

2018

1^7t2
-zLs
neg.

neg.

2 4t4
LOOOA

20t7
t 840

139

neg.

5 o/o

2628
1oo%

20L5
1,879
-165

neg.

neg.
2 489
LO0%

2015

2 078
678

33%
29%

2 653
rca%

20L4
1 8?6

347

19%
t8%

2016
98%

I övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar
hrr
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RESULTATRÄKNING
20L8.01,01

Not 'å'6$:[e-gr:i
2017-01-01

20L7-t2-31

Verksamhetsintäkter
Gåvor :

Lotteri Adventskalender
övrig försåljning
Övriga rörelseintäkter

2

t. it.
,... .,i:. 

,

' ::,r 
'r,'$ggig$S.' '',,;',718''693

r. i.: i.i.: ,21,E60

0

1 11.7 S83
, 697 553

22620
1 668

Summa verksamhetsintäkter I 712 353

,,r:. ,/:. .:. . rt ':
.. -' .{

-1.783 476
:.:,r :;98.926

, :. : rj , 44:49,6

t839724

-t524 366
'-80 460
-95 s09

!, 
': : )

Verksamhetskostnader

Ändamålskostnader
lnsamlingskostnadel
Administrationskostnader

3

Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultåt

,r1926'858 -'1700 335
:. I ,ii i:1,

i : 't , ,-Zl4i5O5, 139 389

Äners REsurrAT -214 505 139 389

å'l,f
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BALANSRAKN ING Not 2017-L2-31

flLtGÄNGAR

Oriiiättiiin8stil lgåtigå i
Kortfristiga fordrlngar

Kundfordringar
övriga fordringar

-15520, 2824t
4 . 0 8368

15:520 36 609

Kortfristiga placerlngar

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

924882
924882

1 666 583

2628074

2628074

h/r
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BALANSNÄTruING fOrtS.

SKUTDER OCH EGET KAPITAT

Not 2018-12-3t 20t7-t2-31,

Eget kapital

Frltt eget kapltal

Balanserad vinst eller förlust 2 628 O74 2 488 585

Årets resultat ;214 595 139 389

2413559 2628074

Summa eget kapital 2 413 569 2628074

SKUTDER OCH EGET KAPITAT 2 413 569 2628074

JrP

8



Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond
802014-8550

KASSAFLÖDESANALYS
2018-01-01

2018-12-31

2017-0r-01
20t7-L2-31,

Den löpande verksamheten

Rörelseresultat -214 505 139 389

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital -214 505

21 089

139 389

s7 57L

Kassaf löde frå n förå nd ringar i rörelseka pital

Förändring av rörelsefordringar
Itassaliöde från den iöpande verksamheten

Årets kassaflöde

Likvidå iiidddlvid åidrs böfjåh

Ärets kassaflöde

-igt 4i6 i96 966

-193416 196960

2 sSL 46s

-193 416

z3s45A5

196 960

Likvlda medelvid årets slut (r) 2 398 049 2 59X 465

Körtfrlstlgd placerlngar I balansräknlngen vld årets slut uppglck tlll 924 882 (924 882) kr varav 924 882 (924 882) kr
utgjordes av finansiella instrument med en löptid på upp till 3 månader.

r| Llkvlda medel

Kassa och bank t 473 L67 1 566 583

924882 924882

hfv-
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NOTER

Not 1 Redovisningsprinciper och värde

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

om årsredovisning och koncernredovisning, K3 (2012:1) och FRlls styrande riktlinjer för årsredovisning.

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

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor

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

utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs, Kursvinster och kursförluster på rörelsefordringar och

rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet.

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

redovisas som intäkt. lntäktervärderas, 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.

Ändamålskostnader

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

Posten innehåller medel utbetalda för anslag till hjälpprojekt.

lnsamlingskostnader

Med insamlingskostnader menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga
givare. lnsamlingskostnader utgörs huvudsakligen av kostnaderna för framstöllande av stiftelsens adventskalender

Administrationskostnader
Som administrationskostnader 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. hr
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Not 2 Gåvor 2018 20L7

Gåvor som redovisats i
resultaträkningen

lnsamlqde medel
Alliiiäiihdfdn
Företag

Externa stiftelser och föreningar

56 520
857 470
522LA

350 016
38s 192

372675

Totalt insamlade medel består av

följande

Gåvor som har redovisats i

resultaträkningen
Gåvor som inte har redovisats i

resultaträkningen
Bidrag som redovisats som intäkt

956 300 1 117 883

965 300 1 117 883

0
0

0
0

Not 3 Ändamålskostnader

965 300 I 117 883

2018 20L7

Stahere Girls Centre, Kenya

Lathales Dzintars, Lettland
Barnens Hopp, Ukraina
Theodori, lndien
Mikaoniskolan
Humla projektet
Handikappbarnhem, lndien
Stronger Together, Tanzania

Pefan, Addis Abbeba
Kiotani School, Kenya

New Hope School Mombasa
Dance Centre Kenya

Ghimes, Rumänien

-99 t27
-150 000
-144 000
-121 300

0
-40 000

-tzt532
-102 358

-38 206
.851 027

-98 566
-8 360
-9 000

-182 368
-120 000
-144 000

-12 000
-12 000
-42000
-16 400
-75 000

-Ls7 497
-64070V
-88 399

0
-34 000

Not 4 Övriga fordringar

-1.789476 -1 524 366

20L8-L2-3t 2017-L2-3L

Fordran Payson o 8 358

0 g 368

,htrr
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I FIN N HAM MARS
AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERIiTTELSE

Till styrelsen i Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond
Org.nr. 802014-8550

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3l
december 20 I 8 och av dess finansiella resultat och kassaflöde ör
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens öwiga delar.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Jag har utfcirt en revision av årsredovisningen för Stiftelsen N"* sol..d"l av en revision enligt ISA använder jag professionellt

Hope Reseindustrins Bamfond för år 201 g-01-01- 201g-12-3 I . omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela
revisionen. Dessutom:

Grund fiir 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 stiftelsen enligt god revisorssed
i Sverige och har i öwigt 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 ånsvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och alt den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna
kontroll som dc bcdömcr iir nödvöndig för ott upprötta cn
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens fcirmåga att fortsätta verksamheten.
De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsredovisningen 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 säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är
ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan örväntas påverka de
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

o identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån 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 beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information
eller åsidosättande av intem kontroll.

o skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens intema
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständighetema, men inte för att uttala mig om effektiviteten
i den interna kontrollen.

o utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i Styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar jag en slutsats om lämpligheten i att sfyrelsen använder
antagandet om foftsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhöurludr: ruvisiulrsbr:visurr, orl huruvidu dut fills nigon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama
i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar 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 stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

o utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna
och händelsema 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 intema
kontrollen som jag identifierat. \
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande Revisorns ansvar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed

revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen New Hope mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis ftir att med en rimlig
Reseindustrins Barnfond för år 201 8-01 -01-2018-12-3 1. grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något

väsentligt avseende:

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisnings-
lagen.

Grund fiir uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revlso rns ansvar.
Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed
i Sverige och har i öwigt fullglort 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 örvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

r företagit någon åtgärd eller glort sig skyldig till någon
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande

r på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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
friranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskapema.
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på

min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på

sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överhädelser skulle ha särskild
betydelse för stiftelsens situation. Jag gär igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra
ftirhållanden som är relevanta för mitt uttalande.



Till årsstämman i Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond

Rapport från lekmannarevisor

Jag har granskat årsredovisningen, räkenskaperna samt styrelsens förvaltning för år 2018 för
Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond. Det är styrelsen som är ansvarig för att upprätta
årsredovisningen i enlighet med god revisionssed och för att sköta förvaltningen i enlighet med

stiftelsens stadgar.

Jag har granskat att årsredovisningen är baserad på en ordnad bokföring och är upprättad i enlighet
med god revisionssed. Jag har dessutom granskat att stiftelsens verksamhet sköts på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och att stiftelsens interna kontroll
är tillräcklig.

Baserat på min granskning anser jag att:

Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad enligt god revisionssed och baseras på en ordnad
bokföring.

Styrelsens ledamöter har utfört sitt uppdrag med omsorg och i enlighet med stiftelsens stadgar.

Jag anser således att:

Stiftelsestämman kan fastställa årsredovisningen och bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet.

Stockholm zoLs-ry|-Ol

Mats Ekholm


