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Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31. 

 

Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfonds ändamål är att samla in medel från privatpersoner, 

företag, organisationer och stiftelser till förmån för hjälpbehövande och utsatta barn i världen. Under 

flera år har dessutom New Hope anordnat ett lotteri utformat som en adventskalender, där man 

varje dag i perioden första december till julafton haft chans att vinna priser donerade av generösa 

företag inom rese- och eventbranschen. I New Hopes webb-butik säljs gåvor relaterade till New 

Hopes projekt samt minnes- och kondoleansbrev.  

Stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond är en insamlingsstiftelse som står under överinseende 

av Länsstyrelsen i Stockholms län. Stiftelsen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är medlem 

i GIVA Sverige. New Hope innehar ett s k 90-konto (BG 901-1883) och SWISH 123 901 1883. Det är 

också möjligt att göra donationer till New Hope via Facebook. 

Styrelsen i New Hope har stor kunskap om de projekt som genom stiftelsens försorg får ekonomiskt 

stöd. Våra mottagarorganisationer är små och drivs ofta av en eldsjäl.  Alla organisationer är 

etablerade välgörenhetsorganisationer och New Hope är aldrig den ende givaren till organisationen i 

fråga. New Hope arbetar hela tiden med delprojekt, som mottagaren får avrapportera innan New 

Hope påbörjar ett nytt delprojekt. På så sätt stärker vi kontrollen över hur vårt stöd spenderas. 

All verksamhet inom New Hope sker på ideell basis och ingen av styrelsemedlemmarna uppbär något 

arvode. 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2020 

2020 var ett annorlunda insamlings år för New Hope på grund av Corona pandemin. Vår 

insamlingsbas är svensk resebransch och eftersom denna verksamhet blivit starkt decimerad under 

pandemin, har även våra intäkter minskat väsentligt. Insamlade medel uppgick för 2020 till SEK 

941.517, vilket är en  minskning med 60 % mot insamlade medel 2019 (SEK 2.330.499).  Normalt är 

New Hopes enskilt största inkomstkälla Adventskalenderlotteriet. Tyvärr kunde detta lotteri inte 

genomföras 2020.  

Presentationer för intresserade företag och föreningar har inte kunnat genomföras under året på 

grund av pandemin. Alla aktiviteter som New Hope normalt deltagit i har varit inställda. Under 

sommaren genomfördes vissa insamlingsaktiviteter i samband med golftävlingar inom 

resebranschen, där deltagarna uppmanades att swisha en summa för varje ”Hole in One” eller Birdie. 

Styrelsen hade sammanlagt 8 protokollförda möten under 2020, varav ett var årsmötet och ett 

konstituerande möte. Alla möten utom Årsmötet, konstituerande möte och ett vanligt styrelsemöte 

har genomförts digitalt. Mindre grupper inom styrelsen har tillsammans med olika ambassadörer 

haft temamöten som rapporterats av på de reguljära styrelsemötena. 

Inga representanter från New Hope besökte något projekt under 2020 på grund av gällande 

reserestriktioner. I stället har vi fått förlita oss på digitala möten och mail-rapportering från de olika 

projekten. 
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Under är 2020 har New Hope stöttat följande projekt:  

Barnhem, Lwala, Nyanza, Kenya 

Ca 40 föräldralösa barn har sitt hem på detta barnhem i västra Kenya. New Hope fortsatte sitt stöd 

till barnhemmet, genom att sponsra lärarstödd läxläsning. Då alla skolor stängdes ned i Kenya pga 

pandemin gick denna undervisning över i lärarledda lektioner och lekar på barnhemmet.   

Barnhem, House of Angels, Heraklion, Kreta 

Organisationen Union of Women Association driver ett skyddat boende för misshandlade kvinnor i 

Heraklion. Under 2020 skulle verksamheten utökats med ett större center för föräldralösa barn, som 

lämnats av sina föräldrar. Bygget har inte gått som planerat och vårt stöd för personal har flyttats till 

första halvåret 2021. 

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 par veckors riktigt sommarlov på en 

lägergård vid en sjö. På grund av pandemin fick Latgales Dzinters inte anordna det sedvanliga 

sommarlägret. New Hope kommer nu att sponsra sju lägerveckor för totalt ca 400 barn under 2021. 

Barnhem, Novy Dom, Reni,. Ukraina 

Verksamheten består dels av barnhemsverksamhet, dels av uppsökande verksamhet riktad mot 

gatubarn och fattiga familjer i området. Reni ligger i en mycket eftersatt del av Ukraina och 

arbetslösheten är stor. Mycket av misären beror på gravt spritmissbruk. New Hope har finansierat 

barnhemmet från det att det startade och huset köptes in 2003. Under 10 år genomfördes 

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

Barncenter, PEFAN, Addis Abeba, Etiopien 

PEFAN är ett center för ett 40-tal föräldralösa eller utsatta barn mellan 3 och 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 normalt till skolavgifter och 

kostnader för verksamheten på hemmet. Under 2020 var skolorna stängda i Addis. New Hope 

utökade sitt stöd till att stötta den dagliga verksamheten och ge matpaket till behövande familjer, 

som drabbats av arbetslöshet under pandemin. New Hope har också stöttat en utflykt för alla barnen 

till ett rekreationsområde någon timma från Addis. Resan genomfördes i januari 2020 och är viktig 

för att skapa den familjekänsla som ledarna eftersträvar.  

Skola, Theodori Skolan Chandrapura Jharkand, Indien 

Samarbetet med Theodori har pågått sedan 2012 då New Hope påbörjade ett projekt att rusta upp 

den gamla skolan och internatet. Upprustningen har fortgått sedan dess.  

Under 2020 fortsatte New Hope att sponsra två ämneslärare på Theodoriskolan. Skolan får ett visst 

stöd från staten till lärarlöner, men staten stöttar inte alla lärare. För att säkra skolans akademiska 

standard betalar New Hope lönerna för två ämneslärare. Sedan 2016 finansierar New Hope även 

skolluncher, då det statliga stödet inte räcker till lunch åt alla klasser. Flickornas fotbollslag 

uppmuntrades genom att de fick ny utrustning och flickornas lag har varit framgångsrika i lokala 

tävlingar, vilket betyder mycket för både status och självkänsla hos flickorna. 
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Skola och barnhem, New Hope School, Mombasa, Kenya 

Arbetet med att förbättra skolbyggnaden på New Hope skolan och barnhemmet i slumstaden 

Mshomoroni norr om Mombasa har pågått sedan 2012.  

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 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 och 

2019 nådde skolans elever toppresultat och skolan uppmärksammades i tidningarna för sina goda 

resultat. Tack vare de fina betygen har flera barn fått stipendier till prestigefulla gymnasieskolor i 

Nairobi och övriga Kenya.  

I vår planering ingick inget ekonomiskt stöd efter 2019 till skolan. Intäkterna från skolavgifter skulle 

driva skolan vidare och samtliga 60 barn på barnhemmet skulle få gratis skolgång.  

Barnhemsverksamheten i övrigt skulle fortsatt vara beroende av stöd för att kunna drivas vidare.   

Under 2020 tvingades skolan att stänga pga. pandemin. Dessutom försämrades ekonomin för de 

föräldrar som betalar skolavgifter radikalt, och området runt skolan är återigen ett av de fattigaste 

områdena kring Mombasa. Lärarna försökte att organisera hemuppgifter till barnen, som en form av 

distansundervisning. New Hope gav därför ekonomiskt stöd så verksamheten skulle kunna överleva. 

New Hope sponsrar dessutom en liten föräldralös pojke inom ramen för denna verksamhet.  

Situationen för skolan är mycket kritisk och skolans framtid är osäker på grund av den fattigdom som 

följer i pandemins fotspår. 

 

Skola, Kiotani, Lukenya 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 med att etablera en internatskola på landet ungefär 

en timma från slummen. Arbetet med detta projekt har fortgått sedan 2013 och är nu det största 

projektet som New Hope någonsin arbetat med.  På Kiotaniskolan bedrivs normalt skolverksamhet 

för ca 200 barn. Ca 120 av barnen är internatelever i åldrarna 3–12 år från utsatta socioekonomiska 

förhållanden, medan övriga barn kommer från närområdet och är på skolan som dagelever.  Även 

dessa elever kommer från en mycket fattig bakgrund. 

Under 2020 färdigställdes ytterligare ett elevhem, så skolan har nu kapacitet för ca 160 

internatelever. Ytterligare mark för odling av grönsaker köptes in och planterades med skuggande 

träd, för att på så vis skapa ett gynnsamt mikroklimat för växtligheten.  

All skolverksamhet stängdes ned i mars, och barnen fick återvända till de slumområden de kom från. 

De barn som inte hade någon förälder eller vårdnadshavare att återvända till fick stanna på skolan. 

Ingen skolverksamhet fick dock bedrivas. Samtidigt spred sig svälten i slummen, då föräldrar och 

vårdnadshavare förlorade sina arbeten Under pandemin stöttade New Hope med stöd till matpaket 

till behövande familjer. Den kurator som New Hope betalar lönen för fick ändrade arbetsuppgifter 

och har under nedstängningen av skolan organiserat ett tillfälligt mödrahem för de unga flickor som 

blivit med barn under pandemin. 

Skolgång och social uppsökande verksamhet - Kathmandu, Nepal 
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Nepal har drabbats hårt av Coronaviruset, och landet har under perioder varit nedstängt. Som i alla 

liknande länder är det de fattigaste som drabbats värst. Under 2020 har New Hope stöttat utsatta 

familjer genom att skänka matpaket. Samtidigt har man försökt att driva hemundervisning där lärare 

stöttat elever med läxläsning. Rapportering sker genom vänföreningen i Sverige. 

Skola och barnhem, Rajiv Gandhi Memorial School for the Physically Challenged, Challandgundla, 

Andra Pradesh, Indien 

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

pengar till mathållningen. New Hope har fortsatt med att stötta projektet med renovering och 

modernisering av byggnader, anläggning av grönsaksträdgård och lekplats, samt löner för två lärare.  

Under 2020 införskaffades träningsredskap och två sjukgymnaster har regelbundet kommit till skolan 

för specialgymnastik med flera av eleverna, för att förbättra deras muskelkapacitet. Vi har också 

anslagit medel för renovering av buffelstallet. 

Skolan har varit stängd under långa perioder och flera av eleverna har av myndigheterna tvingats att 

återvända till sina hembyar under 2020, men förhoppningen är att hela verksamheten skall vara 

igång under första kvartalet 2021. Rapporteringen sker genom vänföreningen i Sverige eller 

mailkontakt med rektorn för skolan. 

Skola Alpha & Omega, Nkroful, Ghana 

2020 innebär lockdown även i Ghana, men innan pandemin fick sitt grepp om landet hann man köpa 

en skolbuss, som betalades av New Hope. Skolbussen var ”bättre begagnad” och rekonditionerades. 

Under 2021 kommer bussen att användas som skolskjuts för barnen till och från skolan i Nkroful, på 

landsbygden ca 6 timmars bilresa från Accra. Med denna buss kan även mindre barn med lång 

skolväg komma till skolan. Rapportering sker genom initiativtagaren till projektet, som bor i Sverige. 

Skola för barn med funktionsnedsättning, Navajeevana, Galle, Sri Lanka 

I många länder innebär en funktionsnedsättning fortfarande en stor skam och stigma för föräldrar 

och familj. Detta försöker stiftelsen Navajeevana motverka genom att ge utbildning och terapi till 

barnen från en tidig ålder. New Hope har under 2020 betalat lönerna för tre pedagoger på skolan. 

Återrapportering har skett med bilder och rapporter från lärarna. 

Barncenter och förskola, Starting Chance, Kapstaden, Sydafrika 

Starting Chance har sedan flera år genom riktade utbildningsinsatser arbetat med att höja den 

pedagogiska standarden på de outbildade förskolelärare som driver egna verksamheter i Kapstadens 

slumområden. Verksamheterna är nödvändiga, så föräldrarna kan sköta sina arbeten.  

Sedan 2019 har man planerat att bygga ett center för dessa utbildningsinsatser kopplat till en 

förskoleverksamhet. Man skall också ha en läkarmottagning för små barn och resurser att kunna ta 

hand om barn med funktionsnedsättningar.  2020 påbörjades byggnationen, som New Hope stöttat 

ekonomiskt. 

Totalt har dessa projekt stöttats med SEK 1.724.936 under 2020. Rapportering från samtliga projekt 

har fungerat på ett utmärkt sätt med bilder, ekonomisk rapportering och berättelser från de olika 

verksamheterna.  Tack vare välskötta projekt och låg administrativ kostnad känner vi inom New 

Hopes styrelse att vi kan garantera att varje insamlad krona utnyttjats optimalt, och att pengarna 

som samlas in går till det ändamål de är avsedda för. 
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Flerårsöversikt (tkr)

2020 2019 2018 2017 2016

Omsättning 942 2 331 1 712 1 840 1 879

Resultat efter finansnetto -863 492 -215 139 -165

Rörelsemarginal neg. neg. neg. neg. neg.

Avkastning på eget kapital neg. 19% neg. 5% neg.

Balansomslutning 2 043 2 906 2 414 2 628 2 489

Solditet 100% 100% 100% 100% 100%
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RESULTATRÄKNING Not 2020.01.01 2019.01.01 

2020.12.31 2019.12.31

Verksamhetsintäkter

 

Gåvor 2. 846 258,00 1 632 296

Lotteri Adventskalender 53 304 642 745

Övrig försäljning 41 955 27 034

Övriga rörelseintäkter 0 28 425

Summa verksamhetsintäkter 941 517 2 330 500

Verksamhetskostnader

Ändamålkostnader 3. -1 724 936 -1 619 460

Insamlingskostnader -15 560 -148 255

Administrationskostnader -64 215 -77 153

Summa verksamhetskostnader -1 804 711 -1 844 868

Verksamhetsresultat -863 194 485 632

Resultat från finansiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar

som är anläggningstillgångar 0 6 741

Resultat efter finansiella post 0 6 741

Resultat efter finansiella poster -863 194 492 373

Skatt 0 0

Årets resultat -863 194 492 373
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BALANSRÄKNING Not 2020.12.31 2019.12.31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 25 000 25 480

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 406 0

Summa kortfristiga fordringar 49 406 25 480

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 491 623 491 623

Summa kortfristiga fordringar 491 623 491 623

Kassa och bank 1 501 917 2 388 839

Summa omsättningstillgångar 2 042 946 2 905 942

SUMMA TILLGÅNGAR 2 042 946 2 905 942
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BALANSRÄKNING Not 2020.12.31 2019.12.31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital

Balanserat  resultat 2 905 942 2 413 569

Årets resultat -863 194 492 373

2 042 748 2 905 942

Summa eget kapital 2 042 748 2 905 942

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 198 0

Summa kortfristiga skulder 198 0

Summa skulder 198 0

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 2 042 946 2 905 942
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NOTER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER

Not 1  Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enl. Årsredovisningslagen (1955:554) och Bokföringsnämndens allmänna råd

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

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

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor.

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inte annar 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. 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 skule 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.

Insamlingskostnader

Med insamlingskostnaderr menas kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens samtliga

givare. Insamlingskostnader utgörs huvudsakligen av kostnader för framställande av stiftelsens adventskalender.

Administrationskostnader 

Som administrationskostnader redovisas kostnader för administration av stiftelsens verksamhet.

Stiftelsen har inte haft några anställda och inte heller utbetalt några löner eller andra ersättningar.

Detsamma gäller föregående år.
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Not 2 Gåvor

Gåvor som redovisats i resultaträkningen. 2020 2019

Insamlade medel

Allmänheten 349 541 414 302

Företag 510 771 617 419

Externa stiftelser och föreningar 81 205 600 575

Summa gåvor 941 517 1 632 296

Totalt insamlande medel består av följande

Gåvor som redovisats i resultaträkningen 941 517 1 632 296

Gåvor som inte har redovisats i resultaträkningen 0 0

Bidrag som redovisats som intäkt 0 0

Summa insamlade medel 941 517 1 632 296

Not 3 Ändamålskostnader 2020 2019

Lathales Dzintar, Lettland -180 003 -150 000

Barnens Hopp, Ukraina -144 000 -144 000

Theodori, Indien -35 000 -149 500

Lwala Barnhem, Kenya -18 000  -3 600

UWAH House of Angels, Grekland 0 -10 836

Handikappbarnhem, Rajiv Gandhi, Indien -67 000 -178 500

Pefan, Etiopien -88 000 -49 000

Kiotani School, Kenya -650 181 -879 442

New Hope School, Kenya -51 234 -54 582

Gatubarn i Nepal, Nepal -78 937 0

Alpha & Omega School, Ghana -65 000 0

Navajeevana, Sri Lanka -48 019 0

Starting chans, Sydafrika -299 562 0

Summa ändamålskostnader -1 724 936 -1 619 460
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