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FORVALTNINGSBERATTELSE

Arsredovisningen zir uppriittad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Nordisk Hjlilp iir en ideell fiirening med siite i Malmci.

Fdreningen arbetar med att stddja ntidstiillda och vdl behcivande fattiga och flyktingar i drabbade omridena i mellanristen.
Foreningen har ocksi en fadderskaps verksamhet. Arbetet sker genom olika projekt i samarbete och i samverkan med humanitlira
organisationer och statliga inrdttningar. Fcireningens verksamhet riktar sig friimst i mellaniistern men iir ocksl verksam i Sverige
genom aktiviteter till barn, unga och utsatta miinniskor.

Foreningen iir politiskt och religiost obunden.
Foreningen stflr under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och ftiljer FRII:s riktlinjer.
Flerirsjiimfiirelse*

Verksamhetsintiikter
Kostnaderl Verksamhetsintlkter
Insamlingskostnader/Medel frin allmdnheten
Utbetalning till
fndamilet/Verk s amhetsintiikter

2015
4 015 584

3 t
0

0,69

20t4
3 r75 223

0,18
0

0,82

20r.3
3 471 462

0,19
0,01

0,83

20t2
4 172 673

0,14
0,04

0,85

2OLT
3 797 052

0,21
0,09

0,86

Viisentllga hAndelser under riikcnskapiret
Fiireningens go-konton :ir Be 90O-l124, Pg9mll24 *hP9900232-7

Under 2014 har 3 105 l8l lr i bidrag betalts ut till orgarisationerna Takaful for Child Welfare, The awareness, Nordic HelD i
Gaza och Altadamoun.

Pengama har gitt till att hjAlpa faderlitsa och fattiga bam samt flyktingar fran Syrier i Palestina och Libanot.

Olika projekt inom iindanalet som pengama anv?inrs till:

1. Symaskin Projekt
I 0 stycken symaskiner donerades ftjr att hjiilpa fattiga kvinnor ftir att kunna liira sig ett yrkc och hitta jobb och bli
sj:ilvfitNiirjande.

2. Vatten ktilla projektat
2 stycken vatten kiilla grevdes fiir att hemh och rengiim vatten. En till Alkarama sjukhus i Gaza som har en kapacitet pe 2000
besokare per vecka och on till Alharamain moskc i Gaza 6om har en kapacitet av 1000 besaikarc per vccka.

3. Ilanrlikapp avdelning
50 stycken som iir i stort behov av hj p pi en handikapp avdelnilg i Atkanma sjuldrus i Gaza fick stiid fren Nondisk Hjdlp med
inktip av olika stiid maskiner och material som patientema behiive..

4. Vatten pumpar efter iiversvimningar
I 0 vattenPumpar dolerades ftr att hjelpa Gazaboma efter aiversviimning som drabbade omredet. vattnet har runnit undan Da de - /
flDsta platser m€n flera tusentals miinniskor bor fo*farande i tillfiiltiga leger. Vattenpumpar ska anviindas fitr att t6mma vattnet /
och ska ilvetr anv:irdas till bevaftnioe. g
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5. Sjukkassa projektet
Sjukkassa projektet aktiverades och minga fattiga familjer fick ekonomisk stcid fcir att kunna betala sjukvirds kostnader
och mediciner.

6. Ramadan projekt
Insamlade medel under ramadans tid och under Aladha Id skickades till fattiga miinniskor i Gaza.

Libanon

Syriska flyktingar i Libanon
Nordisk Hjfllp fortsaitter med stijdinsatser till syriska flyktingar som befinner sig i flyktingliigren i Libanon och har skickat en
container som 5 full med kliider. Den delades ut i olika omrlden i landet.

Mat paket projekt
Stdd till syriska flyktingar i Libanon fortsiitter och i samarbete med andra libanesiska och europeiska frireningar delades
matpaketet vid olika tillfiillen till fattiga familjer som befinner sig pi flykt i Libanon.

Rekreation projekt
Projektet rekreation som 6r finansierad av sida och som handlande om att friimja barns ritttigheter tar slut i slutet av 2015.
Projektet hade ett brett utbud av fritids- och kulturaktiviteter fcir skolbam i Ain El-Helweh liigret under ir 2015.

Fadderskap projekt
Fadderskaps projekt aktiverades under frtr 2A15 och mer iir ett hundra nya fadderlijsa barn har fitt faddrar under flret, fdreningen
server nu mer iin sju hundra fadderkisa bam och se'till att de fir grundliiggande f<irutsiittningar fOr att kunna fortsritta och ha ett
normalt l iv.

V ri s e n t I i g a h rinde I s e r eft e r rrike n s kap s d r e t s ut g dn g
Nigra vtisentliga h:indelser har inte intriiffat efter riikenskapsi.rets utging.

Re sultat och stcillning
Andelen utbetalning till iindamilet har minskat ftFrl' 82Vo till697o jtimfiir med frirra flret. Detta pi grund av en kraftig expandering
av organisationen pi kort tid. Foreningen har nyanstiillt personal till bl. a. nytt kontor i Stockholm, kliidinsamlingen i Mahnci och
ny administratcir till fadderskapsprojektet. Pi kon sikt har diirfdr inte de insamlade milen motsvarat de tikade kostnaderna. Pi
liingre sikt borgar policys, styrelsearbetet och volontrirerna fbr en stabil utveckling. Styrelsen riiknar med att 6ter passera sitt
liigsta mil pi 75Vo utbetalning till lndamilet under det kommande Aret.

Medlemmar
Under 2015 hade foreningen haft 20 aktiva medlemmar som arbetat ideellt.

Framtid utveckling
FrJreningen fortsiitter att utveckla sina projekt inom iindamilet och strdvar efter att komma niira de behcivande som fcireningen
riktar sig till. Det air ocksfl viktigt att utveckla samarbeten med andra organisationer for att hjiilpa till att utveckla verksamheten.

Utltindska Jilialer
Foreningen har ett gott for8Att samarbete med Nordic Help i Gaza som iir en sjiilvstiindig organisation. lt
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Fcirvaltning
Fcireningen forvaltas av en styrelse som bestflr av Khalil Zeidan, M Abdel Razik,Ibrahim El Moughrabi, Rami El Yousif,
Maher Habta och Hanan Refai. Styrelsen hiller dokumenterade styrelsemdten och alla viisentliga beslut tas av styrelsen. Under
2015 har 6st styrelsemoten hf,llits. For verkstiillande av itgiirder och driften har frireningen tre anstillda personer, dock iir en
heltidsanstiilld och tvfr halvtidsanstAilda. Fdreningen har egen kasstrr men bokfdring och redovisning ?ir outsourcat till extern
redovisningskonsult i Malmti.

Fcireningen hal antagit viktiga policys som iir viigledande ftlr verksamheten och fcir att alla intressenter skall ha frirtloende fcir
t-tireningens arbete. Verksamheten skall vara trasparant, Oppen och gl till Sndamilen. Vi foljer en del principer fcir att detta skall
uppfyllas, bland annat Roda Korsets internationella principer frir NGO's "Codes of Conduct". Vi arbetar hela tiden med att bli
biittre med vir interna kontroll. Det finns uppriittat tvi viktiga policys, Nordisk Hjiilp - humanitiir policy och Finans- och
i nsamlingspolicy fcir Nodisk Hjiilp.

Betriiffande ftireningens resultat och stiillning i iivrigt hihrvisas till efterfdljande resultat- och balansreikningar med tillh6rande
til liiggsupplysningar.

Resultatdisposition

Fcirslag till behandling av fdreningens forlust

Till stiimmans forfoeande stfi.r
balanserad forlust
irets fcirlust

Styrelsen fiireslfu: att
i ny riikning tiverftires

-r2 467
-2 877

-r5 344

-15 344
-r5 344

Betriiftande f6reningens resultat och stiillning i tivrigt hiinvisas till efterfolj andr- lf .
resultat- och balansr[kningar med tillhrjrande tilliiggsupplysningar. f
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RESULTATRAKNING

Riirelsens intiikter m.m.
Verksamhetsintiikter
Ovriga intiikter

Bruttoresultat

Andamfllskostnader
Admin istrati onskostn ader

Riirelseresultat

Resultat frin finansiella poster
Riinteintiikter
Rflntekostnader

Resultat efter finansiella poster

Arets resultat

Fiirflndring av iindamilsbestf,mda medel

AreK resultat enligt resultatrii.kningen (se ovan)

Utnyttjande av [ndamilsbestimda medel frin tidigare flr
Andamilsbestdmda medel

Kvarstiende belopp fiir ireUfiiriindring balanserat kapital

2015-01-01
Not 2015-12-31

3 4 016 584
619 870

4 636 454

3,5,9 -3 lg l  166
1,2 ,8  _  -1449172

-4 639 338

-2884

2At4-0L-0r
20r4-r2-3r

3 175 223
267 052

3 442275

-2 596746
-850 573

56
-49

-3 M7 3r9

-5 044

-5
-363

7

-2 877

-368

-5 4t2

-2877

-2 877

0
0

-2 877

-5 4L2

-5 412

0
0

/-s 4r2v
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BALANSRAKNING

TILLGANGAR

Omsfl ttnin gstill gin gar

Korffristi ga fordringar
Ovriga fordringar
Fcirutbetalda kostnader och upplupna intlikter

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Summa omsf, ttningstillgfi ngar

SUMMA TILLGANGAR

2015-t2.31

14 409
r24 354

2014-12-31
Not

l1 490
9 800

r38 763

7t 284

2t 290

101 578
71 284

?rQ 047

2t0 047

l0t  578

122 868

122868
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat
,{rets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leveranttirsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristi ga skulder

STJMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTER INOM LINJEN

Stiillda sdkerheter

Ansvarsftirbindelser

-t2 467
-2877

-7 055
-5 4t2

225 391

2t0047

135 335

r22868

Inga

Inga

Inga

t"r{

-t5 344

3t 072
4t 226

rs3 093

-r2 467

52244
30 499
52 592



I{ordisk Hjelp
Org.nr. 802428-7636

TILLIiG GSUPPLYS NINGAR
ALLMANNA UPPLYSNINGAR
Re do vis ni n g s p rin cip e r

Insamlingsorganisationens redovisnings- och viirderingsprinciper civerensstiimmer med f;rsredovisningslagen, BFNAR 2012: I
(K3) och FRIIs Styrande riktlinjer for irsredovisning. I irsredovisningen har ocksi lamnats vissa upplysningar som krdvs av
Svensk Insamlingskontroll.

Principerna iir ofonindrade jiimfiirt med foregiende ir.

Re dovi sning smri,ssi ga upp sknunin gar o ch beddmnin gar
Om foreningen iindrat uppskattning eller bedtimning och denna fiiriindring iir viisentlig, ska upplysning liimnas om karaktriren pi
iindringen samt effekten pi tillgAngar, skulder, intiikter och kostnader under innevarande riikenskapsir. Nigra poster som beddms
f[ viisentlig effekt pl resultat- och balansriikning pi grund a iindrade bedci.mningar fdreligger inte far 2014 eller 2015. F6reningen
bedtimer att det uppfyller alla frirpliktelser som giiller i samband med erhillna bidrag och givor.

Viirderingsprinciper

Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beriiknas inflyta.

Ovriga tillgdngar, avsrittningor och skulder
Ovriga tillgflngar, avsiittningar och skulder har vdrderats till anskaffningsvdrden om inget annat anges nedan.

Intriktsredovisning
Inkomsten redovisas till det verkliga vtirdet av vad som erhillits eller kommer att erhillas. Givor i form av kontanter frfin i fcirsta
hand privatpersoner redovisas enligt kontantprincipen. I den mfln det pi balansdagen finns avtalade men ej erhillna gfivor
intiiktsftjrs dessa efter individuell prcivning. Gflvor som utg6rs av annat iin kontanta medel, men med undantag fiir kliider och
liknande, viirderas till marknadsviirdet vid gAvotillfiillet. G&vor i form av kliider och liknande som skall siiljas viirderas till
nettofcirsitljningsviirdet medatr artiklar som genast skall skainkas vidare vlrderas till fOrsiiljningsvdrdet.

Inkomstskatt
Aktuell skatt zir inkomstskatt fiir innevarande rZi.kenskapsAr som avser irets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
r[kenskapsirs inkomstskatt som dnnu inte har redovisats. Aktuell skatt viirderas till det sannolika beloppet enligt de ikattesatser
och skatteregler som giiller pi balansdagen.

Ersdttning till anstiillda efter avslutad anstrillning
I foreningen finns endast avgiftsbestiimda pensionsplaner. Som avgiftsbestiimda planer klassificeras planer diir faststlillda avgifter
betalas och det inte finns forpliktelser att betala nigot ytterligare, utdver dessa avgifter. Utgifter fcir avgiftsbest[mda planer
redovisas som en kostnad under den period de anst?illda utfiir de diinster som ligger till grund f6r ftirpliktelsen.

Redctvisning av leasingavtal
Fcireningen redovisar samtliga leasingavtal, sf,,viil finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Operationella
leasingavtal redovisas som en kostnad tinjArt civer leasingperioden.
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UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not I Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare

Under 6ret har fcireningens leasingavgifter(lokalhyra)
uppgitt till

Framtida minimileasingavgifter fiir icke
uppsiigningsbara leasingavtal,
f6rfaller till betalning enligt ftrljande:
Inom 1 flr
Mel lan2t i l l  5&r

A','talet om lokalhyra strlicker sig till 2Ol7 och iir mirjligt att frirllinga till 2020.

Not 2 Personal

Medelantal anstiillda
Medelantalet anstiillda bygger pi av ftireningen
betalda
ndrvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.

Medelantal anstiillda har varit
varav kvinnor
varav mdn

Ltiner, ersiittningar m.m.
Lriner, ersiittningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgfltt med fdljande belopp:

L0ner och ersrittningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa

2015

r77 416

r67 100
668 400

2014

274 332

l 17 600
470 40A

835 500

2015

2,95
0,42
2,53

735 000
24000

230 936

588 000

2014

1,25
0,00
1,25

258 259
24 000

113  670
395 929989 936

Anstfillningsstcid har erhillits med 619 870 kr 2015 och 267 052W 2014, detta redovisas som 6vriga intiikterl f
IT

Under 2015 har hade fcireningen haft 20 aktiva medlemmar som arbetade ideellt. f
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Not 3 Givor och bidrag

Givor frin allmlinheten
Bidrag frf;n Sida via Forum Syd
Summa

Kliider och annat som skiinkts vidare
Summa

Not 4 Fiirutbetalda kostnader och upplupna intikter

Att fcirdela
Fiirutbetald hvra

Not5 Andamilskostnader

Liimnade bidrag
Frakt skickade givor
Reklamkostnader
Resekostnader
Hyra kollektomat maskin

Not 6 Eget kapital

Belopp vid irets inging
Arets fiirlust
Belopp vid irets utging

Not 7 Upplupna kostnader och fiirutbetalda intilkter

Upplupna semesterkiner
Upplupna sociala avgifter pi semesterkiner
Upplupna elkostnader
Upplupna redovi snin gkostnad
Upplupna revi sionskostnader
Upplupna ldneskatt pi pensionkostnader
Upplupna telefonkostnader

37 775

20t5-12-31

3 105 181
28762
15 400
34 r34
7 689

201s

3  7 1 6  5 8 1
300 000

4  0 1 6  5 8 1

l l l  0 0 0
1 l l  0 0 0

20r5-12-31

86 579
37 775

20t4

2 875 219
300 000

3 175 2r9

153 000
r53 000

20r4-1,2-3r

0
9 800
9 800

zOt4-12-3L

2 544 0r8
23 515
3 5A2

25  7 r l
0

2 596 746

Ansamlad ftirlust
-12 467
-2 877

-15 344

2014-12-31

0
0

l 729
l 9  1 5 5
20 000
l1  708

0
52 592

3 191 166

20rs-12-31.

68 157
2t 4t5

I 803
29 625
20 000
t t  6 M

449
153 093 ,/

10
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Not I Administrativa kostnader

Lokalkostnad
Fcirbrukni n gsinventari er
Telefon och internetkostnader
Redovisning
Revisionskostnader
Personalkostnader
Ovriga kostnader

Not 9 Liimnade bidrag : mottagaorganisationer

Human Appeal
Nordic Help I Gaza
Takaful for child
Altadamoun
The Awareness

Malmd den

Khalil Zeidan

2015-t2-31

1 8 3  5 1 8
l t  1 0 8
18 086
33 001
68 000

l  086 381
48 076

2st4-t2-3L

280 630
44 067
12 597
45 953
20 000

402 327
44 999

| 448 t70

2015-r2-31

0
2 58t 599

7r  715
180 867

_ 271 000
3 105 181

Hanan Refai

850 573

2014-t2-3t"

5625A
2 479 t89

28029
r09 550
27r 090

2 544 Atg

M Abdel Razik

W*Afz*r>6- /4'W{fte
Ibrahim El Moughrabi Rami

eriittelse har liimnats den

itwxt/ @"il

- tolb

t I

El Yousif


