ÅRSREDOVISNING
för
Nordisk Hjälp
Org.nr. 802428-7636

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01 - 2016-12-31
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Nordisk Hjälp
Org.nr. 802428-7636

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Nordisk Hjälp är en ideell förening med säte i Malmö.
Föreningens ändamål är att stödja de nödställda och behövande faderlösa barn i Mellanöstern, fattiga som inte har möjlighet att
försörja sina familjer p g a kronisk sjukdom eller handikapp, samt att genom utvecklingsprojekt öka kompetensen och styrkan hos
de mest marginaliserade grupperna i samhället.
Arbetet sker genom olika projekt och kampanjer i samarbetet och i samverkan med andra humanitära organisationer och statliga
inrättningar i såväl fredstid och krig.
Insamlade medel används för att kunna bedriva humanitära arbete och kunna bekämpa fattigdom och främja demokrati.
Föreningen jobbar även med att starta verksamheter i Sverige för att hjälpa barn, unga och utsatta människor.
Föreningen är politiskt och religiöst obunden.
Föreningen står under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll och följer FRII:s riktlinjer.
Resultat och ställning
Andelen utbetalning till ändamålet har ökat från 69% till 86% jämför med förra året. Detta på grund av en expandering under
2015 och 2016.
Medlemmar
Under 2016 hade föreningen haft 20 aktiva medlemmar som arbetat ideellt.
Framtid utveckling
Föreningen fortsätter att utveckla sina projekt inom ändamålet och strävar efter att komma nära de behövande som föreningen
riktar sig till. Det är också viktigt att utveckla samarbeten med andra organisationer för att hjälp till att utveckla verksamheten.
Utländska filialer
Föreningen har ett gott fortsätt samarbete med Nordic Help i Gaza som är en självständig organisation.
Övrig icke-finansiell information
År 2016 lyckades föreningen med att aktivera sina medlemmar, många volontären hjälpte till och varit aktiva speciellt i andra
städer som Stockholm och Göteborg där de hade många insamlings aktiviteter som gjorde att insamlade medel generellt ökade.
Flerårsjämförelse*
Verksamhetsintäkter
Kostnader/Verksamhetsintäkter
Insamlingskostnader/Medel från allmänheten
Utbetalning till
Ändamål/Verksamhetsintäkter

2016
5 672 580
9%
<1%

2015
4 016 584
31%
<1%

2014
3 175 223
18%
<1%

2013
3 471 462
19%
1%

2012
4 172 673
14%
4%

86%

69%

82%

83%

85%
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Nordisk Hjälp
Org.nr. 802428-7636
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningens 90-konton är BG 900-1124, PG 900112-4 och Pg 900232-7
Under 2016 har 4 515 305 kr i bidrag betalts ut till organisationerna Takaful for Child Welfare, The awareness, Nordic Help i
Gaza och Altadamoun.
Följande är några kampanjer, projekten och aktiviteter som Nordisk Hjälp gjorde under 2016.
1. Lek och sport aktiviteter: I april bjöd Nordisk Hjälp in alla fadderbarn och andra fattiga barn i Gaza till en lek- och idrottsdag.
Det fanns en hoppborg, man hade lektävlingar och en fotbollsturnering. Barnen fick också mat och godis. Vi är mycket glada över
att kunna ge barnen en dag av frihet och lek. Och tackar alla som donerar till Nordisk Hjälp för att göra detta möjligt.
2. Fest för föräldralösa barn: I mars ordnade Nordisk Hjälp en fest för fadderbarn och andra fattiga barn på Gazaremsan. De fick
leka, måla och rita och umgås, och fick mat och godis. En dag av glädje då barnen kunde glömma den hårda vardagen i Gaza.
3. Iftaar till fadderbarn och fattiga barn: För sjunde året i rad ordnade Nordisk Hjälp iftaar (gemensam fastbrytning) under
ramadan månad för fadderbarn, fattiga barn och deras anhöriga.
4. Madayakampanj: Under vintern och våren har Nordisk Hjälp vid två tillfällen nått fram med mat och andra förnödenheter till
de svältande i Madaya. Vi har även kunnat hjälpa folket i flyktinglägret El Yarmouk, utanför Damaskus.
5. Matpaket under ramadan i Gaza: Nordisk Hjälp delade ut matpaket till de fattiga och behövande familjer i Gaza-remsan under
ramadan-månad
6. Stöd till behövande familjer i Gaza: Nordisk Hjälp stöttar också familjer med pengar till renovering av hus, giftermål, studier
m m. Efter senaste kriget i Gaza har vi särskilt inriktat stödet på att reparera skadade hus, många familjer bor i undermåliga hus
och saknar försörjare.
7. Brunnar och reningsverk: Nordisk Hjälp har borrat två brunnar och startat två reningsverk i Gaza, närmare bestämt i områdena
Al Shugaia och Al Nosairat.
8. Mat till behövande flyktingar i Libanon: därför har Nordisk hjälp skickade en container full med mat för att det är stort brist på
mat bland flyktingar i Libanon och många familjer fick hjälp med matpaket som innehåller grundläggande köks behov och kan
vara i treveckor.
9. Faderlösa barn: föreningen förmedlade stödet och hjälp till mer än åtta hundra fadderlösa barn under 2016, föreningen ser till
att de får grundläggande förutsättningar för att kunna fortsätta och ha ett normalt liv.
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Nordisk Hjälp
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Förändringar i eget kapital
Fritt eget
kapital
-15 344
344 418
329 074

Belopp vid årets ingång
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

Resultatdisposition
Förslag till disposition av föreningens vinst
Till stämmans förfogande står
balanserad förlust
årets vinst

-15 344
344 418
329 074

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

329 074
329 074

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Org.nr. 802428-7636

RESULTATRÄKNING

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

5 672 580
472 180

4 016 584
619 870

6 144 760

4 636 454

-5 261 806
-538 140
-5 799 946

-3 191 166
-1 448 172
-4 639 338

344 814

-2 884

13
-409
-396

56
-49
7

Resultat efter finansiella poster

344 418

-2 877

Årets resultat

344 418

-2 877

344 418

-2 877

0
0

0
0

344 418

-2 877

Not

Rörelsens intäkter m.m.
Verksamhetsintäkter
Övriga intäkter

3
4

Bruttoresultat
Ändamålskostnad
Administrationskostnader

7,8
4,5,6

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter
Räntekostnader

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan)
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för året/förändring balanserat
kapital
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Org.nr. 802428-7636

BALANSRÄKNING

2016-12-31

2015-12-31

28 124
80 324
108 448

14 409
124 354
138 763

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

392 205
392 205

71 284
71 284

Summa omsättningstillgångar

500 653

210 047

SUMMA TILLGÅNGAR

500 653

210 047

Not

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Nordisk Hjälp
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EGET KAPITAL OCH SKULDER

2016-12-31

2015-12-31

Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
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SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7

-15 344
344 418
329 074

-12 467
-2 877
-15 344

14 253
26 829
130 497
171 579

31 072
41 226
153 093
225 391

500 653

210 047

Nordisk Hjälp
Org.nr. 802428-7636
NOTER
Redovisnings- och värderingsprinciper
Not 1
Redovisningsprinciper
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR
2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har också lämnats vissa upplysningar
som krävs av Svensk Insamlingskontroll.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Nordisk Hjälp erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas
som intäkt.
Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas.
Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.
Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken Nordisk Hjälp 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 Nordisk Hjälp uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och
om Nordisk Hjälp har en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet
bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva.
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts eller som skuld till dess villkoren
för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidraget som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett
att täcka.
Gåvor i form av kontanter från i förstahand privatpersoner redovisas enligt kontantprincipen. I den mån det på
balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor intäktsförs dessa efter individuell prövning. Gåvor som utgörs
av annat än kontanta medel, men med undantag för kläder och liknande, värderas till marknadsvärdet vid
gåvotillfället. Gåvor i form av insamlade kläder och liknande tillgångar med lågt värde som skall säljas vidare
redovisas intäkten vid försäljningen.
De insamlade kläder och liknande som finns kvar på balansdagen redovisas som intäkt och varulager i den mån
de uppfyller kraven att få redovisas som tillgång (dvs att de ska säljas). Värde på insamlade kläder och liknande
får uppskattas utifrån en sammanvägd bedömning av det verkliga värdet på de erhållna gåvorna. Värdet på
insamlade kläder får dock inte överstiga 25 kronor per kilo (FRII). Gåvor i form av insamlade kläder och
liknande som avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt eller varulager per balansdagen. Upplysning ska
dock lämnas om gåvor som inte redovisas i resultat eller balansräkningen, se not 3.
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. I de fall Nordisk Hjälp lämnat en ersättning för att
erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
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Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Leasing
Nordisk Hjälp leasingavtal redovisas som operationella, d.v.s. leasingavgiften (inklusive första förhöjd hyra) redovisas
linjärt över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda
utför tjänster.
Inkomstskatt
Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare
räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen.
Balansräkningen
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Om föreningen ändrat uppskattning eller bedömning och denna förändring är väsentlig, ska upplysning lämnas om
karaktären på ändringen samt effekten på tillgångar, skulder, intäkter och kostnader under innevarande räkenskapsår.
Några poster som bedöms få väsentlig effekt på resultat- och balansräkning på grund av ändrade bedömningar föreligger
inte för 2016. Föreningen bedömer att det uppfyller alla förpliktelser som gäller i samband med erhållna bidrag och gåvor.
NOTER TILL RESULTATRÄKNING
Not 3 Insamlade medel

2016-12-31

2015-12-31

Bidrag som redovisats som intäkt
Bidrag från allmänheten
Bidrag från Forum Syd
Summa insamlade medel

5 642 142
30 438
5 672 580

3 716 581
300 000
4 016 581

Totala insamlade medel består av följande:
Bidrag som redovisats som intäkt
Summa insamlade medel

5 672 580
5 672 580

4 016 581
4 016 581
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Not 4 Personal

2016-12-31

2015-12-31

2,50
0,00
2,50

2,95
0,42
2,53

595 625
10 000
191 654
797 279

735 000
24 000
230 936
989 936

2016-12-31

2015-12-31

204 081

177 416

204 000
816 000
1 020 000

167 100
668 400
835 500

2016-12-31

2015-12-31

208 083
6 687
20 156
34 485
78 750
136 609
53 370
538 140

183 518
11 108
18 086
33 001
68 000
1 086 381
48 076
1 448 170

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen
betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor
varav män

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader
Sociala kostnader
Summa
Anställningsstöd har erhållits med 472 171 kr i 2016
och 619 870 kr i 2015, detta redovisas som övriga
intäkter
Under 2016 hade föreningen haft 20 aktiva
medlemmar som arbetade ideellt
Not 5 Leasingavtal - Operationell leasing leasetagare
Under året har föreningens leasingavgifter
uppgått till
Framtida minimileasingavgifter för icke
Uppsägningsbara leasingavtal,
Förfaller till balning enligt följande :
Inom 1 år
Mellan 2 till 5 år
Summa
Nuvarande avtalet om lokalhyra sträcker sig till
2020. En ny lokal behövs därefter.
Not 6 Administrativa kostnader
Lokalkostnad
Förbrukningsinventarier
Telefon och internetkostnader
Redovisningskostnad
Revisionskostnad
Personalkostnad
Övriga kostnader
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Not 7 Ändamålskostnader
Lämnade bidrag
Frakt skickade gåvor
Reklamkostnad
Resekostnad
Hyra kollektomat maskin
Lönekostnad

Not 8 Lämnade bidrag : Mottagarorganisationer
Altadamoun
Takaful For Child
Nordic Help i Gaza
The Awareness

2016-12-31

2015-12-31

4 515 305
24 660
35 887
28 641
2 563
654 750
5 261 806

3 105 181
28 762
15 400
34 134
7 689
0
3 191 166

2016-12-31

2015-12-31

194 951
540 216
3 262 436
517 702
4 515 305

180 867
71 715
2 581 599
271 000
3 105 181

2016-12-31

2015-12-31

17 000
24 264
33 227
5 833
80 324

37 775
86 579
0
0
124 354

2016-12-31

2015-12-31

45 250
14 218
0
22 781
40 000
8 248
0
130 497

68 157
21 415
1 803
29 625
20 000
11 644
449
153 093

NOTER TILL BALANSRÄKNING
Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Hyra
Upplupna lönebidrag från Arbetsförmedlingen
Kreditfaktura från Fora
Tidnings prenummeration

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Upplupna semesterlöner
Upplupna sociala avgifter på semesterlöner
Upplupna elkostnader
Upplupna redovisningskostnader
Upplupna revisionskostnader
Upplupna löneskatter på pensionskostnader
Upplupna telefonkostnader

Not 11 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Några väsentliga händelser har inte inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Malmö den________________

Khalil Zeidan
Styrelseledamot

Mohammed Abdelrazek
Styrelseledamot

Maher Habta
Styrelseledamot

Hanan El Refai
Styrelseledamot

Rami Alyousif
Styrelseledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den ___________________

Lars Stark
Auktoriserad revisor
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