ÅRSREDOVISNING

2016

802420-5968

Styrelsen för Love and Hope, med säte i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2016.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

Föreningen är en icke vinstdrivande insamlingsorganisation på kristen värdegrund där vi tror på alla
människors lika värde. Enligt våra stadgar arbetar
vi med:
-

Rädda människor som fallit offer för
trafficking och barnsexhandel
Lokalisera och hjälpa de som ligger i
riskzonen att bli offer för trafficking och
sexslaveri
Hjälpa räddade människor med ett hem,
mat, vård och utbildning
Motverka orsakerna till att människor
riskerar att bli offer för trafficking och
sexslaveri
Hjälpa lokala samhällen i fattigdom och
nöd
Bedriva information och opinionsbildning
i frågor som rör trafficking och sexslaveri
Stödja forskning och utbildning inom 		
trafficking och sexslaveri
Mottaga medel, gåvor et cetera för ovan
nämnda verksamheter eller för invester
ing i fast egendom, inventarier och utrust
ning för att brukas till samma verksamhet,
men på längre sikt

Vi har sedan starten 2010 stadigt ökat vårt engagemang och arbete för att rädda och hjälpa
barn och kvinnor som hamnat, eller riskerar att
hamna, i sexslaveri. Under kalenderåret 2016
upplevde vi en sällan skådad utveckling och fick ett
stort genomslag i bland annat TV och press. Att bry
sig och försöka stoppa dessa fruktansvärda övergrepp är något som svensken fått upp ögonen för.
Under 2016 samlade vi totalt in cirka 32 miljoner
kronor. Detta visar på ett otroligt engagemang
och vi är ödmjukt tacksamma för möjligheten att
kunna rädda ännu fler barn och kvinnor samt utöka
arbetet.
Vi har sedan 2014 haft en långsiktig plan för att
kunna bygga en LoveNepal Children Village i
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Nepal. Överskott från tidigare år har därför sparats
för att kunna genomföra bygget. Totalt hade vi
ackumulerat 12 MSEK för denna satsning. Våra
planer var långt gångna. Ritningar, planering och
projektering var klar. Vi hade köpt in en tomt under
2015 för drygt 5,5 MSEK och de första spadtagen
var på gång. Tyvärr var vi tvungna att avstyra detta
då vi fann maktmissbruk och otillfredsställande
ledarskap hos den lokala partnern i Nepal. Vi är
tacksamma att vi identifierat detta i tid och kunnat
avstyra projektet.
Vi har efter egen erfarenhet funnit det bättre att
arbeta med lite mindre enheter i olika geografiska
delar och istället för att koncentrera verksamhet så
sprider vi ut och expanderar med mindre centra.
Andra väsentliga händelser under året är att vi valt
att lägga ut ekonomifunktion till ett professionellt
externt bolag. Vi har valt att avbryta samarbetet
med en av våra partner, Light House Foundation
Nepal (LHFN) som en följd av otillfredsställande
ledarskap. För övrigt kan vi nämna namnändringen
på organisationen från LoveNepal till Love and
Hope. Vårt namnbyte började tas upp på olika
ledningsmöten redan under 2014. Först sommaren
2016 tog vi ett beslut om att påbörja arbetet för
ett namnbyte. Vi satte en deadline till december
2016. Namnet LoveNepal begränsade oss till en
nation. När vi såg de enorma behov att hjälpa
människor som lever i sexslaveri i andra länder
kände vi att namnet hindrade oss. Därför valde vi
efter en lång process att ändra namn till Love and
Hope. Namnbytet innebär inte att vi lämnar Nepal,
utan breddar arbetet till fler länder. Verksamheten
fortsätter att växa och vi är mycket glada att kunna
bredda vårt arbete till flera länder och regioner.
Vi har också inlett ett samarbete med en Second
Hand-butik i Märsta som ger av sitt överskott till
oss.

FINANSIERING AV VERKSAMHETEN

Det är huvudsakligen via gåvor från privatpersoner
samt fadderbidrag som vi finansierar vår verksamhet. Framförallt bedriver vi insamling genom
sociala medier och genom fadderbrev, men vi tar
även emot gåvor från företag, kyrkor och Second
Hand-butiker med flera. Gåvor har också inkommit
via SMS samt via Swish.
Styrelsens arbete har under året bestått i att utveck-

la organisationen och hitta fler potentiella länder/
regioner där vi kan hjälpa fler från trafficking.
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden
under året. Föreningen hade vid årets slut 17
medlemmar.
STYRELSE
Andreas Stark, ordförande
Anders Romhagen, vice ordförande
Caroline Larsson, sekreterare
Mikael Alfvén, ledamot
Ing-Marie Alfvén, ledamot
Emma Larsson, ersättare
Peo Öqvist, ersättare
REVISOR
Auktoriserad revisor Erik Lagerqvist, Vägkartan AB.
SVENSK INSAMLINGSKONTROLL
Love and Hope innehar 90-konto, vilket innebär att
vi följer de av Svensk Insamlingskontroll uppsatta
reglerna. Love and Hopes 90-konton är följande:
PG: 900506-7 och 900523-2
BG: 900-5067 och 900-5232
Swish: 123 900 5067

För 200 kr kunde man köpa ett gåvobevis som
omvandlades till mat, mediciner, hygienartiklar, presenter, filtar med mera. Responsen var
överväldigande och vi fick tillsammans med lokala
partners möjligheten att hjälpa mellan 10 000–11
000 människor i Bangladesh, Burma, Indien, Nepal, Sri Lanka och Thailand. Detta blev den största
satsningen vi någonsin genomfört.
FRAMTIDA UTVECKLING
Vi planerar att öka antalet barn och kvinnor som
vi hjälper. Vi ser att det kurativa arbetet fungerar
men vi ser även ett behov av preventivt arbete. Vår
ambition är att ständigt kunna sträcka ut handen
för att kunna hjälpa ytterligare barn eller kvinnor i
behov. Vi tittar efter fler länder och regioner där vi
kan påverka och där vår hjälp kan göra stor skillnad. Att kunna erbjuda hjälp till familjer så de inte
”säljer” sina barn, ge bebisarna som måste växa
upp på bordellområdena en framtid och vara med
och sprida kärlek och hopp mitt i en trasig värld.

JUL-NYÅRSSATSNING
Under den senare delen av hösten marknadsförde
vi kampanjen En meningsfull julklapp i Sverige.
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VERKSAMHETSLÄNDER
INDIEN
Under året har vi tillsammans med en lokal
organisation startat en skola i det fattiga teplantage-området i norra Indien. I detta område råder
stor fattigdom då teplantage som gett arbete är
nedlagda. Detta har fått till följd att det rapporteras
om tusentals barn som sålts in i bordellverksamheten. Vi har startat en skola i detta område som tar
emot cirka 300 barn. De får förutom undervisning
ett mål mat varje dag.
Vi har även tagit över finansieringen för en skola i ett djungelområde i norra Indien. Denna skola
renoverar vi och bygger ut. Förutsättningarna liknar
dem i skolan ovan och familjerna måste erbjudas
hopp och utbildning annars dras deras barn in i
sexslaveriet. Här hjälper vi 42 barn med mat och
utbildning.
I norra Indien driver vi tillsammans med en lokal
organisation ett hem för 15 flickor. Vissa av dem
var utnyttjade och alla var i riskzonen att hamna i
sexslaveri. Vi hjälper dem med mat, boende och
skolavgifter.
I Delhi samarbetar vi med en lokal organisation
som genomför räddningsaktioner. Under 2016 var
vi med och finansierade räddningen för cirka 50
barn och kvinnor som sedan placerades i befintliga
barnhem eller hos familjer i Nepal och Indien.
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NEPAL
Vi har verkat i Nepal under snart 7 år och processen att hitta en ny partner och avsluta med den
gamla har varit en smärtsam process. Vi ser dock
att flera andra organisationer också valt att avsluta
sitt samarbete med Light House Foundation Nepal.
Under 2016 har vi hjälpt cirka 350 barn (främst
flickor) med mat, boende och utbildning. Dessa
barn har varit i riskzonen att hamna i trafficking,
vissa av dem har varit fast som sexslavar. De har
fått medicinsk vård och terapeutisk hjälp att bearbeta sina upplevelser för att kunna komma vidare i
livet. Flertalet av flickorna är från badifolket. De är
daliter, kastlösa. Genom historien har de utnyttjats
och värderats lägre än djur. Denna grupp är så
marginaliserad och förtryckt att vi saknar ord. De
har vi valt att hjälpa och lägga fokus på.

BANGLADESH
Under slutet av 2016 valde vi att börja etablera
oss i Bangladesh, ett av världens fattigaste länder.
Den synliga bordellverksamheten finns och
samtidigt växer den så kallade flooting market
kraftigt. Många mycket unga, främst flickor, blir
sålda, lurade eller våldtagna och sedan har de i
princip mycket svårt att värja sig för sexindustrins
framfart. En stor andel av flickorna smugglas över
gränsen till Indien och där är de papparsslösa och
utan grundläggande rättigheter. Vi har rekryterat
lokala medarbetare och planerar att rädda flickor
från gränsområdena och ge dem en ny möjlighet
i livet. Vi etablerar ett centrum i huvudstaden och
därifrån kommer vi sedan fortsätta att växa. Dagligen lyckas bengaliska flickor fly från bordeller i
Indien tillbaka till Bangladesh och här vid gränsen
kommer vi erbjuda en utväg. Vi hjälper till med ett
säkert boende, mat, läkedom och utbildning.

SRI LANKA
Under slutet av 2016 kunde vi med glädje även
påbörja arbetet på Sri Lanka. Sri Lanka är ett land
som drabbats hårt av inre stridigheter och där landet historiskt sett varit känt för sin människohandel
med pojkar. Här har mycket av sexslaveriet gömts
under en vacker fasad. Det blodiga inbördeskriget
och att handeln i stor utsträckning är med små
pojkar gör att vi ser att vi kan göra stor skillnad. På
Sri Lanka kommer vi initialt ha en kapacitet för att
ta hand om 50 flickor och pojkar, under 2017, i
samarbete med en lokal partner.

SVERIGE
I Sverige har vi arbetat med insamling och opinionsbildande. Under verksamhetsåret har vi etablerat samarbeten med Global Aid för arbetet i Indien samt med Generation of hope för arbetet på Sri Lanka och
i Bangladesh. Det har varit stor aktivitet i Sverige där vi hållit åtskilliga (60+) föreläsningar och presentationer om trafficking i allmänhet och vårt arbete i synnerhet. Opinionsbildning har skett i sociala medier,
TV och i tidningsartiklar samt fysiska möten med beslutsfattare så som justitieministern och folkvalda
politiker. Vi har haft ett oerhört genomslag på Facebook och kan bara nämna att vi 1 januari 2016 hade
10 632 följare medan vi 31 december 2016 hade 123 975 följare. Detta har medfört att så många ögon
har öppnats i Sverige gällande frågor som rör sexslaveri och trafficking.
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FLERÅRSÖVERSIKT
Allmänna förutsättningar

2016

2015

2014

2013

Resultat och ställning (tkr)
Balansomslutning
Verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader

23 709
31 912
17 221

7 892
18 550
16 593

5 374
12 107
8 016

1 481
8 277
9 222

Förändringar i eget kapital
Belopp vid årets ingång

Ändamålsbest. medel
4 000 000

Årets resultat

Balanserat
kapital
3 399 823

Summa
kapital
7 399 823

14 652 225

14 652 225

Utny. av ändamålsb. medel
Ändamålsbest. av medel

-4 000 000
13 816 490

4 000 000
-13 816 490

0
0

Belopp vid årets utgång

13 816 490

8 235 558

22 052 048

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Förslag till disposition av föreningens vinst
Till föreningsstämmans förfogande står
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Årets vinst

3 399 823
4 000 000
14 652 225
22 052 048

Styrelsen föreslår att det ansamlade överskottet
disponeras så att i ny räkning överföres

22 052 048

Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel

8 235 558
13 816 490
22 052 048

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
tilläggsupplysningar.
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RESULTATRÄKNING

2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

1 500
31 912 356
93 911
32 007 767

0
18 550 077
358 242
18 908 319

-14 350 905
-1 453 616
-1 416 928
-17 221 449

-14 586 564
-1 074 650
-931 718
-16 592 932

14 786 318

2 315 387

Resultat efter finansiella poster

39 379
-173 472
-134 093
14 652 225

32 042
-2 172
29 870
2 345 257

Resultat före skatt

14 652 225

2 345 257

Årets resultat

14 652 225

2 345 257

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Övriga verksamhetsintäkter
Verksamhetens kostnader
Ändamålsbestämda kostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Not

1

2
2
2

3
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BALANSRÄKNING

2016-12-31

2015-12-31

893 756
233 501
11 528
1 138 785

51 000
182 427
0
233 427

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

22 570 446
23 709 231

7 658 802
7 892 229

SUMMA TILLGÅNGAR

23 709 231

7 892 229

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
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Not

BALANSRÄKNING

2016-12-31
2015-12-31
Not		
			
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 			
Balanserat kapital
8 235 558
3 399 823
Ändamålsbestämda medel
13 816 490
4 000 000
Summa eget kapital
22 052 048
7 399 823

4

Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder
295 496
0
Aktuella skatteskulder
40 229
90 732
Övriga skulder
140 907
59 025
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
1 180 551
342 649
Summa kortfristiga skulder
1 657 183
492 406
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

23 709 231

7 892 229

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Love and Hope Årsredovisning Org.nr 802420-5968

9

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
REDOVISNINGS- OCH
VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med
årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Övergången har gjorts enligt
föreskrifterna i K3. För att möjliggöra meningsfull
jämförelse med föregående år har samtliga poster i
resultaträkningen, balansräkningen, kassaflödesanalys samt noter räknats om för jämförelseåret.
Uppgifterna i flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen har inte räknats om.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de
beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till
anskaffningsvärden där inget annat anges.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de
erhålls. En gåva som intäktsförts redovisas antingen
som en tillgång eller en kostnad beroende på om
gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.
I de fall organisationen lämnat en ersättning för att
erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Övriga intäkter
Övriga intäkter är intäkter som inte är primära för
organisationen. Med övriga intäkter avses främst
försäljning av böcker.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som
organisationen 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.
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Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Organisationen har kostnader, så kallade samkostnader, som är gemensamma för ändamåls-,
insamlings- och administrationsfunktionerna. Vanliga gemensamma kostnader är IT, ekonomifunktion
och lokalhyra.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan
hänföras till organisationens uppdrag enligt dess
stadgar. Hit räknas även de till ändamålskostnaderna fördelade gemensamma kostnaderna (samkostnaderna). Kostnader för administration som
uppstår som en direkt följd av en aktivitet/projekt,
som uppföljning och rapportering, inom ändamålet
räknas till ändamålskostnader.
Insamlingskostnader
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att
generera externa intäkter, det vill säga direkta kostnader för insamlingsarbetet. Här ingår kampanjer,
reklam, annonser, lönekostnader i relation till
insamling, utskick och liknande aktiviteter.
Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs
för att administrera organisationen och utgör en
kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Love
and Hope har valt att redovisa samtliga personalkostnader för ledning, ekonomi och HR-avdelningen som administrationskostnad. Andra kostnader
som klassificeras som administration är revision,
administrativa system, försäkringar, kontor och
lokalkostnader, tryckmaterial och porto.
Ersättning till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner,
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt
med att de anställda utför tjänster.
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats
som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år
pensionen tjänas in.
Ändamålsbestämda medel
Som ändamålsbestämda (öronmärkta) medel inom
eget kapital redovisas insamlade medel där givaren eller styrelsen angett de ändamål som medlen
ska användas till men ännu ej utnyttjats.

NOTER
Not 1 Erhållna gåvor
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Gåvor privatpersoner
Gåvor företag
Summa

Not 2 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda
Kvinnor
Män
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inklusive pensionskostnader
Löner och andra ersättningar
Sociala kostnader och pensionskostnader
(varav pensionskostnader)
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader
Not 3 Räntekostnader och liknande resultatposter

Valutakursförluster
Räntekostnader
Övriga finansiella kostnader

2016

2015

29 422 115
2 490 241
31 912 356

18 256 777
293 300
18 550 077

2016

2015

3
5
8

2
4
6

2 322 771
829 427
(93 824

1 661 482
596 057
72 000)

3 152 198

2 257 539

2016

2015

167 761
5 333
378
173 472

0
2 172
0
2 172

*Valutakursförluster avser konto i NOK där den norska valutan minskat i värde under året.
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