Ekonomisk redovisning
samt revisionsberättelse
för verksamhetsåret 2017

Resultaträkning

Balansräkning

Belopp i kr
Not
2017
Belopp i kr
31 dec
		
		2017
		
Verksamhetens intäkter
TILLGÅNGAR
Medlemsavgifter
1
27 050
Insamlade medel
2
81 127
Omsättningstillgångar
Övriga intäkter
3
3 750
Bank och kassa		
9 304
		
111 927
Summa omsättningstillgångar		
9 304
Ändamålskostnader		
Bidrag till Krousar Thmey
4
102 976
SUMMA TILLGÅNGAR		
9 304
Administration
5
1 092
Övriga kostnader
6
3 452
EGET KAPITAL OCH SKULDER
		
107 520
Eget Kapital		
4 897
Årets resultat		
4 407
Årets resultat		
4 407
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
9 304
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Noter
Not 1. Medlemsavgifter
Medlemsavgiften har varit 150 kr för 12 månader och
föreningen hade vid årets slut 179 betalande medlemmar. Föreningen har också 5 stödmedlemmar, varav en
betalat medlemsavgift på 500 kr. Övriga stödjer oss på
andra sätt.
Not 2. Insamlade medel
Några medlemmar har valt att månatligen ge en gåva till
föreningen. Föreningen har också tagit emot flera spontana gåvor av såväl medlemmar som andra.
Insamlingsbössor står utplacerade hos bland annat våra
stödjande företag. På Ödåkra Uteplantor har man dessutom låtit deltagare i kurser lämna sin kursavgift i våra
insamlingsbössor. Bössorna har under året inbringat
sammanlagt 8 696 kronor.
Bland insamlade medel finns också intäkter från Butiksloppis med 26 836.
Not 3. Övriga intäkter
Summan övriga intäkter gäller måltid i samband med
årsmötet 2017 (3 750 kr)
Not 4. Bidrag till Krousar Thmey
Under året har vi skickat pengar vid två tillfällen till Krousar Thmey. Båda gångerna har pengarna varit destinerade till specifika ändamål. Av våra sända medel tas inga
administrationskostnader ut av Krousar Thmey.
Totalt har vi under året bidragit med 102 976 kr.

Pengarna har använts till:
• Reparation av taket på skolan i Kampong Cham
• Inköp av bänkar och bord för barnen att äta vid i det 		
skyddade boendet i Siem Reap
• Nytt tvättställ för barnen i Takmaos skyddade boende
• Byte av skadade fönster på skolan för döva och blinda
barn i Phom Penh
• Reparation av elsystemet på skyddade boendet i 		
Siem Reap
• Tre skåp till skolan i Kampong Cham: ett för pojkar, ett
för flickor och ett för sportutrustning
• Bänkar till klassrum för hörselskadade elever på
skolan i Battambang
• Ny gasbrännare till Familjehem 1 i Battambang och 		
familjehemmet Kpop Veng
• Nya madrasser till det skyddade boendet i Takmao
• Takfläktar till sovrummen på boendet i Takmao
• 11 cyklar till barnen i familjehem 1 i Battambang,
familjehem 1 och 2 i Kampong Cham och till familje-		
hem 1 och 2 i Siem Reap.
• Renovering av pojkarnas rum på boendet för gatubarn
i Siem Reap
• Reparation av toaletterna på skolan i Siem Reap
• Reparera cementgången vid entrén till till familjehemmet i Battambang
• Nytt balkongräcke på gatubarnscentrat i Takmao
• Vitkalka väggarna på skolan i Kampong Cham
• 20 st jackor till barnen på gatubarnscentrat i Poipet
• Skolbänkar för hörselskadade elever i skolan i
Battambang
• 30 madrasser, 40 myggnät och 50 kuddar till skolan i 		
Kampong Cham
• Målarfärg till gatubarncentret i Poipet
Not 5. Administration
Våra administrativa kostnader begränsas till porto (425
kr) och bankavgifter (667 kr). Bankavgifterna är dels
avgift vid utlandsbetalningar och dels avgift till bankgirot
för inbetalningar.
Not 6. Övriga kostnader
Kostnad för måltid i samband
med årsmöte
Hemsidans domänavgift

1 875
1 577

Totalt övriga kostnader

3 452

Revisionsberättelse
Till årsmötet i föreningen Ny Familj Kambodja
Org nr 802451-6182

Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskaperna och förvaltningen av föreningen.
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvalt¬ningen på grundval av vår revision.
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Ny Familj – Kambodja verksamhetsåret 2017.
Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan.
Årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning och styrelsens
ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens stadgar.
Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.
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