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Verksamhetsberättelse
2021 har liksom föregående år präglats av Covid-19 och Tuki Nepals verksamhet, i såväl Nepal
som i Sverige, har fått anpassas till verkligheten av hälsoutmaningar och restriktioner. Inga
resor har kunnat göras till Nepal och det är nu mer än 2 år sedan någon från Tuki Nepal
besökte Nepal och de projekt vi bedriver där. Vi har alltså inte kunnat kolla upp våra projekt
genom fysisk granskning på plats sedan november 2019 utan har fått lita till bilder, filmer, mail
och samtal med vårt nätverk i Nepal. Men våra projekt har löpt på och av den information vi fått
fungerar de bra.
Tuki Nepals hälso- och sjukvårdsprojekt har fungerat bra under året och har kompletterats med
en ”Covid-19 health-camp” i området runt sjukstugan som föreningen driver. Sjukstugan i
Jyamrung har varit öppen hela året, alltså även under den lock-down av samhället som gjordes
under vår och sommar.
Även under 2021 har skolorna ute på landsbygden varit delvis stängda under året liksom de
statliga skolorna i städerna. Privata skolor har tidvis drivit digital undervisning i skolor där
eleverna har tillgång till egna datorer. Det innebär alltså att skolelever och studenter under
ytterligare ett år har missat en del av sina studier och att examinationerna blivit försenade. Tuki
Nepal har under året fortsatt sponsringen av, såväl skolelever i klass 1 - 10 som av flickor i Plus
2 (gymnasieutbildning).
Tuki Nepal beviljades 2020 fortsatt 90-konto under en 2-årsperiod och har därför inte behövt
ansöka om förlängning under året. Kraven på noggrann redovisning av föreningens verksamhet
har inneburit att Tuki Nepal under året stärkt dokumentationen av våra projekt, såväl
innehållsmässigt som ekonomiskt.
Under 2021 har Tuki Nepals verksamhet kontinuerligt redovisats i 6 nyhetsbrev till medlemmar
och sponsorer samt med många inlägg på Facebook Tuki Nepal Society Sweden. Föreningens
webbsida www.tukinepal.org har tyvärr uppdaterats dåligt under året och en ny sida kommer att
lanseras under våren 2022.

Här följer en kort sammanfattning av våra projekt:

Återuppbyggnaden samarbetet med Build Up Nepal
Under 2021 har återuppbyggnaden framför allt inriktats på skolor och på det projekt vi kallat
”Leave no one behind”. Detta projekt har inneburit att bygga hus till fattiga familjer som ännu, 6
år efter jordbävningen, inte haft möjlighet att bygga sig ett nytt hus. Flera av de projekt som
påbörjades under 2020 och tidigare har slutförts under 2021, som skolan i Dang och byn
Satbote. Flera nya projekt, även utanför jordbävningsområdet, har påbörjats som t e x
uppbyggnad av byarna Mushar Basti, Tanahun och Pathari. Totalt har Tuki Nepal varit med och
finansierat drygt 50 hus som byggts klart under 2021 och fler hus är under uppbyggnad.
Ett nytt projekt har startats tillsammans med Ramboll Foundation och Build up Nepal, där 25
entreprenörer skall stödjas att starta små byggföretag och börja bygga i sina byar.
Samarbetet med Build up Nepal fungerar fortsatt mycket bra och vi har fått fin återkoppling på
hur våra insamlade pengar har använts. Build up Nepal har haft svårt att få igång nya projekt
under året då beslutsprocessen hos myndigheterna har tagit extra lång tid p g a Covid-19.
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Skolverksamheten
Tuki Nepal har under året sponsrat 184 elever i 21 skolor i Dhading distriktet. Det är en ökning
med 5 elever sedan 2020. Denna ökning beror på att Covid-19 situationen har inneburit att ett
en del familjer har fått ekonomiska svårigheter och inte klarat att betala den kostnad det
innebär att ha ett barn i skolan. Vår samarbetsorganisation Tukee Nepal Samaj har då sett till
att barnen fått fortsätta skolan genom att betala de aktuella kostnaderna.
Tuki Nepal har tidigare beslutat att minska antalet sponsrade barn eftersom de flesta familjer
numera klarar av kostnaden för att låta barnen gå i skolan. Men Covid-19 situationen har försatt
många familjer i ett sämre ekonomiskt läge varför Tuki Nepal troligen får räkna med att fler barn
behöver hjälp den närmaste tiden.
Projektet med extraundervisning har delvis fungerat under året vid en av skolorna. Men barnen
har inte fått stöd under hela skolåret utan endast månaderna innan examinationen har ägt rum.

Sjukstugan och sjukfonden
Sjukstugan har fungerat mycket bra under hela 2021. Det arbetar fortfarande bara 3 personer
vid sjukstugan, två med medicinsk utbildning samt en vaktmästare. Efter diskussioner med
Tukee Nepal Samaj har vi beslutat att det tillsvidare räcker med denna personal.
Personalen har under året drivit sjukstugan på ett utmärkt sätt, såväl vad gäller primär vård av
patienter, som förebyggande arbete och skötsel av lokalerna. De har också axlat ansvaret med
att förebygga smittspridning av Covid-19 på ett föredömligt sätt trots små resurser. Under
försommaren genomförde personalen en mobil health-camp i hela dalgången med syfte att
informera om Covid-19 och hur man undviker smitta samt att behandla alla typer av sjukdomar
men med fokus mot Covid-19. Health-campen pågick under en månads tid och Tuki Nepal
samlade under tiden in pengar för att finansiera hyran av bil och chaufför samt vårdpersonalens
löner och medicin.
En stor del av befolkningen i området har vaccinerats mot Covid-19 under året och
smittspridningen var inte särskilt hög under det andra halvåret av 2021. Sjukstugan fick då även
tillstånd att testa patienter för Covid-19.
Den årliga genomgången av skolelevernas tänder, liksom den läkarundersökning av skolbarnen
som påbörjades innan pandemin, har inte kunnat genomföras under 2021.
Tuki Nepals sjukfond har under året finansierat behandling av 15 patienter i Dhading-området
samt medicin till ett par barn i byn Majhugaun.

Mikrofinansiering
Mikrofinansieringsprojektet har under året varit självgående och kvinnorna klarar nu själva att
driva projektet vidare.
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Projekt Flickors högre utbildning
Tuki Nepal har under 2021 finansierat 7 flickors gymnasieutbildning (Plus 2).

Indhus Barnhem
Barnhemmet lades ned under juni 2021 p g a att kvinnan som drivit det, Indhu Risal, inte längre
orkar med att ta hand om 6 tonåringar. Hon är gammal och sjuk.
Tillsammans med Tuki Nepal har Indhu Risal försökt hitta bra lösningar för de 6 kvarvarande
barnen. I första hand genom släktingar och då det inte fungerat har Tuki Nepal gått in och
ordnat med bostad och skolgång för barnen. 5 av barnen behöver hjälp och stöd under
ytterligare några år och Tuki Nepal har kontakt med dem via messenger och står för
kostnaderna för mat, husrum och skolkostnader. Föreningen samarbetar i detta med Build up
Nepal som genom ett avtal sköter de ekonomiska transaktionerna åt oss. Vi har även fått hjälp
av Föreningen Gatubarn Nepals nepalesiska socialarbetare som träffat och att ordnat det
praktiska för ungdomarna.
Tuki Nepal räknar med och har ekonomiska förutsättningar för att hjälpa alla 5 barn genom
skolan t o m klass 12. I två fall har vi särskilda sponsorer för universitetsutbildning.

Arbetet i Sverige
Tuki Nepal har under året haft 121 betalande medlemmar.
130 kontinuerliga givare har bidragit till vår basverksamhet samt ytterligare ett stort antal
personer via swish vid olika insamlingar. Dessutom har vi mottagit flera större donationer till
särskilda projekt som ”Leave no one behind” samt byggande av skolor och hus. Sammantaget
har antalet faddrar/ sponsorer varit ungefär detsamma som föregående år, medan de större
donationerna ökat.
Föreningen genomförde ett ”digifysiskt” medlemsmöte under hösten. Årsmötet i mars blev ett
alltigenom digitalt årsmöte. Inga andra möten har genomförts p g a Covid-19 restriktioner.
Inför julen gjordes en insamling för att utrusta sjukstugan i Jyamrung med en ambulans.
Insamlingsmålet var högt uppställt och donationerna många så målet att köpa in och utrusta en
ambulans uppnåddes!
På Tuki Nepals insamlingssida www.tukinepal/fundraiser har under året några nya insamlingar
startats och några gamla ligger kvar. Insamlingen för att bygga en ny skola i Pratapur i
sydvästra Nepal genomfördes under hösten och nådde snabbt målet på 1 miljon kronor.

Projekt fadderresor/ arbetsresor
Ingen fadderresa eller projekt-resa har kunnat genomföras under 2021 p g a reserestriktioner
gällande Covid-19. Det innebär att ingen från Tuki Nepal varit på plats sedan i november 2019.
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Styrelsen för Tuki Nepal Society Sweden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2021.

Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Allmänt om verksamheten
Om organisationen
Tuki Nepal Society Sweden (Tuki Nepal) är en fristående, partipolitiskt och religiöst obunden
förening. Föreningens syfte är att stödja utvecklingen av småskaliga organisationer, företag och
projekt inom området hållbar utveckling i Nepal. Föreningen bildades 2005 och drivs av en
ideellt arbetande styrelse samt arbetsgrupper bestående av engagerade medlemmar.
Tuki Nepal arbetar med långsiktiga projekt för en hållbar framtid i de byar man är involverade i.
Föreningen fokuserar främst på utbildning och sjuk- och hälsovård, men driver även flera andra
projekt såsom återuppbyggnad efter jordbävningen 2015 och mikrofinansiering.
Tuki Nepal arbetar nära byborna och anpassar sig efter deras livsvillkor och värderingar. Vi gör
ingenting utan deras medgivande och de flesta projekten vi varit involverade i har initierats av
byborna själva. Men naturligtvis styr vi våra projekt i en hållbar och långsiktig riktning.
Tuki Nepal driver också informationsverksamhet kring de villkor miljoner människor lever under
i det fattiga och svagt utvecklade Nepal.
Föreningen bedrivs utan vinstsyfte och allt överskott går till verksamheten i Nepal.
Syfte och ändamål
Föreningens syfte, att verka för en hållbar utveckling i Nepals bergsbyar, innebär att Tuki Nepal
fokuserar på utbildning, sjuk- och hälsovård samt återuppbyggnad efter jordbävningen 2015.
Tillgång till rent vatten, tillräckligt med näringsriktig mat samt säkra hus att bo i är själva
förutsättningen för att kunna leva ett tryggt liv. Utbildning och sjuk/hälsovård är grunden för att
samhällen ska kunna utvecklas i en demokratisk och hållbar riktning.
Tuki Nepals huvudsakliga arbete i Sverige är att samla in pengar till projekten i Nepal samt att
informera om människors levnadsvillkor och våra utvecklingsprojekt i Nepal.
Tuki Nepals verksamhet i Nepal ska bidra till att:
- ge utbildning och arbete till utsatta grupper som fattiga, lågkastiga och kvinnor;
- verka för ökad kunskap och förståelse mellan de svenska och nepalesiska folken;
- ge möjlighet till kulturell och personlig utveckling genom utbytesresor mellan länderna för
föreningens svenska medlemmar och deltagarna i de verksamheter vi stödjer i Nepal;
- verksamheten byggs för att garantera en nära personlig uppföljning av de verksamheter vi
arbetat med genom regelbundna och personliga besök i Nepal.
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Påverkan av Covid-19 på Tuki Nepals verksamhet
Tuki Nepal har under 2021 fått anpassa sin verksamhet till den rådande pandemin och de
restriktioner som funnits för att förhindra smittspridning. I Sverige handlar det främst om att man
inte kunnat arrangera några fysiska event eller informationsträffar och därmed har denna kanal
till insamling av pengar försvunnit. Istället har föreningen använt sig mer av digitala medier för
insamling, något som har fungerat ganska bra.
Då det gäller Tuki Nepals verksamhet i Nepal har de långsiktiga projekten inom områdena
utbildning, hälsa- och sjukvård samt återuppbyggnad kunnat genomföras som vanligt.
Den kontroll av projekten i Nepal som Tuki Nepal brukar göra en eller flera gånger om året
genom att någon/ några från föreningen, på egen bekostnad, reser till Nepal och besöker de
olika projekten, har inte kunnat göras. Istället har vi bett våra samarbetspartners om fylligare
rapporter med bilder eller videos. Styrelsen anser att dessa rapporter varit tillfredsställande och
känner ingen oro för hur projekten fungerar.

Plan för att främja målen under 2021
Tuki Nepals verksamhet har också under 2021 i mycket präglats av pandemin Covid-19. Den
omprioritering mot hälsa- och sjukvård som gjordes 2020 har legat fast och inom detta område
har Tuki Nepals verksamhet utvecklats och haft stor betydelse för de som omfattats av den.
Övriga projekt har kunnat drivas vidare även om de skolelever och studenter vi sponsrar, med
all säkerhet fått en sämre utbildning under året, än de skulle haft utan Covid-19 pandemins
härjningar.
Koncentrationen från Jyamrung-området till byar i fattigare och mer utsatta områden går sakta
framåt, främst genom Bygg upp Nepal projekten.
Den traditionella verksamheten med fokus på utbildning och hälsa- och sjukvård, bedrivs som
tidigare, vilket betyder att insamlade bidrag till 100% används i projekten och att administrativa
kostnader bekostas av medlemsavgifterna.
Insamlingsintäkterna ligger en bra bit höge än för 2020. Detta beror till stor del på några större
donationer till särskilda projekt och till att insamlingssidan på www.tukinepal.org fungerat
mycket bra,
Tuki Nepal har under hela år 2021 haft 90-konto. Detta har gynnat såväl våra basprojekt kring
utbildning och hälsa- och sjukvård som återuppbyggnadsprojekten.
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Ur Tuki Nepals verksamhetsplan för 2021:

Sjuk- och hälsovård vid sjukstugan i Jyamrung
Vi strävar fortfarande efter att överlämna driften av Sjukstugan till staten, men situationen med
pandemin gör att frågan inte är möjlig att driva effektivt för närvarande. Men vi ser ett ökat
samarbete mellan Sjukstugan och distriktssjukhuset i Dhading, något som är lovande inför ett
överlämnande.
- Att fortsätta driva sjukstugan i Jyamrung under 2021.
- Att särskilt stödja verksamhetens inriktning i pandemi-tider (skyddsutrustning, vaccin etc)
- Att genomföra Health Camps med hälso- och tandundersökning för skolbarn.
Tuki Nepal har lyckats med målsättningen att fortsätta driva sjukstugan i Jyamrung och särskilt
stödja inriktningen kring att förebygga Covid-19. Däremot har inte läkar- och tandläkarundersökningen av skolbarnen kunnat genomföras p g a Covid-19 restriktioner.
Föreningen har också misslyckats med insamlingsmålet att skaffa fler sponsorer till sjukstugan.

Återuppbyggnad och försörjningsmöjligheter
Under 2021 kommer Tuki Nepal fortsätta att ekonomiskt och konsultativt stödja Build up Nepals
arbete med att utbilda och stödja lokala entreprenörer/byggare och arbetet med att bygga
jordbävningssäkra bostadshus.
Vi kommer därför stödja projektet ”Leave no one behind”.
- Stödja återuppbyggnaden för de mest utsatta (Projektet Leave no one behind)
- Undersöka möjligheterna att stödja projekt inom området Försörjningsmöjligheter (livelyhood)
Tuki Nepal har lyckats med att samla in pengar till återuppbyggnaden för de mest utsatta och
ett 50-tal hus har byggts under året.
Projekt inom Livelyhood har inte varit aktuella under pandemin
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Skolverksamhet och utbildning
Följande mål finns i verksamhetsplanen för 2021:
- Att stödja de svagaste barnen med sponsring av skolavgifter, materiel etc.
En översyn bör göras i Jyamrung 4 där vi kanske stödjer fler barn än vad som behövs i
dagsläget.
- Driva projektet Extraundervisning (inkl måltid) vidare.
- Stödja initiativ till skolutveckling i lärargrupperna.
Tuki Nepal har sponsrat 184 barn i 21 skolor under 2021. Det är en liten ökning jämfört med
föregående år och kan sägas vara en konsekvens av pandemin och dess restriktioner. Antalet
barn i skolan Jyamrung 4 har minskat under året något vi efterfrågat.
Målet med att samla in pengar till projekt Extraundervisning har endast delvis uppfyllts men
eftersom skolorna inte har genomfört projektet som planerat har pengarna räckt till.
Stödet till skolutveckling har inte prioriterats under pandemin.

Unga kvinnors utbildning
Målsättningen för året var att sponsra 2 flickor med Plus 2 utbildning. Målet är med råge uppfyllt
då Tuki Nepal sponsrat 7 flickor med Plus 2 utbildning.

Indhus barnhem
Förutsättningarna för barnen från barnhemmet har drastiskt förändrats under året i och med att
barnhemmet lades ner. Men de 6 barn/ungdomar som fanns kvar på barnhemmet säger sig har
en bättre situation idag än för ett år sedan. Tuki Nepal har gjort en plan för fortsatt stöd till 5 av
barnen under en längre tid.
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Arbetssätt och riktlinjer för vårt arbete.
Under de år (sedan 2005) föreningen arbetat i Nepal har några grundläggande principer varit
vägledande:
Vi arbetar för att bygga ett nära, personligt och utvecklat nätverk att arbeta tillsammans med,
såväl i Nepal som i Sverige. I Nepal samarbetar vi med ett fåtal organisationer som vi känner
väl till och har nära kontakt med.
Vi arbetar inte med personligt fadderskap. Föreningens faddrar stödjer våra projekt med
utbildning, hälsa och återuppbyggnad genom att bidra med en liten del till ett större projekt. På
detta sätt bidrar Tuki Nepal till att alla barn inom vårt verksamhetsområde går i skolan och att
den sjukstuga vi driver har den personal, medicin och verktyg den behöver.
Tuki Nepal följer upp alla projekt minst en gång per år genom personliga besök och
medlems-resor till Nepal. Vi följer även upp projekten genom kontinuerliga rapporter från de
olika projekten. Inga nya pengar betalas ut innan redovisning skett från våra samarbetspartners
i Nepal. För att garantera att våra insatser är kontinuerliga och långsiktiga görs varje år ett avtal
med den samarbetspartner vi har i projektet. Avtalen uppdateras varje år.
Arbetet i föreningen är helt ideellt och vi redovisar våra minimala administrationskostnader
årligen.
I Nepal är vår främsta samarbetspartner systerorganisationen Tukee Nepal Samaj, den NGO
(Non Governmental Organization) som startades samtidigt som Tuki Nepal Society Sweden,
men vi samarbetar även med det sociala företaget Build up Nepal (som vi varit med att starta
upp efter jordbävningen) samt Community Impact Nepal som också är den är en NGO.
Våra projekt har tidigare fokuserats på att bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av byn
Jyamrung i Dhading distriktet i mellersta Nepal. Men efter hand har våra projekt vuxit och vår
basverksamhet utbildning samt sjuk- och hälsovård omfattar nu 30 byar i området. Dessa
projekt omfattar stöd till skolutbildning för barn och ungdomar, miljöriktiga toaletter, elektrifiering
med elsäkerhet som målsättning, bygge och drift av en sjukstuga och alfabetisering för vuxna.
Sedan 25 april 2015 arbetar Tuki Nepal även i flera andra jordbävningsdrabbade distrikt med
återuppbyggnad, genom vår utförandeorganisation Build up Nepal. Detta arbete omfattar
utbildning i hur man bygger jordbävningssäkert samt igångsättning och stöd till bybor som vill
bygga sina hus, skolor och sjukstugor på ett nytt och jordbävningsresilient sätt. Build up Nepal
kontrollerar också att allt blir rätt under byggnationen och slut besiktigar husen.
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Förvaltning
Föreningens styrelse har under året bestått av 8 ledamöter, inklusive ordförande. Inget arvode
har utgått till ledamöterna.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten, ett medlemsmöte och ett ordinarie
årsmöte.
Tuki Nepal har under 2021 gett ut 6 nyhetsbrev om vår verksamhet till våra faddrar och
sponsorer. Dessutom har vi haft ett stort antal inlägg på Tuki Nepals Facebook sida samt viss
uppdatering på vår webbsida.
Ingen av Tuki Nepals svenska arbetsgrupper har varit aktiva under året.
Valberedningen har under året bestått av Gordon Gunnarsson.
Tuki Nepal har 90-konto och står därmed under kontroll av Svensk Insamlingskontroll och
revideras av en auktoriserad revisor. Föreningen har därför haft såväl en föreningsrevisor, Lars
Söderås som den auktoriserade revisorn Daniel Nilsson från revisionsbyrån Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB.

Föreningen har sitt säte i Växjö.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Covid-19 fortsätter att drabba världen även under 2022 men förhoppningsvis kommer
pandemin att övergå till en icke-samhällsfarlig sjukdom under året. Tuki Nepal kommer att följa
de restriktioner som påbjuds fram tills pandemin är över. I skrivande stund ser det ut som om vi
kan genomföra vårt årsmöte fysiskt, men med möjlighet för de som så önskar att delta digitalt.
Då det gäller insamlingsverksamheten kommer Tuki Nepal fortsatt att driva den med hjälp av
digitala medier, webbsida och nyhetsbrev för att när alla restriktioner hävts dessutom kunna
genomföra fysiska informations- och sponsorträffar. De avtal föreningen har med Tukee Nepal
Samaj, Build up Nepal och Community Impact Nepal, kommer att kunna hållas med hjälp av
digitala hjälpmedel.
Vår förhoppning är att kunna genomföra en s k fadderresa för att kolla upp våra projekt på
plats, under hösten 2022. Fram till dess kommer vi att fortsätta att kräva noggranna rapporter
kring våra projekt av samarbetsorganisationerna i Nepal.
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Till vad har pengarna använts 2021?
(ändamålskostnader)

8%1%

Återuppbyggnad

8%

Sjuk- hälsovård

16%

Utbildning

67%

Indhus barnhem
Social verksamhet Majigaun

Fördelning av gåvogivare 2021

14%

31%

Privatpersoner
Företag
Organisationer

55%

Administrationskostnader i
förhållande till gåvor 2021
1%

Gåvor till projekt
Administration

99%
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Flerårsöversikt
Allmänna förutsättningar
Antal medlemmar
Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat
Resultat från finansiella poster
Årets resultat
Ekonomisk ställning
Balansomslutning (tkr)
Eget kapital (tkr)
Soliditet (%)

2021
121

2020
121

2019
121

2018
78

2017
90

2 519
-2 041
478
0
478

1 409
-1 396
14
0
14

2 044
-2 147
-103
0
-103

2 425
-1 909
516
-2
514

2 076
-2 301
-226
0
-226

1 753
1 738
99

1 275
1 260
99

1 261
1 246
99

1 404
1 346
96

947
835
88

Definitioner
Eget kapital - Företagets nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Soliditet (%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med
balansomslutningen (totala tillgångar i balansräkningen).
-

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition av
föregående års
resultat:
Årets resultat
Utny. av ändamålsb.
medel
Ändamålsbest. av
medel
Belopp vid årets
utgång

Ändamålsbest. medel

Balanserat
kapital

Summa
kapital

1 253 317

-7 438

1 245 879

13 834
478 216

13 834
478 216

-2 004 482

2 004 482

0

2 489 715

-2 489 715

0

1 738 550

-621

1 737 929

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning
samt kassaflödesanalys med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

29 655
2 489 715
2 519 370

36 177
1 373 277
1 409 454

-2 004 482
-36 672
0
-2 041 154

-1 360 429
-35 192
0
-1 395 621

Verksamhetsresultat

478 216

13 833

Resultat efter finansiella poster

478 216

13 833

Resultat före skatt

478 216

13 833

Årets resultat

478 216

13 834

Resultaträkning
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Not

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor

1

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Personalkostnader

3
4
5

2022-03-24 17:51:17 UTC

Oneflow ID 2785628

Sida 13 / 23

Tuki Nepal Society Sweden
Org.nr 829502-8826

Balansräkning

13 (19)

Not

2021-12-31

2020-12-31

1 752 929

1 274 713

1 752 929

1 274 713

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kassa och bank

SUMMA TILLGÅNGAR
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Not

2021-12-31

2020-12-31

478 216
-478 837
1 738 550
1 737 929

13 834
-7 438
1 253 317
1 259 713

15 000

15 000

1 752 929

1 274 713

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Balanserat kapital
Ändamålsbestämda medel
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster
Kassaflöde från den löpande verksamheten

478 216
478 216

13 834
13 834

Årets kassaflöde

478 216

13 834

1 274 713
1 752 929

1 260 879
1 274 713

Kassaflödesanalys

Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
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Noter
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning (K3).
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Intäktsredovisning
Medlemsavgifter
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Tuki Nepal Society Sweden.
Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlem.
Gåvor
Gåvor redovisas som intäkt när de erhållits. Med gåva avses sådant som lämnats utan krav på
ekonomisk motprestation.
Övriga intäkter
Övriga intäkter redovisas som intäkt när tjänsten utförs.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar
endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.
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Not 1 Erhållna gåvor

Gåvor redovisade i resultaträkningen
Insamlade medel
Fadderskap
Summa

2021

2020

2 285 929
203 786
2 489 715

1 202 939
170 338
1 373 277

Som insamlade medel redovisas alla gåvor från allmänhet, företag och organisationer.
Fadderskap är de inbetalningar som görs från skolfaddrar, sjukstugefaddrar och
jordbävningsfaddrar. Dessa inbetalningar kan ske månadsvis eller som engångssumma en
gång per år och bokförs när det betalas in till föreningen. Hela fadderbidraget går till det projekt
det är avsett för.

Not 2 Övriga verksamhetsintäkter och verksamhetskostnader

Intäkter fadderresor
Kostnader fadderresor

2021

2020

0
0
0

0
0
0

Under övriga verksamhetsintäkter redovisas fadderresor. Här avses de pengar som betalas in
av medlemmar som åker med på Tuki Nepals fadderresor för att kolla upp verksamheten på
plats. Tuki Nepal arrangerar resorna och resenärerna står själva för hela kostnaden för resa till
och uppehälle i Nepal. Kostnaderna ligger under övriga rörelsekostnader. Dessa båda poster
skall bli ett nollsummespel men ibland blir det lite pengar över som då sätts in på det projekt
resedeltagarna valt.

Not 3 Ändamålskostnader

Ändamålskostnader

2021

2020

-2 004 482
-2 004 482

-1 360 429
-1 360 429

Ändamålskostnader är de kostnader som kan hänföras till organisationens syfte och mål, dvs
projekten i Nepal. Här ingår såväl kostnader för de olika projekten samt kostnader för
återuppbyggnad efter jordbävningen 2015.
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Not 4 Arvode till revisorer
Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt
rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller
genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisionsuppdrag

2021

2020

-15 000
-15 000

-15 000
-15 000

Not 5 Anställda och personalkostnader
Föreningen har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
Könsfördelning bland ledande befattningshavare
Andel kvinnor i styrelsen
Andel män i styrelsen

62,5 %
37,5 %

62,5 %
37,5 %

Under året har alla personer arbetat ideellt för föreningen. Värdet av dessa ideella insatser har
inte redovisats i resultaträkningen.

Not 6 Likvida medel

Likvida medel
Banktillgodohavanden

2021-12-31

2020-12-31

1 752 929
1 752 929

1 274 713
1 274 713

2021-12-31

2020-12-31

15 000
15 000

15 000
15 000

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader
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Växjö den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Malin Lauber
Ordförande

Dan Söderberg

Ewa Söderberg
Kassör

Anders Holmberg

Metta Kamp

Viveca Krook

Sanna Moberg

Agnes Johansson
Sekreterare

Revisorspåteckning
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska underskrift
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Daniel Nilsson
Auktoriserad revisor
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Deltagare
TUKI NEPAL SOCIETY SWEDEN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-16 07:34:31 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Malin Carola Solblomma
Lauber

Datum

Malin Lauber
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-14 17:43:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS HOLMBERG

Datum

Anders Holmberg
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-14 13:00:02 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: SANNA MOBERG

Datum

Sanna Moberg
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-15 08:02:12 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Elsa Metta Kristina Kamp

Datum

Metta Kamp
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-14 17:50:52 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Viveka Ann-Louise Krook

Datum

Viveca Krook
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-14 17:52:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: AGNES JOHANSSON

Datum

Agnes Johansson
199204150685
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-14 13:58:51 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: DAN SÖDERBERG

Datum

Dan Söderberg
Leveranskanal: E-post
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2022-03-14 12:29:55 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: EVA SÖDERBERG

Datum

Ewa Söderberg
195405064063
Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-21 08:18:15 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS SÖDERÅS

Datum

Lars Söderås
Leveranskanal: E-post

ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2022-03-24 17:51:17 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: DANIEL NILSSON

Datum

Daniel Nilsson
Leveranskanal: E-post
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