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Förvaltningsberättelse
Styrelsen för Hundar utan hem, 802432-7630 får härmed avge årsredovisning för 2015.

Allmänt om verksamheten
Hundar utan hem är en ideell förening som arbetar för att hitta bra hem åt hemlösa hundar. Föreningen
omplacerar både svenska hundar och räddar avlivningshotade hundar från Irland.

Kommentarer till resultat- och balansräkningen
Hundar utan Hem är en ideell förening med en omsättning på omkring 3,5 miljoner kronor per år. För att
adoptörer, sponsorer och gåvogivare ska känna sig trygga och att bokföring och ekonomi sköts korrekt har
föreningen under flera år valt att anlita en auktoriserad revisor från Grant Thornton att granska
verksamheten, trots att det inte är ett krav för ideella föreningar.
För att kunna betala oväntade utgifter och säkerställa föreningens framtid har föreningens styrelse beslutat
att avsätta en riskbuffert på 400 tkr.
Syftet med föreningen är att rädda så många hundar som möjligt och gåvor ska användas på det sätt de
kan hjälpa utsatta hundar på bästa sätt. Hundarna är i en utsatt situation på Irland och därför har
föreningen sedan 2014 valt att skänka eventuellt överskott vid årsbokslut till våra samarbetspartners på
Irland. Förutom eventuell gåva vid årsbokslut betalar föreningen löpande för både veterinärvård och
hundpensionat för de hundar som föreningen omplacerar. År 2014 resulterade gåvan av överskott i ett
negativt resultat.
År 2015 visade årsbokslutet ett positivt resultat på 629 tkr. Det positiva resultatet beror dels på att
föreningen under 2015 påbörjade en insamling för att bygga egna kennlar på Irland och dels på att
föreningen fick en donation.
Egna kennlar säkerställer att räddade hundar kan omhändertas tryggt och hygieniskt tills de är redo att
åka till sina nya hem. Vi kommer att anlita en veterinär som vårdar och besiktigar alla de hundar som
kommer in till Hundar Utan Hems kennlar inför avresa till Sverige. Hittills har drygt 240 tkr samlats in och
dessa pengar är öronmärkta för insamlingsändamålet.
I slutet av 2015 fick föreningen en donation på 385 228 kr. Donationen hade ett förbehåll och ska
användas för att deltidsanställa hundplacerare. Detta för att föreningen ska kunna hjälpa fler hundar än
tidigare samt för att bygga upp och säkerställa föreningens verksamhet och fortlevnad.

2(4)

Hundar utan hem
802432-7630

Resultaträkning
Belopp i kr

2015-01-012015-12-31

2014-01-012014-12-31

3 508 559
118 255
3 626 814

2 238 279
81 742
2 320 021

-200 893
-2 245 926
-550 866
629 129

-438 045
-1 842 787
-426 848
-387 659

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande kostnader
Resultat efter finansiella poster

5
-42
629 092

8
-265
-387 916

Resultat före skatt

629 092

-387 916

Årets resultat

629 092

-387 916

Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat

Not
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2015-12-31

2014-12-31

-

8
8

Kassa och bank

1 075 465

403 307

Summa omsättningstillgångar

1 075 465

403 315

SUMMA TILLGÅNGAR

1 075 465

403 315

Eget kapital vid årets början
Årets resultat

388 534
629 092
1 017 626

776 450
-387 916
388 534

Summa eget kapital

1 017 626

388 534

57 839
57 839

14 781
14 781

1 075 465

403 315

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
Årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringslagen kap 6. Samma redovisningsprinciper som
föregående år har tillämpats.

Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
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