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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och verksamhetschefen för Hundar Utan Hem, 802432-7630, får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Hundar Utan Hem är en ideell förening som bildades 2006 med ett mål - att rädda och omplacera
avlivningshotade hundar och ge dem en andra chans till ett lyckligt liv. Sen vi startade har vi räddat
tusentals hundar och hjälpt dem att hitta nya kärleksfulla hem.
Hundar Utan Hem arbetar idag med att rädda och omplacera hundar från Irland, Polen, Kanarieöarna
samt inom Sverige. År 2021 omplacerade Hundar Utan Hem 805 hundar.
Hundar Utan Hem är politiskt och religiöst obunden. Verksamheten får inga statliga stöd utan
finansieras endast genom adoptionsavgifter, medlemsavgifter, insamlingar, gåvor, arv, sponsorer samt
vår webshop.
Styrelsen
Under året hölls 9 st styrelsemöten inklusive ett årsmöte.
Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter. Ledamöter väljs på två år.
Styrelsen består av
Carina Olsson (ordförande)
Anne Brändström (kassör)
Helen Book (sekreterare)
Monica Ohlsson (vice ordförande)
Jonny Kroneld (ledamot)
Stefan Martinsson (ledamot)
Siw Lideståhl (ledamot)
Inget arvoden utgår för styrelsearbete men styrelsen har delegerat Monica Ohlsson att sköta
arbetsuppgifterna med löpande ekonomi och bokföring. För detta har Monica Ohlsson erhållit ett
arvode varje månad.
Revision
Revisor utses av årsmötet och har till uppgift att granska föreningens räkenskaper och förvaltning.
Bokföringen görs av Winassist Redovisning AB och årlig revision utförs av Josefine Fors, auktoriserad
revisor på Grant Thornton.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2021 har organisationen fortsatt fått anpassa stora delar av verksamheten efter Covid-19. Vi har
satsat på digitalisering av allt från intervjuer vid hundomplacering, till digitala event. En förändring som
var nödvändig då vi inte kunde ha våra ordinarie hembesök och event på grund av Covid-19.
Brexit har också varit en stor utmaning då vi fått ändra resvägen från Irland till Sverige och det är
ytterligare jobb med exportdokument.
Under våren 2021 upplevde vi efterfrågan på hundar ökade på Irland till följd av Covid-restriktioner. Det
ledde till att vi hade färre hundar att omplacera från Irland men fortfarande många familjer i Sverige
som ville adoptera en hund. Vi såg därför möjligheten att hjälpa hundar i andra länder och fick rådet av
en veterinär att söka samarbeten i Polen som är ett land nära Sverige och som är relativt fritt från de
sjukdomar som finns i södra Europa. Första resan till Polen gick i februari 2021 och under året har vi
samarbetat med två shelters strax norr om Warszawa. Många av hundarna som vi har räddat har suttit
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på shelters i många år och har behövt omfattande veterinärvård.
Under 2021 placerade vi 805 hundar till nya hem i Sverige. Av dessa är 536 hundar förmedlade från
Irland, 169 hundar från Polen, 13 hundar från Kanarieöarna och 87 hundar omplacerades från familjer
inom Sverige.
Företagssamarbeten
Vi har inlett samarbete med fler veterinärer i Sverige samt ingått ett samarbete med försäkringsbolaget
Many Pets och foderföretaget Furry Friends. Hyrex har sponsrat oss med dekaler på hundtransporten
och en donation på 25000 kr. Vi vill även tacka ICA Maxi Häggvik och ICA Supermarket Alvikstorg.
Flera andra företag sponsrar oss också och hjälper oss på olika sätt i vårt arbete. Varmt tack för ert
stöd under året!
Arv
Under 2021 fick vi ett arv på 313 087 kr
Årets resultat
Första delen av året hade vi en ansträngd ekonomi med färre omplacerade hundar och färre intäkter
men tack vare insamlingar, lyckade digitala evenemang, insamlingsfunktionen på Facebook, fler
månadsgivare och fler placerade hundar i slutet av året så slutade året med ett positivt resultat vilket
gör att vi kommer att kunna hjälpa ännu fler hundar under 2022.
Tidigare räkenskapsår har föreningen redovisat inköp till webshoppen som kostnad i resultaträkningen.
I år har vi i enlighet med gällande regelverk bokat upp ett varulagervärde på ej sålda varor per den
2021-12-31. Det innebär att årets inköpskostnader har reducerats med motsvarande värde som
bokats upp i varulager. I detta värde ingår även inköp från tidigare räkenskapsår varför årets resultat är
något förbättrat tack vare det.
Styrelsens tack
Vi vill rikta ett stort tack till våra adoptörer för det förtroende ni visat oss och alla ni som skänkt gåvor
och stöttat verksamheten ekonomiskt och gjort det möjligt för oss att rädda 805 hundar under året.
Vi vill också tacka våra jourhem som ställt upp för hundar som behöver ett hem att landa i, samt våra
volontärer och medarbetare för ert fantastiska engagemang. Ni har gjort ett enastående arbete med att
göra Hundar Utan Hem till vad föreningen är i dag.
Vi tackar hjärtligt för alla gåvor, stora som små! Gåvorna är en förutsättning för vår verksamhet.

Flerårsöversikt
Verksamhetsintäkter
Årets resultat
Soliditet, %

2021
12 457
1 113
70

2020
14 459
415
64

2019
13 371
-1 876
63

Belopp i Tkr
2018
11 515
1 627
84

Balanserade
resultat
925 981
415 202

Årets
resultat
415 202
-415 202
1 113 143
1 113 143

Totalt
1 341 183
0
1 113 143
2 454 326

Förändringar i eget kapital
Vid årets början
Omföring av föreg års resultat
Årets resultat
Vid årets slut

1 341 183
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2021-01-012021-12-31

2020-01-012020-12-31

4 077 545
7 994 888
384 869
12 457 302

3 525 846
10 728 594
204 264
14 458 704

-5 718 815
-312 059
0
-671 464
-4 633 517

0
0
-252 478
-9 053 932
-4 737 090

-7 968
-162
-11 343 985

0
0
-14 043 500

1 113 317

415 204

-174
-174

-2
-2

Resultat efter finansiella poster

1 113 143

415 202

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

1 113 143

415 202

1 113 143

415 202

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Gåvor
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter
Handelsvaror
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

2

3

Skatter
Årets resultat
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

4

151 409
151 409

0
0

151 409

0

Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter
Summa varulager

761 554
761 554

0
0

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

10 000
92 185
102 185

59 203
27 736
86 939

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

2 472 336
2 472 336

2 003 269
2 003 269

Summa omsättningstillgångar

3 336 075

2 090 208

SUMMA TILLGÅNGAR

3 487 484

2 090 208

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt
liknande rättigheter
Summa immateriella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2021-12-31

2020-12-31

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

1 341 183
1 113 143
2 454 326

925 982
415 202
1 341 184

Summa eget kapital

2 454 326

1 341 184

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

198 852
176 656
657 650
1 033 158

0
175 024
574 000
749 024

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 487 484

2 090 208

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
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Noter
Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar:
-Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
Materiella anläggningstillgångar:

År
5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som
ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Definition av nyckeltal
Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före skatter.
Soliditet
(Totalt eget kapital + (100% - aktuell bolagsskattesats av obeskattade reserver) ) / Totala tillgångar

Not 2 Bristande jämförbarhet
Bristande jämförbarhet mellan åren pga. att kostnader i resultaträkningen fördelats på annat sätt än
föregående år.

Not 3 Personal
Personal
Medelantalet anställda
Summa

2021-01-012021-12-31
12
12

2020-01-012020-12-31
11
11
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Not 4 Koncessioner, patent, licenser, varumärken och likn rättigheter
2021-12-31
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar
Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Årets avskrivning enligt plan
Redovisat värde vid årets slut

2020-12-31

159 377
159 377
-7 968
-7 968
151 409

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den 24 februari 2022 invaderade Ryssland Ukraina och redan den 25 februari påbörjade vi en
insamling och fyllde en hundtransport med foder och donationer till människor och djur på flykt undan
kriget. Under februari - mars 2022 genomförde vi tre resor till Ukraina med vår hundtransport. Under
resorna har vi fört in hund- och kattmat, transportburar, vaccin, dropp och andra mediciner.
Donationerna har skänkts till ett rescue i Lviv och till "V dobri ruky" i Kiev. Under dessa tre resor har vi
också evakuerat sammanlagt 60 hundar som lämnar plats åt nya hundar som drabbats av kriget och
som behöver veterinärvård.
Vi kommer under 2022 att fortsätta att hjälpa hundar som drabbats av kriget i Ukraina.
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Underskrifter
Stockholm 2022-

Carina Olsson
Styrelseordförande

Maria Moe-Ekesryd
Verksamhetschef

Monica Ohlsson
Vice Ordförande

Helen Book
Sekreterare

Anne Brändström
Kassör

Siw Lidestål
Ledamot

Stefan Martinsson
Ledamot

Jonny Kroneld
Ledamot

Vår revisionsberättelse har lämnats 2022Grant Thornton Sweden AB

Josefine Fors
Auktoriserad revisor

