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Om verksamheten
IM, Individuell Människohjälp – Swedish Development 
Partner, är en svensk biståndsorganisation som 
arbetar för en rättvis och medmänsklig värld, där alla  
kan ta del av sina rättigheter och ta makten över 
sina liv. IMs ändamål är att bekämpa fattigdom  
och utanförskap. Vi stärker utsatta människor så att 
de av egen kraft kan förändra sin situation. Vårt fokus 
är på kvinnor och unga i särskilt utsatta situationer 
och vi arbetar för samhällsförändring där målet är 
demokrati och jämlikhet. IM grundades 1938 och är 
religiöst och partipolitiskt obunden.

IMs arbete genomsyras av ett rättighetsperspektiv.  
Det innebär att vi utgår från att alla människor 
omfattas av de mänskliga rättigheterna så som  
de slagits fast av FN. IM försvarar alltid principen  
om alla människors lika värde och tror på männ- 
iskors inneboende kraft att förändra sin situation.  
Vi arbetar för att stärka individers egenmakt och  
civilsamhällens handlingskraft.

IM arbetar för förändring och hållbar utveckling ur  
ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.  
Vi arbetade 2018 tillsammans med partners i  
tretton länder, i regionerna Centralamerika,  
Östra Europa, Mellanöstern, Södra Afrika samt 
i Sverige/ Norra Europa. Tillsammans bygger vi 
nätverk där vi organiserar kunskapsutbyte och  
stärker kompetensen i rättighetsfrågor.

I Sverige fokuserar IM på ömsesidig integration. 
Aktiviteterna genomförs av såväl medarbetare 
som volontärer och medlemmar i samverkan med 
organisationer, företag och offentliga aktörer.

2018 beslutades att försäljningen i den verksamhet 
som gått under namnet IM Fair Trade skulle läggas ner. 
Under hösten avvecklades de åtta butikerna samt  
webbutiken och detaljhandeln avslutades. I januari 
2019 var nedläggningen klar. IM kommer dock att 
fortsätta med fair trade som arbetssätt i den inter- 
nationella verksamheten för att främja ekonomisk  
och social inkludering.

IM är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation.  
Högsta beslutande organ är årsmötet, som utser 
styrelsen. IM praktiserar representativ demokrati, vilket 
innebär att lokalföreningar står som representanter för 
sina medlemmar och det är genom lokalföreningarna 
medlemmar kan påverka. Alla medlemmar är kopplade 
till en lokalförening.

En stor del av IMs intäkter kommer från privata givare.  
Till det kommer bidrag från institutionella givare som till 
exempel Sida och anslag från andra externa finansiärer.

Resultat och ställning
IMs verksamhetsintäkter (gåvor, bidrag, varuförsälj- 
ning och övriga rörelseintäkter) ökade under året med  
10 358 tkr och uppgick till 134 838 tkr (124 480). 

Erhållna gåvor från enskilda givare, stiftelser och fonder 
inklusive insamlade medel inom ramen för Världens 
Barn-kampanjen var ungefär samma som föregående 
år 55 797 tkr (55 414) medan erhållna bidrag ökade  
till 70 330 tkr (61 558) vilket motsvarar 52 procent (49) 
av totala verksamhetsintäkter.

Övriga rörelseintäkter är i nivå med föregående år  
3 074 tkr (3 323). I årets intäkter ingår intäkter från 
Dalai lamas besök med 1 622 tkr medan det ifjol var 
en reavinst på 835 tkr från en fastighetsförsäljning i 
Jordanien som utgjorde det extraordinära inslaget.

Försäljningsintäkterna gällande varuförsäljningen  
ökade till 5 046 tkr (3 552). Ökningen avser i sin helhet 
försäljningen inom området för Humanium Metal. 

De totala verksamhetskostnaderna ökade under året  
till 157 961 tkr (146 941). Ändamålskostnaderna,  
120 210 tkr (118 288) och administrationskostnaderna,  
4 216 tkr (3 825) ligger i nivå med fjolårets kostnader 
medan varuförsäljningskostnaderna, 12 468 tkr (8 152) 
och insamlingskostnaderna 21 067 tkr (16 677) utgör 
den största skillnaden. Gällande varuförsäljningskost- 
naderna är det dels kostnader för Humanium Metal  
och dels nedläggningskostnader för varuförsäljnings-
delen av IM som utgör skillnaden. När det gäller  
kostnaderna för insamling är det fortsatt kostnaderna  
för satsningen på att få in fler faddrar som utgör den 
största ökningen. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Belopp inom parentes avser 2017.

ÅRSREDOVISNING FÖR  
RÄKENSKAPSÅRET  
2018-01-01 – 2018-12-31.
Styrelsen för IM, Individuell Människohjälp, organisationsnummer 845000-0768,  
avger härmed följande årsredovisning.
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Till IMs egna medel destinerade till olika specifika 
ändamål har avsatts 348 tkr och utnyttjats 881 tkr. 
Resultatet av årets verksamhet uppgick därmed till  
-17 459 tkr (-15 720) vilket gav ett totalt eget kapital  
vid årets utgång uppgående till 88 143 tkr (105 602).  
I årets resultat ingår omstruktureringskostnader för 
bland annat nedläggningen av varuförsäljningsdelen 
med 2 990 tkr.

Under 2018 reviderades IMs policy för eget kapital. 
Riktlinjen är att IMs eget kapital ska uppgå till  
70–130 procent av verksamhetskostnaderna exklusive 
institutionella bidrag under innevarande år. Om det 
egna kapitalet över- eller understiger detta gränsvärde 
ska styrelsen vidta åtgärder.

IMs eget kapital:
• är en reserv för att högprioriterad verksamhet  

ska kunna bedrivas även om förutsättningar för 
gåvor och institutionella bidrag kraftigt försämras 
under enstaka år. 

• kan användas för strategiska investeringar, 
satsningar samt strukturella kostnadsanpassningar  
som påverkar resultatet positivt på längre sikt.

• Ovanstående ska beslutas av styrelsen i  
särskild ordning.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2018 var första året som årsmötet genomfördes med 
representativ demokrati, och tolv lokalföreningar 
representerades av 49 ombud. 90 personer deltog 
på årsmötet. I samband med årsmötet tilldelades 
människorättsaktivisten María Teresa Rivera 2018 
års IM-pris för sitt livsviktiga arbete för kvinnors 
rättigheter i El Salvador.

Insatser för att rekrytera nya medlemmar har gjorts 
men trots det har medlemsantalet sjunkit jämfört  
med året innan (6 331), och hamnade på 5 782 den 
sista december 2018. En lyckad medlemsresa genom-
fördes till Jordanien, där 18 medlemmar deltog. 

I samband med IMs 80-års firande gavs möjligheten 
att ta emot Dalai lama med delegation (17 personer) 
12–16 september, något som resulterade i såväl  
tv-intervjuer och nyhetsinslag som 75 pressklipp.  
Även internationell press publicerade artiklar  
kring Dalai lamas besök i Malmö. I samband med  
80-årsjubileet producerades också fem filmer för  
att visa på vilka effekter bistånd gjort på lång sikt. 
Dessa visades på årsmötet och under året runt om 
tillsammans med flera av våra lokalföreningar. 

Under 2018 bedrev IM verksamhet i 13 länder  
Sverige inräknat.

Fokus 2018 har varit att få IMs nya strategi och  
organisation på plats. Utgångspunkterna i arbetet  
var att få budgeten i balans, att få till ett tydligare 
gemensamt åtagande och gemensamma mål för ett 
IM med fokus på vilken förändring vi vill åstadkomma. 
IMs strategi 2019–2023 har bland annat resulterat i 
en ny, mer matrisorienterad organisation. Arbetet med 
den nya strategin var också en del i förberedelser  
av den stora ansökan som presenterades för Sida i 
slutet av året. Samtidigt gjordes också en omfattande 
slutrapport till Sida för perioden 2015–2017. 

IMs arbete kring avtal med större institutionella givare 
har utmynnat i positivt svar från två institutionella 
givare: EU (fyra år) samt den australiensiska organisa-
tionen The Charitable Foundation Australia (tre år).

2018 blev året som Humanium Metal by IM förverk- 
ligades i och med att de första produkterna gjorda av 
fredsmetallen nådde konsument. Det innebär att IM 
under 2018 kunde generera medel från försäljningen  
till IMs partnerorganisationer i El Salvador och  
kunde nå sin reviderade budget (intäkt från 1 miljon  
till 1,5 miljon SEK). Humanium Metal prisades av 
Sveriges största kommunikationstävling Guldägget, 
där IM fick motta inte mindre än tre guldägg och  
ett silverägg.

Efter att i många år konstaterat underskott för IM  
Fair Trades (IMFTs) varuförsäljning tog IMs styrelse  
i oktober beslutet att lägga ner IMFT försäljning.  
Stödet till fair trade-producenter inom IMs internatio-
nella verksamhet kommer att finnas kvar. IMs framtida 
strategi kommer också att säkerställa att det fortsatta 
arbetet med nuvarande fair trade-producenter fortgår. 
I anslutning till beslutet inleddes omedelbart avveck-
lingen av butikerna med utförsäljning, tömning av lager 
och uppsägning av butikslokaler. 

I oktober avslutade Ann Svensén sin tjänst som 
generalsekreterare och chefen för Sverigeverksam- 
heten Martin Nihlgård sattes som tillförordnad  
generalsekreterare med start den 1 november 2018.

RESULTAT OCH EGET KAPITAL I TKR.

2014

15 000 150 000

10 000 100 000

5 000 50 000

0 0

-5 000 -50 000

-10 000 -100 000

-15 000 -150 000

-20 000 -200 000
2015 2016 2017 2018

RESULTAT

EGET KAPITAL

 IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 – 3



EXEMPEL PÅ RESULTAT
Digital kampanj i Jordanien ökade 
medvetenheten om ny lag
2017 instiftades i Jordanien en ny lag som rör  
rättigheter för personer med funktionsnedsättning.  
Lagen har dock inte fått så stor genomslagskraft och  
få känner till den. För att öka medvetenheten kring  
lagen lanserade IMs partnerorganisation King Hussein 
Foundation (IRC-KHF) en kampanj 2018 med namnet 
My Rights by Law. Kampanjen var helt baserad på 
sociala medier och under fyra månader (augusti- 
december) nådde kampanjen 2 458 799 människor 
på Facebook, Instagram och Twitter. I samband 
med kampanjen organiserade IRCKHF tre fysiska 
möten i Amman och Karak där närmare 80 personer 
deltog och fick ökad medvetenhet om vilka rättigheter 
människor med funktionsnedsättningar har.

Juridiskt stöd till utsatta kvinnor i Palestina
I Palestina stöttar IM Health Work Committees (HWC) 
som arbetar för kvinnors och flickors rättigheter.  
Deras Ishraqa-center (arabiska för soluppgång)  
i Tubas, Qalqilya och Hebron erbjuder kvinnor och 
flickor en trygg tillflyktsort där de kan få ta del av 
service som rör sexuell och reproduktiv hälsa  
och rättigheter, psykosocialt stöd och juridisk hjälp.  
Med välutbildad personal som arbetar i nära sam- 
arbete med lokala gräsrotsorganisationer kunde  
de tre centren ge stöd till 9 660 kvinnor under året.  
128 kvinnor som blivit utsatta för könsbaserat våld 
fick psykosocialt stöd och juridisk hjälp på centren. 
Under året höll HWC 519 möten för att öka kunskapen 
i hälsorelaterade frågor med totalt 8 402 deltagare, 
varav 20 procent var män.

Kampanj tog Libanon med storm
The Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL) 
drev under tre veckor kampanjen Not Before 18, 
en nationell kampanj för att lagstifta om 18 år 
som minimiålder för att ingå äktenskap i Libanon. 
Kampanjen som använde sociala medier, TV, press, 
stortavlor och möten hade som syfte att förändra  
både lagstiftning och samhällets inställning i frågan. 

Kampanjen tog Libanon med storm. Hätska debatter 
uppstod i vardagsrum, på politiska möten och  
i parlamentet. RDFL producerade en video där den 
kände läkaren och gynekologen Faysal Al-Kak, 
ordförande för the Arab Association of OB-GYN, 
berättar om riskerna med tidiga äktenskap. Filmen fick 
över 250 000 visningar online och visades kontinu- 
erligt på de sex nationella tv-kanalerna under de 
tre veckor som kampanjen pågick. Online, under 
kampanjens första 28 dagar, fick kampanjmaterialet 
totalt över 2 000 000 visningar på Facebook,  
100 000 visningar på Instagram, 10 000 visningar  
på YouTube och 216 000 tweets.

MELLANÖSTERN 

Utbildning i Guatemala ska minska 
könsbaserat våld
I Guatemala är statistiken kring könsbaserat våld 
och övergrepp alarmerande. Siffror indikerar att  
30,3 procent av kvinnorna har ingått i äktenskap  
före 18 års ålder, och 4,8 procent redan före  
15 års ålder. Enligt Unicef (2015) använde nio av tio 
vuxna inga preventivmedel i sin första relation, och 
56,4 procent uppger att de aldrig har fått information 
om hur man förhindrar graviditet och skyddar sig 
mot könssjukdomar. IMs partner Pies de Occidente 
arbetar tillsammans med utbildningsministeriet för  
att minska det könsbaserade våldet och att främja 
sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. I ett 
projekt som organisationen driver fick 53 högstadie- 
lärare från 29 skolor i regionen Totonicapán utbildning  
i frågorna under 2018. Lärarna har nu kunskaper om 
det juridiska ramverket och de har fått ökad med- 
vetenhet om problemet med könsbaserat våld vilket  
gör att de kan föra insikterna vidare. I projektet har 
även 1 274 elever och 173 föräldrar fått utbildning.

Åtta kvinnor frikända i El Salvador
El Salvador har en av världens hårdaste abort-
lagstiftningar som kriminaliserar både missfall, 
försök till abort och spontanabort. De som drabbas 
hårdast av lagstiftningen är fattiga kvinnor som 
saknar utbildning och kvinnor som utsatts för 
sexuella övergrepp. Trots starka protester från det 
internationella samfundet, feministiska grupper och 
organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter 
ändras inte lagstiftningen. 

För närvarande är 24 kvinnor häktade, anklagade  
för mord och mordförsök till följd av lagstiftningen. 
IMs partnerorganisationer Agrupación Ciudadana/
Colectiva Feminista och Fundación de Estudios  
para la Aplicación del Derecho (FESPAD) arbetar 
tillsammans för att bistå kvinnorna med juridisk hjälp. 
Under 2018 lyckades organisationerna få åtta kvinnor 
frikända från anklagelserna, däribland Imelda Cortez 
som vid sjutton års ålder blev gravid efter upprepade 
våldtäkter av sin styvfar. Hon förlorade barnet i en 
spontanabort utan att vara medveten om sin graviditet. 
För detta riskerade hon 20 års fängelse för mordförsök, 
men blev frikänd den 18 december 2018.

CENTRALAMERIKA 

4 – IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018



Sparlåneklubbar i Malawi blev kooperativ
I Malawi arbetar IM med fattigdomsbekämpning 
genom insatser som rör hälsa, utbildning, sexuell 
och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR)  
samt försörjning. Som ett resultat har bland annat 
över 1 000 barn med funktionsnedsättningar fått 
tillgång till kvalitativ utbildning, vilket signalerar  
en ändring i attityder från samhällen, föräldrar  
och lärare. 52 628 ungdomar har i olika projekt fått 
tillgång till SRHR-tjänster och förekomsten av  
hiv-fall har minskat från 10 procent till 5,9 procent. 

När det gäller försörjning har ett flertal av våra  
partners sparlåneklubbar uppgraderats till koope- 
rativ och fått stöd av ett nationellt initiativ som  
heter Comsip. Som ett resultat har marginaliserade 
kvinnor och ungdomar ökat sina kunskaper om,  
och möjligheter till, att driva verksamheter och på  
så sätt skapa sig hållbara källor till försörjning.

Intensifierat arbete mot barnäktenskap  
i Zambia
IMs partner Non-Governmental Organisations 
Co-ordinating Council (NGOCC) arbetar för att stoppa 
barnäktenskap och sexuella övergrepp på barn. 
Under året intensifierade organisationen sitt arbete 
vilket resulterade i att 212 barn (207 flickor och  
5 pojkar) togs ur barnäktenskap. Genom projektet  
har 70 av flickorna kommit tillbaka till skolan, och 
samtliga har stannat i skolan under hela året. 
NGOCC har stöttat dem med bidrag till skolavgifter, 
skoluniformer och böcker.

Nationellt forum bildat i Zimbabwe
Zimbabwe genomgår en socioekonomisk och  
politisk kris som slår hårt mot redan utsatta grupper,  
bland annat barn och ungdomar med funktionsned- 
sättningar samt kvinnor. Under året har IM arbetat  
tillsammans med organisationen Deaf Zimbabwe 
Trust (DZT) för att öka tillgången till kvalitativ  
utbildning för barn med funktionsnedsättningar. 
Bland annat har DZT bidragit till framtagningen av  
en nationell kursplan för teckenspråk för lågstadiet 
som kommer börja användas under 2019. DZT har 
även etablerat ett nationellt forum för utbildning för 
barn med funktionsnedsättningar.

IMs partner Community Organisation for Poverty 
Alleviation in Zimbabwe (COPAZ) arbetar med 
att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt genom 
sparlåneklubbar. Antalet klubbar ökade under året 
från 104 till 130. Den skenande inflationen under 
sista delen av 2018, som bland annat innebar brist på 
kontanter, gjorde dock arbetet med sparlåneklubbarna 
svårt vilket resulterade i att antalet aktiviteter inom 
projekten i många fall blev färre än planerat.

SÖDRA AFRIKA
Indiska kvinnors kamp gav resultat
Livet för kvinnor i den indiska delstaten Uttarakhand  
är hårt. Många män flyttar till städerna för att hitta  
jobb medan kvinnorna stannar kvar på landsbygden 
för att ta hand om familj och hem. Kvinnorna får en 
stor arbetsbörda samtidigt som de saknar utbildning 
och möjlighet att öka sina inkomster. IMs partner 
Appropriate Technology India (ATI) arbetar med att 
organisera kvinnor i lokala grupper. Där får kvinnorna 
kunskaper om sina rättigheter och utbildning i före- 
tagande, men också hjälp med att ansöka om statliga 
bidrag som de har rätt till, samt utkräva sin rätt  
av olika myndigheter. Under 2018 argumenterade 
kvinnorna för sin sak hos de lokala myndigheterna, 
vilket resulterade i att kvinnogrupperna fick 22,5 
hektar land att odla gräs att använda till foder på.  
Överskottet såldes och genom odlingarna har 
kvinnornas arbetsbörda minskat, eftersom de inte 
behöver gå långa sträckor för att samla foder till  
sina kreatur.

Samarbetspartner i Nepal pressade 
myndigheterna
Under 2018 har det varit en kraftig ökning av 
rapporterade fall av våldtäkter i Nepal. I genomsnitt 
rapporteras tre våldtäkter per dag. Mörkertalet är 
stort och antalet fall som aldrig rapporteras är 
mångdubbelt. Svag och otydlig lagstiftning samt 
dålig tillgång till rättshjälp gör att de flesta förövarna 
går ostraffade. Samila Shrestha, ordförande i IMs 
partnerorganisation Justice and Rights Institute Nepal 
(JuRI Nepal) berättar: ”Det är extremt svårt för en 
kvinna som blivit våldtagen att anmäla övergreppet. 
Vårt patriarkala samhälle lägger ofta skulden på 
kvinnan och det är ytterst osannolikt att förövaren  
blir fälld. Vårt juridiska system är avskräckande”. 
JuRI Nepal har tillsammans med flera andra civil- 
samhällesorganisationer författat en skrivelse 
till regeringen och domstolsmyndigheterna med  
kravet att utredningarna kring våldtäkter och sexuellt 
våld mot kvinnor och barn måste effektiviseras.  
Skrivelsen innefattar sex konkreta krav och syftet är  
att sätta press på myndigheterna att skapa förändring.

SYDASIEN
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Finansiella instrument
IMs styrelse har lagt fast riktlinjer för IMs kapitalför-
valtning och placeringsetiska regler. En placerings-
kommitté övervakar den löpande förvaltningen och 
ansvarar för den strategiska och etiska inriktningen. 
För den löpande förvaltningen anlitar IM flera  
externa förvaltare.

I IMs policy för placeringar i värdepapper framgår  
att det ekonomiska målet med den långsiktiga kapital- 
förvaltningen är att med ett begränsat risktagande 
skapa en långsiktig real avkastning om tre procent- 
enheter (Konsumentprisindex, KPI + 3 procent) sett 
över rullande femårsperioder.

Investeringar ska göras i ansvarsfulla företag.  
De företag som IM investerar i ska kännetecknas  
av omsorg om god miljö och rimliga sociala  
förhållanden samt god ägarstyrning. De företag  
som IM investerar i ska också verka i enlighet  
med de internationella konventioner som Sverige 
undertecknat. I placeringarna får vidare endast  
ingå företag som har mindre än fem procent  
av sin omsättning från alkohol, pornografi, tobak  
eller vapen. 

IM har en valutapolicy som reglerar valutahanteringen. 
80 procent av det totala likviditetsbehovet ska termins- 
säkras för det kommande budgetåret.

EUROPA
Förbättrat liv för unga med  
funktionsnedsättning i Moldavien
Under perioden 2015–2018 har livet för 200 unga  
män och kvinnor med funktionsnedsättningar 
förbättrats avsevärt. De är medlemmar i så kallade 
”grupper för egenaktivism” (self-advocacy) som finns  
i flera regioner i Moldavien och som stöds av IMs 
partner Keystone. I grupperna får medlemmarna 
kunskap om sina rättigheter och om hur de ska  
utkräva dem av samhället. En del medlemmar hade 
aldrig tidigare varit utanför hemmet och några  
hade tillbringat livet på stängda institutioner och  
aldrig lärt sig prata, läsa eller skriva. I grupperna  
fick de börja med att lära sig läsa och räkna. Nu kan  
de ta hand om sin egen ekonomi och handla, och 
också själva bestämma om de vill arbeta, studera, 
rösta, gifta sig eller få barn. I en nätverksträff under 
2018 deltog 19 medlemmar och resultatet blev en 
handlingsplan som fokuserar på att skapa hållbarhet 
och långsiktighet i projekten.

Socialt företag i Rumänien går med vinst
IMs samarbetspartner i Rumänien, Organizatia 
Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual (OSAUI), 
driver dagverksamhet och boende för ungdomar  
med funktionsnedsättning samt äldre personer.  
2015 startade OSAUI ett socialt företag med tvätt- 
service, och 2018 var första året som företaget 
gick med vinst. Det innebär att företaget kan täcka 
sina egna kostnader samt bidra till kostnaden för 
OSAUI dagcenter/boende. Framgången är ett stort 
steg på vägen mot en hållbar verksamhet. 

2018 var det sista året i OSAUI fyraåriga strategiska 
plan och året har präglats av analys och planering  
för framtiden. Som ett resultat har gruppen äldre  
omdefinierats och är inte längre mottagare av service 
utan istället volontärer i OSAUIs verksamheter.

Innovationsprojekt främjar jämställdhet
På IMs regionkontor i Vrigstad, Sävsjö, drivs  
IM Start Up Hub, ett innovationsprojekt med mål- 
sättning att bidra till att nyanlända vuxna ska kunna 
starta egna företag, skaffa sig en anställning eller 
komma närmare den svenska arbetsmarknaden. 
Modellen utgår från individernas behov, förmågor 
och förutsättningar och bygger på språk, delaktighet, 
motivation och egenmakt. Jämställdhet är en av de 
viktigaste faktorerna för hållbar samhällsutveckling  
och IMs Start Up Hub har därför särskilt fokus på det. 
Målet är en jämställdhet där kvinnor inte bara  
deltar i samhället på lika villkor, utan också är med  
och aktivt påverkar samhällsutvecklingen framåt.  
Ett exempel på det är att IMs Start Up Hub 2018 
engagerade sig i ett rösträttsprojekt som organise-
rades av Sveriges Kvinnolobby. Deltagarna gick  
en utbildning i rösträtt och blev sedan ambassadörer 
och spred kunskapen om hur röstning går till och 
vikten av att göra sin röst hörd.

SVERIGE
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att varje medlemsorganisation årligen ska upprätta en  
effektrapport utifrån FRIIs mall för effektrapportering.  
Effektrapportens syfte är att för givare, allmänheten och  
andra intressenter visa vilken nytta organisationen gör.  
IM uppfyller kraven i kvalitetskoden och en effektrapport  
finns att läsa på IMs hemsida.

FRIIs kvalitetskod
IM är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlings- 
råd, FRII. FRIIs medlemmar måste följa FRIIs kvali- 
tetskod och den kravstandard som koden består av.  
En extern revisor ska granska och intyga att organi- 
sationen efterlever koden. Ett krav i kvalitetskoden är 

McNeil
Jonsters
Åhlens stiftelse
Göteborg Film Festival
I love You – Malmö
Reningsborg
Räddnings-missionen
Göteborgs stadsmission
Forum – idéburna organisationer  
i samverkan
Nätverket Idéburen sektor Skåne
Antidiskrimineringsbyrån
SOFI
Kulturhuset i Sävsjö
Vasamuseet
Millesgården
Artipelag
Skåneidrotten
Forward Malmö
Kompetenscentrum Malmö
Moderna Museet Malmö
Konstnärernas  
kollektivverkstad Malmö
Melodifestivalen

Göteborgs stad
Malmö stad
Helsingborgs stad
Stockholms stad
Knivsta Kommun
Sävsjö kommun
Umeå kommun
Lunds kommun
Hörby kommun
Eslövs kommun
Höörs kommun
Migrationsverket
Länsstyrelserna
Region Skåne
Västra Götalandsregionen
MUCF
Skolverket 
Göteborgs Universitet
Malmö Universitet
Sensus Studieförbund
Studieförbundet Vuxenskolan
Sundsgårdens folkhögskola
ABF
ALMI

Finsam MittSkåne
Coompanion
AME Jobbhuset
Hållbar Utveckling Skåne
RådRum
Sävsjö Näringslivs AB
Concord Sverige
Skyddsvärnet
Rädda Barnen
Svenska Röda Korset
lbn Rushd
Bräcke Diakoni
Erikshjälpen
Göteborg Beach Volleyclub
SJ
Sävsjö musikskola
Science Park
Kulturskolan Göteborg
Konstfrämjandet
Craafordska stiftelsen
Kungliga patriotiska sällskapet
Internationella  
kvinnoföreningen
Kraftsamling Herrgården

BLIXTEN
Hammarby fotboll
Karbin Klätterklubb
Folkoperan
Berwaldhallen
Ica Åkers Styckebruk
Volontärbyrån
Cirkus Cirkör
Hållbarhetsteamet
Validering för inkludering
Integrera mera
Nordiskt valideringsforum
Sveriges Kvinnolobby
Jönköpings University
Sävebo, Doc Lounge
Hyresgästföreningen
Anna Lind-stiftelsen
Stena Fastigheter
Redbergslids IK
Universeum
Föreningen Vägen In
Kampanjen Rösta  
mer mänskligt
KulturUngdom

IMs samarbetspartners

INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN – partnerorganisationer per land/region
CENTRALAMERIKA
Asociación Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local
Asociación Cooperación Indígena para el Desarrollo Integral 
(COINDI)
Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia  
(PAMI)
Asociación Nuevo Amanecer del El Salvador (ANADES)
Red Unión de Mujeres (RUM)
Pies de Occidente
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)
Alacanzando Estrellas
Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad  
de Sololá (ACOPEDIS)
Red de Sobrevivientes
Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho 
(FESPAD)
Alianza por las reformas (ICCPG)
Comite por la Libre Expresión
Agrupación Ciudadana/Colectiva Feminista

SVERIGEVERKSAMHETEN – Samarbete kring konkreta verksamheter och projekt

INDIEN
Kiran
Maximizing Employment to Serve the Handicapped (MESH)
Social and Resource Development Fund (SARD)
Appropriate Technology India (ATI)
Disha
Sarba Shanti Ayog (SSA)
Mountain Children’s Foundation (MCF)
Mount Valley Development Association (MVDA)
The Himalaya Trust (THT)

NEPAL
Siddhartha Social Development Centre (SSDC)
Multi-dimensional Acton for Development (MADE)
Indreni Rural Development Centre (IRDC)
FTG Fair Trade Group Nepal (FTG Nepal)
Justice and Rights Institute Nepal (JURI Nepal)
Society for Environment Education Development (SEED)
Society Welfare Action Nepal (SWAN)
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MOLDAVIEN
Dorinta
Woman and Child Protection and Support (WCPS)
Verbina
Center for Early Intervention (Voinicel)
Prima
Base Center of Rehabilitation and Consulting (OSORC)
Motivatie
Eco-Razeni
Centre of Legal Assistance for Persons with Disabilities  
(CAJPD)
Alliance of Organisations for Persons with Disabilities  
from Moldova (AOPD)
Association SOS Autism
Keystone
Youth Media Center

RUMÄNIEN
Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual (OSAUI)

MALAWI
Women’s Legal Resource Center (WOLREC)
Council for Non-Governmental Organisations of Malawi 
(CONGOMA)
Centre for Youth Empowerment and Civic Education (CYECE)
Forum for African Women Educationalist in Malawi (FAWEMA)
Civil Society Education Coalition (CSEC)
Sustainable Rural Growth and Development Initiative (SRGDI)
Disabled Women in Africa (DIWA)

ZAMBIA
Non-Governmental Organisations Co-ordinating Council 
(NGOCC)
Civil Society for Poverty Reduction (CSPR)

ZIMBABWE
Women’s Action Group (WAG)
Mandeya 2 Development Organisation 
Nyanga Community Development Trust
Community Organisation for Poverty Alleviation in Zimbabwe 
(COPAZ) 
Simukai Child Protection 
Family Action for Community Empowerment Zimbabwe
Diocese of Mutare Community Care Programme 
Justice for Children´s Trust (JCT)
Deaf Zimbabwe Trust (DZT)
Chengeto Trust 
Zimbabwe National Council for the Welfare of Children  
(ZNCWC)

INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN – partnerorganisationer per land/region

IMs valberedning har bestått av Magnus Strand 
(ordförande), Malmö, Tove Holmström, Linköping, 
Per Olov Ljung, Umeå, Gisela Rossi Santillan,  
Älvsjö, John Tumpane, Stockholm och  
Helene von Wachenfelt, Höör.

Revision av IMs verksamhet och räkenskaper har 
utförts av auktoriserade revisorn Thomas Lönnström, 
Ernst & Young AB, Stockholm, och Tobias Lundvall, 
Göteborg, med Daniel Lantz, Ernst & Young AB, Lund 
och Louise Finnfors, Trelleborg, som suppleanter.

IMs huvudkontor (med funktioner för ledning,  
biståndshandläggning, volontärsamordning, ekonomi/
administration, personal, information, insamling, 
kommunikation och försäljning) är beläget i Lund med 
besöksadress Fabriksgatan 2F.

Förvaltning
I IMs styrelse har fr o m årsmötet den 20 maj 2018 
t o m den 29 mars 2019 ingått: Birthe Müller  
(ordförande), Malmö, Inger Örtendahl (förste vice  
ordförande), Arholma, Karin Wallin (andre vice  
ordförande), Göteborg, Lave Beck-Friis, Göteborg, 
Eduardo Gran Villanueva Contreras, Lund,  
Pär Ivarsson, Stockholm, Aygül Kabaca, Stockholm 
och Görel Råsmark, Oskarshamn,

Suppleanter har varit (i inkallelseordning),  
Mimmi Alladin, Solna, Reza Javid, Skövde och  
Karin Andersson, Malmö. 

Adjungerad till styrelsen som representant för  
medarbetarna har varit Hanna Ekblad, med fack- 
klubbens styrelse som suppleanter.

Fortsättning

MELLANÖSTERN (regionala partners)
Arab NGO Network for Development (ANND)
The Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL)
Arab Network for Civic Education (ANHRE)

PALESTINA
Health Work Committees (HWC)
Teachers Creativity Center (TCC)
Annahda Women Association Centre
QADER
Al Marsad
Palestinian Medical Relief Society (PMRS)
Red Crescent Society for Gaza strip (RCS-GS)

JORDANIEN
Jordanian Women Union (JWU)
Hajja Rafika center
I am Human for the rights of people with disability (IAH)
Sana organization for individuals with Special needs
Higher Coordination Committee for Community Based  
Rehabilitation Centers (HCC for CBR)
Ladies of Dleil Association for Special Education
Arab Women’s Organization Musawa Network
King Hussein Foundation (IRC-KHF)

8 – IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018



Styrelsens profil och närvaro
Styrelsen har fr o m årsmötet den 20 maj 2018  
t o m den 29 mars 2019 sammanträtt vid åtta tillfällen  
(varav ett Per Capsulam). 

Birthe Müller, Malmö, ordförande, åtta ggr 
Arbetade 1980–1988 på IM som insamlings- och  
informationschef. Var även tidskriftsredaktör under 
några år med Britta Holmström som ansvarig utgivare.  
Birthe beskriver det som att IM format henne till 
den hon är i dag. Hon har bland annat arbetat på 
Öresundskommittén i Köpenhamn, ansvarat för 
Malmö stads officiella internationella kontakter, varit 
verksamhetsledare för Röda Korsets Humanitetens 
Hus, ordförande i Hållbar Utveckling Skåne, initiativ- 
tagare till och projektledare för RådRum. Idag är Birthe 
vice ordförande i fakultetsstyrelsen för Kultur och 
samhälle på Malmö Universitet, utöver uppdraget som 
IMs ordförande sedan 2013.

Inger Örtendahl, Arholma, förste vice ordförande, åtta ggr 
Tidigare ordförande i Vårdförbundet och TCO, 
barnsjuksköterska. Har varit volontär på ungdoms- 
mottagning i Uganda. I dag pensionär och volontär 
i IM-butik. Intresseområden: demokrati, mänskliga 
rättigheter, rättvis handel.

Karin Wallin, Göteborg, andre vice ordförande, sex ggr 
Projektledare på Göteborgs stad med fokus på håll-
bara livsstilar, beteendeförändringar och utvärdering. 
Statsvetare med inriktning internationellt utvecklings-
samarbete och erfarenhet från bland annat Namibia. 
Lång erfarenhet av fair trade. Mötte IM för första 
gången som volontär i Göteborg 2002. Har tidigare 
gjort en utredning för IM och hållit utbildningar om 
rättvis handel för butiksvolontärer.

Lave Beck-Friis, Göteborg, ledamot, åtta ggr 
Fd advokat och delägare i Wistrand Advokatbyrå.  
Vid sidan av sitt arbete har han varit och är engagerad 
i MR-frågor. Lave har bl a deltagit i olika projekt  
som genomförts av Svenska Avdelningen av  
Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) t ex fram- 
tagandet av rekommendationer för ryska domare av 
tillämpningen av artikel 6 (rätt till en rättvis rättegång)  
i Europakonventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Eduardo Gran Villanueva-Contreras,  
Lund, ledamot, sju ggr 
Fil kand i sociologi. Skolchef/rektor Folkhögsskolan 
Hvilan. Eduardo kom till Sverige som 14-åring och 
har ett starkt engagemang för integrationsfrågor  
och mänskliga rättigheter. Han har varit program- 
sekreterare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för  
Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt  
nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund. 
Eduardo har erfarenhet av strategiskt arbete från sitt 
yrkesliv och ideella förtroendeuppdrag.

Pär Ivarsson, Stockholm, ledamot, sex ggr 
Utbildad lärare. Gedigen bakgrund från internationellt 
bistånd från Latinamerika. IMs platschef i Central- 
amerika 2009–2011. Har haft chefspositioner hos  
Rädda Barnen och Röda Korset. 2012 samman-
ställde han rapporten ”Utveckling av IMs medlems- 
organisation”, som legat till grund för flera förändringar  
i IM. Drivs av att försöka skapa bättre förutsättningar 
för människor i utsatta situationer att själva påverka 
sina egna liv och sin utveckling.

Aygül Kabaca, Stockholm, ledamot, sju ggr 
Legitimerad lärare. Masters i Mänskliga rättigheter 
och Utvecklingssamarbete. Utbildningschef på Mång- 
kulturellt centrum Sverige samt föreläser om rasism, 
normer och inkluderingsprocesser. Har arbetat för 
Unicef, International Rescue Committee och Robert 
F Kennedy Center for Human Rights. Särskilt intresse 
för kvinnor och barns rättigheter, rätten till utbildning 
samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Görel Råsmark, Oskarshamn, ledamot, sju ggr 
Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med 
funktionsnedsättningar. Har haft korta volontärs- 
uppdrag för IM i Ramallah och Bukarest. Ledamot i 
styrelsen för OSAUI (den rumänska organisation som  
tar över IMs arbete i Rumänien). Magisterexamen  
i psykologi. Skribent. Ickevåldstränare.

Mimmi Alladin, Solna, suppleant, åtta ggr 
Affärsutvecklingschef på Siemens AB. Civilingenjörs- 
examen från Chalmers samt en kandidatexamen  
från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.  
Har under yrkeskarriären alltid varit engagerad i 
kommittéer och arbetsgrupper för frågor kring mångfald 
och jämställdhet. Har även varit mentor i organisatio-
nerna Mitt Liv för att stötta nyanlända in i arbetslivet 
samt ungdomsprogrammet The Good Talent i Botkyrka.

Karin Andersson, Malmö, suppleant, sex ggr 
Arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever i 
Malmö stad. Har mångårig erfarenhet av olika 
uppdrag inom FNs utvecklingsprogram (UNDP) och 
den idéburna sektorn. Har tidigare haft olika uppdrag 
inom UNDP i Colombia, Kirgizistan och Ecuador 
och med olika organisationer från det civila samhället. 
Hon är mycket engagerad i freds- och konfliktfrågor 
och FNs globala hållbarhetsmål.

Reza Javid, Skövde, suppleant, fem ggr 
Finansiell verksamhetsanalytiker på Skaraborgs sjuk- 
hus med inriktning på hälsoekonomi. Ideellt engagerad 
i en idrottsförening och ett par biståndsorganisationer, 
t ex Afghanistankommittén. Har även ett politiskt 
engagemang och sitter som förtroendevald i Region 
Örebro Län. De orättvisor och den ojämställdhet  
som Reza upplevde i sin barndom har gett honom  
ett naturligt intresse för globala frågor och ett driv  
att arbeta för utveckling och mänskliga rättigheter.
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* I summan för ändamålskostnader ingår även varuförsäljningskostnader.

** Med totala intäkter avses enl Svensk Insamlingskontroll verksamhetsintäkter  
 inklusive finansiella poster utom kapitalvinster och kapitalförluster.

2018

134 838 

-157 961

-23 123

5 664

-17 459

 
533

-16 926

Verksamhetsintäkter 

Verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster/ Årets resultat

Nettoförändringar donations- och minnesfonder/ 
ändamålsbestämda medel

Förändring Balanserat eget kapital

Hur mycket går till biståndsarbetet? 
(ändamålskostnader*/totala intäkter**)

Hur stor andel tar administrationskostnaderna? 
(administrationskostnader/totala intäkter**)

Hur stor andel tar insamlingskostnaderna? 
(insamlingskostnader/totala intäkter**)

Till sparande (+)/uttaget från sparande (-) 
(årets resultat/totala intäkter inkl alla finansiella poster)

2018

97%

 
3%

 
15%

 
-13%

2014

82%

 
5%

 
10%

 
9%

FEMÅRSÖVERSIKT resultaträkning i sammandrag

NYCKELTAL uppställda enligt Svensk insamlingskontrolls principer

Alla belopp i tkr

2015

90%

 
4%

 
11%

 
-3%

2014

112 021

-111 594

427

9 605

10 032

 
1 044

11 076

2015

115 012 

-122 740

-7 729

4 483

-3 246

 
-1 762

-5 008

2016

134 670 

-145 237

-10 567

4 143

-6 424

 
2 986

-3 438

2016

92%

 
4%

 
11%

 
-5%

2017

124 480 

-146 941

-22 461

6 741

-15 720

 
337

-15 383

2017

101%

 
3%

 
13%

 
-13%
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Noter

4
4
5
6

3, 9
3, 5

3, 8, 9
3, 9, 24

11

12

2018

591
55 797
70 330
5 046
3 074

134 838

-120 210
-12 468
-21 067
-4 216

-157 961

-23 123

4 764
901

-1

-17 459

-17 459

-17 459
533

-16 926

Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Varuförsäljningsintäkter
Övriga rörelseintäkter 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

Ändamålskostnader
Varuförsäljningskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

SUMMA VERKSAMHETSKOSTNADER

VERKSAMHETSRESULTAT

Resultat från finansiella poster
Resultat från värdepapper 
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

ÅRETS RESULTAT

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkning, se ovan
Nettoförändring ändamålsbestämda medel

FÖRÄNDRING BALANSERAT KAPITAL

RESULTATRÄKNING Alla belopp i tkr

2017

633
55 414
61 558

3 552
3 323

124 480

-118 288
-8 152

-16 677
-3 825

-146 941

-22 461

6 431
312

-2

-15 720

-15 720

-15 720
337

-15 383
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Ingående balans
Ändamålsbestämt  
av givaren
Ändamålsbestämt  
av styrelsen
Ändamålsbestämt  
av årsstämman
Utnyttjande
Årets resultat
Utgående balans

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Immateriella  
anläggningstillgångar
Balanserade utgifter  
för programvara

Materiella  
anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Inventarier och nedlagda  
utgifter på annans fastighet

SUMMA ANLÄGGNINGS- 
TILLGÅNGAR

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Varulager 
Handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och  
upplupna intäkter

Kortfristiga placeringar
Kassa och bank

SUMMA OMSÄTTNINGS- 
TILLGÅNGAR

SUMMA TILLGÅNGAR

2018-12-31

 

 
2 962

 

4 425

232

4 657

7 619

398

1 654
692

6 590

8 936

78 044
18 035

105 413

113 032

BALANSRÄKNING

EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

Eget kapital
Ändamålsbestämda medel
Balanserat eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för pensioner 
Övriga avsättningar

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld till bidragsgivare
Övriga skulder
Upplupna kostnader och  
förutbetalda intäkter

SUMMA EGET KAPITAL  
OCH SKULDER

2018-12-31

8 689
79 454
88 143

1 171
153

1 324

3 739
9 370
1 506

8 950
23 565

113 032

Noter

18
19

20

21

Noter

 

 
13

 

14

15

 
16

17

Alla belopp i tkr

Balanserat 
kapital

96 380

-16 926
79 454

Totalt  
eget  

kapital

105 602

348

0

0
-881

-16 926
88 143

Ändamåls- 
bestämda 

medel*

9 222

348

0

0
-881

8 689

FÖRÄNDRING AV  
EGET KAPITAL

*ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL

Elsie och Bengt Hanbergers fond
Berit Söderströms minnesfond
Britta Holmström-priset
Jonas Lönnebos fond
Gunhild Sehlins fond
Humanitär assistans
Humanitärt arbete i Nepal
Gåvor till Sverigearbetet

Totalt kapital ändamålsbestämda medel

Ingående kapital

137
2 368
4 109

119
666

1 285
484

54

9 222

Utgående kapital

137
2 368
4 068

119
514

1 024
405

54

8 689

Utnyttjande

-41
-348
-152
-261

-79

-881

Avsättning

348

348

2017-12-31

 

 
3 006

 

4 564

397

4 962

7 968

2 059

1 496
1 441

3 136

6 073

94 861
55 986

158 979

166 947

2017-12-31

9 222
96 380

105 602

977
24

1 001

3 208
49 954

1 234

5 948
60 344

166 947
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2018

-17 459
2 318

-15 141

1 661
-7 017

-36 780

-57 277

-1 000
0
0

-37 702
58 028

19 326

0
0

0

-37 951
55 986
18 035

-37 951

1 255
54

0

246
0
0

-2 405
194
129
602

3 552

2 318

18 035

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m.

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
FÖRE FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av varulager (minskning +, ökning -)
Förändring av kortfristiga fordringar (minskning +, ökning -)
Förändring av kortfristiga skulder (minskning -, ökning +)

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljningar av materiella anläggningstillgångar
Investeringar i finansiella tillgångar
Försäljningar av finansiella tillgångar

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Avsättning ändamålsbestämda medel
Utnyttjande ändamålsbestämda medel

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Årets kassaflöde
Likvida medel vid årets början
Likvida medel vid årets slut
Förändring likvida medel

Betalda räntor och erhållen utdelning
Erhållen utdelning
Erhållen ränta
Erlagd ränta

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar av tillgångar
Återförd nedskrivning finansiella tillgångar
Rearesultat försäljning av materiella anläggningstillgångar
Rearesultat försäljning av finansiella tillgångar
Avsättningar till pensioner och arbetsgivarskatt
Övriga avsättningar
Erhållna gåvor i form av värdepapper
Erhållna gåvor i form av fastigheter, ej avyttrade vid årets slut

LIKVIDA MEDEL 
Följande delkomponenter ingår i likvida medel
Kassa och bank

2017

-15 720
-6 118

-21 838

7
-2 256
39 117

15 030

-923
-225

5 834
-104 251
123 756

24 191

0
0

0

39 221
16 766
55 986
39 220

506
0

-2

1 340
966

-1 099
-6 892

-396
-37

0
0

-6 118

55 986

KASSAFLÖDESANALYS Alla belopp i tkr
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IMs redovisnings- och värderingsprinciper överens- 
stämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3)  
och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Intäktsredovisning 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisa-
tionen 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.

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i 
Insamlingsorganisationen. Medlemsavgifter redovisas vid 
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den 
tidsperiod som avses.

Gåvor och Bidrag 
En transaktion i vilken organisationen tar emot en tillgång 
eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka mot- 
svarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. 
Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen 
uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om  
organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten 
om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva.

GÅVOR 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.

Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och liknande  
som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten 
vid försäljningen.

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.

I de fall organisationen lämnat en ersättning för att  
erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

BIDRAG 
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla  
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som  
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.

VARUFÖRSÄLJNING 
Försäljning av varor intäktsredovisas som huvudregel  
när någon form av kontant betalning erhållits i IMs butik.  
All försäljning redovisas efter avdrag för moms och  
eventuella rabatter.

Ändamålskostnader 
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader  
som har ett direkt samband med att uppfylla IMs syfte  
och stadgar.

För biståndsarbetet redovisas bruttokostnad exklu- 
sive intäkter. I kostnaderna ingår löpande utgifter  
för hjälpinsatserna, kostnader för inköp och underhålls- 
arbeten avseende anläggningar och inventarier, samt  
kostnader för såväl utsänd personal som för lokal- 
anställda medarbetare. Till ändamålskostnaderna förs  
också delar av de gemensamma kostnader som uppstår  
vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet.

Insamlingskostnader 
Detta är den kostnad som varit nödvändig för att generera 
externa intäkter. Hit räknas del av kostnaden för IMs tidskrift, 
kostnaden för insamlingsbössor, annonser och reklam,  
lönekostnader, tackbrev o d. Till insamlingskostnaderna förs 
också delar av de gemensamma kostnader som uppstår  
vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet.

Administrationskostnader 
Här avses de kostnader som är nödvändiga för att admi- 
nistrera själva insamlingsorganisationen. Administrations- 
kostnaderna inkluderar normalt direkta kostnader såsom 
intern och extern revision, årsmöte och upprättande 
av årsredovisning. Till administrationskostnaderna förs  
också delar av de gemensamma kostnader som uppstår 
vid huvudkontoret beräknade efter personaltäthet.

Bidrag för administrationskostnader redovisas som  
intäkt bland övriga bidrag varför administrationskostnader  
redovisas brutto.

Donerade tillgångar 
Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier, och andra värde- 
papper, som doneras till IM, värderas till marknadsvärdet  
vid gåvotillfället och bokförs som en omsättningstillgång  
eftersom tillgången skall avyttras snarast möjligt.

Gåvointäkten redovisas i posten Insamlade medel.

Uppkommer vid försäljningen av en tillgång, en kapital-
vinst/-förlust redovisas denna under rubriken Resultat från 
finansiella poster inom det tillgångsslag som avses.

Aktier, andelar och andra värdepapper 
Aktier, andelar och andra värdepapper värderas till  
det lägsta av anskaffningsvärdet och verkliga värdet  
(marknadsvärde). Anskaffningsvärdet avseende  
värdepapper, som erhålls genom testamente eller  
gåva utgörs av marknadsvärdet (normalt börskursen)  
vid gåvotillfället.

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell  
prövning beräknas inflyta.

Utländska valutor 
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till  
balansdagens kurs.

Lager av handelsvaror 
Handelsvaror värderas, med tillämpning av genomsnittligt 
anskaffningsvärde, till det lägsta av anskaffningsvärdet  
och det verkliga värdet på balansdagen. 

NOT 1 Redovisningsprinciper och noter

NOTER
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Antalet anställda (tjänster) centralt vid  
huvudkontoret i Lund
– varav män

Antalet anställda (tjänster)  
övrig verksamhet i Sverige
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Europa
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Mellanöstern
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Sydasien
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i Centralamerika
– varav män

Antalet anställda (tjänster) verksamhet  
i södra Afrika
– varav män

SUMMA
– varav män

Löner, andra ersättningar och 
sociala kostnader
Lön till Generalsekreteraren utgår  
med 60 000 kr per månad och det  
utgår ett arvode till ordförande på  
20 000 kr per månad

Övriga anställda

SUMMA

Sociala kostnader
varav pensionskostnader

Av pensionskostnaderna avser 250 tkr  
(210 tkr) IMs generalsekreterare.

Föreningen har inga ingångna  
anställningsavtal med avgångsvederlag  
till ledande befattningshavare.

Redovisning av könsfördelning 
Styrelsen (inkl suppleanter) andel kvinnor

2018

 
59

40%

 
36

30%

 
5

20%

 
12

10%

 
24

57%

 
8

38%

 
13

52%

157
38%

 

 
 
 

1 265

40 462

41 727

15 712
3 247

64%

NOT 3 Anställda och personalkostnader

Ideellt arbete
Under året har över 1 100 volontärer bidragit med sin tid  
och sitt engagemang för IMs integrationsarbete i Sverige.  
Dessa insatser har bidragit till socioekonomisk inkludering 
och skapat samhällsvärde genom att läxhjälp kunnat  
genomföras, språkfikor har hållits, olika former av matchning 
och frivilligrådgivning har genomförts. Vi har också haft 
volontärer som bidragit till IMs globala arbete genom att vara 
butiksvolontärer i våra Fair Trade-butiker. Samhällsvärdet av 
dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Alla belopp i tkr

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar  
redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumu- 
lerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.  
Materiella anläggningstillgångar har delats upp på 
betydande komponenter när komponenterna har väsentligt 
olika nyttjandeperioder. Avskrivningsbart belopp utgörs  
av anskaffningsvärdet minskat med ett beräknat restvärde 
om detta är väsentligt. Avskrivning sker linjärt över den 
förväntade nyttjandeperioden.

Följande avskrivningstider tillämpas: 
Immateriella tillgångar 3–5 år 
Byggnader – Stomme 67 år 
Byggnader, utanför Sverige – Stomme 25 år 
Fastighetstillbehör 20 år 
Inventarier 5 år (förbättring annans fastighet 3 år).

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden 
dvs den utgår från organisationens verksamhetsresultat.  
Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner 
som medför in- och utbetalningar.

Leasing 
Alla organisationens leasingavtal redovisas som 
operationella, dvs leasingavgiften redovisas linjärt  
över leasingperioden. 

Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, 
sociala avgifter och liknande kostnadsförs i tanke med 
att de anställda utför tjänster. Pensionsförpliktelser har 
klassificerats som avgiftsbestämda och redovisas som 
kostnad det år pensionen tjänas in. 

Ändamålsbestämda medel 
I posten ändamålsbestämda medel i eget kapital  
redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även noten till eget kapital.

Avsättningar 
En avsättning redovisas när organisationen har ett legalt 
eller informellt åtagande som en följd av inträffade händelser 
och organisationen förväntar sig att en utbetalning kommer 
att krävas för att reglera åtaganden samt att en tillförlitlig 
uppskattning av beloppet kan göras. Avsättningar värderas  
till den bästa uppskattningen av det belopp som kommer  
att behöva erläggas.

2017

 
54

38%

 
38

27%

 
5

20%

 
9

13%

 
28

53%

 
9

39%

 
13

48%

156
36%

 

 
 
 

1 173

44 877

46 050

17 589
4 240

73%
NOT 2 Uppskattningar och bedömningar 

IM gör uppskattningar och bedömningar om framtiden.  
De uppskattningar för redovisningsändamål som blir  
följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att  
motsvara det verkliga resultatet. 

Styrelsen har fastställt en omstruktureringsplan för  
IM Fair Trade. Omstruktureringen har påbörjats innan  
årsskiftet 2018/2019. Ingen avsättning görs för framtida  
rörelsekostnader, utan avser kostnader enligt avtal för  
tidigare anställda som är arbetsbefriade per 2018-12-31.
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Intäkter:
Humanium Metal

Postorderförsäljning från Lund

Butik i Lund

Butik i Göteborg

Butik i Stockholm

Butik i Malmö

Butik i Linköping

Butik i Umeå

Butik i Nässjö

Butik i Jönköping

Kostnader:
Varukostnader, övr rörelsekostnader 
samt personalkostnader

Andel av gemensamma 
huvudkontorskostnader

VARUFÖRSÄLJNINGENS RESULTAT

2018

1 402

346

602

477

460

499

352

419

257

232

5 046

 
-11 766

 
-702

-12 468

-7 422

NOT 5 Varuförsäljning

Gåvor som redovisats  
i resultaträkningen

INSAMLADE MEDEL
Företag

Enskilda givare

Testamentsförordnande

Insamlade medel inom ramen 
för Världens Barnkampanjen

Fonder och stiftelser

Bidrag som redovisats  
som intäkt

INSAMLADE MEDEL
Fonder och stiftelser

OFFENTLIGA BIDRAG

SIDA

Jordbruksverket 

Västra Götalandsregionen

MUCF (Malmö och Stockholm Stad)

Göteborg Stad

Universitets- och högskolerådet

Stockholms stad

AMS

Länstyrelserna 

AMIF RådRum proj.

Malmö stad

Utrikesdepartementet

Finsam

Lunds Kommun 

Skolverket

Allmänna arvsfonden

Sävsjö Kommun

Umeå Kommun

Knivsta Kommun 

Övrigt

2018

 

1 831

36 280

10 870

 
3 442

3 374

55 797

 

3 368

54 113

39

330

56

1 095

1 239

1 000

0

2 083

970

502

700

217

282

0

1 655

738

93

420

1 430

70 330

NOT 4 Insamlade medel

Alla belopp i tkr

Försäljning kost och logi Vrigstad

Försäljning IM-tian, secondhandbutik

Övriga lokala intäkter Utland

Medlemsresa Jordanien (f.g år Guatemala) 

Reavinst fastighet i Jordanien

Övrigt

2018

663

313

103

258

0

1 737

3 074

NOT 6 Övriga rörelseintäkter

2017

 

1 767

37 346

10 853

 
2 634

2 815

55 414

 

1 902

45 475

340

354

3 494

1 942

1 402

1 068

950

946

652

590

515

466

0

447

166

0

231

0

618

61 558

2017

0

676

545

426

443

389

273

389

184

225

3 552

 
-7 527

 
-625

-8 152

-4 600

2017

914

352

394

487

835

341

3 323

16 – IMs VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018



Biståndsinsatser per region

Europa
Moldavien

Rumänien (partner)

Mellanöstern
Palestina

Jordanien, inklusive regionkontor  
och regionala partners

Södra Afrika
Zimbabwe

Malawi, inklusive regionkontor  
och partners i Zambia

Sydasien
Indien

Nepal inklusive regionkontor

Centralamerika  
Guatemala, inklusive regionkontor  
och partners i El Salvador

Varuutveckling inom producentledet

Ändamålsenligt arbete i Sverige
Region Öst – Vrigstad

Region Syd – Malmö

Region Mitt – Stockholm

Region Väst – Göteborg

Region Nord – Umeå

Övriga ändamålskostnader
Frivilligsamordning på HK

Informationsarbete

Huvudkontorets kostnader  
för biståndsarbete

2018

-8 662
-7 624

-1 038

-19 108
-8 918

 
-10 190

-18 197
-6 998

 
-11 199

-12 883
-7 145

-5 738

 
 

-10 047

-1 587

-70 484

-4 607

-7 811

-5 172

-5 427

-1 311

-24 328

-4 196

-11 055

-10 147

-120 210

NOT 7 Ändamålskostnader

Utdelningar

Kapitalvinst vid avyttring av aktier  
och andelar

Kapitalförlust vid avyttring av aktier  
och andelar

Återtagna nedskrivningar av  
värdepapper (+)/Nedskrivningar (-)

2018

1 255

4 003

-1 598

1 104

4 764

NOT 11 Resultat från värdepapper

Insamlingskostnader

2018

-21 067

-21 067

NOT 8 Insamlingskostnader

Avskrivningar
Varuförsäljningen

Ändamåls- 
kostnader

Administrations- 
kostnader

Insamlings- 
kostnader

Inventarier

Byggnader  
och mark

Inventarier

Balanserade  
utgifter för  
programvara

Inventarier

Balanserade  
utgifter för  
programvara

2018

-25

-140

-34

-743

-107

-301

-1 350

NOT 9 Avskrivningar och nedskrivningar  
fördelade efter funktion

Organisationen leasar  
framför allt kontorslokaler.  
Kostnadsförda leasingavgifter  
uppgår till 4 322 (4 322). 

Hyresavtal förfaller enligt följande:
Inom 1 år

1–5 år

Senare än 5 år

2018

4 170

2 144

0

6 314

NOT 10 Leasing och hyror

Alla belopp i tkr

2017

-8 721
-7 370

-1 351

-16 537
-8 358

 
-8 179

-17 328
-7 012

 
-10 316

-13 123
-7 223

-5 900

 
 

-10 691

-817

-67 219

-4 857

-6 639

-5 928

-5 219

-1 356

-24 000

-4 390

-10 418

-12 261

-118 288

2017

-16 677

-16 677

2017

-34

-154

-31

-710

-124

-288

-1 340

2017

506

7 396

-504

-967

6 431

2017

4 177

3 597

0

7 774
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Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Försäljning Jordanien  
fastighet och mark

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivningar

Försäljning Jordanien  
fastighet och mark

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

2018

8 876

 
0

 
8 876

-1 567

-140

 
 0

-1 707

-2 744

-2 744

4 425

NOT 14 Materiella anläggningstillgångar 
byggnader och mark

Ändamålsbestämning av medel

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år

Medlemsregister, intranät, 
kommunikationsplattform,  
resehanteringssystem
Ackumulerade anskaffningsvärden

Utrangering

Nyanskaffningar

Omklassificeringar

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivningar

Årets utrangeringar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

Pågående nyanskaffning
Vid årets början

Årets anskaffning

Omklassificeringar

Vid årets slut
Pågående nyanskaffning avser  
ny extern webb och webbutik

Hyresrätter butikslokaler
Ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

Planenligt restvärde  
immateriella tillgångar

2018

-348

881

533

2018

6 869

0

1 000

551

 
8 420

-4 414

-1 044

0

-5 458

2 962

551

0

-551

0
 

1 352

 
1 352

-1 352

0

-1 352

0

2 962

NOT 12 Förändring av ändamålsbestämda medel

NOT 13 Immateriella anläggningstillgångar

Alla belopp i tkr

2017

-690

1 027

337

2017

4 761

0

409

1 699

 
6 869

-3 415

-998

0

-4 414

2 455

1 736

514

-1 699

551
 

1 352

 
1 352

-1 352

0

-1 352

0

3 006

2017

14 609

 
-5 733

 
8 876

-2 412

-153

 
998

-1 567

-2 744

-2 744

4 565
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Förvaltade av Öhman
Aktier och aktiefondandelar  
svenska och utländska

Svenska räntebärande värdepapper

Förvaltade av SEB
Aktier och aktiefondandelar

Räntebärande värdepapper

Likvida medel

Förvaltade av Handelsbanken
Aktier/aktiefonder

Räntebärande värdepapper

Likvida medel

Utanför Öhmans, SEBs och 
Handelsbankens förvaltning
Aktier/Aktiefonder utanför depå

Räntebärande värdepapper

SUMMA KORTFRISTIGA  
PLACERINGAR

De tio största enskilda posterna
Öhman Obligationsfond SEK A

SEB Inst Obligationsfond SEK Utd

Handelsbanken Räntestrategi  
Criteria A10 SEK

Öhman Global Hållbar A

Öhman Sverige Hållbar B

SEB Företagsobligationsfond  
Flex SEK Utd

Handelsbanken Företagsobligation 
Investment grade Criteria B10 SEK

Öhman Företagsobligation Hållbar A

Handelsbanken Europa Tema A10 SEK

Handelsbanken Tillväxtmarknad 
Tema A10 SEK

Inventarier
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Nyanskaffningar

Utrangering

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

Vid årets början

Utrangering

Årets avskrivning enligt plan

Utgående ackumulerade 
avskrivningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

Nedlagda utgifter på  
annans fastighet

Vid årets början

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar  
enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivning enligt plan
Utgående ackumulerade  
avskrivningsvärden

Planenligt restvärde vid årets slut

Planenligt restvärde övriga  
materiella tillgångar

2018

2 287

0

0

2 287

 

-1 890

0

-165

-2 055

232

 

1 111

1 111

 

-1 111

0

-1 111

0

232

NOT 15 Materiella anläggningstillgångar 
inventarier och övrigt

Upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader

Övriga förutbetalda kostnader

2018

4 836

1 065

689

6 590

NOT 16 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

NOT 17 Kortfristiga placeringar

Alla belopp i tkr

2017

2 316

702

118

3 136

2017

2 061

226

0

2 287

 

-1 701

0

-189

-1 889

397

 

1 111

1 111

 

-1 111

0

-1 111

0

397

Bokfört
värde

9 574

15 433

13 983

11 123

1 080

14 679

10 998

172

 

922

80

 
78 044

11 707

 7 329

 
6 605

4 212

5 361

 
4 873

 
4 522

3 726

2 802

 
2 502

Marknads-
värde

11 621

15 879

12 507

12 047

1 080

13 920

11 077

172

 

916

77

 
79 296

12 167

7 305

 
6 569

6 100

5 521

 
4 742

 
4 508

3 712

2 646

 
2 601
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Pensioner/avgångsvederlag Palestina

Pension Indien

Pension Moldavien

2018

435

505

231

1 171

NOT 18 Avsättningar för pensioner

Uttagen fastighetsinteckning är i eget förvar.
Upplupna skatter och avgifter  
utlandsverksamheten

2018

153

NOT 19 Övriga avsättningar

Bidrag från SIDA
Civsam 

Info anslag 

Övriga bidrag
Myndigheten för ungdoms-  
och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Universitets- och högskolerådet

Allmänna arvsfonden

Länsstyrelsen

Skolverket

Crafoordska Stiftelsen

SEB Gunnar och Märta Bergendahls 
Stiftelse

Radiohjälpen (HUM Nepal)

Övrigt

2018

3 651

88

3 739

785

2 557

437

604

0

0

 
200

126

922

5 631

9 370

NOT 20 Skuld till Bidragsgivare

Garantiförbindelser

Valutaterminer

2018

50

0

NOT 23 Eventualförpliktelser  
och eventualtillgångar

E&Y
Revisionsuppdrag

Andra uppdrag/konsultationer

Särskilda intyg

Revision vid IMs utlandskontor  
uppgick till 539 tkr (333 tkr för 2017).

2018

714

57

501

1 272

NOT 24 Arvode och kostnadsersättningar  
till revisorer

Alla belopp i tkr

2017

440

364

173

977

2017

38 598

2 350

40 948

274

2 305

1 421

2 041

281

299

 
250

126

2 010

9 006

49 954

2017

24

2017

50

1 344

2017

326

40

166

532

NOT 25 Väsentliga händelser efter  
verksamhetens utgång

IM har beslutat att lägga ned sitt lokalkontor i Zimbabwe. 
Verksamheten i landet fortsätter dock i princip som tidigare 
men administrationen kommer i fortsättningen att utgå ifrån 
regionkontoret i Malawi. Personalen i Zimbabwe har ställt 
ett ersättningskrav på 4 500 tkr, något som IM bestrider.

Personalrelaterade  
upplupna kostnader

Övriga upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter

2018

 
6 928

2 022

8 950

NOT 21 Upplupna kostnader  
och förutbetalda intäkter 2017

 
4 660

1 288

5 948

NOT 22 Ställda säkerheter
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Inger Örtendahl

Lave Beck-Friis

Pär Ivarsson

Birthe Müller (ordförande)

Karin Wallin

Eduardo Gran Villanueva-Contreras

Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor, Ernst & Young 

Lund den 29 mars 2019

Tobias Lundvall
Förtroendevald revisor

Görel RåsmarkAygül Kabaca
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för IM, 
Individuell Människohjälp för år 2018.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens 
finansiella ställning per den 31 december 2018 och  
av dess finansiella resultat och kassaflöde för året 
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen  
är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultat-
räkningen och balansräkningen.

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  
i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed  
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade 
revisorns ansvar samt Den förtroendevalda  
revisorns ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor  
har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat  
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för  
våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra 
informationen. Den andra informationen består av 
verksamhetsberättelse (men innefattar inte 
årsredovisningen och vår revisionsberättelse  
avseende denna).

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar  
inte denna information och vi gör inget uttalande  
med bestyrkande avseende denna andra information. 

I samband med vår revision av årsredovisningen  
är det vårt ansvar att läsa den information som 
identifieras ovan och överväga om informationen 
i väsentlig utsträckning är oförenlig med 
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar  
vi även den kunskap vi i övrigt inhämtat under  
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt 
verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts  
avseende denna information, drar slutsatsen att  
den andra informationen innehåller en väsentlig 
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta.  
Vi har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att 
årsredovisningen upprättas och att den ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.  
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll  
som den bedömer är nödvändig för att upprätta  
en årsredovisning som inte innehåller några  
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar  
styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga  
att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är till- 
ämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan  
att fortsätta verksamheten och att använda antag- 
andet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift 
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har 
något realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Den auktoriserade revisorns ansvar 
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed  
i Sverige.

Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet 
om att årsredovisningen som helhet inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på fel. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en 
revision som utförs enligt ISA och god revisionssed 
i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig 
felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan  
uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses 
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans  
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut 
som användare fattar med grund i årsredovisningen. 
Som del av en revision enligt ISA använder jag 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror  
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker 
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för 
en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig 
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av 
föreningens interna kontroll som har betydelse för  
min revision för att utforma granskningsåtgärder  
som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen.

Till föreningsstämman i IM, Individuell Människohjälp, 
org.nr 845000-0768 
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Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor, Ernst & Young 

Tobias Lundvall
Förtroendevald revisor

Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare  
i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till föreningen enligt god revisorssed  
i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har  
i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt  
dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat  
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för  
vårt uttalande.

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,  
och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att 
inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot  
i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd 
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som  
kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,  
men ingen garanti för att en revision som utförs  
enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer  
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed 
i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst 
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den 
auktoriserade revisorns professionella bedömning  
och övriga valda revisorers bedömning med 
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär  
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga  
för verksamheten och där avsteg och överträdelser  
skulle ha särskild betydelse för föreningens 
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, 
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra 
förhållanden som är relevanta för vårt uttalande  
om ansvarsfrihet.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings- 
principer som används och rimligheten i  
styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprätt- 
andet av årsredovisningen. Jag drar också en  
slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om föreningens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att 
det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den eventuella 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana 
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på 
de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för 
revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser 
eller förhållanden göra att en förening inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen,  
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat 
revisionens planerade omfattning och inriktning  
samt tidpunkten för den. Jag måste också informera 
om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland de betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar 
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen  
och därmed enligt god revisionssed i Sverige.  
Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet  
om att årsredovisningen har upprättats i enlighet  
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen  
ger en rättvisande bild av föreningens resultat  
och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar  
och andra författningar
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning av IM, 
Individuell Människohjälp för år 2018.

Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens 
ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed  
i Sverige. 
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INFORMATION OM IM
Organisationsnummer 845000-0768 
IM innehar 90-konto: 
Plusgiro 900706-3 (901703-9, endast för OCR-inbetalning) 
Bankgiro 900-7063 (901-7039, endast för OCR-inbetalning)
Hemsida imsweden.org
IMs tidskrift Medmänsklighet ges ut till organisationens  
givare och medlemmar med fyra nummer per år 

IMs huvudkontor och säte Box 45, 221 00 Lund
Besöksadress Fabriksgatan 2 F i Lund
Telefon 046-32 99 30 
E-postadress info@imsweden.org
tf generalsekreterare Martin Nihlgård 046-32 99 35
Fler kontaktuppgifter finns på imsweden.org


