


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Belopp inom parentes avser 2016.

Om verksamheten
IM, Individuell Människohjälp – Swedish Development 
Partner, är en svensk ideell organisation som arbetar med 
bistånd, integration och fair trade. IMs ändamål är att 
bekämpa fattigdom och utanförskap. Vi tar ställning  
mot orättvisor och för medmänsklighet och vårt arbete 
utformas som hjälp till självhjälp. IM grundades 1938  
och är religiöst och partipolitisk obunden. 

IM arbetar för förändring och hållbar utveckling ur ett 
socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vi bedriver 
verksamhet i totalt 13 länder, i regionerna Centralamerika,  
Europa, Mellanöstern, Södra Afrika, Sydasien samt i Sverige.

Den internationella verksamheten genomförs till största 
delen tillsammans med partnerorganisationer eller i  
samverkan med andra aktörer.

Sverigeverksamheten, som fokuserar på ömsesidig  
integration, bedrivs både i egen regi och i samarbete med 
andra organisationer. Aktiviteterna genomförs av såväl 
medarbetare som volontärer och medlemmar.

Under namnet IM Fair Trade importerar och säljer vi  
fair trade-varor i vår webbutik och i åtta butiker runt om  
i Sverige. Många av varorna kommer från länder vi är  
verksamma i och vi strävar efter att arbeta med producenter 
i ett uppstartsskede för att bidra till deras utveckling. 

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 människors inneboende kraft att förändra  
sin situation. Vi arbetar för att stärka individers egenmakt 
och civilsamhällens handlingskraft.

IM är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. 
Högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelsen. 
Årsmötet röstade igenom nya stadgar 2017, vilket innebär 
att IM numera praktiserar representativ demokrati.  
Detta medför att fr o m 2018 så står lokalföreningarna som 
representanter för sina medlemmar och det är genom lokal-
föreningarna 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.

Fördelningen av intäkterna ger IM självständighet att 
disponera sina medel utan att vara beroende eller styrd  
av någon enskild finansiär.

Resultat och ställning
IMs verksamhetsintäkter (gåvor, bidrag, varuförsäljning 
och övriga rörelseintäkter) minskade under året och  
uppgick till 124 480 tkr (134 670). 

Erhållna gåvor från enskilda givare, stiftelser och fonder 
inklusive insamlade medel inom ramen för Världens Barn-
kampanjen var ungefär samma som föregående år  
44 561 tkr (44 663) medan utfallet på gåvor via testamente 
var lägre än föregående år 10 853 tkr (18 784). 

Erhållna bidrag minskade något till 61 558 tkr (63 171) och 
motsvarar 49 procent (47) av totala verksamhetsintäkter.

Övriga rörelseintäkter är i nivå med föregående år  
3 323 tkr (3 075). Den stora skillnaden är att under 2017 
hade vi en reavinst på 835 tkr från en fastighetsförsäljning  
i Jordanien, medan vi under 2016 hade ett boende för 
ensamkommande under några månader på Vrigstad. 

Försäljningsintäkterna inom varuförsäljningen har minskat 
till 3 552 tkr (4 287). Minskningen syns framför allt på 
webbutiken samt postorder.

Verksamhetskostnader under året uppgick till 146 941 tkr 
(145 237). Ändamålskostnader ligger ungefär på samma  
nivå som f g år 118 288 tkr (117 487). Varuförsäljnings- 
kostnader ligger också på samma nivå som f g år 8 152 tkr 
(8 243) trots lägre intäkter. Det beror på en nedskrivning av 
lagret på 440 tkr. Kostnaderna för insamling har ökat till  
16 677 tkr (14 338). Insamlingskostnaderna har ökat p g a  
en satsning på att få in fler faddrar, men också p g a en  
omfördelning från administrationskostnader där alla 
kostnader som hör till vårt givarregister numera ingår i 
insamlingskostnad istället för administrationskostnad. 
Kostnaderna för administration har minskat till följd av 
omfördelningen till insamlingskostnader 3 825 tkr (5 169). 

Till IMs egna medel destinerade till olika specifika ändamål 
har avsatts 690 tkr och utnyttjats 1 027 tkr (netto f g år  
-2 986 tkr) och resultatet av årets verksamhet uppgick till 
-15 720 tkr (-6 424) vilket gav ett totalt eget kapital vid 
årets utgång uppgående till 105 602 tkr (121 363).

Resultat och eget kapital i tkr.
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Enligt tidigare styrelsebeslut ska IMs eget kapital uppgå 
till 70–90 procent av verksamhetskostnaderna under  
innevarande år. Efter årets bokslut uppgår det egna kapitalet 
till 72 procent av verksamhetskostnaderna.

Under 2017 beslutades att styrelsen ska revidera IMs policy 
för eget kapital under 2018.

IMs eget kapital är en grund för att verksamhet ska kunna 
avvecklas på ett värdigt sätt. Det egna kapitalet kan också 
användas till att planerad verksamhet kan genomföras  
under en strategisk period även om utfallet på intäkter inte 
blir lika högt som budgeterat. Tio procent inom spannet  
(70–90 procent) ska kunna användas för strukturella  
kostnadsanpassningar eller för strategiska investeringar. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året bedrev IM verksamhet i Sverige och tolv länder 
runt om i världen.

2017 är tredje året på IMs ramavtal med SIDA och i vår 
strategiperiod 2015–2017. IM har 81 strategiskt valda  
partnerskap för att säkra relevanta program som bidrar  
till förändring mot våra övergripande mål. Fem stycken  
partnerskap har inletts under 2017 och åtta har avslutats.

Antalet regelbundna volontärer var under året ca 1 150 
(f g år 1 600). IM Sverige ordnade totalt runt 2 800 
mötestillfällen (f g år 2 600) för runt 31 000 (ej unika) 
deltagare (f g år 30 000). IM hade under 2017 verksamhet 
i 26 kommuner. 

IM hade under året 6 331 medlemmar (f g år 6 897)  
fördelade på 12 lokalföreningar (f g år 12). Ett aktivt  
årsmöte genomfördes där nya stadgar och ett nytt idé- 
program antogs. En viktig ändring i de nya stadgarna  
är att IM gått över till representativ demokrati. 

Under året har två nationella skolprojekt genomförts,  
Rafiki med fokus på de lägre åldrarna och Det Nya Landet 
börjar i skolan inriktat på gymnasie- och folkhögskolor. 
Totalt har nästan 6 000 elever och 600 lärare nåtts. 

Under 2017 ökade vi våra månadsgivare/faddrar med  
900 stycken och har nu en rekordnivå på 17 106 faddrar.  
Det är främst vår satsning på face-to-face runt om i landet 
som är den bidragande orsaken. Face-to-face ger oss  
möjlighet att möta nya människor på stan, berätta om IMs 
arbete och värva nya givare. Våra månadsgivare är vår bas 
och står för över 26 miljoner av intäkterna vilket ger oss 
trygghet i planeringen av vår verksamhet. IM har under 
året ökat antalet givare till ca till 48 800 (47 900 givare).

Vi fortsätter vårt arbete med varumärkesprofilering, som är  
ett mycket viktigt arbete för att IM som organisation ska 
synas och vara ett starkt alternativ för människor att  
engagera sig i. Ett projekt som har gett IM internationell 
uppmärksamhet 2017 är Humanium Metal by IM.  

Projektet innebär att vi smälter ner illegala vapen från 
konfliktområden, erbjuder metallen Humanium Metal till 
företag som i sin tur producerar varor av vår unika metall. 
Detta ger IM möjlighet att bidra till att förebygga det  
utvecklingshinder som det väpnade våldet utgör samt 
generera resurser till stöd för våra partnerorganisationer. 
Humanium Metal by IM är ett projekt som sticker ut  
och som har gett IM flera utmärkelser under 2017,  
däribland Cannes Lions, Eurobest och CSR-Skåne. 
Många förberedelser har gjorts under det gångna året  
och vi räknar med att under 2018 inleda samarbeten  
med många aktörer som genererar intäkter.

Kampanjen Handlingskraft som består av sex stycken 
filmer som tar upp temat kvinnors rättigheter fortsatte 
under året. Kampanjen syntes bland annat på Bok- och 
biblioteksmässan, MR-dagarna och Feministisk Festival  
i Malmö. Filmen från Jordanien om Mona Nahla var 
nominerad som bästa ”Short fiction documentary” på  
Arabic Film Festival, som är en av Europas största film- 
festivaler för arabisk film. Det lades även kraft på att nå  
ut med kampanjmaterialet till pedagoger där vi fick  
stort gensvar. Under en vecka beställdes det slut på de  
6 000 ex av utbildningsmaterialet vi hade tagit fram. 

En annan viktigt utmärkelse som ger uppmärksamhet till IM 
är att vår generalsekreterare Ann Svensén hamnade på andra 
plats i Omvärldens rankning ”Mäktigast i biståndsdebatten”. 
Det visar att vi har en generalsekreterare som syns i debatten 
och tar ställning i viktiga biståndsfrågor.

Världens Barn firade 20 år under 2017 och IM är en av  
de organisationer som har varit med från början. Det blev  
ett rekordår i insamling. 88 miljoner kronor samlades  
in och IM får fyra procent av intäkterna som går till våra 
projekt i världen.

Vi har stabila besökssiffror på vår webb. Under året hade  
vi 152 248 unika besökare (151 876).

Debattören och handbollsspelaren Linnéa Claeson till- 
delades i år IM-priset till Britta Holmströms minne.  
Hon får priset för sitt idoga och humoristiska synlig- 
görande av systematiskt kvinnohat i samhället. IM hoppas 
att med detta pris stärka hennes ställning och stödja  
hennes arbete för flickors och kvinnors rättigheter i Sverige 
och världen. 

Ett arbete med att få en mer integrerad och optimerad 
IT-miljö har påbörjats. Ett avtal med en outsourcing- 
leverantör är klart under året. De ska ta hand om vår  
IT-infrastruktur samt användarsupport. Ett globalt affärs- 
system är implementerat under året, dock kvarstår en hel  
del jobb för att det ska användas optimalt. Ett globalt  
projekthanteringssystem är också implementerat under året. 
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EXEMPEL PÅ RESULTAT
FILM ÖPPNADE FÖR DEBATT I PALESTINA
Med dokumentärfilmen ”Blood Basil” ökade IMs partner  
Al Marsad kännedomen om situationen för kvinnor i Palestinas  
informella ekonomi. Filmen följer palestinska kvinnliga  
arbetare i israeliska bosättningar i Jordandalen, där de  
arbetar inom jordbruket. Som familjens huvudförsörjare drivs  
kvinnorna ofta in i den informella sektorn till följd av att  
det finns få formella arbetstillfällen. Släktingar eller bekanta 
fungerar som ”mäklare” till israeliska bosättare och den  
informella anställningen försätter kvinnorna i en utsatt  
situation där de ofta berövas sina lagliga rättigheter. 

Målet med filmen är att skapa sociala rörelser och kampanjer 
samt att sätta press på beslutsfattare att tvinga mäklarna  
att följa arbetslagar och garantera arbetarnas fulla rättigheter.  
Filmen fick under 2017 cirka 14 000 visningar på sociala 
medier och den visades även på olika filmfestivaler.

SKUGGRAPPORT I JORDANIEN ERKÄNNS AV FN
I mars 2017 presenterades en skuggrapport inför FNs kommitté 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Genève. 
Rapporten var framtagen av tre av IMs samarbetspartners i 
Jordanien; Information and Research Center – King Hussein 
Foundation, Identity Center och I am Human.

2008 skrev Jordanien under FNs konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. Landet är skyldigt att vart 
fjärde år skicka en rapport om tillämpningen av rättigheterna 
till FNs kommitté för konventionen. Skuggrapporten avslöjade 
en diskriminerande praxis och flera lagöverträdelser gällande 
konventionen. En nationell kommitté med Information and 
Research Center – King Hussein Foundation i ledningen 
kommer att bildas. Kommitténs mål är att öka kännedomen 
kring rättigheterna för personer med funktionsnedsättning  
och att påbörja en dialog med den jordanska regeringen. 

KONFERENS OM KVINNORS RÄTTIGHETER I LIBANON 
I december 2017 bjöd IM, tillsammans med Diakonia och 
Norwegian People’s Aid, in till konferensen Legislation on 
Violence Against Women in the MENA region. Syftet var att 
uppmärksamma och bygga vidare på det positiva momentum 
som uppstått tack vare kvinnorättsaktivister i regionen.  
Under sommaren 2017 tog bland annat Libanon och Jordanien 
viktiga steg för att stärka kvinnors rättigheter. I Jordanien  
röstade parlamentet för avskaffandet av två artiklar i straff- 
lagstiftningen, varav den ena tidigare har tillåtit våldtäkts- 
förövare att undkomma straff genom att gifta sig med offret. 
Strax därefter avskaffade Libanon en liknande lagstiftning. 
Konferensen erbjöd en trygg plattform för civilsamhälls- 
aktörer från olika organisationer att samlas, utbyta erfaren- 
heter och diskutera situationen för kvinnors rättigheter.  
Sveriges ambassadör för Jordanien och Kanadas ambassadör 
för Libanon medverkade i panelsamtal och lyfte vikten av  
en feministisk utrikespolitik.

MELLANÖSTERN 

ABORTLAGSTIFTNING PÅVERKAS  
I EL SALVADOR
I El Salvador arbetar IM med sexuell och reproduktiv 
hälsa och rättigheter (SRHR). Landet har en av världens 
hårdaste abortlagstiftningar, vilket är ett hot mot 
kvinnors hälsa. IM stöder därför Agrupación Ciudadana 
por la Despenalización del Aborto Terapéutico Ético y 
Eugenésico, en medborgarrörelse för avkriminalisering 
av abort. 2017 gav organisationen juridisk rådgivning 
och stöd till flera kvinnor som dömts till långa fängelse- 
straff efter att ha drabbats av missfall. Under året har 
de även bedrivit en strategisk påverkanskampanj för en 
ändring av abortlagstiftningen, bland annat genom att 
besöka kongressen en gång i veckan för att sätta press 
på beslutsfattare. Detta har haft effekt och lagförslaget 
har fått ökat stöd och omröstningen förväntas ske 
under 2018. Medborgarrörelsen driver ett eget radio-
program om kvinnors hälsa och rättigheter och verkar 
för attitydförändring i samhället.

KVINNORS EGENMAKT STÄRKS  
I GUATEMALA
I Guatemala arbetar IM för att stärka kvinnors ekono-
miska egenmakt och skapa bättre arbetsförhållanden, 
bland annat genom att stödja organisationer som  
jobbar enligt Fair Trade-principerna. IMs partner- 
organisation Cojolya arbetar för att bevara det  
traditionella maya-hantverket och för att stärka  
urfolkskvinnors rättigheter i Santiago Atitlán.  
Hantverkarna som arbetar för Cojolya garanteras en 
fast inkomst varje månad, vilket bland annat har  
gjort det möjligt för några av väverskorna att spara 
pengar och starta egen verksamhet. Under 2017 fick 
en representant från Cojolya möjlighet att med IMs 
stöd delta vid WFTOs världskonferens i Indien  
och på så vis bli del av ett större Latinamerikanskt 
och globalt Fair Trade-nätverk. I samband med  
en Sverigevecka som hölls av Svenska Ambassaden,  
fick Cojolya möjlighet att presentera en egendesignad 
visningskollektion av smycken, som framställts av 
Humanium Metal.

CENTRALAMERIKA 
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ÖKAD MEDVETENHET OM SRHR I MALAWI 
Ungdomsorganisationen CYECEs arbete i Mangochi  
i Malawi har fått ungdomar att bli en viktig del  
i samhällets förändring. Genom bearbetning har  
ungdomarna fått lokala traditionella myndigheter (råd)  
att agera i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa  
och rättigheter (SRHR). Resultatet blev en rad nya lagar  
som bland annat rör tonårsgraviditeter, barnäktenskap,  
skadliga kulturella praxis och könsbaserat våld.  
Diskussionerna ledde dessutom till att ungdomarna  
får en ökad tillgång till SRHR-tjänster. Under 2017  
har 13 103 ungdomar testat sig för hiv jämfört med  
610 i projektets start. Inkluderingen av de traditionella  
råden resulterade också i stöd från lokala officiella  
myndigheter, vilket gav ytterligare stöd till projektet.  
Projektet mobiliserade ungdomar och ökade medveten- 
heten om hur SRHR-frågor påverkar invånarna, natur- 
resurser och utvecklingen.

FÖR BARNS RÄTTIGHETER I ZIMBABWE 
Justice for Children’s Trust, JCT, är en IM-partner i  
Zimbabwe som arbetar med att stärka barns, och framför 
allt flickors, sociala skyddsnät. JCT arbetar med ett stort  
antal intressenter, såsom politiska aktörer, administrativa 
myndigheter, skolor och polis, framförallt i Epworth,  
en fattig stadsdel i Harare. På lokalnivå har JCT utbildat  
vuxna mentorer som ska öka medvetenheten om barns  
rättigheter och missförhållanden i samhället. Eftersom många 
barn i fattiga familjer saknar ID-handling har projektets 
mentorer koncentrerat sig på rätten till en identitet som ett 
sätt att främja utbildning. Totalt har mentorerna nått  
ut till över 64 500 personer sedan projektets början, varav  
18 341 är flickor och 15 076 är pojkar, resterande är  
vuxna kvinnor och män. JCT har även utbildat volontärer  
i barns rättigheter, vilket lett till att utsatta barn har fått  
juridiskt stöd. Genom JCT har 729 barn fått rättslig hjälp. 

ARBETE MOT BARNÄKTENSKAP I ZAMBIA 
2017 jobbade NGOCC, en av IMs samarbetspartners i  
Zambia, med att stärka samhällen i fyra hövdingdömen i de 
minst utvecklade delarna i landet, Luapula och Northern 
Province för att motverka barnäktenskap. Under året har totalt 
70 bykommittéer formats och utbildats. NGOCC utbildade  
också 123 kvinnor och 23 män i orsaker och effekter av 
barnäktenskap, och hur man kan identifiera och stötta barn 
att gå ur äktenskap. Utöver det utbildades flickor i själv- 
säkerhet och ledarskap. Detta resulterade i att 141 flickor 
och pojkar togs ur barnäktenskap och fick möjligheten  
att gå tillbaka till skolan. Det finns dock utmaningar när  
det gäller att barnen ska ha råd att fullfölja sin utbildning.  
NGOCC har påbörjat diskussioner med Jämställdhets-/
Genusdepartementet angående hur de kan stötta flickor som 
gått tillbaka till skolan efter att ha tagit sig ur ett äktenskap.

SÖDRA AFRIKA

INSATSER FÖR UTBILDNING I INDIEN
På grund av Indiens kraftiga ekonomiska tillväxt ökar 
arbetskraftsinvandringen från grannländer som Nepal 
och Bangladesh. Barn från de här länderna är extra 
utsatta och löper risk att hamna i barnarbete och att 
därmed tvingas avstå från att gå i skolan. IM har jobbat 
tillsammans med Bethany Sisters i 20 slumområden 
för att säkerställa att barnen och ungdomarna får  
utbildning, bland annat genom att kompensera familjen 
för det inkomstbortfall som det innebär att skicka  
barnen till skolan. Genom att söka upp och sätta barnen 
i övergångsskolor förbereds de för att börja i vanlig skola. 
Under 2017 har 391 barn och ungdomar flyttats från 
Bethany Sisters skola in i vanlig skola. 

Utöver detta har 45 självhjälpsgrupper för kvinnor  
organiserats. Grupperna jobbar bland annat med yrkes- 
utbildning, sparande och mikrolån. Insatsen har gjort 
kvinnorna medvetna om sina rättigheter och rustat 
dem för att själva försvara och kräva sina rättigheter. 
Dessutom har vikten av skolgång och barns rätt till 
utbildning diskuterats i de träffar som självhjälps-
grupperna organiserat.

SAMLING FÖR CIVILSAMHÄLLET I NEPAL
IMs partner JuRi samlade under 2017 organisationer 
inom det nepalesiska civilsamhället för att gemensamt 
kommentera ett lagförslag gällande välfärd och  
utveckling, Social Welfare and Development bill. 
Lagförslaget sätter upp ramar och restriktioner för 
civilsamhällets arbete och togs fram utan medverkan  
av de nepalesiska civilsamhällsorganisationerna.  
Genom statens agerande riskerar civilsamhällets frihet, 
handlingsutrymme och möjlighet att vara en oberoende 
aktör i den nepalesiska demokratin att minskas. JuRi tog 
samtidigt fram ett samarbetsinitiativ för att ta fram 
konkreta ändringar i lagförslaget. Arbetet resulterade  
i 30 förslag som sedan skickades in till Ministry of  
Women Children and Social Welfare. JuRi vill över- 
tyga regeringen att ändra lagförslaget till att bli  
mer gynnsamt för civilsamhällets arbete och ge ett 
handlingsutrymme där civilsamhället kan bli en  
samtals- och samarbetspartner till regeringen.

SYDASIEN
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Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under 2018 kommer en femårsstrategi att tas fram och 
beslutas om. Strategin kommer innehålla ett strategiskt 
ramverk, ett resultatramverk, en strategisk finansierings-
plan och ändamålsenlig organisationsstruktur, allt för 
att säkra en hållbar och tillförlitlig tillväxt.

Femårsstrategin sammanfaller i tid med nästa SIDA- 
avtal som också kommer bli femårigt istället för treårigt.

Under innevarande strategiska period 2015–2017 samt 
bryggåret 2018 ökar vi vår internationella verksamhet 
till följd av ökade anslag från SIDA. Detta innebär 
en ökad risk för korruption. Vi följer detta och jobbar 
aktivt med riskerna utifrån vår policy för risk manage-
ment, vår policy för antikorruption och riktlinjer för 
hur bedömningar av nya partner görs och hur intern- 
kontroll och uppföljning genomförs.

Finansiella instrument
IMs styrelse har lagt fast riktlinjer för IMs kapital- 
förvaltning 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 procentenheter 
(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.

Per bokslutsdagen finns utestående derivatkontrakt i  
form av valutaterminer och syntetiska valutaterminer,  
så kallade NDFer. NDF betyder ”non deliverable forward” 
(icke leveransbar termin). Valutaterminer – 45 utestående 
positioner med ett negativt marknadsvärde om netto  
SEK 1 289 790. NDFer – 2 utestående positioner i INR/ 
SEK med ett negativt marknadsvärde om SEK 54 312.

EUROPA

REVIDERADE LÄROPLANER I MOLDAVIEN
Under 2017 har IMs partner CAJPD genom sitt strategiska  
arbete uppnått imponerande resultat som kommer att  
påverka livet för många personer med funktionsnedsättningar  
i Moldavien. Som en direkt konsekvens av CAJPDs  
arbete har utbildningsdepartementet reviderat läroplanerna  
för gymnasieskolan till att inkludera studenter med  
funktionsnedsättningar. Barnen får nu möjlighet att avsluta 
gymnasiet och få ett gymnasiebetyg. Minst 200 barn  
kommer under 2018 att kunna fortsätta sina studier och  
får möjlighet att söka till yrkesutbildning eller högskola. 

Alla personer med funktionsnedsättningar i Moldavien  
kommer att få bättre tillgång till sociala tjänster och sjukvård  
efter att CAJPD har rapporterat diskriminering i frågan till 
Rådet för förebyggande och avskaffande av diskriminering  
och säkerställande av jämlikhet. Under 2017 gav CAJPD  
dessutom juridiskt stöd till 180 personer med funktions- 
nedsättning och deras familjemedlemmar.

STÄRKT PARTNER I RUMÄNIEN 
IMs partnerorganisation i Rumänien, OSAUI, har under  
2017 fortsatt arbetet med de 15 ungdomar som bor på 
organisationens boendecenter. På OSAUIs dagcenter  
erbjuds habiliteringsstöd och behandling till barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning. OSAUI har  
under året stärkts genom nyval av tre styrelseledamöter,  
en representant för IM och två rumänska representanter.  
De rumänska representanterna är specialiserade på juridik 
respektive projekthantering och ekonomi, och båda har 
erfarenhet av att jobba med civilsamhället. Tillsammans med  
andra civilsamhällsorganisationer har OSAUI deltagit i 
protester mot föreslagna lagändringar som skulle försvåra 
insamlingsmöjligheterna för ideella organisationer.

EGENMAKT GENOM RÅDGIVNING I SVERIGE 
Tillsammans med andra aktörer har IM under 2017 drivit och 
utvecklat RådRum på flera orter runtom i Sverige. RådRum 
erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning för i 
huvudsak nyanlända. Målet är att öka tilliten och delaktigheten 
samtidigt som egenmakten stärks. RådRum finansieras dels  
av ett nationellt projektstöd från Amif, Asyl- och migrations- 
och integrationsfonden, och dels genom avtal med kommuner. 

Verksamheten bygger helt på frivilliga rådgivare. Hälften av 
rådgivarna har själva erfarenhet av att komma nya till Sverige. 
Rådgivarna utbildas genom en studiecirkel tillsammans  
med Sensus Studieförbund och under 2017 har 109 nya  
rådgivare utbildats. Fokus i utbildningen är bemötande,  
rättigheter, inkludering och etablering. Under 2017 har IM, 
tillsammans med samverkansparter, bedrivit RådRum på  
tolv orter, i och runt Stockholm samt i Skåne. Totalt har  
4 058 personer besökt RådRum under året. 

SVERIGE
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FRIIs kvalitetskod
IM är medlem i FRII. FRIIs medlemmar måste följa FRIIs 
kvalitetskod och den kravstandard som koden består av.  
En extern revisor ska granska och intyga att organisationen 
efterlever koden. Ett krav i kvalitetskoden är 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.

Reningsborg

Räddningsmissionen

Göteborgs stadsmission

Karriärkraft

Forum – idéburna organisationer  
i samverkan

Nätverket Idéburen sektor Skåne

Antidiskrimineringsbyrån

SOFI

lnterfem

Ladies Circle

Kulturhuset i Sävsjö

Vrigstad samhällsförening

Ögonblicksteatern

Tensta konsthall

Livrustkammaren

Vasamuseet

Millesgården

Etnografiska

Östasiatiska

Medelhavsmuseet

Artipelag

Cosmonova

Skåneidrotten

Göteborgs stad

Malmö stad

Helsingborgs stad

Stockholms stad

Knivsta Kommun

Eksjö kommun

Sävsjö kommun

Umeå kommun

Lunds kommun

Hörby kommun

Eslövs kommun

Höörs kommun

Migrationsverket

Länsstyrelserna

Region Skåne

Västra Götalandsregionen

MUCF

Skolverket

Göteborgs Universitet

Handelshögskolan i Göteborg

Högskolan i Borås

Malmö Högskola

Karlstad Universitet

Folkuniversitetet

Sensus Studieförbund

Studieförbundet Vuxenskolan

Studiefrämjandet

Sundsgårdens folkhögskola

ABF

ALMI

Finsam MittSkåne

Coompanion

AME Jobbhuset

Hållbar Utveckling Skåne

RådRum

Sävsjö Näringslivs AB

Concord Sverige

Skyddsvärnet

Rädda Barnen

Svenska Röda Korset

Naturskyddsföreningen

PRO

lbn Rushd

Svenska kyrkan

Equmeniakyrkan

Pingstkyrkan

Bräcke Diakoni

Erikshjälpen

EOS Basket

Hammarby IF

AIK Hockey

Älvsborg FF

Göteborg Beach Volleyclub

SJ 

Svedea

Sävsjö musikskola

Science Park

Kulturskolan Göteborg

Konstfrämjandet

Craafordska stiftelsen

Kungliga patriotiska sällskapet

Internationella kvinnoföreningen

Kraftsamling Herrgården

McNeil

Jonsters

Malmö stadsteater

Åhlens stiftelse

Opportunity day

Håkansson United

Göteborg Film Festival

Gothenburg Horse Show

Dreamhack

IMs samarbetspartners

INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN – partnerorganisationer per land

GUATEMALA
Asociación Instituto de Cooperación Social (ICOS)

Pies de Occidente

Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA)

Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (PAMI)

Alcanzando Estrellas

Asociación Cooperación Indígena para el Desarrollo  
Integral (COINDI)

Asociación Coordinadora de Personas con Discapacidad  
de Sololá (ACOPEDIS)

Maya Traditions

Cojolyá

EL SALVADOR
Colectiva

Asociación Nuevo Amanecer del El Salvador (ANADES)

Asociación Pro Hogar Permanente de Parálisis  
Cerebral (HOPAC)

Red Unión de Mujeres (RUM)

Red de Sobrevivientes

INDIEN
Bethany Sisters

Kiran Society

Social and Resource Development Fund (SARD)

Mountain Children Foundation (MCF)

Mount Valley Development (MVDA)

Appropriate Technology India (ATI)

Disha Social Organization

The Himalaya Trust

Maximising Employment to Serve the Handicapped (MESH)

Sarba Shanti Ayog (SSA)

NEPAL
Siddhartha Social Development Centre (SSDC)

Society for Environment Education Development (SEED)

Indreni Rural Development Centre (IRDC)

Multi-dimensional Acton for Development (MADE)

Society Welfare Action Nepal (SWAN)

Justice and Rights Institute Nepal (JURI)

Fair Trade Group Nepal

SVERIGEVERKSAMHETEN – Samarbete kring konkreta verksamheter och projekt
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MELLANÖSTERN (regionala partners)
ANHR Network

The Lebanese Women Democratic Gathering (RDFL)

Arab NGO Network for Development (ANND)

Disabled People’s International Arab Regional Bureau  
– DPI Arab Office

PALESTINA
Health Work Committees (HWC)

Teachers Creativity Center (TCC)

Annahda Women Association Centre

Palestine Early Childhood Education Programme (PECEP)

Palestinian Medical Relief Society (PMRS)

Red Crescent Society for Gaza (RCS-GS)

Women Media and Development (TAM)

QADER for Community Development

Al Marsad

JORDANIEN
Jordanian Women Union (JWU)

Dleil Association

Hajja Rafika center

Higher Coordination Committee for Community Based  
Rehabilitation Centers (HCC for CBR)

Musawa Network

Sana organization for individuals with Special needs

I am Human (IAH)

Identity Center

MOLDAVIEN
Dorinta

Woman and Child Protection and Support (WCPS)

Azi

Verbina

Center for Early Intervention (Voinicel)

Prima

Base Center of Rehabilitation and Consulting (OSORC)

OSORT

Motivatie

Association for Children with Physical Disabilities (ASCHF)

Inspiratie

Eco-Razeni

Centre of Legal Assistance for Persons with Disabilities (CAJPD)

Alliance of Organisations for Persons with Disabilities  
from Moldova (AOPD)

Keystone

Youth Media Center

Association SOS Autism

RUMÄNIEN
Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual (OSAUI).

MALAWI
Centre for Youth Empowerment and Civic Education (CYECE)

Forum for African Women Educationalist in Malawi (FAWEMA)

Civil Society Education Coalition (CSEC)

Women’s Legal Resource Center (WOLREC)

Sustainable Rural Growth and Development Initiative (SRGDI)

Council for Non-Governmental Organisations  
of Malawi (CONGOMA) 

ZAMBIA
Non-Governmental Organisations Co-ordinating Council (NGOCC)

Zambia National Education Coalition (ZANEC)

Civil Society for Poverty Reduction (CSPR)

ZIMBABWE
Simukai Child Protection

Justice for Children’s Trust (JCT)

Deaf Zimbabwe Trust

Mandeya 2 Development Organisation

Nyanga Community Development Organisation

Community Organisation for Poverty Alleviation in Zimbabwe

Diocese of Mutare Community Care Programme

Women’s Coalition of Zimbabwe

INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN – partnerorganisationer per land

IMs valberedning har bestått av Magnus Strand, Malmö,  
Gisela Rossi Santillan, Älvsjö, John Tumpane, Stockholm, 
Stefan Holmström, Lund, Peter Tengelin, Göteborg 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, bistånds- 
handläggning, volontärsamordning, ekonomi/administration, 
personal, information, insamling, kommunikation  
och försäljning) är beläget i Lund med besöksadress  
Fabriksgatan 2 F.

Förvaltning
I IMs styrelse har fr o m årsmötet den 6 maj 2017 t o m  
den 24 mars 2018 ingått: Birthe Müller (ordförande), Malmö,  
Tove Holmström, Linköping (förste vice ordförande),  
Liina Veerme, Kolbäck (andre vice ordförande),  
Görel Råsmark, Oskarshamn, Karin Wallin, Göteborg,  
Martin Ärnlöv, Mölndal, Inger Örtendahl, Arholma och  
Eduardo Gran Villanueva-Contreras, Lund.

Suppleanter har varit (i inkallelseordning),  
Pär Ivarsson, Stockholm, Mimmi Alladin, Solna och  
Aygül Kabaca, Stockholm

Adjungerad till styrelsen som representant för med- 
arbetarna har varit Hanna Ekblad, med fackklubbens  
styrelse som suppleanter.

Fortsättning
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Styrelsens profil och närvaro
Styrelse har fr o m årsmötet den 6–7 maj 2017 t o m  
den 24 mars 2018 sammanträtt vid åtta tillfällen  
(varav ett Per Capsulam).

Birthe Müller, Malmö. Ordförande, åtta ggr 

Arbetade 1980–1988 som insamlings- och informations- 
chef på IM. 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 internatio-
nella kontakter, varit verksamhetsledare för  Röda Korsets 
Humanitetens Hus, ordförande i Hållbar Utveckling  
Skåne, initiativtagare till och projektledare för RådRum.

Nu är Birthe vice ordförande i fakultetsstyrelsen för Kultur 
och samhälle på Malmö Universitet förutom uppdraget  
som IMs ordförande sedan 2013.

Tove Holmström, Linköping. Förste vice ordförande, sex ggr 

Statsvetare, arbetar som utvecklingsstrateg med utvecklings-
frågor och regionalt samarbete för Linköpings kommun. 
Skrev 1999 rapporten ”IM 2000 varifrån och varthän” på 
uppdrag av IMs dåvarande ordförande.

Liina Veerme, Kolbäck. Andre vice ordförande, sex ggr 

VD för Hedemora Energi. Magister i ekonomi för  
hållbar utveckling. Tilldelades priset till Britta Holmströms 
minne för sitt arbete med nätverket Tjejlobbyn för  
kvinnor runt Östersjön. Magister i ekonomi för hållbar  
utveckling och arbetar som chef för Mälarenergis elnät. 
Kontaktperson för IM i Västerås. Föreläser om IM.

Görel Råsmark, Oskarshamn. Ledamot, åtta ggr 

Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med  
funktionsnedsättningar. Har haft korta volontärsuppdrag  
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. 

Karin Wallin, Göteborg. Ledamot, åtta ggr 

Projektledare på Göteborgs stad med fokus på hållbara 
livsstilar, beteendeförändringar och utvärdering.  
Statsvetare med inriktning internationellt utvecklingssam- 
arbete och erfarenhet från bl a 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.

Martin Ärnlöv, Mölndal. Ledamot, sex ggr 

Civilekonom och studier i statskunskap. Direktor/VD för 
stiftelsen Bräcke Diakoni i Göteborg. Karriären började i 
den privata sektorn med jobb inom SKF och Akzo Nobel. 
Nyfikenhet i allmänhet och intresse för internationella 
humanitära frågor i synnerhet.

Inger Örtendahl, Arholma. Ledamot, sju ggr  

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

Eduardo Gran Villanueva-Contreras, Lund. Ledamot, fyra ggr  

Fil. kand. i sociologi. Rektor Folkhögskolan Hvilan.  
Eduardo kom till Sverige som 14-åring och har ett starkt  
engagemang för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. 
Han har varit programsekreterare 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 yrkes- 
liv och ideella förtroendeuppdrag.

Pär Ivarsson, Stockholm. Suppleant, sju ggr 

Utbildad lärare. Gedigen bakgrund från internationellt  
bistånd från Latinamerika. IMs platschef i Centralamerika 
2009–2011. Har haft chefspositioner hos Rädda Barnen  
och Röda Korset. 2012 sammanställde Pär rapporten  
”Utveckling av IMs medlemsorganisation” 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. 

Mimmi Alladin, Solna. Suppleant, sex ggr 

Affärsutvecklingschef på Siemens AB, har civilingenjörs- 
examen från Chalmers samt en kandidatexamen från 
Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Har under sin 
yrkeskarriär alltid varit engagerad i olika kommittéer och  
arbetsgrupper för frågor kring mångfald och jämställdhet.  
Har även varit mentor i organisationerna Mitt Liv för att  
stötta nyanlända in i arbetslivet samt ungdomsprogrammet  
The Good Talent i Botkyrka.

Aygül Kabaca, Stockholm. Suppleant, fem ggr 

Legitimerad lärare med Masters i Mänskliga rättigheter  
och Utvecklingssamarbete. Är utbildningschef på  
Mångkulturellt 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 och SRHR. 
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* Med totala intäkter avses enligt Svensk Insamlingskontroll verksamhetsintäkter 
 inklusive finansiella poster utom kapitalvinster och kapitalförluster.

2017

124 480 

-146 941

-22 461

6 741

-15 720

 
337

-15 383

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)

2017

101%

 
3%

 
13%

 
-13%

2014

82%

 
5%

 
10%

 
9%

2013

79%

 
5%

 
9%

 
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

2013

96 874

-91 204

5 669

3 508

9 177

 
1 690

10 867

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%
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Noter

4
4
5
6

7
5
8

11

12

2017

633

55 414

61 558

3 552

3 323

124 480

-118 288

-8 152

-16 677

-3 825

-22 461

6 431

312

-2

-15 720

-15 720

-15 720

337

-15 383

Medlemsavgifter

Gåvor

Bidrag

Varuförsäljningsintäkter

Övriga rörelseintäkter 

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

Ändamålskostnader

Varuförsäljningskostnader

Insamlingskostnader

Administrationskostnader

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

2016

689

63 447

63 171

4 287

3 075

134 670

-117 487

-8 243

-14 338

-5 169

-10 567

3 182

961

0

-6 424

-6 424

-6 424

2 986

-3 438
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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

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

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

2017-12-31

9 222

96 380

105 602

977

24

1 001

3 208

49 954

1 069

6 114

60 344

166 947

Noter

18
19

20

21

Noter

 

 
13

 

14

15

 
16

17

Alla belopp i tkr

Balanserat 
kapital

111 763

-15 383

96 380

Totalt  
eget  

kapital

121 322

105 602

Ändamåls- 
bestämda 

medel*

9 559

690

0

0

-1 027

9 222

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

2 369

4 002

119

785

851

1 242

54

9 559

Utgående kapital

137

2 368

4 109

119

666

1 285

484

54

9 222

Utnyttjande

-98

-57

-429

-119

-324

-1 027

Avsättning

97

164

429

434

-434

690

2016-12-31

 

 
3 081

 

9 453

361

9 814

12 894

2 066

956

936

1 925

3 817

108 440

16 766

131 089

143 983

2016-12-31

9 559

111 763

121 322

1 373

61

1 434

3 689

10 677

1 325

5 536

21 227

143 983
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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

39 220
16 766
55 986
39 220

506

0

-2

1 340

966

-1 099

-6 892

-396

-37

0

0

-6 118

55 986

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

2016

-6 424

-6 846

-13 270

514

-207

-59

-13 022

-1 342

0

0

-31 194

45 923

13 387

959

-3 945

-2 986

-2 621
19 387
16 766
-2 621

502

50

0

1 416

-16

0

-2 716

-1 037

26

-4 520

0

-6 846

16 766

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  
organisationen 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 motsvarande 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, löne- 
kostnader, tackbrev o d. Alla kostnader som hör till vårt 
givarregister ingår fr o m 2017 i insamlingskostnader istället 
för administrationskostnader. 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 66 830 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 210 tkr  
(178 tkr) IMs generalsekreterare.

Föreningen har inga ingångna  
anställningsavtal med avgångs- 
vederlag till ledande befattnings- 
havare samt Generalsekreterare.

Redovisning av könsfördelning 
Styrelsen (inkl suppleanter) andel kvinnor

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 3 Anställda och personalkostnader

Ideellt arbete
Under året har ca 1 150 volontärer arbetat ideellt för  
organisationen i Sverige, framför allt genom att skapa mötes- 
platser för nyanlända som läxläsning, tala svenska mm  
samt butiksvolontärer som säljer Fair Tradevaror. Värdet av  
dessa insatser har inte redovisats i resultaträkningen.

Alla belopp i tkr

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar 
redovisas till anskaffningsvärde minskat med 
ackumulerade avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar 
har delats upp på betydande komponenter när 
komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. 
Avskrivningsbart belopp utgörs av anskaffnings- 
värdet 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.

2016

50
32%

38
26%

5
20%

29
17%

29
58%

8
39%

16
56%

175
35%

1 061

43 883

44 944

16 068
4 098

67%
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.
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Intäkter:
Postorder- och webförsäljning 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

2017

676

545

426

443

389

273

389

184

225

3 552

 
-7 527

 
-625

-8 152

-4 600

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

Kulturdepartementet

MUCF (Malmö och Stockholm Stad)

Göteborg Stad

Universitets- och högskolerådet

Stockholms stad

AMS

Länsstyrelserna

AMIF RådRum projekt

Malmö stad

Utrikesdepartementet

FINSAM

Skolverket

Västra Götalands Region

Jordbruksverket

Umeå kommun

Allmänna arvsfonden

Migrationsverket

Rädda Barnen

Övrigt

2017

1 767

37 346

10 853

 
2 634

2 815

55 414

1 902

45 475

0

3 494

1 942

1 402

1 068

950

946

652

590

515

466

447

354

340

231

166

0

0

618

61 558

NOT 4 Insamlade medel

Alla belopp i tkr

Försäljning kost och logi Vrigstad

Försäljning IM-tian, secondhandbutik

Övriga lokala intäkter Utland

Medlemsresa Guatemala (f g år Malawi)* 

Reavinst fastighet i Jordanien

Boende för ensamkommande

Övrigt

2017

914

352

394

487

835

0

341

3 323

NOT 6 Övriga rörelseintäkter

2016

1 975

37 894

18 784

 
2 707

2 087

63 447

751

47 573

6 806

1 259

1 510

1 532

781

962

184

203

616

0

0

386

0

0

0

0

335

184

89

63 171

2016

1 167

563

479

462

491

292

399

215

219

4 287

 
-7 573

 
-670

-8 243

-3 955

2016

1 052

334

48

482

0

585

573

3 075

* Intäkten motsvarar samma belopp i resekostnader.
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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, (inklusive regionkontor 2016)

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

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

NOT 7 Ändamålskostnader

Utdelningar

Kapitalvinst vid avyttring av aktier  
och andelar

Kapitalförlust vid avyttring av aktier  
och andelar

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

2017

506

7 396

-504

-967

6 431

NOT 11 Resultat från värdepapper

Insamlingskostnader

2017

-16 677

-16 677

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

2017

-34

-154

-31

-710

-124

-288

-1 340

NOT 9 Avskrivningar och nedskrivningar  
fördelade efter funktion

Organisationen leasar  
framför allt kontorslokaler.  
Kostnadsförda leasingavgifter  
uppgår till 4 322 (4 171) 

Hyresavtal förfaller enligt följande:

Inom 1 år

1–5 år

Senare än 5 år

2017

4 177

3 597

0

7 774

NOT 10 Leasing och hyror

Alla belopp i tkr

2016

-7 934
-6 664

-1 269

-18 062
-9 325

 
-8 737

-17 308
-8 852

 
-8 456

-12 583
-7 189

-5 394

 
 

-10 064

-1 967

-67 918

-5 268

-6 707

-4 281

-4 846

-663

-21 766

-3 728

-10 955

-13 119

-117 487

2016

-14 338

-14 338

2016

-53

-304

-26

-348

-265

-370

-1 365

2016

502

3 749

-1 033

-35

3 182

2016

4 043

5 263

0

9 306
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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

2017

14 609

 
-5 733

 
8 876

-2 412

-153

 
998

-1 567

-2 744

-2 744

4 564

NOT 14 Materiella anläggningstillgångar

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

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

NOT 12 Förändring av ändamålsbestämda medel

NOT 13 Immateriella anläggningstillgångar

Alla belopp i tkr

2016

-959

3 945

2 986

2016

5 350

-847

257

0

 
4 761

-3 544

-718

847

 
-3 415

1 345

651

1 084

0

1 736
 

1 352

 
1 352

-1 352

0

 
-1 352

0

3 081

2016

14 609

 

 
14 609

-2 108

-304

 

-2 412

-2 744

-2 744

9 453
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Förvaltade av Öhman
Aktier och aktiefond- 
andelar svenska  
och utländska

Svenska räntebärande 
värdepapper

Förvaltade av SEB
Aktier och  
aktiefondandelar

Räntebärande 
värdepapper

Förvaltade av  
Handelsbanken
Aktier/aktiefonder

Räntebärande  
värdepapper

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

Räntebärande 
värdepapper

SUMMA KORTFRISTIGA  
PLACERINGAR 

De tio största  
enskilda posterna
Öhmans Obligationsfond SEK A

Öhman Sverige Hållbar B

Öhman Global Hållbar A

Handelsbanken Räntestrategi 
Criteria (A2)

SEB Institutionell Obligationsfond

SEB Företagsobligationsfond

Handelsbanken Företagsobligation 
Investment grade criteria (B5 sek)

Handelsbanken Amerika småbolag

SEB Stiftelsefond

Handelsbanken Europa Tema (A1)

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

2017

2 061

225

0

2 286

 

-1 701

0

-189

-1 889

397

 

1 111

1 111

 

-1 111

0

-1 111

0

NOT 15 Materiella anläggningstillgångar

Upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader

Övriga förutbetalda kostnader

2017

2 316

702

118

3 136

NOT 16 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

NOT 17 Kortfristiga placeringar
Bokfört

värde

15 998

20 762

 
14 545

 
13 697

 

15 228

 
12 900

 
 

 
1 672

59

 
94 861

20 762

8 799

7 199

 
8 400

8 351

5 354

 
4 500

3 002

2 800

2 802

Marknads-
värde

20 772

21 723

 
15 355

 
13 740

 

16 007

 
12 917

 
 

 
1 936

59

 
102 509

21 723

10 391

10 381

 
8 410

8 343

5 397

 
4 507

3 202

3 041

2 826

Anskaffnings- 
värde

15 998

20 762

 
15 263

 
13 705

 

15 601

 
12 900

 
 

 
1 674

62

 
95 964

Alla belopp i tkr

2016

718

967

240

1 925

2016

2 662

0

-601

2 061

 

-1 958

601

-343

-1 701

360

 

1 111

1 111

 

-1 111

0

-1 111

0
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Pensioner/avgångsvederlag Palestina

Pension Indien

Pension Moldavien

Pension Malawi

2017

440

364

173

0

977

NOT 18 Avsättningar för pensioner

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

2017

24

NOT 19 Övriga avsättningar

Bidrag från SIDA
Civsam 

Info anslag 

Övriga bidrag
Myndigheten för ungdoms-  
och civilsammhällsfrågor (MUCF)

Universitets och högskolerådet

Allmänna arvsfonden

Länsstyrelsen

Skolverket

Crafoordska Stiftelsen

SEB Gunnar och Märta Bergendahls 
Stiftelse

Radiohjälpen (HUM Nepal)

Övrigt

2017

38 598

2 350

40 948

274

2 305

1 421

2 041

281

299

 
250

126

2 010

9 006

49 954

NOT 20 Skuld till Bidragsgivare

Garantiförbindelser

Valutaterminer

Arbetsrättsliga tvister med före detta 
anställda pågår till mindre belopp  
(internationella verksamheten)

2017

50

1 344

NOT 23 Eventualförpliktelser

E&Y

Revisionsuppdrag

Andra uppdrag/konsultationer

Särskilda intyg

Revision vid IMs utlandskontor  
uppgick till 333 tkr (380 tkr för 2016)

2017

326

40

166

532

NOT 24 Arvode och kostnadsersättningar  
till revisorer

Alla belopp i tkr

2016

477

682

129

86

1 373

2016

2 797

234

3 031

 3 969

2 171

0

0

0

690

 
0

269

547

7 647

10 677

2016

61

2016

50

0

2016

269

69

265

604

NOT 25 Väsentliga händelser efter  
verksamhetens utgång

IM har ingått ett samarbete med Folkhögskolan Hvilan 
om att gemensamt driva en folkhögskolekurs på distans  
i Fair Trade. Kursen startar under hösten 2018.

Personalrelaterade  
upplupna kostnader

Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2017

 
4 825

1 288

6 114

NOT 21 Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter 2016

 
3 854

1 682

5 536

NOT 22 Ställda säkerheter
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Görel Råsmark

Liina Veerme

Karin Wallin

Birthe Müller (ordförande)

Tove Holmström

Martin Ärnlöv

Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor, Ernst & Young 

Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 april 2018

Lund den 23 mars 2018

Tobias Lundvall
Förtroendevald revisor

Eduardo Gran Villanueva-ContrerasInger Örtendahl
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för IM,  
Individuell Människohjälp för år 2017.

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 2017 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 årsredo- 
visningen 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 årsredo- 
visningen 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 fort- 
sätta verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt,  
om förhållanden som kan påverka förmågan att  
fortsätta verksamheten och att använda antagandet 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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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 till- 
kommande 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. 

Thomas Lönnström
Auktoriserad revisor, Ernst & Young 

Tobias Lundvall
Förtroendevald revisor

Lund den 12 april 2018

• 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 upp- 
rättandet 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  
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 2017. 

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
IMs huvudkontor och säte Box 45, 221 00 Lund

Besöksadress Fabriksgatan 2 F i Lund

Telefon 046-32 99 30 

Fax 046-15 83 09

E-postadress individuell@manniskohjalp.se

Hemsida www.manniskohjalp.se

Generalsekreterare Ann Svensén 046-32 99 40

Organisationsnummer 845000-0768 

IM innehar 90-konto: 

Plusgiro 900706-3 (901703-9, endast för OCR-inbetalning)

Bankgiro 900-7063 och (901-7039, endast för OCR-inbetalning)

IMs tidskrift Medmänsklighet ges ut till organisationens  
givare och medlemmar med 4 nummer per år 

Fler kontaktuppgifter finns på www.manniskohjalp.se


