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Om verksamheten
IM, Individuell Människohjälp är en svensk ideell organi-
sation som arbetar för en rättvis och medmänsklig värld. 
IMs ändamål är att bekämpa fattigdom och utanförskap. 

Genom internationellt utvecklingssamarbete, integrations-
arbete i Sverige och handelssamarbeten inom ramen för  
fair trade gör IM skillnad för grupper i särskild utsatthet 
och skapar bestående resultat. IM verkar i regionerna  
Centralamerika, Europa, Mellanöstern, Södra Afrika, 
Sydasien och Sverige. 

Den internationella verksamheten genomförs till största 
delen tillsammans med partnerorganisationer eller i sam-
verkan med andra aktörer. 

Sverigeverksamheten bedrivs både i egen regi och i sam- 
arbete 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. Varorna kommer både från våra verksamhets- 
länder och från till exempel Vietnam och Sri Lanka. 

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 står upp för medmänsklighet, 
handlingskraft och egenmakt.

IM är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation. 
Högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelsen. 

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) ökade under året och uppgick 
till 134 670 tkr (115 012). 

Erhållna gåvor från enskilda givare, stiftelser och fonder 
inklusive insamlade medel inom ramen för Väldens Barn-
kampanjen var lägre än föregående år 44 663 tkr tkr  
(51 245) medan utfallet på gåvor via testamente var högre 
än genomsnittet de senaste tio åren 18 784 tkr (15 866). 
Anledningen till de höga gåvointäkter föregående år beror 
framför allt på föregående års akutinsamlingar till Nepal 
och nyanlända flyktingar till Sverige. Vi fick dock in  
ca 700 fler givare under året och i december kom det in  
2 146 tkr via IMs faddrar, vilket är den högsta autogiro- 
intäkten någonsin.

Erhållna bidrag ökade till 63 093 tkr (40 411) och  
motsvarar 47 procent (35) av totala verksamhetsintäkter.  
Denna ökning beror både på ett ökat SIDA-bidrag i  
samband med att IM blivit ramorganisation samt att  
IM tillhör en av de organisationer som har fått ökade 
bidrag och ett stort förtroende från stat, kommuner och 
myndigheter att arbeta med viktiga integrationsfrågor.

Övriga rörelseintäkter är högre än föregående år 3 075 tkr 
(2 008). Detta beror främst på att vi under 2016 hade  
boende för ensamkommande under några månader på  
Vrigstad samt att vi anordnade en medlemsresa till Malawi.  
Dessa intäkter har vi dock motsvarande kostnader för.

Försäljningsintäkterna inom varuförsäljningen har minskat 
till 4 287 tkr (4 830). Minskningen beror främst på att 
verksamheten olyckligtvis har varit utan chef större delen av 
året, vilket tyvärr avspeglas i försäljningssiffror.

Vår verksamhet har vuxit rejält under året och våra 
verksamhetskostnader uppgick till 145 237 tkr (122 740). 
Ökningen av ändamålskostnader syns i vår internationella 
verksamhet i alla våra regioner samt i Sverigeverksam- 
heten 117 487 tkr (96 674) till följd av ett ökade bidrag. 
Kostnaderna för insamling har ökat 14 243 tkr (13 000). 
Insamlingskostnaderna har ökat främst pga en satsning  
på att få in fler faddrar. Kostnaderna för administration  
är i princip oförändrade 5 169 tkr (5 026). 

Till IMs egna medel destinerade till olika specifika ända-
mål har avsatts 959 tkr och utnyttjats 3 950 tkr (netto fg  
år -1 762 tkr) och resultatet av årets verksamhet uppgick 
till -6 424 tkr (-3 246) vilket gav ett totalt eget kapital vid 
årets utgång uppgående till 121 363 tkr (127 746).

Styrelsen har tagit beslut om att det egna kapitalet ska 
uppgå till 70-90 procent av verksamhetskostnaderna 
under innevarande år. Efter årets bokslut uppgår det egna 
kapitalet till 84 procent av verksamhetskostnaderna.

IMs egna 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  
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under en strategisk period även om utfallet på intäkter inte 
blir lika högt som budgeterat. 10 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.

2016 är andra året på IMs ramavtal med SIDA och i vår 
strategiperiod 2015-2017. IMs internationella arbete har 
ökat i volym och vi har nu 84 strategiskt valda partnerskap 
för att säkra relevanta program som bidrar till förändring 
mot våra övergripande mål. 10 stycken partnerskap har in-
letts och 8 stycken partnerskap har avvecklats under 2016.

Under året utökades verksamheten i Södra Afrika till att 
även omfatta samarbeten med nya partnerorganisationer 
i Zambia, inklusive en tydligare regional profil i delar av 
det afrikanska programmet.

Södra Afrika drabbades under året av den värsta torkan på 
35 år. Genom en akutinsamling som IM genomförde samt 
bidrag från IMs humanitära fond kunde tre partners ge ut 
matpaket till drygt 2 000 hushåll i Malawi.

Under 2016 präglades IMs Sverigearbete bland annat av 
fortsatt stort engagemang för människor på flykt. IM var 
under 2016 en av de tio civilsamhällsorganisationer som 
fick ett särskilt förtroende och sex miljoner kronor från 
Kulturdepartementet för att säkerställa och förstärka mot-
tagandet av nyanlända och integrationsarbetet i Sverige. 
Det gjorde att Sverigeavdelningen både kunde fördjupa 
och utöka sitt arbete på befintliga orter samt starta upp på 
nya. IM öppnade under våren ett kontor i Umeå för att 
jobba med integration också i norra Sverige. Utvecklings-
arbete kring viktiga metoder som exempelvis BIV/BIS har 
också kunnat prioriteras. 

I samband med arbetet med de nya stadgarna har lokal-
föreningar prioriterats samtidigt som antalet grupper/
kontaktpersoner minskat då mindre aktiva tagits bort eller 

slagits ihop. Vi har sakta, men säkert fortsatt att förstärka 
vår medlemsbas och hade vid årsskiftet 6 759 medlemmar 
(föregående år 6 528). Inom IM finns det idag 12 lokal- 
föreningar (föregående år 10). och 14 kontaktpersoner/
lokala grupper. Engagemanget för IMs frågor syntes också 
genom kampanjen Det nya landet. 

Antalet regelbundna volontärer fortsatte att öka till  
1 600 (föregående år 1 500). IM Sverige ordnade totalt 
runt 2 600 mötestillfällen (föregående år 2 000) för  
runt 30 000 (ej unika) deltagare (föregående år 20 000). 

Under 2016 kom arbetet med att driva varumärkes- 
profilering framåt genom framför allt kampanjen Det nya 
landet, som identifierats som kännedomshöjande kampanj. 
Kampanjen har fått uppmärksamhet och gillande  
och har genererat 2 500 kampanjambassadörer, varav  
ca 80 procent av dessa är helt nya kontakter för IM. 

Det innovativa projektet Humanium metal fick en enorm 
fart under året och har väckt stort intresse. I korthet går 
projektet ut på att tillhandahålla metallen Humanium 
för att kommersiella aktörer ska kunna erbjuda produkter 
gjorda av illegala nedsmälta vapen från konfliktområden.  
IMs engagemang bidrar till att förebygga det utvecklings- 
hinder som det väpnade våldet utgör samt generera resurser 
till stöd för våra partnerorganisationer verksamma inom 
funktionsnedsättningsområdet. Projektet har fått stor 
internationell uppmärksamhet. Projektet har fått riktade 
gåvor på 425 tkr och har haft kostnader på 462 tkr utöver 
en del arbetstid hos befintlig personal.

En annan extern kampanj som lanserades under året är film- 
produktionen Handlingskraft som visats och diskuterats 
vid bland annat Almedalen, Fair Trade Forum, Bok- och 
Biblioteksmässan och MR-dagarna. Filmerna har också 
spridits online via en kampanjsida och facebook.

Vi har stadigt ökande besökssiffror på vår webb. Under året 
hade vi 153 005 unika besökare (125 948). En ökning med 
21 procent.

IM har under året ökat antalet givare till ca 47 900 givare 
(47 200). 

Under 2016-2018 är IM antagen som en av organisationerna 
i insamlingen Världens barn. Detta är en kampanj som  
22 organisationer i Sverige gör tillsammans för att samla 
in pengar till barn i hela världen. Kampanjen samlade in 
ca 65 miljoner SEK 2016. IM är garanterad 4 procent av 
den totala insamlingen.

IM-priset delades i år ut till juristen Dona Hariri. Hon får 
priset för sitt långvariga och brinnande engagemang för 
alla människors rätt att känna till sina rättigheter. 

Resultat och eget kapital i SEK

2012 2013 2014 2015 2016

RESULTAT

EGET KAPITAL
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Exempel på resultat

I Palestina ledde en omfattande påverkanskampanj,  
som IMs partner Al Marsad organiserade, till att ett 
förslag till ny socialförsäkringslag formulerades om.  
Det reviderade lagförslaget som antogs senare under  
året innebär stora förbättringar för kvinnor inom  
den informella ekonomin och för personer med  
funktionsnedsättning. Det ursprungliga lagförslagets 
brister uppmärksammades av Al-Marsad och fick  
stor medial uppmärksamhet vilket ledde till debatt.  
Al Marsad drog då igång en massiv social rörelse  
tillsammans med kvinnorättsaktivister, organisationer 
som kämpar för rättigheterna för personer med  
funktionsnedsättning, fackförbund och politiska  
aktörer, för att protestera mot förslaget. Efter en  
intensiv dialog med regeringen lades ett reviderat  
lagförslag fram, och det är det som nu har antagits. 

MELLANÖSTERN 

Kampanj  
förbättrade lag  
i Palestina

Under 2016 kunde Sana, som är en av IMs samarbets-
partners i Jordanien, utöka sina stödgrupper för  
föräldrar till barn med funktionsnedsättning. I landet 
finns lagar som ska skydda personer med funktions-
nedsättning men de efterlevs dåligt och den service 
som finns är dyr. Föräldrar till barn med funktionsned-
sättning saknar ofta information om och stöd för hur 
de bäst förbereder sina barn att integreras i samhället. 
Sanas föräldrastödgrupper erbjuder föräldrar ett forum 
där de kan dela erfarenheter och skaffa sig ny kunskap 
om hur de kan stödja sina barn till att bli jämlika  
medborgare i det jordanska samhället. Sanas arbete  
har varit koncentrerat till Amman, men under året har 
det varit stor efterfrågan även utanför huvudstaden.  
Antalet grupper har nästan dubblerats, från sju till tolv, 
och av de nya grupperna finns fem utanför Amman,  
fyra av dem i fattiga och mer konservativa områden. 

Fler stödgrupper  
i Jordanien 

I Indien samarbetar IM sedan många år med Kiran Society  
i Varanasi. Kiran, som kämpar för att förbättra livet för  
barn och ungdomar med funktionsnedsättning, har bildat  
en lokalorganisation i området Mau. Här saknas infra- 
struktur för människor med funktionsnedsättningar och  
det är svårt att ta sig fram. Bland annat låg det distrikts- 
kontor som ordnar intyg för människor med funktionsned-
sättningar på andra våningen i ett hus som saknade både 
ramp eller hiss, vilket gjorde det omöjligt för rullstolsburna 
att ta sig till kontoret. Ett stort problem eftersom intyget är  
viktigt då det behövs för att ansöka om hjälpmedel och för- 
måner som personer med funktionsnedsättning har rätt till. 
Personalens engagemang att hitta en lösning var svagt och 
därför anordnade lokalorganisationen en demonstration 
utanför huset. Protesten gav snabbt resultat, och tjugo dagar 
senare hade kontoret flyttat ner till första våningen och en 
ramp fanns på plats. Det har gjort livet lite enklare för de 
över hundra personerna som besöker kontoret varje månad.

Kapilvastu är ett av Nepals mest utsatta områden och  
fattigdomen är utbredd. Det finns statliga stödprogram 
men det är få som känner till dem. IM samarbetar  
med den lokala organisationen IRDC som under 2016  
bildade och stärkte 22 självhjälpsgrupper med samman- 
lagt 461 familjer. IRDC har gett grupperna utbildning  
i påverkansarbete och stärkt dem för att de ska få  
större inflytande i sina samhällen. De har också försett  
grupperna med kunskap om de olika stödprogram som 
finns och hur en gör en ansökan. Ett resultat av IRDCs  
insatser är att gruppmedlemmarna, särskilt kvinnorna,  
nu är mer involverade i och har större makt över de lokala  
planeringsprocesserna. Ett annat resultat är att tio grupper 
med 180 familjer har fått stöd från regeringens program 
efter att ha fört dialog med myndigheterna. Det handlar  
till exempel om utbildning i effektivare odlingsmetoder, 
frön för att odla grönsaker, utbildning i entreprenörskap 
och utvecklingsstöd till kvinnogrupper.

SYDASIEN

Demonstration  
flyttade kontor  
i Indien

Utbildning gav  
inflytande i Nepal
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Under en ceremoni i Beirut den 30 november 2016  
lanserade IMs partnerorganisation RDFL en rapport 
om det skydd som finns i Libanon för kvinnor som 
utsatts för sexuellt våld. Rapporten visar att även om 
landet gått starkt framåt när det gäller att stärka kvinnors 
ställning så är våld fortfarande en del av vardagen för 
många kvinnor. Det finns mycket lite statistik i ämnet 
eftersom våld mot kvinnor, särskilt sexuellt våld,  
inte har varit något en pratar om. Ceremonin erbjöd  
ett viktigt tillfälle att debattera rapportens resultat.  
Bland deltagarna fanns representanter för myndigheter, 
säkerhetsstyrkor, politiska organisationer och civil- 
samhällesorganisationer, samt ambassadpersonal.  
Rapporten förväntas nu bli utdelad till ytterligare cirka 
tusen domare och jurister och bana väg för civil- 
samhällesorganisationer i deras arbete att lyfta frågor 
kring sexuellt våld och kvinnors rättigheter.

Rapport öppnade  
för debatt i Libanon

Kränkningar av barns rättigheter är ett stort problem  
i många samhällen på landsbygden i Zimbabwe.  
IMs partnerorganisation Simukai arbetar för att förbättra  
situationen för barn i provinsen Manicaland. Under 2016  
kallade Simukai samman sociala myndigheter, polis,  
traditionella ledare, rektorer och vårdnadshavare i två  
av distrikten och bildade barnskyddskommittéer.  
Kommittéerna fick utbildning i barns rättigheter och  
hur barn kan skyddas från barnäktenskap, våld och  
annat som hotar barnens välbefinnande. Med stöd från  
Simukai förde de sedan vidare sin kunskap till och  
engagerade invånarna i distrikten. Simukai har också  
stärkt de skolutvecklingskommittéer som finns på skolorna  
i de två distrikten. Kommittéerna utses av elevernas  
vårdnadshavare och ökar möjligheterna att utkräva ansvar  
och resultat av skolledningarna. Parallellt har eleverna  
med stöd från Simukai organiserat sig i egna kommittéer  
som tar upp viktiga frågor och problem med de vuxna.  
Det ger eleverna inflytande i skolan samtidigt som de  
lär sig ledarskap och påverkansarbete redan tidigt i livet.  
I slutet av 2016 hade alla skolor i de två distrikten  
aktiva elevkommittéer. 

Starkare barn- 
skydd i Zimbabwe 

I Chikwawadistriktet i Malawi har den lokala organisa- 
tionen Fawema med stöd från IM förbättrat tillgången till 
grundskoleutbildning i årskurs 1-4 för flickor och pojkar  
i utsatthet. Tillsammans med 120 mentorer, 65 lärar- 
assistenter, 20 byledare och 900 medlemmar i skol- 
kommittéer, föräldra-lärargrupper och mammagrupper  
riktade Fawema in sig på att höja utbildningskvaliteten  
i trettio utvalda skolor. Som ett resultat av satsningen har  
över 21 000 elever förbättrat sin läskunnighet avsevärt.  
Barnen som deltog fick högre betyg än barn från  
andra skolor. Utöver det hjälpte Fawemas mammagrupper  
till att få 136 flickor som hoppat av sin utbildning att  
återvända till skolan. 82 barn i särskild utsatthet fick stöd 
i form av skoluniform, hygienartiklar och skolmaterial,  
för att förebygga att de hoppar av skolan. I nio samhällen  
gick invånarna ihop och byggde ”flickvänliga toaletter”  
på skolorna. Ohygieniska och otrygga toaletter får  
nämligen många flickor i puberteten att sluta gå i skolan.

I Zambia samarbetar IM med CSPR, en paraply- 
organisation med över sjuttio organisationer som arbetar  
med påverkansarbete för att minska fattigdomen  
i landet. Regeringen håller på att ta fram en ny nationell 
utvecklingsplan. Tillsammans med 17 av organisa- 
tionerna, som arbetar inom områden som jämställdhet, 
vatten, sanitet, hälsa, gruvdrift och handel, jobbar  
CSPR för att införa ett utvecklingsperspektiv i processen.  
De kämpar också för att medborgarna och civilsamhällets 
organisationer ska delta i och få inflytande över arbetet. 
Som en del i det arbetet lämnade CSPR i december  
över en rapport till regeringen. Rapporten handlar om  
hur regeringen kan arbeta mer inkluderande och öppna 
upp för samtal med medborgare och organisationer.  
Vi har redan kunnat se att enskilda medborgare har fått 
möjlighet att delta i processen. CSPR och dess organisa-
tioner är hoppfulla att rapporten tack vare gräsrötternas 
medverkan kommer att påverka regeringens plan, driva 
på den socioekonomiska utvecklingen och i slutändan 
minska fattigdomen.

SÖDRA AFRIKA

Ökad läskunnighet 
i Malawi 

Rapport skapar  
inflytande i Zambia
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EUROPA

Ett av målen för IMs arbete i Moldavien är att människor 
med funktionsnedsättning ska komma in på den  
öppna arbetsmarknaden och få jobb med schyssta villkor. 
Vår partnerorganisation Motivatie har tagit fram och 
utvecklat en form av anställningsstöd som underlättar  
för personer med fysisk och intellektuell funktionsned-
sättning att få jobb och att behålla det. Stödet hjälper 
samtidigt arbetsgivare att fylla lediga tjänster och att 
skapa mångfald i personalstyrkan. Anställningsstödet 
är unikt i Moldavien, något liknande fanns inte sedan 
tidigare. Anställningsstödet ger jobb med en skälig lön 
och betyder mycket för dem som får jobb. Under perioden 
2015-2016 har Motivatie gett anställningsstöd till  
59 personer, och av dem har 22 kvinnor och 17 män 
fått fast jobb. Utöver det har tjugo arbetsgivare anställt 
personer med funktionsnedsättning. 

Anställnings- 
stöd gav jobb  
i Moldavien 

IMs partnerorganisation i Rumänien, Osaui, har  
fortsatt sitt arbete för personer med funktionsned- 
sättning och äldre. Trots stora interna förändringar  
har många framsteg gjorts under året. Bland annat  
har Osauis dagcenter anpassat sina tjänster för att  
bättre matcha behoven hos deltagarna och under  
2016 har det tillhandahållit service till omkring  
60 barn och unga vuxna med funktionsnedsättningar.  
Tvätteriet, ett av de sociala företag som startade 
2015 och som skapar arbetstillfällen för till exempel 
människor med funktionsnedsättning, har vidare- 
utvecklats och utökat sin service.

Bättre service  
i Rumänien

I El Salvador arbetar IM för att marginaliserade  
grupper ska organisera sig för att påverka sin situation 
och hitta sätt att försörja sig. IMs partnerorganisation 
Red Unión de Mujeres, RUM, stöder en kvinnoförening 
i området Santiago Texacuangos. Kvinnorna tillverkar 
halsband, tvålar, barnleksaker och andra produkter som 
de säljer lokalt. Förutom att utbilda kvinnorna i hur 
de kan utveckla sin affärsverksamhet har RUM även 
arrangerat workshoppar om hur man driver en förening 
och om kvinnors rättigheter. Med sina nyvunna  
kunskaper började kvinnorna att kräva sina rättigheter 
på lokal och kommunal nivå. Som ett resultat av  
påverkansarbetet fick de tillgång till nya ställen att  
sälja sina produkter på. Föreningen har även lyft  
frågor om kvinnors rättigheter i den katolska kyrkan.  
Det har gjort den lokala prästen mer insatt i vikten  
av jämställdhet och nolltolerans mot våld mot kvinnor  
– och nu sprider han budskapet i kyrkan. 

I Guatemala arbetar IM för att ändra attityder och  
beteende när det gäller sexuell och reproduktiv  
hälsa och rättigheter. Här vill vår samarbetspartner  
Pies de Occidente i Totonicapán med sex- och  
samlevnadskunskap minska antalet tonårsgraviditeter 
och ge ungdomar en hälsosam och ansvarstagande 
inställning till sex. Under 2016 arrangerade de  
universitetskursen ”Integral Leadership in Sexuality” 
tillsammans med utbildningsministeriet. 37 lärare från 
16 olika högstadieskolor deltog i undervisningen, som 
stärkte deras kunskap på området. Lärarna utbildade  
i sin tur omkring tusen tonåringar, ungefär lika  
många flickor och pojkar, som aldrig tidigare fått  
undervisning om sex och samlevnad, om rättigheter,  
om att förhindra graviditeter, om könsbaserat våld  
med mera.

CENTRALAMERIKA 

Kvinnoförening  
påverkade  
i El Salvador 

Universitetskurs  
ändrade attityder  
i Guatemala

Exempel på resultat
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Förväntad framtida utveckling samt  
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer
Under innevarande strategiska period 2015-2017 ökar vi  
vår internationella verksamhet till följd av ökade anslag  
från SIDA. Detta innebär ett stort antal nya partners och 
ökad risk för korruption. Vi har fastlagda riktlinjer för  
hur bedömningar av nya partner görs och hur intern- 
kontroll och uppföljning genomförs, men det är ändå en 
risk vi är medvetna om och en ständig dialog om detta  
förs inom IM.

Finansiella instrument
IMs styrelse har lagt fast riktlinjer för IMs kapitalförvaltning 
och placeringsetiska regler. En placeringskommitté 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 kapitalförvaltningen 
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 terminssäkras 
för det kommande budgetåret.

Per bokslutsdagen finns utestående derivatkontrakt i  
form av valutaterminer och syntetiska valutaterminer,  
så kallade NDFer. Valutaterminer, 32 utestående positioner 
med ett positivt marknadsvärde om netto SEK 3 620 tkr. 
NDFer, 4 utestående positioner med ett positivt marknads-
värde om SEK 66 tkr.

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 med-
lemsorganisation 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 kvalitets- 
koden och en effektrapport finns att läsa på IMs hemsida.

Det ökade engagemang för människor på flykt  
som började under hösten 2015 gjorde att IM gick  
in i året med många volontärer och engagerade.  
Antalet regelbundna volontärer var under 2016  
omkring 1600. Till de omkring 2 600 mötes- 
tillfällen som IM arrangerade kom cirka 30 000  
(ej unika) deltagare, jämfört med 20 000 under 2015.

Med kampanjen Det nya landet, IMs kampanj  
för ömsesidig integration, stärkte IM sin position som 
viktig aktör inom integrationsarbetet i Sverige och  
fortsatte att locka till olika typer av engagemang.  
Cirka 2 500 personer anmälde sig som ambassadörer  
för Det nya landet, kampanjfilmen visades mer än  
200 000 gånger och kampanjens facebooksida hade  
över 3 500 följare. 

Starkt  
engagemang  
i Sverige

SVERIGE
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IMs samarbetspartners
SVERIGEVERKSAMHETEN –SAMARBETE KRING 
KONKRETA VERKSAMHETER OCH PROJEKT

Göteborgs stad, Malmö stad, Borås stad, Helsingborgs stad, 
Stockholms stad, Sollentuna kommun, Eksjö kommun,  
Sävsjö kommun, Umeå kommun, Lunds kommun,  
Hörby kommun, Eslövs kommun, Göteborgs Universitet,  
Handelshögskolan i Göteborg, Chalmers, Högskolan i Borås, 
Malmö Högskola, Karlstad Universitet, Folkuniversitetet,  
Studieförbundet Vuxenskolan, Sundsgårdens folkhögskola,  
ABF, Migrationsverket, ALMI, Finsam Mittskåne, Forum för  
Frivilligt Socialt Arbete, Concord Sverige, Skyddsvärnet,  
Rädda Barnen, Svenska Röda Korset, Naturskyddsföreningen,  
PRO, Sensus, Ibn Rushd, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, 
Pingstkyrkan, Bräcke Diakoni, Erikshjälpen, Reningsborg, 
Räddningsmissionen, Stadsmissionen, Karriärkraft,  
Coompanion, AME Jobbhuset, Drivkraft Malmö,  
Hållbar Utveckling Skåne (HUT), Nätverket Idéburen  
Sektor Skåne (NAD), Antidiskrimineringsbyrån, SOFI,  
Refugees Welcome Stockholm, Interfem, Ladies Circle,  
Somaliska föräldraforum Skärholmen, Kulturhuset i Sävsjö, 
Vrigstad samhällsförening, Dansens Hus/Cirkus Cirkör,  
Ögonblicksteatern, Tensta konsthall, Livrustkammaren,  
Vasamuseet, Millesgården, Etnografiska, Östasiatiska,  
Medelhavsmuseet, Artipelag, Cosmonova, Skåneidrotten,  
EOS Basket, Hammarby IF, AIK Hockey, SJ, Svedea,  
Håkansson United, Madder.

INTERNATIONELLA VERKSAMHETEN
– PARTNERORGANISATIONER PER LAND

MOLDAVIEN Woman and Child Protection and Support 
(WCPS), Basic Center of Rehabilitation and Consulting 
(OSORC/ OSORT), Association for support of children  
with physical disabilities from Peresecina (ASCHF),  
Centre of Legal Assistance for Persons with Disabilities 
(CAJPD), Alliance of Organisations for persons with  
Disabilities from the Republic of Moldova (AOPD),  
Association SOS Autism, Youth Media Center, Prima, 
Keystone, Dorinta, Azi, Verbina, Voinicel, Motivatie,  
Inspiratie, Eco-Razeni.

RUMÄNIEN Organizatia Suedeza pentru Ajutor  
Umanitar Individual (OSAUI).

MELLANÖSTERN (regionala partners) The Lebanese  
Women Democratic Gathering (RDFL), Arab NGO  
Network for Development (ANND), Disabled People’s  
International Arab Regional Bureau (DPI) – Arab Office.

PALESTINA Women Media and Development (TAM), 
Palestine Early Childhood Education Programme (PECEP), 
Health Work Committees (HWC), Annahda Women  
Association Centre, Teachers Creativity Center (TCC),  
Al Marsad, QADER for Community Development.

JORDANIEN Jordanian Women Union (JWU),  
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), Identity Center, 
Hajja Rafika center.

INDIEN Social and Resource Development Fund (SARD),  
MESH Maximizing employment to Serve the Handicapped, 
Central Tibetan Administration, Sarba Shanti Ayog (SSA),  
Appropriate Technology India (ATI), Bethany Sisters,  
Disha, Kiran.

NEPAL Indreni Rural Development Centre (IRDC), 
Siddhartha Social Development Centre (SSDC),  
Multi-dimensional Acton for Development (MADE),  
Society for Environment Education Development (SEED), 
Himalayan Society for Youth and Women Empowerment 
(HSYWE), Justice and Rights Institute Nepal (JuRI), 
Fair Trade Group (FTG) Nepal.

ZIMBABWE Mandeya 2 Development Organisation,  
Community Organisation for Poverty Alleviation  
in Zimbabwe, Women’s Coaliation of Zimbabwe,  
Family Action for Community Empowerment Zimbabwe, 
Nyanga Community Development Organisation,  
Diocese of Mutare Community Care Programme,  
Simukai Child Protection. 

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

ZAMBIA Zambia National Education Coalition (ZANEC), 
Non-Governmental Organisation Coordinating Council 
(NGOCC), Civil Society for Poverty Reduction (CSPR).

GUATEMALA Asociación Cooperación Indígena para el  
Desarrollo Integral (Coindi), Instituto Indigena Santiago,  
Movilización e Incidencia por la Niñez y Adolescencia (Pami), 
Asociación de Servicios Comunitarios de Salud (ASECSA), 
Asociación Instituto de Cooperación Social (Icos),  
Pies de Occidente, Alcanzando Estrellas, Acopedis. 

EL SALVADOR Capacitación y Desarrollo de la Mujer (Imu), 
Asociación Nuevo Amanecer del El Salvador (Anades),  
Instituto de Investigación, Red Unión de Mujeres (Rum), 
Asociación Pro Hogar Permanente de Parálisis Cerebral  
(Hopac), La Asociación Salvadoreña Promotora de Salud 
(ASPS), Red de Sobrevivientes. 
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Liina Veerme Kolbäck, Ledamot, 4 ggr 

Vd för Hedemora Energi. Magister i ekonomi  
för hållbar utveckling. Tilldelades 2005 priset till  
Britta Holmströms minne för sitt arbete med  
nätverket Tjejlobbyn för kvinnor runt Östersjön.  
Kontaktperson för IM i Västerås. 

Görel Råsmark Oskarshamn, Ledamot, 4 ggr 

Fysioterapeut med speciell inriktning på barn med  
funktionsnedsättningar. Bedriver tvärvetenskaplig forskning 
inom habilitering. Kontaktperson för IM i Oskarshamn.

Karin Wallin Göteborg, Ledamot, 3 ggr 

Statsvetare med inriktning mot internationellt 
utvecklingssamarbete. Konsult på Ecoplan inom  
hållbarhet, miljö och etik. Mötte IM för första gången  
som volontär. Har tidigare gjort en utredning  
för IM och hållit utbildningar om rättvis handel  
för butiksvolontärer. 

Martin Ärnlöv Mölndal, Ledamot, 5 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, Suppleant, 5 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.

Pär Ivarsson Stockholm, Suppleant, 4 ggr 

Utbildad lärare. Gedigen bakgrund från internationellt  
bistånd främst 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”. 
Drivs av att försöka skapa bättre förutsättningar för 
människor i utsatta situationer att själva påverka sina  
egna liv och sin utveckling.

Eduardo Gran Villanueva Contreras Lund, Suppleant, 3 ggr  

Fil kand i sociologi. Rektor Folkhögskolan Hvilan.  
Kom till Sverige som 14-åring och har ett starkt engagemang 
för integrationsfrågor och mänskliga rättigheter. Har varit 
programsekreterare inom Kristna Fredsrörelsen, chef för  
avd. Demokrati och Mångfald på Södertälje kommun samt  
nationell verksamhetschef för Sensus studieförbund.  
Erfarenhet av strategiskt arbete både från yrkesliv och  
ideella förtroendeuppdrag.

Förvaltning
I IMs styrelse har fr o m årsmötet den 23 april 2016  
t o m den 24 mars 2017 ingått: Birthe Müller,  
Malmö (ordförande), Tove Holmström, Linköping  
(förste vice ordförande), Liina Veerme, Kolbäck  
(andre vice ordförande), Görel Råsmark, Oskarshamn,  
Karin Wallin, Göteborg och Martin Ärnlöv, Mölndal.

Suppleanter har varit (i inkallelseordning)  
Inger Örtendahl, Arholma, Pär Ivarsson, Stockholm  
och Eduardo Gran Villanueva Contreras, Lund.

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

IMs valberedning har bestått av Liinu Diaz Rämö,  
Johanneshov (sammankallande),  
Stefan Holmström, Lund, Anna Rehnberg, Uppsala,  
Magnus Strand, Malmö, Peter Tengelin, Göteborg  
och Helene von Wachenfeldt, 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 2 F.

Styrelsens profil och närvaro
Styrelsen har fr o m årsmötet den 23 april 2016 t o m  
den 24 mars 2017 sammanträtt vid fem tillfällen samt 
gjort en styrelseresa till Indien i januari 2017. 

Birthe Müller Malmö, Ordförande, 5 ggr 

Tidigare verksamhetsledare för social hållbarhet inom 
Hållbar utveckling Skåne. Idag arvoderad ordförande  
för IM. Arbetade mellan 1980 och 1988 på IM som  
insamlings- och informationschef. Var även tidskrifts- 
redaktör under några år med Britta Holmström som  
ansvarig utgivare. Hon har även arbetat för bland  
annat Röda korset och vid Öresundskommittén och  
har ett omvittnat stort nätverk inom ideell, offentlig  
och privat sektor.

Tove Holmström Linköping, Förste vice ordförande, 4 ggr 

Statsvetare, arbetar som utvecklingsstrateg med utvecklings- 
frågor och regionalt samarbete på Linköpings kommun.
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* Med totala intäkter avses enligt Svensk Insamlingskontroll verksamhetsintäkter inkl fin poster utom  
kapitalvinster och kapitalförluster.

** Förklaring till större fluktationer: År 2012 såldes den fastighet där huvudkontoret tidigare var beläget,  
vilket bidrog till ett högre resultat, därav en hög insättning till sparande/eget kapital.

2016

134 670 

-145 237

-10 567

4 143

-6 424

2 986

-3 438

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

2012

85 079

-88 115

-3 036

37 006

33 970

63

34 033

Verksamhetsintäkter 

Verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster/ Årets resultat

Nettoförändringar 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)

2016

92%

 
4%

 
11%

 
-5%

2014

82%

 
5%

 
10%

 
9%

2013

79%

 
5%

 
9%

 
9%

2012

86%

 
5%

 
9%

 
28%

FEMÅRSÖVERSIKT Resultaträkning i sammandrag

NYCKELTAL uppställda efter Svensk insamlingskontrolls principer

Alla belopp i tkr

2015

115 012 

-122 740

-7 729

4 483

-3 246

-1 762

-5 008

2015

90%

 
4%

 
11%

 
-3%
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Noter

2
2
3
4

5, 7
3, 7
6, 7

7, 21

9

10

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

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
2015

652

67 112

40 411

4 830

2 008

115 012

-96 674

-8 040

-13 000

-5 026

-7 729

3 886

600

-2

-3 246

-3 246

-3 246

-1 762

-5 008

Alla belopp i tkr

IMs ÅRSREDOVISNING 2016 Org.nr 845000-0768  11



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

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

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

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

Noter

16
17

18

19

Noter

 

 
11

 

12

13

 
14

15

Alla belopp i tkr

2015-12-31

 

 
2 457

 

9 757

704

10 461

12 919

2 580

603

895

2 112

3 610

112 982

19 387

138 559

151 478

2015-12-31

12 545

115 201

127 746

2 410

35

2 445

2 799

13 326

656

4 506

21 286

151 478

Balanserat 
kapital

115 201

-3 438

111 763

Totalt  
eget  

kapital

127 746

121 322

Ändamåls- 
bestämda 

medel*

12 545

959

0

0

-3 945

9 559

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

2 414

3 989

119

785

1 442

3 605

54

12 545

Utgående kapital

137

2 369

4 002

119

785

851

1 242

54

9 559

Utnyttjande

-90

-61

-840

-591

-2 363

-3 945

Avsättning

45

74

840

959
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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

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

Försäljninga av materiella anläggningstillgångar

Investeringar i finansiella tillgångar

Försäljning 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

KASSAFLÖDESANALYS Alla belopp i tkr

2015

-3 246

-10 376

-13 622

406

-872

10 616

-3 471

-1 323

-263

262

-29 329

30 746

93

4 199

-2 437

1 762

-1 616
21 003
19 387
-1 616

431

42

-2

1 226

0

-262

-3 437

-1 740

-13

-6 150

0

-10 376

19 387
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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.

REDOVISNINGSPRINCIPER  
OCH NOTER

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

För biståndsarbetet redovisas bruttokostnad  
exklusive 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  
administrera själva insamlingsorganisationen.  
Administrationskostnaderna inkluderar normalt direkta 
kostnader såsom intern och extern revision, kostnader  
för medlemsregister, 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 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. 

IMs redovisnings- och värderingsprinciper överens- 
stämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) 
och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
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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
Styrelse och generalsekreterare

Övriga anställda

SUMMA

Sociala kostnader

varav pensionskostnader

Av pensionskostnaderna avser 178 tkr  
(168 tkr) IMs generalsekreterare.

Föreningen har inga ingångna  
anställningsavtal med avgångsvederlag  
till ledande befattningshavare

Redovisning av könsfördelning 
Styrelsen (inkl suppleanter) andel kvinnor

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 1 Anställda och personalkostnader

Ideellt arbete
Under året har ca 1 600 volontärer arbetat ideellt för 
organisationen i Sverige, framför allt genom att  
skapa mötesplatser för nyanlända som läxläsning,  
tala svenska mm samt butiksvolontärer som säljer  
Fair Tradevaror. Värdet av dessa insatser har inte  
redovisats i resultaträkningen.

2015

47

31%

32

13%

6

17%

35

18%

27

66%

8

45%

20

56%

175
34%

965

38 416

39 380

13 437

3 475

67%

Lager av handelsvaror 
Handelsvaror värderas, med tillämpning av genom- 
snittligt anskaffningsvärde, till det lägsta av anskaffnings- 
värdet och det verkliga värdet på balansdagen. 

Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar  
redovisas till anskaffningsvärde minskat med acku- 
mulerade 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 ända- 
målsbestämda 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.

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

Alla belopp i tkr
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Intäkter:
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

Varuförsäljning i Vrigstad

Kostnader:
Varukostnader, övr rörelsekostnader 
samt personalkostnader

Andel av gemensamma 
huvudkontorskostnader

VARUFÖRSÄLJNINGENS RESULTAT

2016

1 167

563

479

462

491

292

399

215

219

0

4 287

-7 573

-670

-8 243

-3 955

NOT 3 Varuförsäljning
2015

1 359

654

571

474

503

343

435

236

212

42

4 830

-7 424

-616

-8 040

-3 211

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

Göteborg Stad

MUCF (Malmö&Stockholm Stad)

Universitets- och högskolerådet

AMS

Malmö stad

Skolverket

Stockholms stad

Migrationsverket

Rädda Barnen

Länst. Jkp./Sollentuna kommun

AMIF RådRum proj.

Övrigt

2016

1 975

37 894

18 784

2 707

2 087

63 447

751

47 573

6 806

1 510

1 259

1 532

962

616

386

781

335

184

184

203

89

63 171

2015

1 360

42 986

15 866

3 756

3 144

67 112

3 196

31 193

0

1 440

1 249

848

877

832

493

281

0

0

0

2

0

40 411

NOT 2 Insamlade medel

Alla belopp i tkr

Försäljning kost och logi Vrigstad

Försäljning IM-tian, secondhandbutik

Övriga lokala intäkter Utland

Medlemsresa Malawi 

Boende för ensamkommande 

Övrigt

2016

1 052

334

48

482

585

573

3 075

2015

1 281

357

216

0

0

153

2 008

NOT 4 Övriga rörelseintäkter
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Biståndsinsatser per region

EUROPA

Moldavien

Rumänien (partner)

MELLANÖSTERN

Palestina

Jordanien, inklusive regionkontor  
och regionala partners

Libanon

SÖDRA AFRIKA

Zimbabwe

Malawi, inklusive regionkontor  
och partners i Zambia

SYDASIEN

Indien, inklusive regionkontor

Nepal

CENTRAL AMERIKA  

Guatemala, inklusive regionkontor  
och partners i El Salvador

Varuutveckling inom producentledet

Ändamålsenligt arbete i Sverige
Vrigstad

Skåne

Stockholm

Göteborg

Umeå

Övriga ändamålskostnader
Frivilligsamordning på HK

Informationsarbete (inklusive halva 
kostnaden för IMs tidskrift)

Huvudkontorets kostnader  
för biståndsarbete

2016

-7 934
-6 664

-1 269

-18 062
-9 325

-8 737

0

-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

2015

-8 410
-7 046

-1 364

-14 725
-6 891

-7 635

-199

-14 574
-7 820

-6 754

-9 698
-5 864

-3 834

-7 612

-1 390

-56 409

-4 655

-6 380

-2 974

-3 583

0

-17 591

-3 571

-9 513

-9 590

-96 674

NOT 5 Ändamålskostnader

Utdelningar

Kapitalvinst vid avyttring av aktier  
och andelar

Kapitalförlust vid avyttring av aktier  
och andelar

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

2016

502

3 749

-1 033

-35

3 182

2015

431

3 468

-31

17

3 886

NOT 9 Resultat från värdepapper

Insamlingskostnader (inkl halva 
kostnaden för IMs tidskrift)

2016

-14 338

-14 338

2015

-13 000

-13 000

NOT 6 Insamlingskostnader

Avskrivningar
Varuförsäljningen

Ändamåls- 
kostnader

Administrations- 
kostnader

Insamlings- 
kostnader

Inventarier

Balanserade  
utgifter för  
programvara

Byggnader  
och mark

Inventarier

Balanserade  
utgifter för  
programvara

Nedlagda utgifter  
på annans fastighet

Inventarier

Balanserade  
utgifter för  
programvara

2016

-53

0

-304

-26

-348

0

-265

-370

-1 365

2015

-51

-25

-304

-11

-257

-22

-254

-319

-1 244

NOT 7 Avskrivningar och nedskrivningar  
fördelade efter funktion

2015

3 933

6 102

0

10 035

Organisationen leasar  
framför allt kontorslokaler.  
Kostnadsförda leasingavgifter  
uppgår till 4 171 (4 125) 

Hyresavtal förfaller enligt följande:

Inom 1 år

1-5 år

Senare än 5 år

2016

4 043

5 263

0

9 306

NOT 8 Leasing och hyror

Alla belopp i tkr
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Byggnader och mark
Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade 
avskrivningar

Ackumulerade nedskrivningar

Vid årets början

Utgående ackumulerade 
nedskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

2016

14 609

14 609

-2 108

-304

-2 412

-2 744

-2 744

9 453

2015

14 609

14 609

-1 803

-305

-2 108

-2 744

-2 744

9 757

NOT 12 Materiella anläggningstillgångar

Ändamålsbestämning av medel

Utnyttjande av ändamålsbestämda 
medel från tidigare år

Medlemsregister, ekonomisystem,  
kommunikationsplattform, intranät,  
resehanteringssystem
Ackumulerade anskaffningsvärden

Utrangering

Nyanskaffningar

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

Vid årets slut

Pågående nyanskaffning avser  
nytt projekthanteringssystem

Hyresrätter butikslokaler
Ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början

Årets avskrivningar

Utgående ackumulerade  
avskrivningar

Planenligt restvärde vid årets slut

2016

-959

3 945

2 986

2016

5 350

-847

257

 
4 761

-3 544

-718

847

 
-3 415

1 345

651

1 084

1 736

1 352

 
1 352

-1 352

0

 
-1 352

0

3 081

2015

-4 199

2 437

-1 762

2015

4 679

0

671

 
5 350

-2 943

-601

0

 
-3 544

1 806

0

651

651

1 352

 
1 352

-1 352

0

 
-1 352

0

2 457

NOT 10 Förändring av ändamålsbestämda medel

NOT 11 Immateriella anläggningstillgångar

Alla belopp i tkr
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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

2016

2 662

0

-601

2 061

-1 958

601

-343

-1 701

360

1 111

1 111

-1 111

0

-1 111

0

2015

2 398

263

0

2 662

-1 642

0

-316

-1 958

703

1 111

1 111

-1 089

-22

-1 111

0

NOT 13 Materiella anläggningstillgångar

Upplupna intäkter

Förutbetalda hyreskostnader

Förutbetalda försäkringspremier

Övriga förutbetalda kostnader

2016

718

967

0

240

1 925

2015

499

970

0

644

2 112

NOT 14 Förutbetalda kostnader  
och upplupna intäkter

Förvaltade av Öhman
Aktier och aktiefond- 
andelar svenska  
och utländska

Svenska räntebärande 
värdepapper

Förvaltade av SEB
Aktier och  
aktiefondandelar

Räntebärande 
värdepapper

Förvaltade av  
Sparbanken Skåne
Aktier/aktiefonder

Räntebärande  
värdepapper

Utanför Öhmans, SEBs  
och Sparbanken Skånes  
förvaltning
Aktier/Aktiefonder  
utanför depå

Räntebärande  
värdepapper

Bostadsrätter  
under försäljning

SUMMA KORTFRISTIGA  
PLACERINGAR 

De tio största  
enskilda posterna
Swedbank Penningmarknadsfond

Robur Ethica Global Mega

Öhmans Obligationsfond SEK A

Öhman Global Hållbar A

Öhman Sverige Hållbar B

Öhmans Penningmarknadsfond SEK A

Robur Ethica Sverige MEGA

Humanfonden

God Fond SV & V klass A

Danske Invest Horisont Försiktig

NOT 15 Kortfristiga placeringar
Bokfört

värde

18 022

20 783

 
0

 
0

22 043

41 328

 
2 713

598

2 954

108 440

41 328

20 691

10 353

8 843

9 179

10 430

1 352

965

394

412

Marknads-
värde

21 571

21 777

 
0

 
0

25 703

41 471

 
3 113

599

2 954

117 187

41 471

24 062

11 347

11 121

10 449

10 430

1 642

1 125

586

438

Anskaffnings 
värde

18 022

20 840

 
78

 
0

22 043

41 328

 
2 715

599

2 954

108 577

Alla belopp i tkr
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Pensioner/avgångsvederlag Jordanien

Pensioner/avgångsvederlag Palestina

Pension Indien

Pension Moldavien

Pension Malawi

2016

0

477

682

129

86

1 373

2015

71

1 838

502

0

0

2 410

NOT 16 Avsättningar för pensioner

Fastighetsinteckningar

2016

332

2015

332

NOT 20 Ställda säkerheter

Upplupna skatter och avgifter  
utlandsverksamheten

2016

61

2015

35

NOT 17 Övriga avsättningar

Bidrag från SIDA/SMR
Civsam 

Info anslag 

Övriga bidrag
Myndigheten för ungdoms-  
och civilsammhällsfrågor (MUCF)

Universitets och högskolerådet

Crafoordska Stiftelsen

Radiohjälpen (HUM Nepal)

Övrigt

2016

2 797

234

3 031

3 969

2 171

690

269

547

7 647

10 677

2015

2 648

1 080

3 728

6 949

2 190

0

0

459

9 598

13 326

NOT 18 Skuld till Bidragsgivare

Personalrelaterade  
upplupna kostnader

Övriga upplupna kostnader och 
förutbetalda intäkter

2016

 
3 854

1 682

5 536

2015

 
3 310

1 196

4 506

NOT 19 Upplupna kostnader 
och förutbetalda intäkter

Garantiförbindelser

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

2016

50

2015

50

NOT 21 Eventualförpliktelser  
och eventualtillgångar

E & Y samt KPMG Revisionsuppdrag

Andra uppdrag/konsultationer

Särskilda intyg

Revision vid IMs utlandskontor  
uppgick till 380 tkr (781 tkr för 2015)

201

269

69

265

604

2015

275

45

248

567

NOT 22 Arvode och kostnadsersättningar  
till revisorer

Fastigheten i Jordanien har avyttrats till ett  
försäljningsbelopp av 500 000 JOD.

Vi har tecknat ett treårsavtal på totalt 4 300 tkr  
med Allmänna arvsfonden som ska gå till ett projekt 
Konstkupan i Malmö.

NOT 23 Väsentliga händelser  
efter verksamhetens utgång

Alla belopp i tkr
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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 7 april 2017

Lund den 24 mars 2017

Tobias Lundvall
Förtroendevald revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för IM,  
Individuell Människohjälp för år 2016.

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 2016 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 informat ion än årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 
Den andra informationen består av verksamhetsberättelse  
(men innefattar inte årsredovisningen och vår revisions- 
berättelse 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 fel- 
aktigheter, 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 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 7 april 2017

• 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 2016. 

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 Box 45, 221 00 Lund

Besöksadress Fabriksgatan 2F 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


