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Demokrati och miinskliga riittigheters forbund
Org.nr 802443-5268

Styrelsen for Demokrati och miinskliga riittigheters forbund ffir hiirmed avge irsredovisning for
riikenskapsiret 2075.

1 (7)

Fii rvaltnin gsb ereittels e
Allmiint om verksamheten

Forbundet (f.d. Foreningen for demokrati och miinskliga riittigheter) bildades den 25 oktober 2008 med
foljande syfte enligt stadgarna:

Att avsloja den religiilsa regimens brott mot miinskligheter i Iran, siirskilt det brutala fortrycket som
drabbar iranska kvinnor och ungdomar. Syftet iir att sprida kunskap om dessa brott samt viicka opinion
kring dessa frigor i Sverige.

Att viicka allmiinhetens upptirksamhet pi den riittsliga stiillningen for iranska flyktingar i Camp Liberty i
Irak som skyddade personer enligt artikel4 i Genevekonventionen.

Att tika samhiillets kzinnedom om fenomenet religios fundamentalism som skapats av den iranska
regimen som idag ses som det frdmsta hotet mot fred och siikerhet i viirlden.

Viisentliga hindelser under rfikenskapsflret och efter dess utgflng
Fdrbundets iindamil har under 6ret friimjats genom:

- F6rbundets medlemmar deltog i en 6rlig manifestation i Villepinte/Paris den27 juni2014 dar
tiotusental anhiingare samlas for att fordoma regimens brutala handlingar mot det iranska folket.

- Forbundet har varit aktiv i aktioner och moten i Sverige for att v[cka allmiinhetens intresse for
situationen i Iran.

- Fdrbundet har utvecklat sitt samarbete med andra foreningar och organisationer med samma syfte och
budskap.

Under senaste irsmcitet kom styrelsen fram till att folja stadgama enligt milsiittningen och ufveckla
aktiviteter genom andra humanitiira organisationer. Vi upplever afivefiengagemang har gjort att
politiker och media tagit sig an dessa frigor i storre utstrdckning men det finns fortfarande mycket kvar
att gora.

Medlemmar
Antalet medlemmar var 280st (250 fg 8r) under 2015.

Medlemmama st6r for frivilliginsatser i form av mtiten med organisationer och myndigheter samt
insamlingar.

Anstiillda
Foreningen har fyra heltidsanstiillda och dessa fdr delvis bidrag via arbetsformedlingen.

Fiirvaltning
Ingen ersiittning har utgfltt till n6gon av styrelseledamtitema under riikenskapsiret.
Styrelsen har s ammantriiffats regelbundet under riikenskapsiret.

Extern revisor iir Fredrik Aborg pd Allegretto Revision AB.
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Ovrig information

Organisationens 90-kontonummer dr:900-2346 Hemsidan finns pA www.iran-demokrati.se. Foreningens
telefon tir 08-36 37 11, Ftireningen ger ut broschyrer och nyhetsbrev som beskriver situationen i Iran och
dess omviirld. Foreningen deltar i internationella sammanhang,blairliga moten i Paris kring Iranska
regimens fundamentalism, tortyr, terrorism mm.

Flerfrrsiiversikt (tkr) 2015 2Ot4 Zltg
Nettoomsiittning 1528 1145 2705
Balansomslutning 66 l l0 227

Fiirslag till behandling av ansamlad fiirlust
Styrelsen foreslir att den ansamlade forlusten (kronor):

ansamlad ftirlust -370 957
6rets vinst 1 15 939

-255 018

behandlas si aff
i ny riikning overftires -255 018

F6reningens resultat och stiillning i rivrigt framgflr av efterfoljande resultat- och balansriikning med
tilliig gsupplysningar.



Demokrati och miinskliga riittigheters ftirbund
Org.nr 802443-5268

Resultatriikning

Verksamhetsintdkter
Gdvor
Bidrag

Summa verksamhetsintlkter

AndamSlskostnader

Administrationskostnader

Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat

Resultat frfln finansiella poster
Riinteintiikter
Riintekostnader

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Arets resultat

Not 2015-01-01
-2015-12-31

I 528 327

915 188

2 443 515

-t 944 956

-382 142

-2327 098
tt6 417

66

-s44

-478
115 939

115 939

115 939
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2014-01-01
-2014-12-31

1 109 863

860 062
t 969 92s

-1 765 084
-4s 000

-1 810 084

159 841

-45

0

-45
159 796

tsg 796

159 796



Demokrati och miinskliga riittigheters ftirbund
Org.nr 802443-5268

Balansrrikning

TILLGANGAR

Omsiittningstillgfl n gar

K o r tfr i s ti g a fo r dr i n g a r
Ovriga fordringar

Kassa och bank
Summa omslttningstillgfl ngar

SUMMA TILLGANGAR

Not 2015-12-31

46 360

19 302
65 662

65 662
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2014-12-31

24 570

8s 398

109 968

109 968



D emokrati och miinskli ga riitti gheters forbund
Org.nr 802443-5268

Balansriikning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller forlust
Arets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Aktuella skatteskulder

0vriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Stiiltda siikerheter

Ansvarsfiirbindelser

Not 2015-12-31

-370 957

tts 939
-255 018

-255 018

40 000

t4 298
168 348

98 034

320 680

65 662

Inga

Inga

s (7)

2014-12.31

-530 754

159 796
-370 958

-370 958

30 378

0

396 273

s4 275

480 926

109 968

Inga

Inga
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Tilliiggsupplysnin gar

Not 1 Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmiinna upplysningar
Arsredovisningen iir upprlittad i enlighet med irsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 och FRIIs
Styreande riktlinjer for irsredovisning.

Redovisningsprincipema dr oforiindrade jiimfon med foregiende 6r.

Verksamhetsintiikter
Endast det inflode av ekonomiska fiirdelar som organisationen erh6l1it eller kommer att erhilla for egen
riikning redovisas som intiikt.

Intiikter vdrderas, om inget siirskilt anges nedan, till verkliga viirdet av det som erhillit eller kommer att
erhflllas.

Nyckeltalsdefi nitioner
Nettoomsilffning
Rorelsens huvudintiikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intiiktskorrigeringar.

Balansomslutning
F6retagets samlade tillg6ngar.

Not 2 Medelantal anstiillda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
2015 201,4

Medelantalet anstiillda fiirdelade per land
Sverige

Inom parentes anges medelantalet kvinnor.

Liiner och andra ersflttningar

Sociala kostnader
Pensionskostnader for tlvriga anstiillda
Ovriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Ovanstiende loner har ersatts av Arbetsformedlingen

Ideellt arbete

898 243

898243

30 950

277 620

308 570

med774 853 (677 132)kr

(0)

(0)
(0)
(0)

846 732

846 732

42280
268 895

3tt t7s

Under drethar 48 (35) personer arbetat ideellt for organisationen. Viirdet av dessa ideella insatser har
inte redovisats i resultatriikningen.

4

4



Demokrati och miin skl i ga riittigheters forbund
Org.nr 802443-5268

Not 3 Fiiriindring av eget kapital
Balanserat

resultat
-530 754

159 796

-370 958
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Belopp vid Srets ingdng

Disposition enligt beslut
av 6rets &rsstiimma:

Arets resultat
Belopp vid flrets utging

Arets
resultat
159 796

-1.59 796

lts 939

115 939
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Revisionsber:ittelse

Till fiireningsstfimman i Demokrati och miinskliga riittigheters fiirbund
Org.nr 802443-5268

Rapport om fl rsredovisningen
Jag har utfcirt en revision av Arsredovisningen fcir Demokrati och miinskliga riittigheters fdrbund for
riikenskapsAret 2015.

Styrelsens ansvar Jbr drsredovisningen
Det iir styrelsen som har ansvaret fdr att uppr2itta en Arsredovisning som ger en riittvisande bild enligt
Arsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer iir nodviindig fdr att uppriitta en

irsredovisning som inte innehAller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pA

fel.

Revisorns ansvdr
Mitt ansvar ar att uttala mig om irsredovisningen pA grundval av min revision. Jag har utfort revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att jag
foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen for att uppni rimlig siikerhet att

6rsredovisningen inte innehiller v2isentliga felaktighet€r.

En revision innefattar att genom olika ttgiirder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan information
i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka itgiirder som ska utfciras, bland annat genom att beddma
riskerna for viisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller pA fel.
Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som iir relevanta fdr hur
foreningen uppriiftar irsredovisningen for att ge en riittvisande bild i syfte att utforma
granskningsAtgiirder som rir iindam6lsenliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att gdra

ett uttalande orn effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksi en utviirdering
av iindamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvrints och av rirnligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen, liksorn en utviirdering av den overgripande presentationen i
Arsredov isn ingen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillrZickliga och rindamAlsenliga som grund for mina
uttalanden.

Uttrlanden
Enligt min uppfattning har Srsredovisningen uppriittats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i

alla vilsentliga avseenden riittvisande bild av fdreningens finansiella stiillning per den 2015-12-31 och av
dess finansiella resultat fdr 6ret enligt Arsredovisningslagen. Forvaltningsberiittelsen 6r forenlig med

6rsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker d?irfdr att foreningsstzimman fastst?iller resultatriikningen och balansriikningen frir
fdreningen.

Demokrati och m2inskliga riittigheters fdrbund, Org,nr 802443-5268
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Utdver min revision av Arsredovisningen har jag iiven utfort en revision av forslaget till dispositioner

betriiffande foreningens vinst eller forlust samt styrelsens forvaltning for Demokrati och mdnskliga

r2ittigheters forbund for riikenskaps6ret 20 I 5.

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for fdrslaget till dispositioner betritffande foreningens vinst eller

forlust, och det iir styrelsen som har ansvaret for forvaltningen enligt lagen om ekonomiska fdreningar.

Revisorns ansvur
Mitt ansvar iir att med rirnlig siikerhet uttala mig om fdrslaget till dispositioner betrdffande fdreningens

vinst eller forlust och om forvaltningen pi grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enliS god

revisionssed i Sverige.

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens forslag till dispositioner betrliffande foreningens vinst

eller forlust har jag granskat om forslaget iir forenligt med lagen om ekonomiska foreningar.

Som underlag fdr mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utover min revision av Arsredovisningen

granskat viisentliga beslut, itgarder och forhflllanden i foreningen for att kunna beddma om n6gon

styrelseledamot rir ersiittningiskyldig mot foreningen. Jag har riven granskat om n6gon styrelseledamot pfl

annat siitt har handlat i strid med lagen om ekonomiska fdreningar, flrsredovisningslagen eller

fdreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillriickliga och iindamilsenliga som grund for mina

uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att foreningsstiimman behandlar forlusten enligt forslaget i forvaltningsberiittelsen och

bev i lj ar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet fo r riikenskaps6ret.

Stockhohn den 30 juni 2016

tfu,tntnfit',
Fredrik Aborg
Auktoriserad revisor

Demokrati och miinskliga r[ttigheters f<jrbund, Org.nr 802443-5268
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Noter

Noter

Not nr Kommentar

1 Fordndringar i eget kapital
Eget kapital dr negativt p6 grund av for stora satsningar under tidigare 6r,
de senaste 6ren har fdrbundet arbetat med att hAlla nere utgifterna och man
hdmtar hem mer och mer av det fOrbrukade resultatet for varje dr

Rapportpaket 20 1 5.xlsx



Rapport frfln oberoende revisor

Till styrelsen f0r Demohrati och Miinskliga riittigheters ft)rbund

Jag har reviderat de finansiella rapporterna for Demokrati och Miinskliga rattigheters ftirbund best6ende av

resultatrtikning och balansriikning med noter fdr 61 20 15 som uppriittats av styrelsen enligt Svensk

Insamlingskontrolls anvisningar f6r 20 1 5 6rs rapportpaket.

Styrelsens ansvar fAr de finansiella rapporterna

Det iir styrelsen som har ansvaret f6r att upprZitta finansiella rapporter enligt Svensk Insamlingskontrolls

anvisningar for 2015 6rs rapportpaket och ftir sidan intern kontroll som styrelsen bedcimer iir nOdvtindig for

uppriittande av finansiella rapporter som inte inneh&ller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6

oegentligheter eller p& fel.

Revi.sorns ansvar

Mitt ansvar ar afi g6ra ett uttalande om dessa finansiella rapporter p6 grundval av min revision. Jag har utfdrt

revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att

jag ftljer yrkesetiska krav samt planerar och utfcir revisionen fcir att rimligt fdrsiikra mig om att de finansiella

rapporterna inte innehAller viisentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika &tgrirder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan information i de

finansiella rappofierna. Revisorn vliljer vilka AtgArder som skd utforas, bland annat genom att bedcima riskema

fdr viisentliga felaktigheter i de finansiella rappofterna,yare sig dessa beror pA oegentligheter eller p6 fel. Vid

denna riskbedcimning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som tir relevanta for hur styrelsen

uppriittar de finansiella rapporterna i syfte att utforma granskningsitgiirder som iir tindamilsenliga med hiinsyn

till omstiindighetema, men inte i syfte att g0ra ett uttalande om effektiviteten i organisationens interna kontroll.

En revision innefattar ocks6 en utviirdering av iindamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvants

och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av den dvergripande

presentationen i de finansiella rapporterna.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir tillr?ickliga och iindamilsenliga som grund ftir mitt uttalande.

IJttalande

Enligt min uppfattning iir Demokrati och Meinskliga riittigheters ftirbunds finansiella rapporter for 5r 2015 i allt

viisentligt uppriittade i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls anvisningar fdr 2015 6rs rapportpaket.

Redovisningsgrund

Utan att modifiera mitt uttalande vill jag fiista uppmiirksamheten pi att de finansiella rappofterna har uppriittats

enligt anvisningar frin Svensk Insamlingskontroll. De finansiella rapporterna har upprAttats fdr att Demokrati

och Miinskliga riittigheters fiirbund ska uppfylla kraven lifln Svensk Insamlingskontroll. De iir kanske diirfdr inte

liimpliga for andra syften.



Ovriga upplysningar

Demokrati och Mtinskliga riittigheters ftirbund har uppriittat separat Arsredovisning fdr det riikenskapsir som

slutade den 3 I december 20 15 enligt irsredovisningslagen, och jag har liimnat en separat revisionsberiittelse

daterad den 30 juni 2016 avseende dennatill irsmdtet/styrelsen i Demokrati och Miinskligariittigheters fdrbund.

Jag har iiven, utdver denna rapport och revisionsberiittelsen, uppriittat och Overliimnat annan skriftlig

rappoftering till styrelsen/foretagsledningen.

Stockholm den 30juni 2016

f-., ^ , ,-\
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Fredrik Aborg

Auktoriserad revisor
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G ra nskni ngsra pport De mokrati och md nskliga rdttighete rs fiirbu nd, 2OL5

Denna rapport dr till styrelsen f6r Demokrati och mdnskliga rdttigheters fdrbund och syftar till att
redogora for mina iakttagelser i samband med revisionen av rdkenskaps6ret 2015.

Jag har utfort revisionen enligt lnternational Standards on auditing och god revisionssed i Sverige.

Dessa standarder krdver att jag foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen fdr att
uppn6 rimlig sdkerhet att 6rsredovisningen inte inneh6ller vdsentliga felaktigheter.

Noteringar frin granskningen

Foreningens rdkenskaper dr igod ordning, jag har inte gjort nigra iakttagelser som ger anledning till
anmdrkning i revisionsberattelsen. Enligt min uppfattning har 6rsredovisningen upprittats i enlighet
med 6rsredovisningslagen och ger en i alla visentliga avseenden en rdttvisande bild av foreningens
finansiella stdllning per 2Ot5-1.2-31, och forvaltningsberiittelsen dr f6renlig med 6rsredovisningens

6vriga delar.

Dock finns ndgra synpunkter som kan forbdttra foreningens rdkenskaper infor framtiden:

Bdttre attestrutiner bor skapas sd att samtliga storre underlag har minst tv6 signaturer innan

utbetalning sker.

Kassan bor stdmmas av lopande under 6ret, i 5r har en post uppg6ende till 35 000kr bokats bort d6

detta saldo legat i kassan sedan flera 6r tillbaka med bristande avstdmning, har troligen gett till
kontorsadministration under 6ret och bokades ddrfor bort mot detta konto.

I ovrigt finner vi att sorteringen av bokfdringsmaterialet dr vdlordnad.

Sfockholm den 30 juni2016

d",l*uib*t
Fredrik Aborg

Auktoriserad revisor


