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Fiirvaltnin gsberiittelse
Allmiint om verksamheten
Ftjrbundet (f.d. Fdreningen for demokrati och rntinskliga riittigheter) bildades den 25 oktober 2008 rned
foljande syfte enligt stadgarna:

Att avsloja den religiosa regimens brott mot miinskligheter i h'an, siirskilt det brutala ftirtrycket som
drabbar iranslca kvinnor och ungdomar. Syftet iir att sprida kunskap om dessa brott samt viiclca opinion
kring dessa fr&gor i Sverige.
Att viicka allmdnhetens uppiirl<sanrhet pi den riittsliga stiillningen fdr iranska flylctingar i Camp Liberty
Irak som skyddade personer enligt artikel 4 i Genevekonventionen.

i

Att oka samhiillets kiinnedonr om fenomenet religi<is fundamentalism som skapats av den iranska
regimen sonr idag ses soln det fi'2irnsta hotet mot fred och siikerhet i vtirlden.
Ett mttt pi frarng6ng 6r att sarnhiillet och mydnigheter reagerar pi situationen i Iran och fotbundet
kriiver att reginren i Iran i praktik lespekterar folkets vilja for yttrande frihet och grundliiggande
humanittira principer. Forbundet vill att internationella sarnhdllet ska kriiva politiska och ekonomiska
forbindelser som kopplas till respekt till rniinskliga riittigheter i Iran.
Fcirbundet har sitt stite i Spinga.

Viisentliga hiinclelser under riikenskapsfl ret
Forbundets aktiviteter har baserats p& olika frdgor kring situationen i Iran sarnt verksamheter kring
sociala och kulturella frAgor. NAgra av verksamheterna var bland annat:

- Arsmtite rned fdrbundets svenska niitverk. F<irbundet hade ett Arsrnote i dess lokal den l6 mars med
dess svenska ntitverk.
- Medicinsha Atgiirder. En viktig del av forbundets aktiviteter var overforing av medicinsk ltjiilp till de
shadade iranierna i Albanien. Forbundet initierade ett samarbete med ett bolag i syfte att bygga proteser
till de skadade mdnniskorna i Albanien. Filmans rcplesentanter 6kte till Albanien och vidtog diir de
nddviindiga tekniska Atgdrderna for att till slut tillverka det antal proteser sorn gtillde enligt vArt avtal,
Dessa skickades diilefter ner till den ftirsta gruppen drabbade personer i Albanien, Fdrbundet har nu ndtt
en stor del av rnilet for 2018 niir det gtiller trredicinsk hjAlp till flyktingar i Albanien.

- Arbete med sociala medier. Fdrbundets budskap our situationen i Iran har spridits pi mSnga siitt,
bland annat genom vAr hernsida, Facebook, veckosamlingar, bokbord, genorll direkta besdk pA offentliga
platsel i olika stiider runt om Sverige, samt genorn fdrbol<ade motert med vira bidragsgivare och deras
anhdriga.

- Aktiviteter i samarbete rned andra humanitiira organisationer och foreningar. F6rbundet auoldnade, i
samarbete med fcireningar frAn frrtiotv6 andra stiider runt otn viirlden, en stor konferens den l5
decenrber 2018 som handlade specifikt otn den fcirsiimrade situationen i Iran.
- Aktivt deltagande p6 olika demonstrationer och samlingar i Stockhohn och andra stiider i Sverige.
Bland annat har florbundet deltagit i stora deuronstrationer i mars, maj, oktober och december 2017 i
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Stockhohn och veckosamlingar p6 Mynttorget och sergels tolg. Forbundet har oclcsA anordnat bokbord
och penninginsamlingar i olika stiider till stod for satellitkanalen IRANNTV och genornfott trdffar nred
fijrbundets suppoftrar och sytnpatisorer.
Forbundets arbete 6r kontinuerligt och p6 grund av den fdrsiimrade Situationen i Iran kan vi inte stiga att
v6ra uppgifter iir slutfdrda, Tviirtom, lorbundet ska arbeta mer for att nA sitt mil - att uppn6
grund 16 ggande miinskl i ga riittigheter i Iran !

Anstiillda
Forbundet har fyra heltidsanstiillda och dessa

fir

delvis bidrag via arbetsformedlingen.

Ovrig information
Organisationens 90-kontonummer *:900-2346 Hemsidan finns pd www,iran-demokrati.se. Forbundets
telefon iir 08-36 37 ll. Fdrbundet ger ut broschyrer och nyhetsbrev som beskriver situationen i Iran och
dess omviirld, Forbundet deltar i internationella sammanhang, bla 6r'liga mdten i Paris kring Iranska
legirnens fundamentalism, tottyr, terrorism mm.

Flerfi rsiiversikt (tkr')
Nettoomsiitttting
Balansomslutniug

Soliditet (%)

2018
2082
80
-340

2017
2BA
173
-4

2016
1903
I l0
-382

2015
1528
66

-388

Fiirtindring av eget kapital

Belopp vid Arets ing6ng

Disposition
Arets rcsultat
Betopp vid irets utgflng

nal^u."rat

'I'otalt egct

hapital

hapital

-419 03 I

4r I 509

-7 522

I 509

0

267 966
267 966

267 966
260 444

4l I

509

-7 522

-41

Totalt

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

forlust
frrets f6rlust

ansamlad

-7 522
-265 666

-273 188

belrandlas sd att

i ny riikning

overftires

-273 188

F6rbundets resultat och stiillning i ovrigt fram96r av efterfoljande resultat- och balattsriikning med noter,
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Resultatriikning
V erks arn hets i ntii

Not

2018-01-01

-20L8-12-31

2017-01-01
-2017-12-31

kter

Givor
Bidrag
Summa verksamhetsintiikter
Andam6lskostnader

2 081 561
997 358

2 230 122

3 078 919

3 041 169

-3 054 172

-2 364 836

817 647

-290 287

-269 529

-3 344 459
-26s s40

-2 634 365

-126

-1 895

Resultat eftet' finansiella poster

-265 666

411 509

Resultat fiire skatt

-265 666

411 509

Arets resultat

-265 666

411 509

Adm inistrationskostnader
Su

mma verksamhetslrostnader

Verksamhetsresultat
Resultat frfln finansiella Poster
Riintekostnader och liknande resultatposter

413 404
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Balansriikning

Not

2018-12-31

2017-12-ll

TILLGANGAR
Anliiggningstillgfl ngar
Materiella an I ii gg n i n g sti I I g d n gar
lnventarier, verktyg och installationer

4 660

Omsiittningstillgfi ngar
Ko r tfr i s t ig u fo r dr i n g o r
1

058

476

553
6tL

172075

Summa omsiittningstillgfi ngar

74
75

SUMMA TILLGANGAR

80271

Ovriga fordringar
Kassa och bank

.

f t

172 551

172551
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Balansriikning

Not

2018-12-31

2011-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget liapital

Fritt

eget

kapitol

Balanserad vinst eller fdrlust

Arets resultat
Summa eget kapital

-7 522
-26s 666
-273 188
-273 188

-419 031

l6s 000

0

ll 809

8 839

41 182

40 041

4l I 509
-7 522
-7 522

Kortfristiga skulder
Leverantcirssliulder
Al<tuella skattesku lder
Ovriga skulder

Upplupna kostnader och fdrutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

I

13s 468

l3

3s3 459

180 073

80 27L

t12 551

193
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Noter
Not 1 Redovisnings- och viirderingsprinciper

Allmtinna upplysningar
Arsredovisning;n ar upp,'attuO i enlighet med irsredovisningslagen och BFNAR20l2
och koncernredovisning (l(3).

l

Arsredovisning

Redov isn ingsprinciperna iir oforiindrade j iimfort med foreg6ende 6r'

Verksamhetsintfllcter
Intiikter har tagits upp till verkligt viirde av vad som erh6llits eller kommer att erhillas och redovisas i
den omfattning det ai sannolikt att de el<onomiska fordelarna kommer att tillgodog<iras bolaget och
int?ikterna kan beriiknas pi ett tillf<irlitligt siitt.
Ma terie ll a an I iig g ni ng sti llg fi n g a

t

Nyckeltalsdefinitioner
Nettoomsiittning
Rorelsens huvudinttikter, fakturerade kostnader, sidointiikter samt intiiktskorrigeringar,
Balansomsluttting
Fdretagets satnlade ti llg6ngar,

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag fdr uppskjuten skatt) i procent av

balansomslutning

Not 2 Medelantalet anstiillda
2018

2011
4

Medelantalet anstiillda

Not 3 Inventarier, verhtyg och installationer
2018-12-31

20t7-12-31

Inkdp

6 990

0

Utgiend e achumulerad e anshaffitirrgsvtird en

6 990

0

-2 330

0

-2330

0

Arets avskrivningar
Utgflende ackumulerade avsht'ivningar

Utgflende redovisat viirde

4 660

1

(3)

Revisionsberrittelse
Till ftireningsstiimman i Demokrati och mtinskliga riittigheters fiirbund
Org.nr' 802443-5268

Rapport om fi rsredovisningen
Uttalonden
Jag har utf6rt en revision av irsredovisningen frir Demola'ati och rniinskliga riittigheters fdrbund

fdr

riikenskapsflret 2018.

Enligt rnin uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med &rsredovisningslagen och ger en i alla
viisentliga avseenden riittvisande bild av Demokrati och miinskliga rdttigheters fotbunds finansiella stiillning
per den 2018-12-3 1 och av dess finansiella resultat fdr 6ret enligt 6rsredovisningslagen.
F0rvaltningsbe*tttelsen iir ftirenl ig med irsredovisningens ovriga delar.

Grundfdr uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag iir oberoende i
forhflllande till fdreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i tivrigt fullgjort rnitt yrkesetiska ansvar

enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir

tillriickliga och tindamilsenliga som grund for mina

uttalanden.
Styrelsens nnsvfit'
Det iir styrelsen som har ansvaret fijr att Arsredovisningen upprtittas och att den ger en rtittvisande bild enligt
Srsredovisningslagen. Styrelsen ansvalar iiven for den interna kontroll som den bedorner iir nddviindig for att
upprtitta en Arsredovisning som inte inneh6ller n6gra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p&
oegentligheter eller pi fel.

Vid upprdttandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen fdr beddrnningen av ftireningens form6ga att
fortstitta verksamlieten. De upplyser, niir s& iir tilliirnpligt, om fiirh6llanden som kan p6verka formigan att
foftsiitta verksamheten och att anviinda antagandet om foftsatt drift. Antagandet om fottsatt drift tilliimpas
dock inte om styrelsen avser att likvidera Demoklati och miinskliga rdttigheters ft)rbund, upphOra med
verksamheten eller inte har nAgot realistiskt alternativ till att gdra n&got av detta.
Revisorns flnsvilr
Mina rnflltir att uppnt en rimlig grad av siikerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte innehfiller
nigla vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel, och att l2imna en
revisionsberiittelse som inneh6ller mina uttalanden. Rimlig siikerhet iir en hog grad av siikerhet, men iir ingen
garanti flor att en revision som utfrirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka
en viisentlig felaktighet om en s6dan finns, Felaktigheter kan uppstd pA grund av oegentligheter eller fel och
anses vara viisentliga om de enskilt eller tillsarnrnans rimligen kan fdrvtintas p&verka de ekonorniska beslut
som anviindare fattar med grurrd i irsredovisningen.
Som del av en rcvision enligt ISA anviinder jag professionellt omddme och har en professionellt skeptisk

instiillning under hela revisionen. Dessutom:
- identifielar och bedomer jag riskerna fdr v2isentliga felaktigheter i Arsredovisningeu, vare sig dessa beror
p& oegentligheter eller p6 fel, utformar och utfdr granskningsitgiirder bland annat utifrin dessa risker och
inhdmtar revisionsbevis som iir tillriickliga och 2indamAlsenliga for att utgora en grund for mina uttalanden.
Demokrati och miinskliga rdttigheters folbund, OLg.nr' 802443-5268
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Risken for att inte uppt6cka en viisentlig felaktighet tillf6ljd av oegentligheter iir htigte iin for en viisentlig
felaktighet som beroipf, fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga utelamnanden, felaktig information eller fisidosiittande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en forstSelse av den del av Demokrati och miinskliga rdttigheters forbunds intema kontroll
som har L"tya"G" for min revision for att utforma granskningsitgiirder som dr liimpliga med hiinsyn till
omstdndighiterna, men inte fdr att uttala mig orn effektiviteten i den interna kontrollen.

jag liirnpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rirnligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhorande upplysningar.
- utviirder.ar

- drar jag en slutsats orn liirnpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet om fortsatt drift vid upprtittandet
slutsats, med grund i de inhiimtade revisionsbevisen, om huruvida det
av 6rsiedovisningen. Jag drai o.krA
"n som avser s&dana htindelser eller forhfillanden som kan leda till
finns n[gon vtisentlig osakerhetsfaktor
betydande tvivel om foreningens form6ga att fortsiitta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en

vAsentlig osiikerhetsfaktor, mAste jag i revisionsberiittelsen fiista uppmiirksamheten pA upplysningarna i
arsredovisningen om den viisentliga osiikerhetsfaktorn eller, om s6dana upplysningar iir otillriickliga,
modifiera uttalandet om Arsredovisningen. Mina slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhdmtas fram
till datumet for revisionsberlttelsen, Dock kan framtida hiindelser eller forhflllanden gdra att en forening inte
l?ingre kan fortsiitta verksamheten.
- utviirderar jag den dvergt'ipande presentationen, strukturen och inneh6llet i Arsredovisningen, diiribland
upplysningaina, och om Arsredovisningen 6terger de underliggande transaktionerna och htindelserna pfrL ett

siitt som ger en rdttvisande bild.
Jag rniste informera styrelsen om bland annat revisiondns planerade ornfattning och inriktning samt
tid-punkten for den. Jag miste ocks6 inforrnera om betydelsefulla iakttagelser under tevisionen, daribland de

eventuella betydande blister i den interna kontrollen somjag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttolande
Ut6ver min revision av flrsredovisningen har jag ?iven utfort en revision av styrelsens forvaltning for
Demokrati och rniinskliga riittigheters forbund f<ir r?ikenskaps6ret 2018.
Jag

tillstyrker att fdreningsstiimman beviljar styrelsens ledarntiter ansvarsfrihet fdr liikenskapsiret.

Grundfbr uttalande
utftrt rcvisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs ndrmae i
avsnittet Revisorns ansyar. Jag ar oberoende i forhillande till Demokrati och mdnskliga rtittigheters forbund
enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag har

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat iir

tillriickliga och ?indarnilsenliga som grund f6r rnitt

uttalande.
Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for fdrvaltningen.
Revisorus onsvor
Mitt rn6l betr.iiffande revisionen av forvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, tir att inhtirnta
revisionsbevis for att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedoma om nigon styrelseledarnot i n&got
viisentligt avseende fdretagit nigon itgard eller gjort sig skyldig till nigon f<irsummelse som kan foranleda
ersiittningsslcyldighet mot f6reningen'

Rimlig siikerhet iir en hdg glad av siikerhet, men ingen garanti for att en revision som utfdrs enligt god

3 (3)

revisionssed i Sverige alltid kornrner att upptdcka itgiirder eller forsurnmelser som kan fdranleda
ersiittningsslcyldighet mot Demokrati och miinskliga riittigheters fdrbund.

i Sverige anviinder jag professionellt omddme och har en
professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen g undar sig fi'iimst
pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka tilllcommande granskningsitgiirder som utfors baseras pA min
plofessionella bedomning rned utg&ngspunkt i risk och viisentlighet. Det inneb?ir att jag fokuserar
granskningen pA s6dana Atgdrder, omriden och forhillanden som iir viisentliga ftir verksamheten och diir
avsteg och dvertr2idelser skulle ha siirskild betydelse for Demokrati och miinskliga riittigheters fdrbunds
Som en del av en revision enligt god revisionssed

situation. Jag 96r igenom och pr'6var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna Stgiirder och andra
ftirh6llanden som dr relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den

l3 mars 2019

Auktoriserad revisor

Demokrati och mtinskliga l{ttigheters ftrbund, Org.nr 802443-5268

