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PKKO - Ponleu Kumar Kampuchea Organisation, Kambodja (Forum Syd)
SCAD - Student's Campaign Against Drugs, Kenya (Forum Syd)

2016/2015

Insamlade medel 908 801
Insamlade bidrag 1 191 001
Offentliga bidrag 0

0
6 118 023

Insamlingskostnader 2 892 389
Administrationskostnader 667 959

48%
Insamlingskostnader 23%
Administrationskostnader 5%

76%
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Politiska faktorer/ juridiska faktorer

Ekonomiska faktorer:

Sociokulturella faktorer:

Teknologiska faktorer:

Regionkontor
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Styrelsen

Deltagit vid 
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9

Johnny Mostacero, IOGT-NTO 9

Andrine Winther, IOGT-NTO till och med 2019-11-19 4

Lucas Nilsson, IOGT-NTO
Isabelle Benfalk, UNF till och med 2019-11-19 6

Anneli Bylund, UNF till och med 2019-11-19 7

Filip Nyman, UNF
Johan Fridlund, UNF
Birgitta Rydell, Junis till och med 2019-11-19 7

Josefin Bogelid, Junis
Karin Wester, NSF 9

Rickard Eliasson, NSF 4

l.

resser.

(nyval, tidigare Johnny Mostacero). 

19
november 2019.

Hemsida: www.iogtntororelsen.se

Revisorer under 2019 har varit auktoriserad revisor Lena Johnson, Grant Thornton, samt Kjerstin Bengtsson och Thomas Thomasson.
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RESULTATR KNING
2019-01-01 2018-01-01
2019-12-31 2018-12-31

Bidrag Not 2 32 994 674 33 916 490

VERKSAMHETSKOSTNADER

Insamlingskostnader Not 3,4,6 -8 177 840 -3 521 647
Administrationskostnader Not 3,4,7 -1 423 493 -1 469 711
Summa verksamhetskostnader -36 814 229 -32 690 134

Verksamhetens resultat -2 419 846 3 213 164

och liknande resultatposter
-2 601 -1 557

och liknande resultatposter

552 218 101 617
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BALANSR KNING

2019-12-31 2018-12-31
r

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 209 050 133 106

Summa kortfristiga fordringar 3 674 148 3 600 208

Kassa och bank 12 412 166 17 397 525

16 086 314 20 997 733

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Balanserat resultat 5 023 019 4 470 801
Summa eget kapital 6 658 757 8 949 244

Kortfristiga skulder
5 427 682 8 364 527

269 120 4 165

9 427 557 12 048 489

Summa eget kapital och skulder 16 086 314 20 997 733
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Internationellt arbete
Sommar-

kampanj
Vit jul

Allm
verksamhet

Balanserat
resultat

Totalt eget 
kapital

givaren 2019
191 829 185 708 581 492 440 679 -1 399 708

# varav Sydostasien 0
# varav stafrika 0
# varav Globalt 0
# varav Sri Lanka 13 125

-2 500 000 2 500 000

Utnyttjande 2019 0 -91 624 -1 056 575 -594 214 1 742 413
# varav Sydostasien 0

# varav Globalt 0
# varav Sri Lanka 0
# varav internationellt arb 0

medel utg. balans
427 859 185 708 581 492 440 679

rets resultat 2019 -2 290 487 -2 290 487
Utg 7
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BOKSLUTSKOMMENTARER

Not 1    Redovisningsprinciper
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Not 2    Insamlade medel

2019 2018

433 694 1 005 068
0 0

1 399 708 1 986 806

11 570 342 11 643 456

Offentliga bidrag
Forum Syd, projektbidrag 18 993 679 19 598 241
Forum Syd, informationsbidrag 421 000 502 462
Summa offentliga bidrag 19 414 679 20 100 703

2 009 653 2 172 331

Totalt insamlade medel

Summa totalt insamlade medel 34 394 382 35 903 296

2019 2018

balansdagen balansdagen

Ledande befattningshavare (inkl. GS) 3 1 3 1

Not 4     Leasing 

2019 2018

Framtida leasingavgifter
306 410 315 436
472 336 314 830

visats i 
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2019 2018

5 861 125 6 019 730
Sydostasien 5 418 300 5 242 727
Sri Lanka 2 932 120 3 199 981

1 702 090 1 895 545
Sverige /(programkostnad) 3 443 215 3 973 633
Sverige (information) 469 100 889 552

0 0
Summa 27 212 896 27 698 777

Not 6     Insamlingskostnader
2019 2018

Summa 8 177 840 3 521 647

Not 7     Administrationskostnader
2019 2018

Styrelsen 58 216 35 137
Summa 1 423 493 1 469 711

Not  8     Finansiella poster
2019 2018

131 961 4 623
-2 601 -1 557

Summa 129 360 3 066

2019-12-31 2018-12-31

Fordran IOGT-NTO 2 352 200 749
Fordran Internationella Institutet 709 260 643 456

218 715 129 552
Summa 3 459 714 3 386 348

2019-12-31 2018-12-31

0 0
Summa 5 384 80 754
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2019-12-31 2018-12-31

Summa 3 692 860 3 082 893

2019-12-31 2018-12-31

Upplupna kostnader 71 200 170 209
-33 305 426 695

Summa 37 895 596 904

Stockholm 2020-05-12

Karin Wester Filip Nyman Josefin Bogelid

Johan Fridlund Rikard Eliasson Kim Reenaas
Generalsekreterare

Grant Thornton Sweden AB

Kjerstin Bengtsson Thomas Thomasson Lena Johnson

ts
it till i 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till årsmötet i IOGT-NTO-rörelsen Ideell Förening 
Org.nr. 802497-7434 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för IOGT-NTO-
rörelsen Ideell Förening för år 2019. 

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 2019 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen. 

Grund för uttalanden 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas 
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Det registrerade 
revisionsbolagets ansvar" samt "De förtroendevalde revisorernas 
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god 
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort 
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och 
generalsekreteraren 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 och generalsekreteraren avser att 
likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något 
realistiskt alternativ till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar 

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. 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 misstag 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 vi professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

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

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

•  utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar. 

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen och 
generalsekreteraren använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon 
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om föreningens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa 
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den 
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi 
identifierat. 
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De förtroendevalde revisorernas ansvar 

Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt 
god revisionssed i Sverige. Vårt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida 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 samt stadgar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för IOGT-NTO-
rörelsen Ideell Förening för år 2019. 

Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och 
generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är 
oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. 
Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

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

Styrelsens och generalsekreterarens ansvar 

Det är styrelsen och generalsekreteraren som ansvarar för 
förvaltningen enligt stadgarna. 

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 
eller generalsekreteraren 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 
det registrerade revisionsbolaget professionellt omdöme och har en 
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen 
av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på det 
registrerade revisionsbolagets 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. 

 

Stockholm den                 

 

 

Kjerstin Bengtsson  Thomas Thomasson 
Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor 
 

 

Grant Thornton Sweden AB 

 

 
Lena Johnson 
Auktoriserad revisor 
 
 
 
 


