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Ftirvaltningsberiittelse
Styrelsen och ordfcirande ftjr Help Kurdistan insamlingsstitel se,802478-2842
hiirmed avge lrsredovisning fdr 2016-01-01 - 20L6-12-37, stiftelsen andra
rikneskapsir. Stiftelsen har sitt sate i Sollentuna.

flr

Allmiint om verksamheten
Help Kurdistan insamlingsstiftelse er en sjelvstendig, allmannyttig, humanitdr stiftelse med
hemort i stockholm. stiftelsens andamel er att oberoende av politiska och religicisa hdnsyn
och i 6verensstemmelse med Fdrenta nationernas bestiimmelse om mdnskliga rettigheter
hjdlpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete fcir att

fcirhindra kriser och katastrofer, samt bidra till demokratiutveckling, battre hilsa och
utbildning isamtliga delar av Kurdistan.
Stiftelsens indamiil skall frSmjas genom
l. Att Stiftelsen verkar fcir att erh6lla frivilliga bidrag,

givor, projektmedel,
6verskott fran niiringsverksamhet och legat samt att erhellna medel anviinds
enighet med best6mmerserna f<ir 90-konto ftir att dver hera Kurdistan aktiw
delta med humanitar hjelp vid kriser och katastrofer.

i

Att vid frdnvaro av kriser och katastrofer bedriva beredskapsarbete genom
simuleringsaivningar samt framtagande av katastrofplaner.
rr.

lll. Att genom projekt och samverkan bidra ti bittre hdrsa och utbirdning och
sterka kvinnor och barns stdllning isamhdllet.
lv. Att samverka och samarbeta med ansvarsfulla organisationer vdrlden river
fdr att ftirbettra revnadsfdrhdlanden fcir aIa m;nniskor i Kurdistan.
styrelsens arbete ska ledas av en styrerse best6ende av T redam6ter
och 3 suppleanter. Ti
sin hjdlp har styrelsen mdjrighet att anstdlla en generarsekreterare som
skal ha

tilr uppgift
att implementera styrelsens beslut tillsammans med styrelsens fdrvaltningsutskott
som
bestir av stiftelsens ordfcirande och de tv6 viceordf<irandena.
Ekonomin granskas av en auktoriserad revisor samt av svensk insamringskontrol
eftersom
stiftelsen har 90-konto.
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Vdsentliga hindelser under verksamhetsiret
Styrelsen och alla volontdrer som arbetar med HK har fortsatt betalat alla sina kostnader
ur egen ficka i samband med arbete i fiitt och i Sverige. Alla donationer har fortsatt
oavkortat gatt dll dndamilet.
Under Aret har ett fadderprogram f<ir barn i Kurdistan initierats. Vera fadderbarn dr
barn som lever i en socioekonomisk svar situation och mist en eller bida sina ftirildrar.
De flesta barn som inglr i programmet har varit direkta offer fcir krigsbrott som ISIS
begaft. Sarskild fokus har legat pi att barnen ska kinna sig trygga och fi utbildning.
I norra Syrien (Roiava) har i samband med vinterkylan tiver 700 viirmekaminer
inhandlats och Ievererats till skolorna ftir att halla barnen varma under vintern. over
20.000 barn har kunnat hallas varma med denna kampanj och till en kostnad pi knappt
10 kr per barn. Dessutom har likemedelssttid liimnats till en virdcentral som

kostnadsfritt tar emot och behandlar patienter.

Tvi krigsdrabbade skolor i norra Syrien (Rojaval har valts ut ftir att renoveras och
upprustas under 2017 ftir projektmedel som erhallits frin organisationen Krigets
Gl6mda Barn.
En plan f<ir

kris och beredskapsdelen i stiftelsen har utvecklats. Fokus har legat pi att
ut6ka antalet frivilliga fdr att ingi i en personalpool som kan aka ner till Kurdistan
och
hjilpa till vid olika kriser eller katastrofer.
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Ekonomisk tiversikt
20t6-72-31

Verksamhetsintikter [tkrl
Verksamhetsresultat (tkr)
Andel givor (%)
Andel bidrag (%)
Andelindamllskostnader (%o)
Andelinsamlingskostnader (%)
Andel administrationskostnader

2.0L5-L2-37

292
?n

[o/oJ

100

742
4
100

0

0

84

84

0

2

10

17

Definitioner av nyckeltal
Andel gdvor
Glvor I procent av

lrets verksamhetsintakter.

Andel bidrag
Bidrag i procent av Arets verksamhetsintakter.
An de I tin da md I s ko stn a d e

r

Andamilskostnader i procent av arets verksamhetsintekter,
Andel insamlingskostnader
Insamlingskostnader i procent av arets verksamhetsintakter.
Ande I a d m i n i s tra ti o n skos tn

ade

r

Administrationskostnader i procent av arets verksamhetsintakter.
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Fiirdndringar i eget kapital
Belopp i

kr

Stiftelsekapital Frittegetkapital
Vid irets bcirjan
Arets resultat
Vid Arets slut

150 000

4 41.2
20 420

150 000

174832

Disposition av sfiftelsens vinst eller ftirlust
Belopp i

Styrelsen och ordfcirande f<iresllr att till f6rfogande
stiende mede I
Balanserad resultat
Arets resultat

Totalt
Disponeras sA att
i ny rAkning tiverf<ires

kr

4 472
20 420

24 832

vad betrdffar ftiretagets resultat och stallning i t vrigt hinvisas till efterf<iljande
resultatoch balansriikningar med tillh<irande bokslutskommentarer,
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Resultatrakning
Belopp i

kr

Verksamhetsintakter
Glvor

Not
3

292 398

Summa verksamhetsintekter

Verksamhetskostnader
Andamilskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

2016-01-0L-20L6-12-3L 2015-01-15-2015-12-37

292 39A

747 725

t4t

72S

4

-243 910
-851
-27 277

-27197A
20 420

-

119 131
-2 222
-15 960

-137 313
4

4tZ

Resultat fren finansiella poster
Ovriga rdnteintikter och likn. post

0vriga rantekostnader
Resultat elter finansiella poster

Arets resultat

0

0

0

0

20 420

4 412

20 420

4
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Balansriikning
Belopp i

kr

Not

2076-1-2-3L

z0t5-72-37

499 232

164 472

Tillgingar
OmsettningstillBengar
Kassa och bank
Summa omseft ningstillgengar

499 232

164

4tZ

Summa tillgengar

+99 232

L64

4t2

Belopp i

kr

Eget kapital och
EBet

Not

2016-12-3-L

2015-72-37

skulder

kapital

Stiftelsekapital
Balanserad resultat

Arets resultat
Summa eget kapital

150 000
4 +72
20 420

150 000

t7 4 832

L54 412

324 400

10 000

324 400

10 000

499 232

L64 412

4 412

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och fdrutbetalda
intakter

Summa eget kapital och skulder

7

Help Kurdistan insamlingsstiftelse
802478-2842

Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Arsredovisningen er upprattad ienlighet med 6rsredovisningslagen och BBFNAR 2012:1(K3)
och FRlls Styrande riktlinjer f6r 6rsredovisning.

Virderingsprinciper
Tillgingar, avsattningar och skulder har vdrderats utifran anskaffningsvdrden om inget annat
anSes

Resultatrekningen

Verksamhetsintikter
Endast det infl<ide av ekonomiska frirdelar som organisationen
erhllla fdr egen riikning redovisas som intdkt.

erhillit eller kommer att

Intiikter virderas, om inget sarskilt anges nedan, till verkliga viirdet av det som
erhallits
eller kommer att erhillas.
Giivor och bidrag
transaktion i vilken organisationen tar emot en tillging eller en qenst som har
ett
varde utan att ge tillbaka motsvarande varde i utbyte ir en gava eller ett ertratteiuiarag.
om tillgingen eller tjdnsten erhllls dirftir att organisationen uppfyllt eller kommer
att
uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att aterbetala
till
motparten om villkoren inte upp$zlls, dr det ett erhillet bidrag. Ar det inget
bidrag ar det
en glva.
En

Gilvor
Givor redovisas som huvudregel som intakt ner de erhills

Bidrag
Bidrag redovisas som intakt nar villkoren frir att erhilla bidraget har
uppfyllts. Erhillna
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren ftir att erhilra uia.rg"t ,pprytrBidrag som erhallits f<ir att tdcka vissa kostnader ex fiir administration)
redovisas
[t
samma rdkenskapsir som den kostnad bidraget ar avsett att tecka.
Bidrag som hiinftir sig till en anliggningstillging minskar anskaffningsvdrdet.

Erhillna bidrag virderas till det verkliga vdrdet av den tillgang som organisationen
fatt
eller kommer att fA.
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Nettoomsettning
Intiikt vid frirsiiljning

av

varor redovisas normalt vid ftirsiitjningstillfdllet.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i foljande funktioner; dndamils-, insamlings- och
administrationskostnader.

AndamAlskostnader
Andamalskostnader bestAr av kostnader fdr aktiviteter och verksamhet riktade till
mllgrupp inom ramen frir pro.iekt.

vir

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader bestir av kostnader for stiftelsens insamlingsaktiviteter.

Administrationskostnader
Administrationskostnader bestir

av kostnader relaterade till organisationens
f<irvaltning inkl del av kostnader frir 90-konto.

Not 2 Uppskattningar och bed6mningar
N6gra vdsentliga uppskattningar och bedcimningar som p6verkat redovisningen har inte
skett.

Not 3 GSvor och bidrag

Givor som redovisats i resultatrdkningen

Givor som redovisats i resultatr5kni ngen

2016

2075

lnsamlade medel
Allmdnheten och mindre fciretagsgivor

292 398

741 725

Summa

292 398

L4L 725

Not 4 Medelantal anstellda, personalkostnader och arvoden

till styrelsen

Stiftelsen har under 6ret haft en lokalanstiilld kvinna ftir uppfciljning av
fadderskapsprogrammet i Kurdistan med en ersettning p6 totalt 5540 kr under eret. lnga
ldner eller andra arvoden har utbetalats till styrelsen.
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Underskrifter
Stockholm den B maj,2017

hl'uc
Fatah Atroshi

Ordfrirande

3o12"-\
IsmaiI Ozturk
Ledamot

Azad Abbasi
Vice ordf<irande
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Lokman Atroshi
Ledamot

{or,inTaqy-

Kevin Tahir
Vice ordfcirande

I
n
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Ledamot

zwan

Ledamor/

Min revisionsberattelse har lemnats

'afs wtt

i,? r,l,am
Serhat Eliacik

Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB
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RE\TSIONSBERATTE,LSE
Til[ stytelsen i Help Kurdistan insamlingsstiftelse
Ory.nr.802478-2842

Rapport om irsredovisningen

Ut{alandon
Jag har

utft;n eo revision av t$redousarngeo fdr I Iclp Kudistaa

iflsamlingsstiftelsc

f&

er 2016.

Enligt min uppfatErig ha{ ersredollsnmgen upprattats i enlighet med
irsrcdovisdngslagcfl och gcr cr i a]Ia vescndiga zvseendm r:in\1srnde
bild av stiftelscns fnansiena seiltning per de. 31 deccrnbc 2016 och
av dcss finansie a rcsultat fdr irer cnligr tusredovisoingslagen.

Grund

. identiEerar och bcddmer jag nskema fdr vasendiga fclaktighetet i
nrsredolrstrirrgen, vare sig dessa beror pi oegendighet!:r eller pa fel
utformar ocb utfdr granskdngsatgader bland annat utifrin dessa
nsker och inh:tntar reusionsbevis som ;ir tillriickliga och
andamahenlig for att utg6ra en grufld fdr mina uttalanden. R;kefl fdr
att lntc uppucta en vesendig feJaltighct tnl fi id av oegendighetet ;ir
hogrc dr fdr en vesendr8 felaktighet som beror pi fcl eftenom
oegcndighetcr kan inncFatta agerande i maskopi fr;falskning,
avsikdrga utcl,imnaoden, felaktiS informaEofl eller isidos?ittaode av
.

skaffar jag mig eo fdnrielse av dcn del av stiftelsens rntema kontrol
som har betyddse fdr min rel'1sion fttr an utforma
gmnskniflgse€:irdcr som iif liimpliga mcd hansvn til
omst fldighctcm4 men inte fdr aft uttala mig om effektivitetcn i den
interna kontrollcn.

fiir utt.land.n

utlitn revrsionen cnligt If,rematioml Standards on luditing
(lSA) och sod revisionssed i Sverigr. Min ansvar enligt dessa
standarder bcskrivs nlirmare i avsnrttet "Rensoms a!svar".
Jag iA
obcroefldc i fd.helande EI suftelscn enligt god revisonsed i Svcrige
crch har i r;vigt tullgyon mitt yrkesctiska arsvar enhgt dessa knv.

Jag har

.

utvardcrar jag Limplgheten i de redovisningsprinciper som aflviinds
och rln ighetef, i stvrelsens uppskatmfrgar i redovisningcn och
tillh<;raode upplysningar.

Jag anscr an dc reusionsbevis jag har inh:imtat,ir trlrncktiga crch
:indamelsenliga som grund f<ir mrna uttalandcn.

.

Styrelsens an5val
I)et dr styrelscn som har ansvaret for atr arsrcdovismngcfl uppraftls
och att den ger en rattvisadc bild enli$ arsredowisniryslascn.
Srvrelsen aosvrar iir cn for dcn rnrcma konnolt som den bedr;mer rr
nddv:indig fdr att upprrna en ,rsrcdoyisnmg soo inte innehilcr ntgra
vasendrga felakEghcter, vare sig dessa bcmr pA oegcntligheter cler pn
fel

drar iag en slutsats om Ltnptgheten i aft styrelsc, anviindcr
antagandet om fortsan drift vid upp.attandet av ,rsredowismogen.
Jag
drar ocksi en slutsats, mcd grund i dc rnhiimtade revisionsbcvisen, txn
huruvida det 6nns oigon vascndig osiilerhctsfakt<x som avscr sidana
hirndelser cller firrhdlmdeo som kan leda titl bctvdande twivcl om
stiftdscos fdrmfua rn fon,ana ve.ksamhcrcn. Orn
iag drar slulslscn
att det 6nns cn vas.:f,dig osiikerhetsakror, miste
iag i
rcvisionsbcraftelsen fasra uppmarksamhcreo pi upplrsmngama r
5rsredovisoingen om den viisendiga osiilerhetsfaltom e|er, om
sndana Lrpplysningar :ir otillracHis4 modrfera ufta.lander om
irsrcdovisningen. N{ina slutsatser baseras pa de revrsionsbevis som
inhiimtas ftam oll datumet fdr relrsionsbcraft€ken. Dock kan framtida
handelser eller fr;rhelanden gdra an en stiftclse htc t]ingre kan
fortsatta verksamheten.

Vid upprittander av ersredowisningen aasvarar styrclsen fdr
beddrnnhgen av s!ftelsens f6rmiSa an forrs:itra vcrksarnhctm. Den
upplyser, niir se iir til]irnpligt, om f<;rhelhndcn som kan piverka
fdrmagan aft fonsetta vcrksamhetcn och aft anvanda anragnndct o(n
fonsatt drifL r\ntagmder om fortsatt &ift rjlltimpas dock mtc om
styrelsen avser an likvidera sEftclsen, upphdra med verksamhctcn clter
iatc har nagot realisriskt altemariv til an gr;ra nagor av detta_

. utvtderar iag dco dvergapande gesentatrrmen, struktum (rch
mnehillct i irsredowismngen, dfibland upptvsomgaml och om

Revisorns an3var
Mira mt iir att uppntr cn rimtig grad av s;ilcrhet

Jag maste

irsredovrsdngen ltergcr de undcrliggande trrnsaktioflema och
hindelsema pl ctt saft som gcr en rattl isandc bild.

infomera styrelse'r om btand annat revisionens planeradc
omfatmng och ioriktnmg samt tidpmktco fiir den. Jag mnste ocksl

om huruvida

arsredousningen som helhet rnte innehAlcr nisra vesendrsa
(el.rktighcrer. vare srg dessa bcror pI oegcnrlghere'
c er pi fcl o<h an
Liimoa en rcvrsirnsbcriittelse som innehdller mina uttalaflden. Ri1r ig
s:ilcrhet ar en hdg grad av s?i[crhet, mco :ir ingcn g:!an! fdr an en
reusion som utfdrs enligt ISA och god nvisionssed i Svcnge a.[tid
kommer rn upptacka co vrsendig ftt*Esber orn .. sidan in ns.
Felak6ghcter kan uppsri pt gmnd av oegentligheter eler fel och anscs
vara vesendiga om dc eoskrlt cller tillsrmmals oofuen kan frjodntas
pnvcrka de ekonomiska bcslut som anv:indfc fzttar med gond i

informcra om betydeJsctula ial<tta8e]se! ufldcr re-"i"""", a:UUU"a
de betydande bdstcr i den ifltcma kootrolen so,]r iag idcntiferar

irsredonsningmSom del av en revrsion cnliSr IS-\ ,nviifldcr jag ptofcssioncllt omdtrmc
och har en professioncllt skepnsk irstiillniflg under hela rcvisionen.
Dessutom:

1(2)
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Revisorrrs ansvar

Rapport om andn krav enligt lagar och andta
fotfattnrngar

betr:iffande rcvisiooen av frirvalmmgar, och diirmcd mitt
uttalande, iir aft inh:imta rcvisionsbevis fdr att med cn;mlig grad av
srkerhet kunoa bcddma om negon sq'reiseledamot i naSot vesendrgt

I{itt mil

Uttalande
Utdver mio rewision av nrsredowisnmgco har iag nwen utfdrt en
revision av styrelsens fdr.raltning f<ir I Ielp Kurdistan
insamlingsstiftelse fdr tu 20'16.

. fdret€it

Eoligt mir uppfattning har styrclseledamoten mtc handlat i strid mcd

.

nagon etg:ird cler gjort sig skvldig tiII nigon fdrsummelse
som kan fc;rar cda ersamringsslrdrghct mot stiftelsefl, eller om det
6nns sk:il fdr cndedignde, eller
pe negot annat satt handlat i stnd med softclsdagen,
suft elscfiirordnandet eller irsrcdovisningslagen.

suft elschgen, stift elsefdrordnandet ellcr,irsredovisningsJagen.

Rimlig siikerhet iir en hr;g grad av siikerhet, mel1 ingen Saraflti f& aft
en revisiofl som utfdrs enligt god ro,tsionssed i Sverigc alltid kommer
att upptecka etgiirder elcr fdrsumflelser som kan fdranleda
enetmrngsslryIdrghet mot stificlsen.

Grund f6r uttalande
\fitt ansva,
Jag har utfc;rt rcvisionen enligt god rewisionsscd i Sveflge.
enlgt denna beskrivs liilmare i avsoiftet "Reusoms aflsvar". Jag;ir
oberoende i fitrh ande till strftelsen enligt god revisonsed i Sverige
och har i 6vngt tullgjort mitt yrkesetiska aflsvar

el

Som en del av etr revision eolgt god revisionssed i Sverige anviindcr
jag professiooetlt omdome och ht en professionellt skeptisk
inst:illning under heta revisioncr Granskningen av forvattdngcn
grlndar sig ftiimst pi rcflsioneo av ri&enskaPema. Vilka
tilkommandc grarskningretg?irdcr som utfdrs baseras pa mrn
professionclla bedcimmng med utgAngspunkt i dsk och viiseotliShet.
Dct innebar att jag fokuserar granslningen pi sadana itgitdet,
omradcn och fdrhalafldcn som er wasendigir fdr vetksanheten och
dar avsteg och dvenredeter skulle ha s,irskitd betydclse fdr stiftelscns
situxtion. Jag ger igenom och pt<;var fanade beslut, beslutsundcrlag
vidtagna ntgiudcr och andra fdrhill.xnden som ,ir relevanta for mitt

iSt dessa krav.

och
Jag anser aft de reflsionsbe!1s iag har inh:imtat dr tilriickhSa
endamilsediga som gmnd fijr mitt uttalande.

Styrelsens ansval
Det ilr sty.elsefl som har ansvaret fdr fdnalmiflSen entigt stiftelselagcn
och stiftelsefdrordnaodet.

uftalande.

Stocl$olm den 30 maj 2017

S.[kd^'*

Serhat

r\uktonscrnd reflsor
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