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Förvaltningsberättelse
Styrelsen och ordförande för Help Kurdistan insamlingsstitelse, 802478-2842 får
härmed avge årsredovisning för 2019-01-01 – 2019-12-31, stiftelsen fjärde
räkneskapsår. Stiftelsen har sitt säte i Sollentuna.

Allmänt om verksamheten
Help Kurdistan insamlingsstiftelse är en självständig, allmännyttig, humanitär stiftelse med
hemort i Stockholm. Stiftelsens ändamål är att oberoende av politiska och religiösa hänsyn
och i överensstämmelse med Förenta nationernas bestämmelse om mänskliga rättigheter
hjälpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete för att
förhindra kriser och katastrofer, samt bidra till demokratiutveckling, bättre hälsa och
utbildning i samtliga delar av Kurdistan.
Stiftelsens ändamål skall främjas genom
I. Att Stiftelsen verkar för att erhålla frivilliga bidrag, gåvor, projektmedel,
överskott från näringsverksamhet och legat samt att erhållna medel används i
enighet med bestämmelserna för 90-konto för att över hela Kurdistan aktivt
delta med humanitär hjälp vid kriser och katastrofer.
II. Att vid frånvaro av kriser och katastrofer bedriva beredskapsarbete genom
simuleringsövningar samt framtagande av katastrofplaner.
III. Att genom projekt och samverkan bidra till bättre hälsa och utbildning och
stärka kvinnor och barns ställning i samhället.
IV. Att samverka och samarbeta med ansvarsfulla organisationer världen över
för att förbättra levnadsförhållanden för alla människor i Kurdistan.
Styrelsens arbete ska leds av en styrelse bestående av 6 ledamöter och 3 suppleanter. Till
sin hjälp har styrelsen möjlighet att anställa en generalsekreterare som skall ha till uppgift
att implementera styrelsens beslut tillsammans med styrelsens förvaltningsutskott som
består av stiftelsens ordförande och de två viceordförandena.
Ekonomin granskas av en auktoriserad revisor samt av svensk insamlingskontroll eftersom
stiftelsen har 90-konto.
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Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Styrelsen och alla volontärer som arbetar med HK har fortsatt själva betalat alla sina
kostnader i samband med arbete i fält och i Sverige. Alla donationer har fortsatt
oavkortat gått till ändamålet.

Barnfadderprogrammet har utökats för att även hjälpa barn i Rojava. Alla barn som
ingår i programmet har mist en eller båda sina föräldrar och lever i en svår
socioekonomisk situation. För de familjer som har fått hjälp under 2019 har den här
hjälpen varit den enda ekonomiska bidrag som de har haft.

Ett Newrozfirande arrangerades för barnen i flyktinglägret Xanke och deras familjer i
samarbete med Hermancenter. Barnen fick Newrozpresenter. Det bjöds på
ansiktsmålning, musik, dans och lek.
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Ytterligare toaletter byggdes på en skola i Rojava, där hundratals skolbarn tidigare
saknade toalett och tvättmöjligheter.

Styrelsen ställde upp i Göteborgsvarvet som ett sätt att uppmärksamma stiftelsens
arbete samt uppmuntra till fysisk aktivitet. Samtliga kostnader för deltagande i eventet
betalades självklart privat av styrelseledamöterna.
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I samband med att turkiska styrkor invaderade Rojava och majoriteten av de
internationella hjälporganisationerna lämnade området beslutade styrelsen att utöka
sin närvaro i området. Väldigt tidigt besökte styrelsen Rojava för att stödja sina lokala
volontärer och utöka sin hjälp till civilbefolkningen. Det initierades flera kampanjer
bland annat #beamountain for Rojava som hade i syfte att uppmärksamma det som hade
skett samt öka samhällets stöd för civilbefolkningen. Run for Children anordnade ett
löpevent där insamlade medel skänktes till stiftelsen.
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För insamlade medel kunde förnödenheter inhandlas på de lokala marknaderna och
fördelades till tiotusentals människor som hade tvingats på flykt. Tusentals familjer som
hade flytt med enbart kläderna de hade på sig fick livsmedel, kläder och hygienartiklar.
En stor del av flyktingarna hade bosatt sig i skolor utan möjligheter till matlagning. På
femton av dessa skolor iordningsställdes mobila kök för att möjliggöra storkok. Maten
lagades av frivilliga bland flyktingarna. I ett av flyktinglägren (Washokani) grävdes och
iordningställdes en vattenbrunn för att säkra tillgången till rent vatten.
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Ekonomisk översikt
2019-12-31

Verksamhetsintäkter (tkr)
Verksamhetsresultat (tkr)
Andel gåvor (%)
Andel bidrag (%)
Andel ändamålskostnader (%)
Andel insamlingskostnader (%)
Andel administrationskostnader (%)

700
28
100
0
94
0
2

2018-12-31

2017-12-31

494
35
100
0
90
0
3

799
44
100
0
91
0
3

Definitioner av nyckeltal
Andel gåvor
Gåvor i procent av årets verksamhetsintäkter.
Andel bidrag
Bidrag i procent av årets verksamhetsintäkter.
Andel ändamålskostnader
Ändamålskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.
Andel insamlingskostnader
Insamlingskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.
Andel administrationskostnader
Administrationskostnader i procent av årets verksamhetsintäkter.
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Förändringar i eget kapital
Belopp i kr

Stiftelsekapital
Vid årets början
Årets resultat
Vid årets slut

150 000
150 000

Fritt eget kapital
104 168
27 465
131 633

Disposition av stiftelsens vinst eller förlust
Belopp i kr

Styrelsen och ordförande föreslår att till förfogande
stående medel
Balanserad resultat
Årets resultat
Totalt
Disponeras så att
i ny räkning överföres

104 168
27 465

131 633

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.
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Resultaträkning
Belopp i kr

Not

2019-01-01-2019-12-31

2018-01-01-2018-12-31

Verksamhetsintäkter
Gåvor

3
699 849

494 314

699 849

494 314

-654 964
0
-17 420

-444 970
0
-14 369

-672 384

-459 339

Verksamhetsresultat

27 465

34 975

Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter och likn. post
Övriga räntekostnader
Resultat efter finansiella poster

0
0
27 465

0
0
34 975

Årets resultat

27 465

34 975

Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

4
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Balansräkning
Belopp i kr

Not

2019-12-31

2018-12-31

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

407 293
407 293

371 983
371 983

Summa tillgångar

407 293

371 983

2019-12-31

2018-12-31

Eget kapital
Stiftelsekapital
Balanserad resultat
Årets resultat

150 000
104 168
27 465

150 000
69 193
34 975

Summa eget kapital

281 633

254 168

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter

125 660

117 815

125 660

117 815

407 293

371 983

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Belopp i kr

Not

Eget kapital och skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BBFNAR 2012:1 (K3)
och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat
anges
Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
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.
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
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.
Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t ex för administration) redovisas
samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.
Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått
eller kommer att få.
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Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstillfället.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av kostnader för aktiviteter och verksamhet riktade till vår
målgrupp inom ramen för projekt.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader för stiftelsens insamlingsaktiviteter.
Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader relaterade till organisationens
förvaltning inkl del av kostnader för 90-konto.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
Några väsentliga uppskattningar och bedömningar som påverkat redovisningen har inte
skett.

Not 3 Gåvor och bidrag
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Insamlade medel
Allmänheten och mindre företagsgåvor

2019

2018

699 849

494 314

Summa

699 849

494 314

Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till styrelsen
Stiftelsen har inte haft några anställda. Inga löner eller andra arvoden har utbetalats.
Samtliga ledamöter har dessutom betalat sina kostnader för resa och logi ur egen ficka.
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Underskrifter
Stockholm den 28 maj, 2020

Azad Abbasi
Ordförande

Helen Sönmez
Vice ordförande

Esra Inci
Vice ordförande

Fatah Atroshi
Ledamot

Lokman Atroshi
Ledamot

Ismail Özturk
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats 28 maj, 2020

…………………………………………
Serhat Eliacik
Auktoriserad revisor
Grant Thornton Sweden AB
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Help Kurdistan insamlingsstiftelse
Org.nr. 802478-2842
• identifierar och bedömer jag 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 mina 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.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Help Kurdistan
insamlingsstiftelse för år 2019.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2019 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens 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.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 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 upprättandet av årsredovisningen. Jag
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
stiftelsens 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 stiftelse inte längre kan
fortsätta verksamheten.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
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 felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
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 stiftelsen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

• 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag
identifierat.

Revisorns ansvar
Mina 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 mina 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 jag professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Help Kurdistan
insamlingsstiftelse för år 2019.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen
och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt
uttalande, 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 stiftelsen, eller om det
finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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 stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
jag 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 min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet.
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
uttalande.
Stockholm den 28 maj 2020

Serhat Eliacik
Auktoriserad revisor
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