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Styrelsen för Insamlingstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden får härmed lämna sin
redogörelse för stiftelsens utveckling under räkenskapsåret 2016{1-01, -201,6-12-31,

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek).
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Ö RUALTNING s B E RÄT T EL S E

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten
Humanist Hjälpen Humanist Aid Sweden med organisationsnummer 802477-4195 är en insamlingsstiftelse registrerad
hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län den 21 januari2012.
Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.
lnsamlingsstiftelsens ändamål är att med ett sekulärhumanistisk förhållningsätt stödja människor i sammanhang där
månskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks genom konfessionella läror eller traditioner. lnsamlingsstiftelsen
ska i aktuella lånder lämna ekonomiskt stöd

till lokala, ideella organisationer vilka företrädesvis verkar för skydd undan

förföljelse och våld samt ger hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.
Hjälpmålen har under 2016 varit organisationerna Oum El Banine och Ahddane i Agadir, Marocko samt organisationen
for Peace and Social Tolerance Advancement) i Nigeria. Dessutom har vi lämnat stöd till

HAPSTA (Humanist Association

de fyra svenska organisationerna GAPF - Glöm aldrig Pela och Fadime, Hjälpkällan, TRIS - Tjejers rätt i samhället samt
VHEK - Varken Hora eller Kuvad, vilka på olika sätt arbetar mot våld och förtryck från konfessionella traditioner eller

hedersideologier.
HAPSTA i Nigeria är en organisation som bland annat hjälper barn som anklagas för att vara häxor eller trollkarlar. De

anklagade barnen utsåtts för förföljelse och tortyr, åven dödligt våld förekommer. Våldskulturen, som byggts upp

genom en blandning av stamkulturer och kristen mission, drabbar fråmst barn och kvinnor. HAPSTA arbetar tillsammans
med Levi Fragells Barnsjukhus för att hjälpa de drabbade och driver även tillsammans med myndigheter opinion mot
våldskulturen.
Stiftelsen har alltid haft ett betydande samarbete med kvinnohuset och daghemmet Oum El Banine i Marocko. Oum

El

Banine ger skydd åt exkluderade ogifta mödrar och räddar hälsa, liv och framtid for kvinnor och barn som av

traditionella och sekulära skäl uteslutits från familj och samhälle. Den tidigare medlemsinsamlingen inom Förbundet
Humanisterna började stödja Oum El Banine 2008, HumanistHjälpen tog över hjälparbetet 2013. Företrädare för

Humanisthjälpen har sedan lång tid bakåt haft en god kommunikation med Oum El Banines grundare och
styrelseordförande Mme Mahjouba Edbouche.
I Marocko finns också organisationen AHDDANE som också driver

ett lorinnohus och daghem. Aven denna organisation

är grundad av Mme Mahjouba Edbouche. AHDDANE's verksamhet liknar den på Oum El Banine men de hjålper fler

kategorier av utsatta och exkluderade mödrar. Dit hör bland annat gifta kvinnor som har lämnat eller övergivits av sina
mån, kvinnor vars män sitter i fängelse samt änkor med barn. AHDDANE har ett nära samarbete med sociala
myndigheter i närområdet och kallas ofta in för att bistå med stöd i akuta hjälpsituationer.
HumanistHjälpen delar även ut hjälpmedel inom Sverige. Mottagare under 2016 har varit:
Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF), Sverige. En sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld och
hedersrelaterat våld. Driver opinion och organiserar bland annat minnesdagarna för hedersmördade Fadime Sahindal

.

och Pela Atroshi.

.

Tjejers Rätt i Samhället Cl-RlS), Sverige. Driver bland annat ett skyddat boende i Uppsala. Har spetskompetens inom
hedersrelaterat våld och förtryc( med särskild inriktning mot ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning.

.

Hjälpkällan, Sverige. Erbjuder stöd och information till personer som lämnar slutna religiösa samfund och sekter.

Driver Magiprojektet, där skolelever får inblick i hur den fria viljan kan manipuleras.

.

Varken Hora eller Kuvad (VHEK). En ideell forening under den internationella organisationen Ni Putes Ni Soumises.

En

feministisk och antirasistisk rörelse som särskilt tar särskilt tar sikte på den vardagsheder som mängder av ungdomar

upplever i invandrartäta förorter.
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Främsta insamlingsvägar är penninggåvor från privatpersoner och företag till stiftelsens banVpostgiro. I vissa fall sker
insättningarna via autogiro. Man kan även skänka penninggåvor via kortbetalningstjänsterna PayPal och Swish,
SMS-tjänsten Cellsynt. lnsamling via insamlingsbössor har förekommit i ringa omfattning vid stödjande event som en

konstutstållning i Falsterbo samt vid Bokmässan i Göteborg.
Annonsering med Google AdWords fortsätter, den möjliggörs av att vi beviljats ett Google Grants med gratis
annonsering. lnga övriga, aktiva marknadsföringsåtgärder har genomförts. Avsaknaden av aktiv marknadsföring är
troligen skälet till att donationerna har minskat med 12 % sedan föregående år. Delvis beror detta på tidsbrist alla
arbetar ideellt, men delvis har det också sin orsak i att vi fokuserar på att nå ut via hemsida och sociala medier samt
information genom vänner och bekanta (mun till mun).
Gåvobelopp per månad via autogiro 31 december 2013 var 5 000 kr och antalet givare 29 stycken.
Gåvobelopp per månad via autogiro 31 december 2014var7 750kr och antalet givare 38 stycken.
Gåvobelopp per månad via autogiro 31 december 2015 var 9 400 kr och antalet givare 55 stycken
Gåvobelopp per månad via autogiro 31 december 2016var 10 125 kr och antalet givare 64 stycken
Stiftelsen projektredovisar gjorda utbetalningar till ändamål i syfte att enkelt kunna se fördelningen mellan de olika
hjälpmålen och administrativa utgifter kostnader. Varje enskild inbetalning projektredovisas däremot inte, då detta
skulle vara långt mer tidskrävande än vad en lite och helt ideell organisation som vår kan hantera.
Totalt samlade vi in 325 800,00 under året varav 11,5 o/o (37 400,00) gick till administration och övriga externa kostnader.
Vi betalade ut 304 220,00 kr till våra hjälpmå1. Procentuell fördelningen mellan hjälpmålen var

.
.
.
.

Oum El Banine, Marocko - 49 %
AHDDANE. Marocko -23%
HAPSTA, Nigeria

-

5%

Föreningar inom Sverige

-

23 %

Väsentliga händelser och beslut under verlcamhetsåret
Under året har det särskilda informationsprojektet med hjälpmålen i Agadir förnyats ett par gånger. Projektet ger oss
månadsvis information på engelska från Oum El Banine och Ahddane, det finansieras genom ett särskilt avtal med de
Wå organisationerna.

Den golftävling som planerades som stödgala för HumanistHjälpen i april, ställdes in på grund av för få anmälningar till
arrangörsklubben. En bieffekt blev att vi fick ett embryo till ny webbsida producerad utan kostnad. Vi upplever ett
behov av att förnya och modernisera vår befintliga webbsida och letar alternativ tilt hur vi ska kunna få bästa tänkbara

produkt till lågsta tänkbara kostnad.

v.

Under året har vi kopplat betaltjänsten Swish till vårt go-konto. Det har gett ett märkbart resultat i olika sammanhang.
Under året har vi fått in gåvor via ett initiativ från tidigare styrelsemedlemmen Sune Kronlid. Genom att köpa 200 ex av
Den stora Högtidsboken direkt från förlaget kunde han sedan, då boken presenterades på Bokmässan i Göteborg sälja
förhandsexemplar till dem som samtidigt donerade minst 100 kr till Humanisthjälpen. Totalt gav detta över 4000
kronor i donationer på mässan. Dessa donationer har sedan fortsatt i andra sammanhang.
Under 2016 började vi stödja den nya organisationen VHEK Varken Hora eller Kuvad. ltt första bidrag från oss
delfinansierade en kartläggning av hedersförtryck i Göteborg. Tolv hundra ungdomar i åldrarna 12-18 är deltog

kartläggningen. Vi har sedan även lämnat stöd till

i

delfinansiering av tryck och publicering.

Arbetet med Forum Syd har gått lite på sparlåga under året. Men genom extern hjälp på ideell basis står vi på tröskeln
till en första ansökan om ekonomiskt stöd till information och en förundersökning i Agadir.

Mon Petit Coeur har tagit kontakt för att finna gemensamma vägar att hjälpa Ahddane
Agadir. Den svenska hjälporganisationen Karavanen har sänt en stor container med förnödenheter till Ahddane och
Den tyska hjälporganisationen

i
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Oum

El Banine.

Vi kommer att försöka hitta gemensam hjälpvägar med både dessa organisationer.

tagit beslut att försöka hålla minst vart annat styrelsemöte fysiskt istället för som hittills,
genom
Det
kommer att anstränga ekonomin en aning, eftersom det kan medföra ökade rese och
telefonmöten.
enbart
möteskostnader. Vår avsikt är att detta på sikt ska generera fler givare och högre belopp i donationer. Vi behöver helt
enkelt arbeta mer kreativt med att nå ut till nya gåvogivare och detta kräver mer dialog och samverkan mellan
För nästa verksamhetsår har vi

styrelseledamöterna.

övrig information
Plusgiro 90 02 79-1 Bankgiro 900-2791
www.humanisthjalpen.se

!.

Kontaktinformation C/O Sven Olof Andersson, Håstensgatan 54,432 34 Varberg
Telefon 031-751 27 70, 070'424 10 48
Tillsynsmyndighet Länsstyrelsen i Västra Götaland

Förvaltning
Verksamheten drivs av styrelsen, stiftelsen har inga anställda eller uppdragstagare och kansli/redovisning sköts

i

styrelseledamöternas bostäder. Allt arbete inom styrelsen sker ideellt och inga arvoden utgår.
Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen har under 2016 bestått
av Sven-Olof Andersson, ordförande, Carina Krii, kassör, Urban Jansson, sekreterare, Lars Hector och Lillvor Göthede

som ledamöter. Gunnar Lundh och Anna von Krusenstierna som suppleanter.
Styrelsen har, utöver mail- och telefonkontakter, haft wå protokollförda styrelsemöten. Ett av dessa har skett via
telefonkonferens, ett som fysiskt möte.
Revisor har varit Torsten Skarin, Västrevision AB i Askim.

FLEMRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten år angivna i tusental kronor om inte annat anges.

%
Nettoomsättning
Soliditet %
Rörelseresultat
Rörelsemarginal

1601-1612 1501-1512 1401-1412
-2
-5
3
251
370
326
26
100
100
4
-16
11

1301-1312

Medel att dbponero:
19 802

-15 852

Summa

3 950

Förslag till disposition:
Balanseras i ny räkning

3 950

Summa

3 950

Stiftelsens resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.

2

261
100
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RESULTATRÄKN/NG
2016-01-01

201 5-01 -01

2016-12-31

2015-12-31

325766
325 766

370 277

370 277

-304218

-327 332

-37 400

-31 673
-359 00s

Rörelsens intäkter, lagerförändringar m.m.

Nettoomsättning
Summa rörelseintäkter; lagerförändrin gar m.m.
Rörelsekostnader
Utbetalning till ändamål
Administrativa kostnader
Summa rörelsekostnader

-341 518

60)
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BALANSNATruTNC
2016-12-31

2015-12-31

TlLLGANGAR

Omsättningstillgångar
Kortfrktiga ford ringor
272

Övriga fordringar
Su mm

a

ko

rtfristig o ford

rin g a

r

bonk
och bank

272

Kossa och
Kassa

Summo kasso och bonk

3 950

19 530

3 950

19 s30

19 802

SUMMA TITLGANGAR
EGET KAPITAL OCH SKUTDER

Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Arets resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKUTDER

19 802

8 529

-15 852

11 273

3 950

19 802
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NOTER
Redovisningsprinciper
Stiftelsen tilläm par årsredovisningslagen samt BFNAR 201 2:1.
Redovisnings- och värderingsprinciper är oförändrade ijämförelse med föregående år.

Not

1

Personalkostnader - lnga anstiillda

stiftelsen har under året inte haft några anställda och några löner eller andra ersättningar har ej betalats ut.

Not

2

Förändringar i eget kapital

Balanserad Aretsresultat

Totalt

vinst/förlust
Belopp vid årets ingång

8

529

11 273

19 802

Resultatdisposition:
Balanseras i ny räkning

11 273

Ärets resultat
Belopp vid årets utgång

19 802

UNDERSKRIFTER
Malmö 2017-04-21
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Auktoriserad revisor
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-11 273
-1 5

852

-1 5

852

0
-1 5

852

3 950
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Revisionsberättelse
Till bolagsstämman i Insamlingstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden
Org.nr 802477-4195

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfort en revision av årsredovisningen for Insamlingstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid
Sweden lor räkenskapsåret 2016.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rätfvisande bild av Insamlingstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Swedens
finansiella ställning per den 2016-12-3I och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är forenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därfor att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

Grundfiir uttalanden
Jag har utfort revisionen enligt International Standards on

Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns qnsvar. Jag åir oberoende i
forhållande till Insamlingstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden enligt god revisorssed i Sverige
och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina

uttalanden.

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen for bedömningen av bolagets formåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om forhållanden som kan påverka ftirmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte
om styrelsen avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ

till

att göra något av detta.
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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 på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög gtad av säkerhet, men är
ingen garanti for att en revision som utfors 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forväntas 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:
- identifierar och bedömerjag riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utfor granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en grund for mina uttalanden.
Risken for att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, forfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar jag mig en forståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse fiir min revision for
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte for att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar jag lämpligheten

i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drarjag en slutsats om lämpligheten i att stlrelsen 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 forhållanden som kan leda till
betydande Wivel om bolagets formåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen f?ista 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 ör revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller forhållanden göra att ett bolag inte

längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet

i årsredovisningen, dåiribland

upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

inriktning samt
revisionen,
iakttagelser
under
däribland
informera
om
betydelsefulla
for
den.
måste
tidpunkten
Jag
också
jag
identi{ierat.
de betydande brister i den intema kontrollen som
Jag måste informera sfyrelsen om bland annat revisionens planerade omfatfiring och

Insamlingstiftelsen Humanistdälpen Humanist Aid Sweden, Otg.rc 802477 4195

3 (4)

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalanden
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av styrelsens forvaltning for
Insamlingstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden for räkenskapsåret 2016 samt av forslaget
dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust.
Jag tillstyrker att bolagsstämman behandlar forlusten enligt forslaget
sfyrels ens I edamöter ansvarsfrihet ör räkenskap såret.

till

i forvaltningsberättelsen och beviljar

GrundJiir uttalanden
i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs niirmare i
avsnittet Revisorns ansyqr. Jagär oberoende i forhållande till lnsamlingstiftelsen Humanisthjälpen
Humanist Aid Sweden enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mina

uttalanden.

Styrelsens ansv&r
Det iir styrelsen som har ansvaret for lorslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller ftirlust. Vid
forslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn
till de kav som bolagets verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av bolagets egna kapital,
konsolideringsbehov, likviditet och ställning i öwigt.
Styrelsen ansvarar flor bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar
bland annat att fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är
utformad så att bokforingen, medelsforvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt
kontrolleras på ett betryggande sätt.

Insamlingstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden, Org.nr 802477-4195
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Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av forvaltningen, och diirmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
inhämta revisionsbevis for att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i
något väsentligt avseende:
- foretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig

till någon florsummelse som kan foranleda

ersäthringsskyldiglret mot bolaget, eller
- på något annat sätt handlat

i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Mitt mål beträffande revisionen av forslaget till dispositioner av bolagets vinst eller fiirlust, och därmed
mitt uttalande om detta, är att med rimlig gtad av säkerhet bedöma om forslaget är forenligt med
aktiebolagslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att en revision som utfors enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller fijrsummelser som kan fiiranleda
ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett ftirslag till dispositioner av bolagets vinst eller forlust inte
örenligt med aktiebolagslagen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed

åir

i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en

professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av forvaltningen och forslaget till
dispositioner av bolagets vinst eller forlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka
tillkommande granskningsåtgärder som utfors baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt
i risk och väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
forhållanden som är väsentliga for verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse for bolagets situation. Jag gär igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra forhållanden som är relevanta for mitt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag for mitt
uttalande om styrelsens forslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust harjag granskat om
lorslaget är forenligt med akriebolagslagen.

Auktoriserad revisor
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