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Rörelseintäkter, lagerförändringar

m.m.

2

Medlemsavgifter
Bidrag
Nettoomsättning
Summa rörelseintäkfer, lagerförändringar

121762
3 442 198

m.m.

194537
497

3 749

119 937

3 665 oz7
151403
3 936 367

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader

-1 052 160
-2 661 055

-2847 114

-45 000

-16 000

-3 758215

-3 786 149

-9 718

t50 218

3 491

2748

-381

-96

3 110

2 652

Resultot efter fnansÍelfn poster

-6 608

t52 870

Resultatföre skatt

-6 608

152 870

Årets resultat

-6 608

152 870

Personalkostnader

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella
anlägg ningstil lgångar
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultot

-923 03s

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Summa finansiella poster
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BALANSR,AKN/NG
2018-12-31

2017-12-31

T¡ttGANGAR

Anläggningstillgångar
Im

mate rie lla

ing stillg

a n Iö g g n

ång a

r

3

Hyresrätter och liknande rättigheter
Su

m m

a im m ate rie lla

o n lä gg

F in a nsie llo a n Iö g g n in g

ning stillgå ngo r

stillg å ngo

m m a fin a nsie llo

a n Iä

0

0

r

Andra långfristiga fordringar
Su

90 000
90 000

gg ning stillg å ngo

4

100 000

r

100 000

Summa anläggningstlllgångar

190 000

Omsättningstillgångar
K o rtfr istig

o

fo r d r in g a

r

Övriga fordringar

20 912

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Su

m m

43 997

36 046

43 997

s6 9s8

1 502 140

1 s10 406

a kortfristig o ford ring o r

Kasso och bonk
Kassa

och bank

Summo kassa och bank

1

502 140

7

570406

Summa omsättningstillgångar

7 546137

7 5i67 964

SUMMA TITTGANGAR

1 736 137

1 567 364
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2018-12-31

2017-12-31

991 449

838 579

-6 608

152 870

984 84Í

wr{dp'

EGET KAPITAT OCH SKUTDER

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början

Arets resultat
Eget krp¡tâl vld räkenakapÉårêts slut

5

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Skatteskulder

109 510
49 8s0

43 3s8

81 011

89 277

Mottagna ej använda bidrag
Övriga skulder

193 599

98 967

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

317 326

344 313

Summa kortfrlrûfga ekulder

78r2pß

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 736 137

, V,#ã{&
1 567 364

Föreningen för Utvecklingsfrågor

s(6)

817601-0745

NOTER
Not 1

Redovisningsprinciper

Enfigt BFNAR 2O17:3
Ârsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Ârsbokslut.
lntäktsredovisning
lnsamlade medel redovisas i enlighet med BFN R5 om statligt stöd, dvs intäktsredovisning av stöd sker på ett sådant
sätt att intäkten ställs mot den kostnad stödet avser täcka.

Upplysningar om anläggningstillgångar
Im

mate riella

o n lä gg n in

g stillg å n ga r

Nedan finns anskaffningsvärden och nyttjandeperioder angivna för företagets immateriella anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

Not

2

Anskaffn.värde

Avskrivningstid

13s 000

3år

Nettoomsättning

2018

Medlemsintäkter

2017

-121 762

-119 937

Bidrag Praktikantprogrammet

-1 586 176

-1 493 827

Bidrag Forum Syd
Bidrag Folke Bernadotte Akademin

-1 200 000
-193 356

-1 600 000
-121 804

-16s 000
-37 500

Bidrag Almedalen, SIDA
Bidrag Sommarakademin

-164 178

-165 000
-142 500
-177 000

Bidrag Young Professionals

-1

33 488

-107 397

Övriga intäkter

-147 037
-3 748 497

-8 902
-3 936 367

2018-12-31

2017-12-31

lntäkter

FU

F-supportrar

Summa

Not
I

n

3

Hyresrätt

gående anskaffn

Förä nd ringa

in gsvä

r av a nskaffn

rden

80 000

ing svö rde

lnköp
Försä

80 000

n
13s 000

lj n i n

ga

r/utra

n g e ri n g a

r

-80 000

Utgående anskaffn in gsvärden

135 000

80 000

lngående avskrivningar

-80 000

-64 000

F örö

nd rin g a r av ovsk rivn ing

o

r

Aterförda avskrivninga r vid försä

ljn

i

n

gar resp. utran geri ngar

80 000

Arets avskrivningar

-45 000

Utgående avskrivningar
Redovisat värde

-45 000

-16 000
-80 000

90 000

0
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Not

4

2018-12-31

Andra långfristiga fordringar

Lämnade depositioner

1

Summa

Not

5

2017-12-31

00 000

100 000

Eget kapital

2018

2017

Eget kapital vid årets ingång

902 130

749 260

ReseMond (fritt eget kapital)
Ârets resultat

89 319

89 319

-6 608

152 870

984 841

991 449

Belopp vid årets utgång
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MAZARS
REVISIONSBERÄTTELSE
Till

ftireningsstämman i Föreningen fijr Utvecklingsfrågor
Org. nr 817601-0745
Rapport om årsbokslutet

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra en grund ftir mina uttalanden. Risken
ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än ftir en väsentlig felaktighet som
beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga utelämnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

Uttalanden
utftirt en revision av årsbokslutet Ítir Föreningen Ítir
UtvecklingsÍïågor ftir år 2018.

Jag har

Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt
upprättats i enlighet med bokfijringslagen.

r

GrandJär uttalanden

skaffarjag mig en ftirståelse av den del av föreningens
interna kontroll som har betydelse ftir min revision ftjr att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
omständighetema, men inte ftir att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

utftirt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
Jag har

till

ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till füreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

¡

jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir mitt uttalande.

r

utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

Jag anser att de revisionsbevis

Styrelsens ønsvør

drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsbokslutet. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
ftirhållanden som kan leda till betydande tvivel om
ftireningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsbokslutet. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller ftirhållanden göra att en färening inte längre
kan fortsätta verksamheten.

Det är styrelsen som har ansvaret ftir att årsbokslutet upprättas
och ftir att bokftiringslagen tillämpas vid upprättandet av
årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även ftir den interna kontroll
som den bedömer är nödvändig ftir att upprätta ett årsbokslut
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen ftir
bedömningen av ftireningens ftirmåga att fortsätta
verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om
fijrhållanden 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 ftireningen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt altemativ till att göra något av detta.

¡

utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen
och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och
om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna
och händelsema på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Revßorns ønsvar

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida

planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten für den.
Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som jag identifi erat.

årsbokslutet som helhet inte innehå1ler några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheterkan uppstå
på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
ftirväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsbokslutet.
Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:
a

identifierar och bedömerjag riskerna frir väsentliga
felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag, utformar och utfiir
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utftirt en
revision av styrelsens fcirvaltning frir Föreningen ftir
Utvecklingsfrågor för år 2018.
Jag tillstyrker att füreningsstämman bevilj ar styrelsens
ledamöter ansvarsfrihet für räkenskapsåret.

Grundfiir uttølande
Jaghar utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till frireningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat ¿ir tillräckliga
och ändamålsenliga som grund ftir mitt uttalande.

Styrelsens snsvar
Det är styrelsen som har ansvaret fijr fürvaltningen.
Revísorns ansvør

Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhämta revisionsbevis ftir
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende {Ìiretagit någon
åtgärd eller &iort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan
ftiranleda ersättningsskyldighet mot ftireningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av sfüerhet, men ingen garanti
en revision som utftirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller ftirsummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot ftireningen.

ftir att

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
fürvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utftirs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär attjag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
fürhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där avsteg
och överträdelser skulle ha särskild betydelse ftir füreningens
situation. Jag gârr igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som
är relevanta für mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm,2019-o^5
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