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RESUUTATN",iXNTNC
Föreningens intäkter
Medlemsavgifter
Bidrag

Not

2

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-3t

t45 064
3 826936

tzl 762
3 442 198

Nettoomsättning
Summa föreningens intäkter

169 803

184 537

4 141 803

3 748 497

-979 498

-3 523 148

-1 052 160
-2 661 055

-9 000

-45 000

Föreningens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Avskrivningar av materiella anläggningstillgangar
Summa ftireningens kostnader

Rörelseresultat

-4

srt

246

-3 758 21s

-369 443

-9 718

3 062

3 49t

0

-381

3 062

3 110

Finansiella poster
Övriga riinteintäkter och liknande resultatposter
Råintekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

-366 381

-6 608

Resultat före skatt

-366 381

-6 608

Årets resultat

-366 381

-6 608

([
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Anläggningstill

gån

2019-12-3t

2018-12-31

81 000

90 00(

81 000

90 00(

Not

gar

J

Immateriella anläggningstill gångar
Hyresrätter och liknande rättigheter
Summa immateriella anläggnlngstillgångar

4

f inansiella anläggningstiltgångar
Andra langfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5

100 000

100 00(

100 000

100 00(

181 000

190 00(

6 337

C

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intåikter

95 578

43

99"1

Summa kortfristiga fordringar

101

9rs

43 99'l

Kassa och bank
Kassa och bank

895 225

Summa kassa och bank

895 225

t 502va
t 502 140

Summa omsättningstiltgångar

997 140

t

s46 137

t 178 140

I

736 137

SUMMA TILLGÅNGAR

6
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BALANSNÄTNTNC

20t9-t2-3L

2018-12-31

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
984 841

991 449

-366 381

-6 608

618 460

984 84r

Leverantörsskulder

47 389

Skatteskulder

59 681

r09 510
49 850

0

8l 011

I 10 399

Eget kapital vid riikenskapsårets början

ÅreK resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Utgående eget kapital ovan stämmer inte med bokftirda värden!

Kortfristiga skulder

Mottagna ej använda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intiikter

3422r2

Summa kortfristiga skulder

559 681

t93 599
3t7 326
75t 296

t{l

1736131

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

I

178

(,5
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NOTER

Notl

Redovisningsprinciper
Årsbokslutet är upprättat i enlighet med bokföringslagens regler om årsbokslut och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2017:3) om årsbokslut,
Intäktsredovisning
Insamlade medel redovisas i enlighet med BFN R5 om statligt stöd, dvs intiiktsredovisning av stöd sker på ett
sådant sätt att intiikten ställs mot den kostnad stödet avser täcka.

Noter till resultaträkningen
Not

2

Nettoomsättning
Medlemsintåikter

Bidrag Praktikantprogrammet
Bidrag Fortum Syd
Bidrag Folke Bernadotte Akademin
BidragAlmedalen, SIDA
Intåikter FUF-supportrar
Bidrag Sommarakademin
Bidrag Young Professionals
Övriga intåikter

2019

2018

145 064

121 762

I 590 000

1

r 312 000
4r2004

I 200 00c

165 000

165 00C

586 17(
193 35C

135 000

37 50C

189 821

164 t78

158 115

133 488

34 803

147 031

4 t4t 803

3 748 491

Anskaffningsvärde

Avskrivningstid
(år)

135 000

5år

Noter till balansräkningen

Not3

Anläggningstillgångar

Hyresrätter och liknande rättigheter

rJ
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NOTER
Not

4

Hyresrätter och liknande rättigheter
In

gående anskaffningsvärden

Inköp
Försälj nin garlutrangeringar

2019-12-31

2018-12-3

135 000

80 00t

0

0

135

001

-80 00t

Utgående anskaffningsvärden

135 000

135

001

In gående avskrivningar

-45 000

-80

001

0

80

001

Återförda avskrivningar på
försälj nin gar/utran gerin gar

Årets avskrivningar

-9 000

-45 00t

-54 000

-45 00t

81 000

90 00(

2019-t2-31

2018-12-3'

Liimnade depositioner

100 000

100 00(

Summa

100 000

100 00(

2019-12-31

2018-t2-3,

Eget kapital vid årets ingång

895 522

902 t3(

Reservfond (fritt eget kapital)

89 319

89 311

-366 381

-6 60r

618 460

984 84

Utgående avskrivningar
Redovisat viirde

Not

Not

5

6

Andra långfristiga fordringar

Eget kapital

Årets resultat
Belopp vid årets utgång

([
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MAZARS
REVISIONSBERJiTTELSE
Till

föreningsstämman i Föreningen för Utvecklingsfrågor

Org. nr 817601-0745
Rapport om årsbokslutet

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga {tir att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till öljd 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 intem kontroll.

Uttalanden
Jag har utfcirt en revision av årsbokslutet
Utvecklingsffågor för år 20 I 9.

ör

Föreningen för

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

tör

r

uttalanden

utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar
Jag har

utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn
till omståindighetema, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.

enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgiort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

r

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är

r

och åindamålsenliga som grund

tillräckliga

ör mitt uttalande.

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida
årsbokslutet som helhet inte innehåller 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 dr ingen garanti för att en revision som utörs 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
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsbokslutet.

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
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens örmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,

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

Revisorns ansvar

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

Styrelsens ansvar

Vid upprättandet av årsbokslutet ansvarar styrelsen för
bedömningen av öreningens örmåga 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 tillåimpas dock inte om styrelsen
avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller
inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

skaffarjag mig en förståelse av den del av föreningens
intema kontroll som har betydelse för min revision för att

måste

jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på

upplysningarna i årsbokslutet om den väsentliga
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifi era uttalandet om årsbokslutet. Mina
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
håindelser eller förhållanden göra att en förening inte längre
kan fortsätta verksamheten.

r

utvärderarjag den övergripandepresentationen, strukturen
och innehållet i årsbokslutet, däribland upplysningarna, och
om årsbokslutet återger de underliggande transaktionerna
och händelsema 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.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under
hela revisionen. Dessutom:

r

identifierar och bedömerjag riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa berorpå
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför

Praxity:."

MEMBER
GL.OBAL At-LIANCE OF

IND€PINOTNI F'AMS

t

MAZARS

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Unalande
Utöver min revision av årsbokslutet harjag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Föreningen för
Utvecklingsfrågor för år 2019.
Jag

tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens

ledamöter ansvarsfrihet

ör

räkenskapsåret.

Grund Jiir uttalande
Jag har utört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god
revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgfort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund fiir mitt uttalande.
Jag anser att de revisionsbevis

Styrelsens ansvat
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns e.nsvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed
mitt uttalande om ansvarsfrihet,

åir

att inhämta revisionsbevis

ör

rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
att med en

åtgärd eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti
fcir 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
använderjag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig ffämst på revisionen av
räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som
utfrirs baseras på min professionella bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär attjag
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och
förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg
och överffädelser skulle ha särskild betydelse för föreningens
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Stockholm den l6 mars 2020

/*k^4 ffiru,

Caroline Stahle
Auktoriserad revisor
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