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Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watch 
Org.nr. 802478-1885 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Verksamheten 

Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in Support of Human Rights Watch bildades i september 2014 och har till 

ändamål att direkt, och/eller indirekt genom den ideella organisationen HUMAN RIGHTS WATCH, Inc. (”HRW”), värna om 

mänskliga rättigheter, innefattande bl.a.; att värna om rättigheterna för människor runt om i världen, såväl i krigstid som i 

fredstid, genom att samla in information om övergrepp, offentliggöra resultaten och använda information för att försöka få 

övergreppen att upphöra och för att förhindra framtida övergrepp; och att utföra andra aktiviteter inom utbildning, religion, 

välgörenhet och vetskap för detta ändamål. 

Stiftelsen innehar hos Svensk Insamlingskontroll registrerat 90-konto (pg. 900454-0, bg. 900-4540). Stiftelsen är medlem i 

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII). 

Under det första verksamhetsåret har stiftelsens målsättning varit att etablera en permanent närvaro i Sverige. 

Under våren 2015 inriktades verksamheten på att hitta en kontorslokal och rekrytera en representant. Ett kontor etablerades på 

Brahegatan 29. Efter en rekryteringprocess anslöt sig Måns Molander till HRW den 7 september, som Director for 

Development and Advocacy, Sweden and Denmark. 

Merparten av stiftelsens aktiviteter i Sverige under 2015 skedde efter räkenskapsårets slut. 

Typ av organisation 

Stiftelsen är en insamlingsstiftelse. 

 

Del av internationell organisation 

Stiftelsen är en självständig stiftelse instiftad av HRW Inc med säte i USA. 

 

Insamlingsvägar 

Stiftelsens kapital består av medel som tillförts vid bildandet samt av donationer. Stiftelsen tar inte emot statligt stöd, vare sig 

direkt eller indirekt. 

 

Olika typer av ändamålsbestämda medel 

Det finns inte några ändamålsbestämda medel i stiftelsen. 

 

Skattepliktig verksamhet 

Ingen skattepliktig verksamhet har bedrivits under året. 

 

Flerårsjämförelse*       

       

  2014/2015     

Nettoomsättning  6 240 590     

Res. efter finansiella poster  5 760 921     

Res. i % av nettoomsättningen  92,31     

Balansomslutning  6 171 190     

Soliditet (%)  93,35     

Avkastning på eget kapital (%)  200,00     

Avkastning på totalt kapital (%)  186,70     

Kassalikviditet (%)  1 504,18     

       

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 
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Investeringar 

Stiftelsens likvida tillgångar är i sin helhet placerade på ett bankkonto i svensk bank.  

 

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Stiftelsens målsättning under verksamhetsåret har varit att etablera en permanent närvaro i Sverige. 

 

Den 17 februari 2015 höll Human Rights Watch en mottagning för 100 deltagare i Stockholm med tillresta företrädare för 

organisationen, i syfte att presentera verksamheten och underlätta etablering av organisationen i Sverige. I anslutning till 

mottagningen höll HRW:s företrädare möten med svenska medier. 

 

Under mars-juni 2015 inriktades verksamheten på att hitta en kontorslokal och rekrytera en representant. Ett kontor etablerades 

på Brahegatan 29. Efter en rekryteringsprocess anställdes Måns Molander den 7 september 2015 som Director for 

Development and Advocacy, Sweden and Denmark. Måns är en svensk jurist och diplomat som har specialiserat sig på 

internationella relationer och mänskliga rättigheter. Innan han började på Human Rights Watch var han chef för gruppen för 

mänskliga rättigheter vid svenska utrikesdepartementet. 

 

 

Pågående och avslutade projekt och aktiviteter för att uppnå målen. 

Etableringen av stiftelsen i Sverige har genomförts framgångsrikt genom att ett kontor har upprättats och en medarbetare har 

rekryterats. Löpande kontakter har hållits med svensk media. 

 

 

Organisations och/eller personalförändringar 

Stiftelsen har under räkenskapsåret inte haft egna anställda utan verksamheten har administrerats av personal från Human 

Rights Watch. 

 

 

Allvarliga svårigheter. 

Stiftelsens första verksamhetsår har inte inneburit några allvarliga svårigheter.  

 

 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 

Merparten av stiftelsens aktiviteter i Sverige under 2015 skedde efter den 7 september 2015 när Måns Molander tillträdde. 

 

Under hösten 2015 gjordes flera aktiviteter om situationen för asylsökande och flyktingar i Europa. HRW har vid ett flertal 

tillfällen presenterat nya observationer, artiklar och rapporter, såsom den-  ”Agenda for Action” med rekommendationer om 

flyktingarbetet som presenterades i mitten av november. Allt HRW:s material har spridits på sociala medier och distribueras av 

Stockholmskontoret. HRW har underhösten bedrivit ett intensivt påverkansarbete  i Stockholm och bidragit med ny och viktig 

information till svenska beslutsfattare. HRW har träffat företrädare för regering och riksdag vid fem olika tillfällen för att 

diskutera flyktingsituationen och argumentera för att alla insatser fullt ut respekterar mänskliga rättigheter. Särskild 

uppmärksamhet har ägnats åt frågan om ensamkommande flyktingbarn. Bland övriga händelser kan nämnas arrangerandet av 

ett lunchseminarium med civilsamhället i november och en middag om flyktingsituationen med Peter Bouckaert i oktober. Ett 

stort antal artiklar har publicerats i svensk media. 

  

En annan väsentlig fråga har varit förberedelserna inför klimatmötet i Paris, särskilt kopplingen mellan klimatförändringar och 

mänskliga rättigheter. I oktober 2015 publicerade HRW en ny rapport,,”There Is No Time Left”, om hur klimatförändringar 

påverkar mänskliga rättigheter i norra Kenya. Rapporten togs emot med stort intresse i Sverige och följdes upp med 

påverksansinsatser för att stärka kopplingarna mellan klimatförändringar och mänskliga rättigheter i Parisavtalet. 

 

Särskild uppmärksamhet har ägnats åt barns rättigheter. Under november 2015 genomfördes riktade påverkansinsatser och ett 

stort antal möten för att främja FN:s arbete i frågan om frihetsberövade barn. I samtal med företrädare för berörda departement 

och organisationer lyfte HRW fram viken av ett starkare stöd från Sverige till FN:s kommande studie om frihetsberövade barn. 

 

Stiftelsen har bedrivit ett brett påverkansarbete på flera frågor som rör mänskliga rättigheter, såsom attacker på civila i Jemen, 

barnarbete i Filippinerna, funktionshindrades rättigheter, drönare, mänskliga rättigheter i Öst- och Centraleuropa och 

övervakning av mänskliga rättigheter i EU för att nämna några. 
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Framtida utveckling 

Under 2016 kommer HRW att fortsätta arbetet med att främja de mänskliga rättigheterna genom att utreda och rapportera om  

brott mot de mänskliga rättigheterna, publicera och sprida informationen och påverka makthavare att vidta åtgärder som leder 

till förändring. 

 

 

Forskning och utveckling 

Arbetet med forskning och utveckling har ännu inte startat i stiftelsens verksamhet. 

 

 

Miljöpåverkan 

Stiftelsens verksamhet har inte kommit igång och någon miljöpåverkan har ännu inte identifierats. 

 

 

Filialer, regionkontor, länderkontor eller liknande i utlandet 

Stiftelsen har inga filialer, regionkontor, länderkontor eller liknande i utlandet. 

 

 

Övrig information 

Stiftelsens webadress är http://www.hrw.org/sweden 

Stiftelsen har ingen egen butik eller jourtelefon. 

Stiftelsen ger inte ut tidningar böcker eller sysslar med annan förlagsverksamhet 

Stiftelsen är godkänd 90-kontoinnehavare och står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll. Stiftelsen är också medlem av 

Frivilligorganisationernas insamlingsråd (FRII) och tillämpar därmed FRII:s etiska råd för insamling. 

Stiftelsen har inte deltagit i några utredningar. 

 

 

Finansiella risker 

Stiftelsens medel har i sin helhet placerats i likvida konton i svensk bank.  

 

 

Anställda 

Stiftelsen har under verksamhetsåret inte haft några anställda. 

 

 

Förvaltning: 

 

Styrelsen består av Michele Alexander, Lynda Ondrasek Olofsson och Laura Boardman. Suppleanter  i styrelsen är Barbara 

Guglielmo, David Mehpam och Mats Björkman 

Styrelsen har inte uppburit någon ersättning under året. 

Stiftelsen har haft två ordinarie styrelsemöten under året, den 16 juli 2014 och den 14 januari 2015, med samtliga ledamöter 

närvarande. Ett styrelsemöte per capsulam hölls den 11 mars 2015. 

Styrelsen utses gemensamt av stiftelsens ordförande och av Human Rights Watch Inc’s Executive Director.  

Revisor är Bo Holmström, Mazars SET Revisionsbyrå. 

 

Stiftelsens kontor är beläget på Brahegatan 29 i Stockholm 

 

 

Beträffande stiftelsens -resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande 

resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. 

 

http://www.hrw.org/sweden
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Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watch 
Org.nr. 802478-1885 

 

RESULTATRÄKNING 2014-09-03  

 Not 2015-06-30  
Verksamhetsintäkter       

Gåvor    6 240 590   

       

Bruttoresultat    6 240 590   

       

Insamlingskostnader    -112 066   

Administrationskostnader    -124 188   

Ändamålskostnader    -243 415   

    -479 669   

       

Rörelseresultat   2 5 760 921   

       

Årets resultat    5 760 921   
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Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watch 
Org.nr. 802478-1885 

 

BALANSRÄKNING 2015-06-30  

 Not   
TILLGÅNGAR       

       

Omsättningstillgångar       

       

Kassa och bank       

Kassa och bank    6 171 190   

Summa kassa och bank    6 171 190   

       

Summa omsättningstillgångar    6 171 190   

       

SUMMA TILLGÅNGAR    6 171 190   

       

 



Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watch 
Org.nr. 802478-1885 

 

BALANSRÄKNING 2015-06-30  

 Not   
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital   3    

       

Årets resultat    5 760 921   

Summa eget kapital    5 760 921   

       

 

Kortfristiga skulder       

Skulder till Human Rights Watch Inc.    340 269   

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    70 000   

Summa kortfristiga skulder    410 269   

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    6 171 190   

       

       

       

 

 

POSTER INOM LINJEN 

       

Ställda säkerheter    Inga   

       

Ansvarsförbindelser    Inga   
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Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watch 
Org.nr. 802478-1885 

 

KASSAFLÖDESANALYS 2015-06-30  

 Not   
Den löpande verksamheten       

Rörelseresultat    5 760 921   

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten       

före förändringar av rörelsekapital    5 760 921   

       

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital       

Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder    410 269   

       

Kassaflöde från den löpande verksamheten    6 171 190   

       

Förändring av likvida medel    6 171 190   
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Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watch 
Org.nr. 802478-1885 

 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

 
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not 1 Redovisningsprinciper 

  

 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning 

och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

       

 Fordringar 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

       

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

       

 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 ett 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 motparten om villkoren inte uppfyllts är det ett erhållet 

bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 

 Verksamhetskostnader 

 Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och administrations- kostnader. Organisationen har 

kostnader som är gemensamma för de olika funktionerna, t.ex. It, telefon, hyra och dessa fördelas på respektive funktion. 

 

Ändamålskostnader 

Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. 

 

Insamlingskostnader 

Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot givare, dvs där intäkterna är i form 

av gåvor, testamenten och donationer. Arbete omfattar både befintliga givare och arbetet med att söka nya givare. 

 

Administrationskostnad 

Administrationskostnad är sådana kostnader som behövs för att administrera själva organisationen. Ett visst mått av allmän 

administration är ett led i att säkerställa en god kvalitet på organisationens interna kontroll och rapportering, såväl externt 

som internt.. 
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