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FöRVALTNINGSBERÄTTELsE

Alla belopp är angivna i svenska kronor (SEK]

Allmän information
Vårt uppdrag
Human Rights Watch försvarar människors rättigheter världen över. Organisationen
gör noggranna undersökningar av övergrepp, offentliggör resultaten och sätter press på
makthavare för att få dem att respektera de mänskliga rättigheterna och garantera
människor rättvisa. Human Rights Watch är en oberoende, internationell organisation
som verkar inom en vital rörelse vars mål är att värna människans värdighet och främja
mänskliga rättigheter för alla.
Sedan Human Rights Watch grundades I97B har organisationen bidragit till stora
framgångar på området, t.ex. genom att leda kampanjen för ett internationellt törbud
mot landminor - en insats som gav Human Rights Watch och dess partners Nobels
fredspris. Human Rights Watch globala verksamhet bärs upp av en gemenskap
bestående av engagerade stiftelser och privatpersoner. Organisationen varken söker
eller tar emot bidrag från regeringar eller regeringsfinansierade organ.
Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in Support of Human Rights Watch ("HRW
Sverige" eller "stiftelsen") grundades i september 2074 på initiativ av Human Rights
Watch Inc., USA. HRW Sveriges ändamål är att direkt, och/eller indirekt genom den
ideella organisationen Human Rights Watch Inc., värna om mänskliga rättigheter, såväl i
krigstid som i fredstid, genom att samla in information om övergrepp, offentliggöra
resultaten och använda informationen för att försöka få övergreppen att upphöra och
för att förhindra framtida övergrepp samt att utföra andra aktiviteter för detta ändamål.
HRW Sverige har ett nära samarbete med Human Rights Watch Inc. och de
organisationer som är anslutna till Human Rights Watch, med syftet att genomföra
deras gemensamma uppdrag.

90-konto
HRW Sverige har ett s.k. 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll
kontrollerar organisationens verksamhet och ekonomi. Minst 75 procent av intäkterna
måste gå till de olika aktiviteterna, medan som mest 25 procent av utgifterna får gå till
administration och insamlingsverksamhet. Kontonumren är 900454-0 (PlusGiroJ och
900-4540 (BankgiroJ. HRW Sverige har också ett Swish-konto med nummer 9004540.
HRW Sverige är medlem i Frivilìigorganisationernas Insamlingsråd [FRII), en
branschorganisation som arbetar för tryggt givande.
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öronmärkta medel

-

Utveckling - Stockholm - Årlig middag
Att hänföra till räkenskapsåret 20L7

247 905
3 100 000

Skattepliktiga aktiviteter
Inga skattepliktiga aktiviteter har genomförts under året.

Finansiell översiktx
2OL5

Intäkter

/20t6

6 076 307
-436 719
B 494 647
62,68
267,93

Resultat efter finansiella poster
Tillgångar
Soliditet (%)
Likviditet (%)

2OL4/2OL5
6 240 590
5 760 921.

6171,190
93,35

1504,18

Investeringar
För närvarande står samtliga insamlade medel på räntebärande bankkonton med
marknadsränta.

Händelser av betydelse under året
I september 2015 öppnade HRW Sverige ett kontor på Brahegatan 29 i Stockholm. Det
leds av Måns Molander, organisationens förste anställde i Sverige och chef för
utveckling och påverkansarbete. Sedan dess har HRW Sverige genomfört ett intensivt
påverkansarbete, ökat genomslaget i svensk media och genomfört flera aktiviteter för
att samla in medel och sprida kunskap om organisationens arbete. HRW Sveriges första
större evenemang [Voices for fustice Dinner) hölls den 25 april 2016 pâ Fotografiska
museet i Stockholm. Den 9 juni 201-6 släppte HRW Sverige, i samarbete med Human
Rights Watch Inc., en rapport om ensamkommande barn i Sverige som fick stor
uppmärksamhet i medierna.
Pågående och slutförda projekt och aktiviteter för att uppfylla verksamhetsmålen
Ett viktigt mål för HRW Sverige är att skydda människors rättigheter världen över
genom att träffa svenska beslutsfattare och påverka dem i positiv riktning. Under året
har HRW Sverige haft mer än 60 möten med viktiga beslutsfattare för att uppmana
Sverige att främja de mänskliga rättigheterna, inte minst genom internationella kanaler
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som EU, Europarådet och FN samt i länder där Sverige är biståndsgivare. Några av de
frågor som har ägnats särskild uppmärksamhet under året är: flyktingsituationen i
Europa, Sverige i FN:s säkerhetsrâd 2017-18, situationerna i Afghanistan och lrak,

mänskliga rättigheter och klimatförändringar, människorättsförsvarare i Kina,
krigsbrott i femen och i Demokratiska Republiken Kongo, frihetsberövade barn, kriget
och den humanitära situationen i Syrien samt attacker på skolor i Ukraina.

Den 9 juni 2016 släppte HRW Sverige, i samarbete med Human Rights Watch Inc., en
rapport om det bristande omhändertagandet av ensamkommande barn i Sverige. Under
20L5 sökte mer än 35 000 ensamkommande barn asyl i Sverige. Många kom från länder
där de utsatts för våld och förföljelse, som Afghanistan och Syrien, och hade dessutom
upplevt ytterligare trauman under resan. Sverige har traditionellt varit ett av världens
bästa länder på att ta hand om och ge sþdd åt ensamkommande barn. Den stora
tillströmningen orsakade dock ett högt tryck på systemet. Rapporten visade hur brister
i systemet medförde att barnen genom förseningar och andra problem hade svårt att få
tillgång till viktiga tjänster och stöd. Rekommendationen från Human Rights Watch och
HRW Sverige var att genomföra en rad viktiga förändringar, samordna arbetet bättre
och skapa en bättre överblick för att förbättra barnens möjligheter att få sina rättigheter
tillgodosedda. Rapporten rönte stor uppmärksamhet i svenska medier, med reportage i
samtliga stora svenska tidningar och tv-kanaler men också i internationella medier.
Rapporten släpptes efter flera påverkansmöten med Regeringskansliet,
Barnombudsmannen och samtliga statliga myndigheter som stod som mottagare för
våra rekommendationer.
Human Rights Watchs närvaro i svenska medier har ökat exponentiellt under året. En
satsning för att åstadkomma en bättre täckning av organisationens arbete i svenska
medier har gjorts genom att regelbundet intervjua organisationens experter. Human
Rights Watch nämns numera nästan dagligen i svenska nyheter. Sedan september 2015
har mer än 6 000 artiklar publicerats där någon typ av hänvisning till organisationen
gjorts.

Under året har HRW Sverige organiserat flera informationsaktiviteter och vårt första
stora insamlingsevent. Det här har bidragit till att göra Sveriges befolkning mer
medveten om organisationens existens och gett Human Rights Watch ett bredare stöd i
landet.
Organisations- och/eller personalförändringar

I

september 20LS tillträdde Måns Molander som chef

for

påverkansarbete i Sverige och Danmark.

Större motgångar
Under räkenskapsåret har stiftelsen inte upplevt några större motgångar

Händelser av betydelse efter räkenskapsårets utgång
Inga händelser av betydelse har inträffat efter räkenskapsårets utgång.
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Den framtida utvecklingen
Under det kommande året kommer HRW Sverige fortsätta att bygga upp ett engagerat
stöd hos befolkningen, både
organisationen som sådan och för
människorättsrörelsen generellt.

för

Forskning och uWeckling
Stiftelsens verksamhet omfattar ännu inte några forsknings- och utvecklingsaktiviteter

Mitiö
Någon påverkan på miljön har ännu inte kunnat identifieras.

Filialer, regionkontor, kontor i andra länder eller liknande aktiviteter utomlands
Stiftelsen har inga filialer, regionkontor, nationella kontor eller liknande utomlands.

Ovrig information
- Webbplats: http:/ /www.hrw.org/sweden
- Stiftelsen har varken butik eller telefonservice dygnet runt.
- Stiftelsen publicerar inga tidskrifter eller böcker.

- Stiftelsen har

-

godkänts

och kontrolleras regelbundet av

Svensk

Insamlingskontroll med anledning av sitt 90-konto. Stiftelsen är också medlem i
Frivilligorganisationernas Insamlingsråd (FRII) och tillämpar FRII:s kvalitetskod.
Stiftelsen har inte deltagit i några av regeringens arbetsgrupper.

Ekonomisk risk
Stiftelsens samtliga likvida medel är placerade i likvidkonton hos svenska banker
Stiftelsen har två bankkonton: ett 90-konto och ett bankgirokonto, Insaml Stif The SWE.

Anställda
Stiftelsen har

1 anställd

Måns Molander, som uppbär lön som beskattas i Sverige

Administration
Stiftelsen har hållit två ordinarie styrelsemöten under àret: 22 december 2015 och
L6 februari 2016. Samtliga ledamöter närvarade vid båda mötena.
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE

Styrelseledamöterna får ingen ersättning för sitt uppdrag.
HRW Sverige har bildats av Human Rights Watch Inc., som är en internationell ickestatlig organisation som arbetar för mänskliga rättigheter. Human Rights Watch Inc.
grundades 1'978 och har sitt säte i USA. Under granskningsperioden bidrog Human
Rights Watch Inc. kostnadsfritt med personal och resurser för att leda och administrera
stiftelsen.
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Per den 30
584 576kr.

juni 201'6 har HRW Sweden en fordran på Human Rights Watch Inc. på

För räkenskapsåret har HRW Sverige delat ut 5 000 000 kr av disponibla medel till:
Human
Human
Human
Human

Rights
Rights
Rights
Rights

Watch's
Watch's
Watch's
Watch's

Refugees program
Woman Rights Division

International fustice program
Emergencies Division

450 000 kr
1 650 000 kr
1- 650 000 kr
I 250 000 kr

Enligt överenskommelse ska Human Rights Watch Inc. regelbundet innan
räkenskapsårets slut 2017 inkomma med detaljerade utgiftsrapporter till styrelsen som
redogör för hur medlen har använts inom de olika programmen.
För information om stiftelsens ekonomiska ställning och resultat, se resultat- och
balansräkning med upplysningar i slutet av denna rapport.

7

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

Resultaträkning
Verksamhetsintäkter

Not

20L5-07-Ot
20L6-O6-30

20t4-09-03

Gåvor individuella

2 205 402

6 240 590

Gåvor från organisationer

3 870 905

umma verksamhetsíntäkter

2015-06-30

6 076 307

6240 590

Insamlingskostnader

-560 240

-1.r2 066

Administrationskostnader

-L1.L 169

-T24 LBB

-5 747 043

-243 4t5

4tB 452

-479 669

-342 L45

5760921

S

Verksamhetskostnader

2

Andamålskostnader

S

umm a rörelsen s ko stnad

er

-6

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

-94 575

Summa finansiella poster

-94 575

Resultat efter finansiella poster

-436720

5 760 92L

Resultat före skatt

-436720

s 760 921

Arets resultat

-436720

5 760 921
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Balansräkning

TIttGÅNGAR

Not

20t6-o6-30

2015-06-30

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

3

Summa anläggningstillgångar

30 819

30 819

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Fordringar hos Human Rights Watch Inc

584 576

Övriga fordringar

1 500 000

2084576
Kassa och bank

t90

6 379 252

6 L71

Summa omsättningstillgångar

B 463 828

6 L71 L90

Summa tillgångar

B 494 647

6

4

9

l7L L90
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EGET KAPTITAT OCH SKULDER

Eget

Not 2016-06-30

2015-06-30

kapital

Balanserat kapital

5

Summa eget kapital

5 32420L

s 324201

5 760

921

5760921

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

36 904

Skulder till Human Rights Watch Inc.

340 269

Övriga skulder

Skulder erhållna ejnyttjade

3 263

bidrag

6

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

3 100 000
30 279

70 000

Summa kortfristiga skulder

3 L70 446

4L0 269

Summa eget kapital och skulder

B 494 647

StäIlda säkerheter

Ansvarsförbindelser

L0

6

L7t L90
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2OL5/2OL6

KASSAFLÖUNSRNRTYS

2014/2015

Den löpande verksamheten

Verksamhetsresultat

-342

t44

6

t64

5 760 92L

|usteringar för poster som inte ingår i kassaflödet
-avskrivningar
Kassaflöde från den löpande verksamheten
frire förändringar av verksamhetskapital

Förändringar av kortfristiga fordringar
Förändringar av kortfristiga skulder

-335 980

s 760 92L

-2 084 576

4L0 269

2 665 603

Kassaflöde från den löpande verksamheten

245 047

6 L7L LgO

Investeringsverksamheten
-36 983

Förvärv av materiella anläggningstillgångar

Kassafl

ö

-36 983

de från investeringsverksamheten

Årets kassaflöde

208 064

t7t t90

Likvid vid årets börian

6

Likvida medel vid årets slut

6379 253

1.1

6

t7L 190
0

6

L7t 190
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ALTMANNA UPPLYSNINGAR

Notl Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 20I2:t
.Ä,rsredovisning 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
inget annat anges nedan.

till anskaffningsvärden om

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad med avdrag för
planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas nyttjandeperiod.
Beräknad avskrivningstid är 5 år.

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.
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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 uppflillts, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är
det en gåva.

Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor redovisas normalt vid försäljningstilltállet.
Prenumerationer redovisas som intäkt linjärt över prenumerationstiden.

Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och
administrationskostnader. Organisationen har kostnader som är gemensamma för de
olika funktionerna, t.ex. It, telefon, hyra och dessa fördelas på respektive funktion.

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

Med insamlingskostnader menas direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig
mot givare, dvs där intäkterna är i form av gåvor, testamenten och donationer. Arbetet
omfattar både befintliga och arbetet med att söka nya givare.

Administrationskostnader 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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Upplysning till enskilda poster

Not 2
20L5 /2OL6

2O14/20L5

Medeltal ansttillda
Medeltal anställda, baserat på arbetad tid i relation till heltid

t

Medeltal anställda
Varav kvinnor
Varav män

0

0
0

1

0

Löner, erstittning ar m,m.
Ledamöterna i styrelsen har inte erhållit lön eller andra ersättningar

Andra anställda:
Löner
Pensionskostnader
Sociala kostnader

L96 r09

t81.739
L2895
13 903

BzO zBL

208 537

2016-06-30

2015-06-30

624 172

Summa löner och ersättningar m.m.

Not 3 Inventarier
Inköp

36 983

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

36 983

Arets avskrivningar

-6 L64

Utgående ackumulerade avskrivningar

-6 L64

Utgående redovisat värde

30 819

1.4
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Not 4 Liln¡ida

tillgångar

Stiftelsens alla lilirvida tillgångar är placerade på bankkonton

Not5 Egetkapital
Balanseratkapital
576092L

Ingående belopp
Vinst/förlust detta år
Belopp vid årets utgång

-4367J&

s32420L

Not 6 FörutbeÞIda intÉikter
Förutbetalda ej nyttiade intätter
2016, 3 100 000

Stockholm

åir

från Svenska Postkod LotterieÇ donerande i mai

6-L2-23

{3J

{,t

Michele Alexander

6a.ùo.o 6\l;st^u
Jtj'titt'rørrlta^t ¡ ¡'Lrjv¿,

Ü*,4 tfÅJ
trrd.^¡rL
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REVISIONSBERÄTTELSE

Till

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

Rapport om årsredovisningen

Vi

har utftirt en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in
support of Human Rights watch ftir räkenskapsåret 20i5-07-01 -- 2016-06-30.

fiir årsredovìsningen
Det är styrelsen som har ansvaret ftir att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enlig
årsredovisningslagen och fijr den intema kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig frir att upprätta
en års¡edovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel.
Styrelsens ansvar

Revisorns ansvar

Vårt ansvar àr att :uttala oss om årsredovisningen på grundval av vär revision. Vi har utfort revisionen
enligt Intemational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi
ftiljer yrkesetiska krav samt planerar och utftir revisionen frir att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfriras, bland annat genom att
bedöma riskema für väsentliga felakfigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den intema kontrollen som ¿ir
relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen ftir att ge en rättvisande bild i syfte att utforma
granskningsåtgärder som ¿ir ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvä:rts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir vårt
uttalande.
Unalønde

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 30 juni 2016 och av
dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens ft)rvaltning ftir
Insamlingsstiftelsen the Swedish Foundation in support of Human Rights Watch ftir räkenskapsåret
2015-07 -01 -- 20 I 6-06-30.

Styrelsens ønsvar
Det är styrelsen som har ansvaret for ftirvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelsefijrordnandet

Revisorns ønsvar
Vårt ansvar är att med rirnlig säkerhet uttala oss om florvaltningen på grundval av vår revision. Vi har
utfbrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag für vårt uttalande om ftirvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, âtgãrder och ftjrhållanden i stiftelsen ftir att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättningssþldig mot stiftelsen eller om det finns skäl für entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen,
stift elseforordnandet eller årsredovisningslagen.

Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inhämtat är tillräckiiga och ändamålsenliga som grund for vårt

uttalande.

Uttølønde

Enligf vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stift elsefiirordnandet eller årsredovisningslagen.

Stockholm den 23 decernber 2016

Bo
Aukforiserad revisor

Praxity
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