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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige är en del av den internationella humanitära
organisationen NRC (Norwegian Refugee Council) med huvudkontor i Oslo, Norge. NRC Flyktinghjälpen
är en politiskt och religiöst neutral stiftelse som är specialiserad på att hjälpa människor på flykt från krig
och konflikter. För dessa människor arbetar NRC Flyktinghjälpen med humanitärt hjälparbete, med att
försvara deras rättigheter, rapportera om orättvisor och fattigdom till myndigheter samt allmänheten.
I Geneve driver NRC Flyktinghjälpen världens ledande databas (IDMC) om människor på flykt i sitt
hemland och är den ledande aktören i arbetet inom övervakning, rapportering och dessutom agera som
talesperson.
Under 2018 var 70,8 miljoner människor på flykt. Inte sedan andra världskriget har så många behövt hjälp.
2018 hjälpte den internationella organisationen NCR Flyktinghjälpen 8,5 miljoner människor över hela
världen. Flyktingtalen uppdateras varje år och siffor för 2019 beräknas vara klara i juni 2020.
Total intäkt 2019 för NRC Norge var 4,65 miljarder norska kronor, en ökning med 11 procent jämfört med
året innan.
Den internationella organisationen mottar medel från alla de stora humanitära givarländerna. Norge, EU
och FN är de största givarna. SIDA (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) i Sverige står totalt
för 7 procent av de offentliga intäkterna.
På insamlingsstiftelsens hemsida www.nrc.se finnes ytterligare information.
Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sveriges ändamål består i:
a. att direkt eller indirekt, genom NRCs aktiviteter stödja människor runt om i världen som är drabbade av
kriser och tillhandahålla hjälp för att möta humanitära behov hos fördrivna och sårbara personer i kris samt
att säkerställa att rättigheter respekteras och att människor skyddas.
b. att bedriva insamling genom aktiviteter såsom, dock ej uteslutande; uttalanden, annonsering, och
kampanjaktiviteter via www.nrc.se och andra medier. Genom mottagande av ekonomiska gåvor, utveckla
och förbättra arbetet för skydd av de mest utsatta.
c. att säkerställa att de insamlade medlen överförs till organisationer, såsom NRC, och att de används på ett
professionellt sätt för att tillhandahålla assistans i enlighet med uppdraget som uttryckts i artikel a. ovan.

Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige
Org.nr 802480-0172

3 (12)

Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige startade 2017 och har sedan dess bedrivit informationoch insamlingsarbete. Stiftelsen har ett 90-konto som utfärdas och kontrolleras av Svensk
Insamlingskontroll.
Förvaltning
Insamlingsstiftelsens mål är att bidra till humanitärt arbete i enlighet med organisationens stadgar. NRC
Flyktinghjälpen Sverige kommer således att bidra med medel och eventuellt andra resurser till NRC:s
globala humanitära arbete direkt och indirekt i samarbete med NRC:S globala verksamhet. NRC
Flyktinghjälpen Sverige ska inte investera i annan operativ och finansiell verksamhet. En mindre del av
överskottet (5 - 10%) kommer att läggas till eget kapital, med syfte att säkerställa fortsatt stabil verksamhet.
NRC:s assisterande generalsekreterare Geir-Olav Lisle är ordförande i NRC Flyktinghjälpen Sveriges
styrelse. Här ingår även direktören för Externa Relationer Harriet Rudd samt styrelsens svenska ledamot
Per Kotschack. Revisor är Ernst & Young AB, med huvudansvarige Suzanne Messo, auktoriserade revisor.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.
Främjande av ändamålet
NRC Flyktinghjälpen Sverige har, genom rekrytering på gatan, rekryterat månadsgivare i offentliga miljöer
runt om i Sverige med bra resultat. Vid årets slut hade NRC Flyktinghjälpen Sverige 11 275 månadsgivare.
För att öka kännedomen om NRC Flyktinghjälpen Sverige och för att få gåvor användes framför allt sociala
medier såsom Facebook och Instagram. För att nå ut med viktig information om flyktingars situation och
för att kunna ta emot gåvor har det har även investerats i hemsidan nrc.se. I årets julkampanj uppmanade vi
till att köpa gåvokort genom bland annat influencers på Instagram med syfte att driva trafik till hemsidan,
skapa engagemang och sälja gåvokort.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Insamlingsstiftelsen har under året 2019 fortsatt att upprätta organisationens infrastruktur, etablera
operativa rutiner och genomfört insamlingsaktiviteter mot främst privatpersoner i Sverige för att få
månadsgivare och engångsgåvor. För att hålla de administrativa kostnaderna på en låg nivå arbetar Norge
och Sverige tätt ihop med kunskapsöverföring och lärdomar som finns på respektive marknad. På så sätt
skapas kostnadseffektiva synergier.
I april månad anställdes en Fundrasing Manager i Sverige. Med en lokal representant har stiftelsen bättre
förutsättningar att fortsätta etablera operativa rutiner, säkerställa den dagliga driften med målet att bygga
upp insamlingsverksamheten och öka intäkterna.
Insamlingsstiftelsen inledde samarbete med digitala reklambyrån Loudly, mediebyrå Hear samt
contentbyrån The Content Family. Målet med samarbetena är att de ska bidra till att nå insamlingsmålen i
främst de digitala insamlingskanalerna.
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Resultat och ställning
Under 2019 har stiftelsen mottagit gåvor motsvarande 30,383 MKR. Noll insamlade medel har delats ut.
Resultatet uppfyller inte Svensk Insamlingskontroll krav på nyckeltal år 2019 men stiftelsen har en löpande
dialog med dem. Baserat på resultatet för 2019 anser styrelsen att det finns grund för fortsatt verksamhet
och förväntar sig en positiv utveckling av NRC Flyktinghjälpen Sverige.
Genom leverantören Face2Face Creatives International har stiftelsen rekryterat 13 503 nya månadsgivare.
Genomsnittlig gåva per månad 2019 var 196 kr i januari och 214 kr i december. Ökningen av antalet
månadsgivare är en av anledningarna till ökningen av intäkter under 2019 (i jämförelse med föregående
år).
Orsaken till stiftelsens underskott är relaterat till ett försenat bidrag från NRC Norge som skulle täcka NRC
Sveriges investeringskostnader. Styrelsen anser att detta är olyckligt och har intentionen att upprätta ett
skriftligt avtal mellan NRC Norge och NRC Sverige om den årliga kostnadstäckningen. Stiftelsens
egenkapital ska vara återställt innan utgången av april 2020. Målet är att NRC Norges bidrag skall bidra till
ett positivt resultat och bygga upp ett eget kapital motsvarande minimum ett års fasta kostnader. Styrelsen
har haft och har en löpande kontakt med Svensk Insamlingskontroll angående stiftelsens aktiviteter.

Flerårsöversikt (Kr)
Insamlade medel
Erhållna bidrag
Lämnade bidrag
Soliditet (%)
Verksamhetsresultat
Balansomslutning

2019
30 383 100
0
0
-218,79
-9 661 841
1 499 893

2018
19 746 588
1 228 884
0
96,30
6 235 745
6 695 983

2016/17
201 439
1 307 659
0
7,36
201 465
2 735 561

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
NRC Flyktinghjälpen Sverige är under etableringsfas och en ökning av verksamhetsintäkter reflekterar
start från låg nivå.
Hållbarhetsupplysningar
Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige förorenar inte den yttre miljön. Alla leverantörer och
samarbetspartners omfattas av NRCs globala etiska riktlinjer och «Code of Conduct».
Förväntad framtida utveckling och osäkerhetsfaktorer
2018 beslutade styrelsen att fortsätta verksamheten och upptrappningen som skedde under 2019 ska
fortsätta under 2020 och 2021. Det kommer att kräva ökade investeringar för att värva givare och betyder
att NRC Flyktinghjälpen Norge fortsatt kommer att bidra finansiellt för att möjliggöra detta.
NRC Flyktinghjälpen Sverige vill tillsammans med NRC Flyktinghjälpen Norge bidra till att förstärka och
utvidga det mångårigt goda och nära samarbetet med SIDA (Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete) samt andra svenska organisationer och institutioner.
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på stiftelsens resultat
på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen
och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

30 383 100
0
30 383 100

19 746 588
1 228 884
20 975 472

-988 487
-38 244 767
-811 687
-40 044 941

-519 125
-13 825 548
-395 054
-14 739 727

-9 661 841

6 235 745

-26 979
-41 328
-68 307

12 675
-1 346
11 329

Resultat efter finansiella poster

-9 730 148

6 247 074

Årets resultat

-9 730 148

6 247 074

Resultaträkning

Not

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag
Summa verksamhetsintäkter

3

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa stiftelsens kostnader

4, 6

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat finansiella investeringar
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2019-12-31

2018-12-31

11 190
11 190

0
0

11 190

0

25 000
6 994
31 994

1 170
0
1 170

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 456 709
1 456 709

6 694 813
6 694 813

Summa omsättningstillgångar

1 488 703

6 695 983

SUMMA TILLGÅNGAR

1 499 893

6 695 983

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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2019-12-31

2018-12-31

-3 281 635
-3 281 635

6 448 513
6 448 513

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

4 550 846
30 540
200 142
4 781 528

6 452
0
241 018
247 470

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 499 893

6 695 983

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Summa eget kapital
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Förändringar i eget kapital

Ingående balans
Årets resultat
Utgående balans

Balanserat
resultat
6 448 513
- 9 730 148
- 3 281 635

Totalt eget
kapital
6 448 513
-9 730 148
-3 281 635
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3) och Giva Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning.
Principerna är oförändrade jämfört med tidigare räkenskapsår.
Resultaträkningen
Resultaträkningen är funktionsindelad.
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 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 uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget
bidrag är det en gåva.
Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.
Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde. I de fall organisationen lämnat en ersättning för att
erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är
avsett att täcka.
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. I
ändamålskostnader ingår även samkostnader.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av de kostnader som organisationen haft för att samla in medel. I
insamlingskostnader ingår även samkostnader.
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Administrationskostnader
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera och driva organisationen. I
administrationskostnader ingår även samkostnader.
Leasing
Samtliga av NRCs operationella och finansiella leasingavtal kostnadsförs löpande över leasingperioden.
Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att
de anställda utför tjänster.
Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs.
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges
nedan.
Skuld för erhållna ej nyttjade bidrag
I de fall organisationen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.
Eventualförpliktelser
Organisationen lämnar upplysningar om en eventualförpliktelse när organisationen har en möjlig
förpliktelse som till följd av inträffade händelser, som inte helt ligger inom organisationens kontroll,
inträffar eller uteblir, eller om organisationen har en befintlig förpliktelse till följd av inträffade händelser,
men som inte redovisas som skuld eller avsättning eftersom det inte är sannolikt att ett utflöde av resurser
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen eller förpliktelsens storlek inte kan beräknas med tillräcklig
tillförlitlighet.

Nyckeltalsdefinitioner
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Uppskattningar och bedömningar
När finansiella rapporter upprättas måste styrelse i enlighet med tillämpade redovisnings- och
värderingsprinciper göra vissa uppskattningar, bedömningar och antaganden som påverkar redovisning och
värdering av tillgångar, avsättningar, skulder, intäkter och kostnader. I årets finansiella rapporter har inga
väsentliga uppskattningar och bedömningar gjorts.
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Not 3 Insamlade medel
2019

2018

-12 653 825
-17 729 275
-30 383 100

-6 294 712
-13 451 876
-19 746 588

0
0

-1 228 884
-1 228 884

2019

2018

1

0

2019-12-31

2018-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Deposition
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

0
11 190
11 190

0
0
0

Utgående redovisat värde

11 190

0

Gåvor som redovisats i resultaträkning
Insamlade medel
Allmänheten
Norwegian Refugee Council

Bidrag som redovisats som intäkt
Insamlade medel
Norwegian Refugee Council

Not 4 Medelantalet anställda
Medelantalet anställda

Not 5 Andra långfristiga fordringar

Not 6 Leasing, leasetagaren
NRC leasar kontorslokal. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 42 901 kronor.
Framtida leasingavgifter, förfaller till betalning enligt följande:

Inom ett år

2019

2018

104 413
104 413

0
0

Uppsägning av kontrakt: Tre månader i förväg räknat från den sista dagen i månaden.

Not 7 Ställda säkerheter
Stiftelsen har inga ställda säkerheter. Enligt styrelsens bedömning har stiftelsen inga eventualförpliktelser.
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Not 8 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Styrelsen bedömer att utbrottet av viruset Covid-19 skulle kunna få en negativ effekt på stiftelsens resultat
på nya året, men att styrelsen i dagsläget inte kan bedöma hur stor. Styrelsen följer aktivt utvecklingen
och vidtar löpande åtgärder för att begränsa effekten.
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