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demonstrerar de sju stegen för att tvätta händerna som en
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Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige har som uppdrag:
•

•

•

att direkt eller indirekt, genom NRC’s globala 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.
att bedriva insamling genom aktiviteter såsom (dock ej uteslutande) uttalanden, annonsering, och
kampanjaktiviteter via www.nrc.se och andra kanaler samt genom mottagande av ekonomiska
gåvor för att utveckla och förbättra arbetet för skydd av de mest utsatta.
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 punkt a ovan.

Verksamheten startade i januari 2017 och NRC Flyktinghjälpen Sverige har bedrivit informations- och
insamlingsarbete i Sverige sedan dess. Insamlingsstiftelsen är en politiskt och religiöst neutral
organisation, i linje med NRC i andra länder. NRC Flyktinghjälpen Sverige har ett 90-konto, som utfärdas
och kontrolleras av Svensk insamlingskontroll.
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 eller finansiell verksamhet.
Norwegian Refugee Council (NRC)
Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige (NRC SE) är en del av den internationella humanitära
organisationen Norwegian Refugee Council (NRC) med huvudkontor i Oslo i Norge. NRC 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 med humanitärt hjälparbete, försvarar deras rättigheter
och rapporterar om orättvisor och fattigdom till myndigheter och allmänheten.
I Genève driver NRC världens ledande databas (IDMC) om människor på flykt i sitt hemland och är den
ledande aktören inom övervakning och rapportering och agerar dessutom som talesperson. NRC driver
också NORCAP, världens mest använda beredskapsstyrka med 1 000 experter från olika länder som
rycker ut med kort varsel för att bistå FN och andra organisationer i humanitära kriser.
I början av 2020 var 79,5 miljoner människor på flykt. Inte sedan andra världskriget har så många flytt
från sina hem och behövt hjälp. Under 2019 hjälpte NRC 9,1 miljoner personer i över 30 länder.
Flyktingtalen uppdateras varje år och siffrorna för 2020 beräknas vara klara i juni 2021.
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NRC:s närvaro 2020.

De totala intäkterna för NRC under 2019 var 4 653 MNOK, en ökning med 440 MNOK från 2018.
NRC får stöd från mer än 40 institutionella givare över hela världen. De viktigaste givarländerna för
humanitärt bistånd är USA, Tyskland, Storbritannien och EU. Genom svenska SIDA (Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete) fick NRC 369 MNOK i donationer under 2019, vilket motsvarar
8 procent av de offentliga intäkterna 2020. Se insamlingsstiftelsens hemsida www.nrc.se för mer
information.
NRC SE startade 2017 och har sedan dess bedrivit informations- och insamlingsarbete. Stiftelsen har ett
90-konto som utfärdas och kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll.
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Kabul i Afghanistan: Änkan Shahnaz (34) har tre barn. Deras provisoriska hem kollapsade när det snöade. NRC har förbättrat och
uppgraderat 330 tillfälliga bostäder och bygger ytterligare 154 permanenta hem runt om i huvudstaden Kabul. Foto: Enayatullah
Azad/NRC Flyktinghjälpen

Förvaltning
Administration
Stiftelsens mål är att bidra till humanitärt arbete i enlighet med organisationens stadgar. NRC SE kommer
således att bidra med medel till NRC:s globala humanitära arbete – direkt och indirekt i samarbete med
NRC:s globala verksamhet. NRC SE ska inte investera i annan operativ och finansiell verksamhet. En
mindre del av överskottet (5–10 %) kommer att tillföras till det egna kapitalet i den svenska stiftelsen med
syfte att säkerställa fortsatt stabil verksamhet.
Styrelsen
Styrelsen för NRC Flyktinghjälpen Sverige bestod år 2020 av totalt tre styrelseledamöter: NRC:s
biträdande generalsekreterare Geir-Olav Lisle (ordförande), chefen för NRC:s samhällsavdelning Harriet
Rudd och styrelsens svenska ledamot Pelle Kotschack.
I december 2020 avslutade Harriet Rudd sitt arbete för NRC och Guri Romtveit, chef för digital utveckling
och innehållsproduktion vid NRC:s samhällsavdelning, valdes till ny styrelseledamot under styrelsemötet
den 20 november 2020.
Den nya styrelsen består av Geir Olav Lisle, Guri Romtveit och Per Kotschack.
Valberedning
Valberedningen bestod av tre personer under 2020: chefen för global insamling på NRC:s
samhällsavdelning Linda J. Gresslien, Pelle Kotschack och NRC SE:s insamlingschef Lotta Sydäng Melin.
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Suppleanter
Stiftelsens styrelse har tre suppleanter: chefen för strategisk affärsutveckling på NRC:s
samhällsavdelning Stephan Gundersen, NRC:s ekonomichef Atle Helle och rådgivaren för global
insamling på NRC:s samhällsavdelning Rune Johansen.
Ekonomi
Grant Thornton anlitas som redovisningsbyrå. Revisor är Ernst & Young AB med den auktoriserade
revisorn Suzanne Messo som huvudansvarig.
NRC.se
Hemsidan har uppdaterats kontinuerligt med nyheter och innehåll under året.
Uppdateringar av landinformation görs två gånger om året och 4–5 nyhetsartiklar publiceras varje
månad. Alla nyheter om NRC:s arbete kan läsas på den globala webbplatsen nrc.no och den norska
webbplatsen flyktninghjelpen.no.
Stiftelsens arbetsgivaransvar
Under 2020 reviderade NRC sin globala strategi för insamlingsarbetet i den privata sektorn. Behovet av
kompetens inom digital insamling ledde till strukturella förändringar inom NRC SE. Chefen för
insamlingsarbetet hos NRC SE, som anställdes i maj 2019, lämnade sin anställning till följd av arbetsbrist
den 15 februari 2021. Läs mer om den strategiska förändringen under Viktiga händelser under
räkenskapsåret.
År 2020 anställdes en person hos stiftelsen NRC SE. Den anställde arbetar för NORDEM (Norwegian
Resource Bank for Democracy and Human Rights) under NORCAP och är utsänd från Bryssel. Personen
är skattskyldig i Sverige och tillhör den svenska socialförsäkringen. Anställningen gjordes för att säkra
den anställdes möjligheter att behålla sina rättigheter i Sverige under kontraktet med NORDEM. Alla
utgifter i samband med anställningen har återbetalats till stiftelsen och kommer därför inte att påverka
det ekonomiska resultatet. Anställningen har genomförts i enlighet med stiftelsens stadgar och svensk
lagstiftning om förvaltning av stiftelser.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholm.

Främjande av ändamålet
Totalt insamlade medel under 2020 uppgår till 89 MSEK, vilket är en stor ökning sedan tidigare år. Under
året har en person anställts i svenska stiftelsen för att arbeta för projekt NORCAP, stationerad vid
Europadomstolen i Bryssel. NORCAP är NRC:s egna och världens mest använda beredskapsstyrka. När en
humanitär kris inträffar står våra experter redo att rycka ut och bistå FN och andra organisationer. Den
anställde ska utföra arbete i syfte att verka för demokratiska val i utvecklingsländer. Detta i enlighet med
stiftelsens syfte att bedriva påverkningsarbete, för att sprida kunskap och rapportera om orättvisor och
nöd. Vi påverkar världens makthavare så att de ska respektera rättigheterna för människor på flykt.
Under 2020 har stiftelsen fortsatt utveckla och etablera sin verksamhet i Sverige.
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Viktiga händelser under räkenskapsåret
Covid-19
Liksom

resten

av

världen

påverkades

NRC

SE:s

verksamhet

av

covid-19

under

2020.

San Pedro Sula i Honduras: En skola har omvandlats till tillfällig bostad åt nästan 300 personer som drabbades av översvämningarna
som följde i spåren på orkanerna Eta och Iota. NRC har tillhandahållit hygienartiklar för att förhindra spridning av covid-19 i de överfulla
boendena. Foto: Christian Jepsen/NRC Flyktinghjälpen

NRC SE använder en extern byrå, Face2Face Creatives Int., för värvning av månadsgivare på fältet och
under april 2020 avbröts värvningen på fältet tills vidare på grund av hög risk för smittspridning.
Värvarna erbjöds en lägre sysselsättningsgrad i väntan på möjligheten att återuppta värvningen och inga
värvare permitterades. Byrån har tagit fram en smittskyddspolicy på rekommendation av svenska
hälsomyndigheter och har infört rutiner och tekniska lösningar för att minimera smittrisken. I juni
återupptogs värvningen efter att värvarna hade genomgått en obligatorisk utbildning i smittskydd. Lägre
kapacitet bland värvare och färre människor på gatorna resulterade i lägre rekrytering av månadsgivare.
En stor del av den volym som tappades i april och maj togs igen under hösten och mot slutet av året, men
fördröjningen av rekryteringen, med fullt stopp i april och maj, ledde till lägre intäkter än budgeterat för
2020.
Under året använde NRC SE sig av både värvning på fältet och digitala kanaler för att informera om NRC:s
arbete på fältet relaterat till covid-19
Inga värvare smittades av covid-19. En av byråns administratörer smittades med covid-19 och
fiskanmälde sig efter några veckor.
Reviderad global strategi för insamling på den privata marknaden
Under 2020 reviderade NRC sin globala strategi för insamlingsarbetet i den privata sektorn för perioden
2021–2026. NRC har en låg andel fria medel. Mer än 90 procent av de medel som NRC tar emot kommer
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från institutionella givare där en stor andel är öronmärkta för specifika projekt och/eller länder. NRC
behöver fria medel för att kunna prioritera underfinansierade projekt på fältet, kunna starta upp snabbt
i nya länder, utveckla nya tjänster och arbetssätt och för att kunna prioritera försummade kriser och
hjälpa människor på flykt i världens farligaste områden där nöden är som störst.

Östsudan: Långa rader med människor, varav många har flytt från Tigrayregionen i Etiopien, väntar utanför NRC:s kontor i Um Rakubalägret. Foto: Ingebjørg Kårstad/NRC Flyktinghjälpen

Det blir allt viktigare att investera i fria medel för att säkerställa att NRC kan fortsätta att verka som en
neutral och oberoende humanitär organisation. Den huvudsakliga källan till fria medel är månadsgivare
som donerar en fast summa varje månad. NRC:s arbete mot allmänheten kommer därför särskilt att
inriktas på att rekrytera och behålla månadsgivare.
NRC kommer att fortsätta sitt arbete på den privata marknaden i Sverige med fokus på att rekrytera och
behålla månadsgivare. Organisationen ska prioritera få men lönsamma kanaler med primärt fokus på
rekrytering genom värvning på fältet och digitala kanaler.
Värvning på fältet
Värvning på fältet är en lönsam kanal för att rekrytera månadsgivare. NRC SE har som strategiskt mål att
öka antalet fasta månadsgivare för att säkra förutsägbara och flexibla bidrag över tid till NRC:s arbete för
människor på flykt.
Andelen månadsgivare som faller ifrån är större i Sverige än i Norge. Detta får en negativ påverkan på
intäkter, kostnader och tillväxtmöjligheter i givarportföljen. NRC övervakar resultaten noga och
undersöker olika orsakssamband för att lösa problemet. En av anledningarna kan vara att NRC SE är en
relativt ny organisation i Sverige och att kunskapen är låg om organisationens arbete. Det kan också bero
på kommunikationen vid rekryteringstillfället, vilka potentiella givare man vänder sig till och den
efterföljande kommunikationen med den enskilda givaren efter rekryteringen. Att reducera antalet
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givare som faller ifrån är en viktig prioritering för NRC. Arbetet med värvning på fältet är centraliserat
och hanteras nu av ett team på NRC:s huvudkontor som har kompetens och erfarenhet från liknande
arbete på den norska marknaden. Flera initiativ har startats för att förbättra kvaliteten på rekryteringen
av givare i Sverige och detta arbete kommer att fortsätta under 2021.
Vid värvningen på fältet har uppskattningsvis 200 000 samtal genomförts med allmänheten i Sverige.
Verksamheten ska därför betraktas som både en varumärkesbyggande och en inkomstgenererande
kanal.
Digitala kanaler
Värvningen på fältet är en kanal som ger goda vinster, men även inkomstgenerering och rekrytering av
givare i digitala kanaler ska prioriteras för att säkerställa att NRC har ytterligare en kanal för fria medel
och för att underlätta för NRC att följa med i utvecklingen i vår alltmer digitaliserade värld.
Fadderrekrytering via digitala kanaler är mer lönsamt än värvning på fältet, men utmaningen ligger i att
skala volymen. Målet är att systematiskt bygga NRC:s digitala kanaler steg för steg och på så vis säkra att
andelen fria medel från digitala kanaler ökar. NRC ser en positiv utveckling i Norge och målet för den
nya strategiperioden är att överföra lärdomarna och kompetensen till Sverige.
Då NRC SE var en ny organisation på en ny marknad under den förra strategiperioden använde man sig
av extern expertis och aktiviteterna i sociala medier sköttes av en byrå, både innehållsproduktion och
digital annonsering. En nära uppföljning av byråns arbete gav inte tillfredsställande resultat och ett
beslut har fattats om att minska byråkostnaderna och inom kort avsluta allt samarbete med byråer och i
stället bygga upp en intern digital expertis inom NRC SE.
Digital insamling måste enligt lag ske från Sverige och under 2021 kommer en digital insamlingsansvarig
att anställas på NRC SE som ska föra ett nära samarbete med det digitala teamet på NRC:s huvudkontor.
Avtalen med byråerna Hear och Loudly kommer att sägas upp när en ny digital insamlingsansvarig finns
på plats.

Resultat och ställning
De totala intäkterna för stiftelsen NRC SE 2020 är 89 MSEK. NRC SE går med vinst 2020. Intäkterna fördelas
huvudsakligen mellan gåvor från svenska månadsgivare på totalt 36 MSEK och ekonomiska gåvor från
NRC Norge på 53 MSEK. Värvning på fältet ger goda intäkter över tid men kräver investeringar och
gåvorna från NRC möjliggör etablering på en ny marknad.
Resultatet uppfyller inte Svensk Insamlingskontrolls (SI) krav på nyckeltal för 2020. NRC är i dialog med
SI kring utveckling av nyckeltal. Att förbättra nyckeltalen kommer ha stor betydelse för stiftelsens rykte
och resultat i Sverige. NRC SE kommer att följa upp med SI kring planerna på att förbättra nyckeltalen
under de kommande åren.
Genom värvning på fältet som tillhandahållits av en extern byrå har NRC SE rekryterat 26 564 nya
månadsgivare i Sverige under 2020. Den genomsnittliga gåvan per månad under 2020 var 220 SEK och
betalningsandelen 98 %.
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Genom digitala kanaler har NRC SE rekryterat 68 nya månadsgivare år 2020. Engagemanget bland
allmänheten i sociala medier har ökat under året. NRC SE har också fått intäkter genom engångsgåvor
och gåvor med mening.
Eget kapital
Vid utgången av 2020 uppgick NRC Flyktinghjälpens eget kapital till 17 MSEK, vilket uppfyller kravet på
att det egna kapitalet ska motsvara ett års fasta kostnader.

Flerårsöversikt (Tkr)

2020

2019

2018

2016/17

88 815

30 383

19 747

201

329

0

1 229

1 308

0

0

0

0

77,57

-218,79

96,30

7,36

Verksamhetsresultat

20 644

-9 662

6 236

201

Balansomslutning

22 202

1 500

6 696

2 736

Insamlade medel
Erhållna bidrag
Lämnade bidrag
Soliditet (%)

Baserat på resultatet för 2020 anser styrelsen att det finns grund för fortsatt verksamhet och förväntar
sig en positiv utveckling.
För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.

Hållbarhetsupplysningar
NRC Flyktinghjälpen tar hänsyn till miljön. Alla leverantörer och samarbetspartner omfattas av
stiftelsens globala etiska riktlinjer och alla avtal omfattas av procedurer för GDPR-bestämmelser.
Samtliga partner har undertecknat avtal för personuppgiftsbiträden och organisationens
”uppförandekod”.
Förväntad framtida utveckling och osäkerhetsfaktorer
Stoppad värvning på fältet till följd av covid-19 och många givare som faller ifrån i kanalen för värvning
på fältet påverkar NRC SE:s planerade tillväxt och möjligheterna till att förbättra nyckeltalen.
Rekryteringen av en ny digital insamlingsansvarig i Sverige kan bjuda på utmaningar eftersom digital
marknadsföringskompetens är eftertraktad på den svenska arbetsmarknaden och i allmänhet och
efterfrågan verkar ha ökat ytterligare till följd av covid-19. Detta kan medföra ett förlängt byråsamarbete
och en fördröjning av den digitala satsningen. I så fall kommer NRC:s digitala team att föra ett nära
byråsamarbete och följa planen om att bygga vidare på lärdomar från Norge samt ha ett särskilt fokus
om kostnader och resultat. Om resultaten uteblir kommer den digitala insamlingen att skalas ner i väntan
på att en anställning kan göras.
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Mockadistriktet i Taiz i Jemen: Hudai (7) i det klassrum som NRC har byggt i skolan Al-Zuqaireyah. Foto: Mujahed Abdulqawi/NRC
Flyktinghjälpen

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med
noter.
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Resultaträkning
Not

2020-01-01
2020-12-31

2019-01-01
2019-12-31

3

88 814 950

30 383 100

Verksamhetsintäkter
Gåvor
Bidrag

329 218

Summa stiftelsens intäkter

89 144 168

30 383 100

-62 788

-988 487

-66 972 813

-38 244 767

-1 464 637

-811 687

-68 500 238

-40 044 941

20 643 930

-9 661 841

86 076

60

Räntekostnader och liknande resultatposter

-227 343

-68 367

Summa resultat finansiella investeringar

-141 267

-68 307

Resultat efter finansiella poster

20 502 663

-9 730 148

Årets resultat

20 502 663

-9 730 148

Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa stiftelsens kostnader

Verksamhetsresultat

4, 5

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
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Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga fordringar

6

11 190

11 190

Summa finansiella anläggningstillgångar

11 190

11 190

Summa anläggningstillgångar

11 190

11 190

45

25 000

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

13 916

6 994

Summa kortfristiga fordringar

13 961

31 994

Kassa och bank

22 176 590

1 456 709

Summa kassa och bank

22 176 590

1 456 709

Summa omsättningstillgångar

22 190 551

1 488 703

SUMMA TILLGÅNGAR

22 201 741

1 499 893

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Kassa och bank
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Not

2020-12-31

2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat

17 221 029

-3 281 635

Summa eget kapital

17 221 029

-3 281 635

3 445 979

4 550 846

4 030

0

58 526

30 540

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

1 472 177

200 142

Summa kortfristiga skulder

4 980 712

4 781 528

22 201 741

1 499 893

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7
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Förändring i eget kapital
Balanserat
resultat

Totalt eget
kapital

Ingående balans 2020-01-01

- 3 281 635

- 3 281 635

Årets resultat

20 502 663

20 502 663

Utgående balans 2020-12-31

17 221 029

17 221 029
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sveriges redovisnings- och värderingsprinciper
överensstämmer med årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3), Giva Sveriges Styrande riktlinjer för
årsredovisning och BFNAR 2020:1 (Vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset).
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.
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Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att
få.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader
delas
administrationskostnader.

in

i

följande

funktioner;

ändamåls-,

insamlings-

och

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.
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
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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.

Not 3 Gåvor

2020

2019

Allmänheten

36 508 860

12 653 825

Norwegian Refugee Council

52 306 090

17 729 275

88 814 950

30 383 100

2020

2019

1

1

Insamlade medel

Not 4 Medelantalet anställda

Medelantalet anställda
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Not 5 Leasing, leasetagaren
NRC leasar kontorslokal. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 83 764 kronor.

Framtida leasingavgifter, förfaller till betalning enligt följande:

2020

2019

4 429

104 413

4 429

104 413

2020-12-31

2019-12-31

11 190

0

0

11 190

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

11 190

11 190

Utgående redovisat värde

11 190

11 190

Inom ett år

Avtalet om lokalhyra är uppsagd per 2021-01-31.

Not 6 Andra långfristiga fordringar

Ingående anskaffningsvärden
Deposition

Not 7 Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

I posten ingår ännu ej nyttjat bidrag från NRC NO avseende Projekt Norcap:

2020-12-31

2019-12-31

4 030

0

4 030

0
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Not 8 Ställda säkerheter
Stiftelsen har inga ställda säkerheter.

Not 9 Eventualförpliktelser
Enligt styrelsens bedömning har stiftelsen inga eventualförpliktelser

Not 10 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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Auktoriserad revisor

22

Verification
Transaction ID

H13wU-0K_-BkenDLWRtO

Document

Insamlingsstiftelsen NRC Flyktinghjälpen Sverige - Årsredovisning 2020.pdf

Pages

22

Sent by

Emelie Zäll

Signing parties
Geir Lisle

geir.lisle@nrc.no

Action: Sign

Method: Norwegian BankID

Guri Romtveit

guri.romtveit@nrc.no

Action: Sign

Method: Norwegian BankID

Pelle Kotschack

pelle@dif.se

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Suzanne Messo

suzanne.messo@se.ey.com

Action: Sign

Method: Swedish BankID

Activity log
E-mail invitation sent to geir.lisle@nrc.no
2021-05-28 08:00:14 CEST,
Clicked invitation link Geir Lisle
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36,2021-05-28
08:26:50 CEST,IP address: 81.175.51.212
Document signed by Geir Olav Lisle
Birth date: 67/08/30,2021-05-28 08:28:06 CEST,
E-mail invitation sent to guri.romtveit@nrc.no
2021-05-28 08:28:07 CEST,
Clicked invitation link Guri Romtveit
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.1 Safari/605.1.15,2021-05-28
09:46:12 CEST,IP address: 84.210.150.122
Document signed by Guri Nordgreen Romtveit
Birth date: 87/06/25,2021-05-28 09:52:27 CEST,
E-mail invitation sent to pelle@dif.se
2021-05-28 09:52:29 CEST,
E-mail invitation sent to pelle@dif.se
2021-05-28 10:54:21 CEST,
Clicked invitation link Pelle Kotschack
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15,2021-05-28
10:55:20 CEST,IP address: 94.234.43.139
Document signed by Per Mikael Kotschack
Birth date: 26/09/1953,2021-05-28 10:57:24 CEST,
E-mail invitation sent to suzanne.messo@se.ey.com
2021-05-28 10:57:25 CEST,

Clicked invitation link Suzanne Messo
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.212 Safari/537.36
Edg/90.0.818.66,2021-05-28 11:06:45 CEST,IP address: 85.224.206.183
Document signed by SUZANNE MESSO
Birth date: 03/11/1974,2021-05-28 11:46:09 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

Revisionsberät t else
Till styrelsen i Insamlingsst ift elsen NRC Flykt inghjälpen Sverige, org.nr 802480-0172

Rapport om årsredovisningen
Ut t alanden

Enligt vår uppfat t ning har årsredovisningen upprät t at s i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent liga avseenden rät t visande bild av st ift elsens finansiella ställning per
den 31 december 2020 och av dess finansiella result at för året
enligt årsredovisningslagen. För valt ningsberät telsen är
förenlig med år sredovisningens övr iga delar.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt
omdöme och har en prof essionellt skept isk inst ällning under
hela revisionen. Dessut om:



ident ifierar och bedömer vi riskerna för väsent liga felakt ighet er i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegent lighet er eller misst ag, ut formar och ut för granskningsåt gärder bland annat ut ifrån dessa risker och inhämt ar
revisionsbevis som är t illräckliga och ändamålsenliga för
at t ut göra en grund för våra ut t alanden. Risken för at t int e
uppt äcka en väsent lig felakt ighet t ill följd av oegent lighet er är högre än för en väsent lig felakt ighet som beror på
misst ag, eft er som oegent lighet er kan innef at t a agerande i
maskopi, förfalskning, avsikt liga ut elämnanden, felakt ig
informat ion eller åsidosät t ande av int ern kont roll.



skaff ar vi oss en förståelse av den del av stif t elsens int erna
kont roll som har betydelse för vår revision f ör at t ut forma
granskningsåt gärder som är lämpliga med hänsyn t ill omständighet erna, men int e för at t ut t ala oss om eff ekt ivit et en i den int erna kont rollen.



ut värderar vi lämplighet en i de redovisningsprinciper som
används och rimlighet en i styrelsens uppskat t ningar i
redovisningen och t illhörande upplysningar.



drar vi en slut sats om lämplighet en i at t styrelsen använder
ant agandet om fortsat t drift vid upprät t andet av årsredovisningen. Vi drar också en slut sat s, med grund i de inhämt ade revisionsbevisen, om det finns någon väsent lig
osäkerhet sfakt or som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda t ill betydande t vivel om st ift elsens
förmåga at t fort sät t a verksamhet en. Om vi drar slut sat sen
at t det f inns en väsent lig osäkerhet sfakt or, måste vi i revisionsberätt elsen fäst a uppmärksamhet en på upplysningarna i år sredovisningen om den väsent liga osäkerhet sfakt orn eller, om sådana upplysningar är ot illräckliga,
modifiera ut talandet om årsredovisningen. Våra slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämt as fram t ill
datumet för revisionsberätt elsen. Dock kan framt ida
händelser eller förhållanden göra at t en st ift else int e
längre kan fort sät t a verksamhet en.



ut värderar vi den övergripande present at ionen, st rukt uren
och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om år sredovisningen åt erger de underliggande t ransakt ionerna och händelserna på et t sät t som
ger en rät t visande bild.

Grund för ut t alanden
Vi har ut fört revisionen enligt Int ernat ional St andards on
Audit ing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar . Vi är oberoende i förhållande t ill st ift elsen enligt god
revisorssed i Sver ige och har i övrigt fullgjort vårt yrkeset iska
ansvar enligt dessa krav.
Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra ut t alanden.

St yrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för at t årsredovisningen
upprät t as och at t den ger en rät t visande bild enligt år sredovisningslagen. St yrelsen ansvarar även för den int erna kont roll
som de bedömer är nödvändig för at t upprät t a en årsredovisning som int e innehåller några väsent liga felakt ighet er, vare
sig dessa beror på oegent lighet er eller misstag.
Vid upprät t andet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stif t elsens förmåga at t fort sät ta verksamhet en. Den upplyser, när så är t illämpligt , om förhållanden som
kan påverka förmågan at t fort sät t a verksamhet en och at t
använda ant agandet om f ort sat t drift . Ant agandet om f ort sat t
drift t illämpas dock int e om st yrelsen avser at t likvidera
stif t elsen, upphöra med verksamhet en eller int e har något
realist iskt alt ernat iv t ill at t göra något av det ta.

Revisorns ansvar
Våra mål är at t uppnå en rimlig grad av säkerhet om at t
årsredovisningen som helhet int e innehåller några väsent liga
felakt ighet er, vare sig dessa beror på oegent lighet er eller
misst ag, och at t lämna en revisionsberät telse som innehåller
våra ut t alanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet ,
men är ingen garant i för at t en revision som ut för s enligt ISA
och god revisionssed i Sverige allt id kommer at t uppt äcka en
väsent lig felakt ighet om en sådan finns. Felakt ighet er kan
uppst å på grund av oegent lighet er eller misst ag och anses vara
väsent liga om de enskilt eller t illsammans rimligen kan förvänt as påverka de ekonomiska beslut som användare fat t ar
med grund i år sredovisningen.

Vi måst e informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omf at t ning och inrikt ning samt t idpunkt en för den.
Vi måst e också informera om bet ydelsefulla iakt tagelser under
revisionen, däribland de event uella bet ydande brist er i den
int erna kont rollen som vi ident ifierat .
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Vi har ut fört en revision av år sredovisningen för
Insamlingsst ift elsen NRC Flykt inghjälpen Sverige f ör år 2020.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
förfat t ningar
Ut t alande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även ut fört en
revision av styrelsens förvalt ning av Insamlingsst ift elsen NRC
Flykt inghjälpen Sverige f ör år 2020.
Enligt vår uppfat tning har styrelseledamöt erna int e handlat i
st rid med st ift elselagen, stif t elseföror dnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för ut t alande
Vi har ut fört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vår t
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit tet Revisorns
ansvar . Vi är oberoende i förhållande t ill st ift elsen enligt god
revisorssed i Sver ige och har i övrigt fullgjort vårt yrkeset iska
ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser at t de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt ut t alande.

St yrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvalt ningen enligt
stif t elselagen och stif t elseföror dnandet .

Revisorns ansvar
Vårt mål bet räff ande revisionen av förvaltningen, och därmed
vårt ut t alande, är at t inhämt a revisionsbevis för at t med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsent ligt avseende:



företagit någon åt gärd eller gjort sig skyldig t ill någon försummelse som kan föranleda ersät tningsskyldighet mot
stif telsen.



på något annat sät t handlat i st rid med stif t elselagen,
stif t elseföror dnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet , men ingen garant i
för at t en revision som ut för s enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer at t upptäcka åt gärder eller försummelser som
kan föranleda ersät tningsskyldighet mot st ift elsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder vi professionellt omdöme och har en prof essionellt
skept isk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvalt ningen grundar sig f rämst på revisionen av räkenskaperna. Vilka t illkommande granskningsåt gärder som ut för s
baseras på vår prof essionella bedömning med ut gångspunkt i
risk och väsent lighet . Det innebär at t vi fokuserar granskningen på sådana åt gärder, områden och förhållanden som är
väsent liga för verksamhet en och där avst eg och övert rädelser
skulle ha särskild bet ydelse för stif t elsens sit uat ion. Vi går
igenom och prövar fat tade beslut , beslut sunderlag, vidtagna
åt gärder och andra förhållanden som är relevant a för vårt
ut t alande.

St ockholm den dag som framgår
underskrif t .

av vår

elekt roniska

Ernst & Young AB

Suzanne Messo
Aukt or iserad revisor
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