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N on-Violence Proi ect S candinarsia
802447-6007
Styrelsen för Non-Violence Project Scandinavia får härmed lämna sin redogörelse för föreningens

utveckling under riikenskapsåret

20'19-0^l-0^L - 2019-12-31

.

Om inte annat särskilt angeg redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FORYÄLTN/AIGSBERATTELSE

VERKSAMHETEN

Verksamhet
Föreningens Budskap och Filosofi
lmagine. Vi här en dröm. En dröm en värld där alla unga, våra framtida ledare, har visionen, hoppet och verktygen för
att skapa en värld baserad på förståelse, respekt och samarbete. Vår filosofi bygger på att våld är ett inlärt beteende.
Människan föds god och osMdig, men längs vägen förändras hennes beteende. Om vi kan lära oss att blivåldsamma
kan vi lära oss ickevåld. Vi säger att Kunskap år kraf! " Knowldege is Power". Vi ger barn och unga ökad kunskap att lösa

konflikter utan våld. Enligt vår filosofi grundar sig många konflikter i hur unga ser på sig själva och hur de ser på världen
Så vi vill lära barn att skapa den värld de verkligen förtjänar. Genom att vi vuxna tar vårt ansvar, och ser
till att barn och ungdomar får kunskap och utbildning om hur de kan vålja ickevåld, är vi övertygade om att vår dröm
omkring dem.

kan bli verklighet.
VAD gör vi?

Vi utbildar barn och ungdomar att lösa konflikter utan våld.
Hur gör vi det?
Genom att ge barn och ungdomar verktyg att skapa en fredligare värld. Vi möter barnen där de vill bli mötta och

genom att insplrera, engagera och motivera dem att lösa konflikter utan våld.
VARFÖR gör vi det?
Vår vision är att inspirera, motivera och engagera unga människor till att bättre förstå hur man löser konflikter utan våld.
FLERÅRSÖVERSIKT

Beloppen i flerårsöversikten är angivna itusental kronor om inte annat anges.
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414
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Ärets
resultat

Totalt

resultat
4 276

-223 768

-219 492

-223 768

223 768

0

61 315

61 315

51 315

-154177

Nettoomsättning

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning

Nettoomsättningen awiker med mer ån 30% då en stor bidragsgivare tillkommit under året.
FORANDRINGAR I EGET KAPITAL

Bålånserat
Belopp vid årets ingång
Resu Ltotdisposition

enlvt bologsstiimmon:

Balanseras i ny räkning

Ärets resultat

Belopp vid årets utgång

-219 492
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RESULTATRAXruTruC

2019-01-01
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lvledlemsavgifter
Gåvor och bidrag
lntäkt från utbildning, övriga diverse

Ändamålskostnader

ärrr**W*;tt"n*igrå,r*****"**".*#*#n

2018-01-01

"*,#*#*
200

intäkter

2

708729
35 998
-404324

276 805

70597
-335 502

Brultoicsultot

!t40 403

t2 t(N

lnsamlingskostnader

-132 767

-97 372

Administrationskostnader

-146 321

-136 866

61 3r5

-222 138

Rörekeresu,:tot
Finansiellå poster
Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 630

Summa finansiella postel

-1 630

Resultat eftet fr,nansiella poster

6t

3','

S

-223 768

Resultat lairc skott

6t

315

-223 768

Ärets resu,tot

6t

315

-223 768
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BALANSRAKNING
2019-12-31

2018-12-31
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flLLGÅNGAR

Omsåftningstillgångar
Ko tfristig o fo rd rin g a r
Kundfordringar

10 000

40 000

Övriga fordringar

11196

25 615

Förutbetalda kostnader och upplupna lntäkter
Su m

mo kortfr istigo ford r ing a r

4

36 904

75 000

s8 100

140 615

Kosso och bonk
Kassa och bank

359 867

Summo kasso och bonk

359

Summa omsålningstillgångar

867

544 045
544

U5

417 967

684 660

417 967

644 660
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2019-12-31

2018-12-31
&a;.9&fft!g;rrtt!,t|iNrrett*:]n :j€-r!"lr€-]r*nrrisE gT$råsl6.ry/1,3jl@:1'.:{6ry?,x4'*,1'ss,e(timwuffiäawrcE**rrrr,,i:*slas,w.e
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapitål
-219 492

4 276

61 31s

-223 768

-158177

-219 492

79 798

81 459

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

496 346

814 087

Summa kortf ristiga skulder

57614/

904 t 52

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

417 967

684 660

Eget kapital vid räkenskapsårets

böian

Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder

I

Leverantörsskulder
Övriga skulder

606
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NOTER
NOt

Red

1

ALIMÄNNA UPPIYSNINGAR

ovkn in g s - oc h vä d e Ång sp fi ncip e t

\Ialt regelverk
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

lntåktsredovisning
lntåkter har tagits upp till verkligt värde av det som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning
det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett
tillförlltligt sätt. Avdrag har qjorts för handelsrabatter, mängdrabatter och liknande prisavdrag.

tivriga tillgånga4 avsättningar och skulder
Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget annat anges nedan.

Not

2

Fördelning av bidrag och gåvor

2019

2014

Organisationsinterna

90 290

204 332

Allmänhet

35 956

10 412

Företag

28 915

62 061

Stiftelser och andra vålgörenhetsorganisationer

50 000

503 s68

Statliga bidrag

Not

3

Personal

708 729

276 805

2019

2018

384 000

226 553

3U 000

323 834

Löner och ondro ersöttninqor
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare

97 281

Övriga anställda
Totola löner och ondro ersdttningor
Sociolo kostnader och pensionskostnqder
Sociala kostnader

120

U8

101 745

Totolo löner, andra ersiittningor, sociola kostnader somt pensionet

504 648

425 579

Med e Io nta let

an

stö Lld o

Kvinnor

2

M ed e Io nto let a nstii llda

2
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Not

4

2U9-12-31

Förutbetalda kostnaderoch upplupna intäkter

Föreningsinternt bidrag utbetalat nästföljande år
Summa förutbetalda kostnader och upplupna intåkter

Not

5

36 904

75 000

36 9(M

75 000

2U9-12-31

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2018-12-31

2018-12-31

Redovisningstjänster

4 025

6 025

Revisionskostnader

7 500

7 500

0

2 000

Konsultarvode personal
Konsultarvode utbildning

0

l',t 283

Upplupna lönekostnader

210 271

210 271

Bidragsintäkt som bekostar verksamhet kommande år

273 050

577 008

Trycksak

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Den upplupna lönekostnad som rullat vidare sedan 2018 är i mars och april 2020 utbetald.

0

Camilla

Soultani

Min revisionsberättelse har lämnats

a

Oscar Westerlund

Auktoriserad revisor
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1 500

0

496 346

814 087

I nNNHAMMARs

AUKTORISERADE OCH GODKÄNDA REVISORER

REVISIONSBERIiTTELSE

Till ftireningsstämman i Non-Violence Project Scandinavia
Org.nr.802447-6007

Rapport om årsredovisningen
Uttalånd€n

förväntas påverka de ekonomiska beslut som användarc fattar

Jag har utftirt en revision av årsredovisningen fijr NonViolence Project Scandinavia för år 2019-01-01 2019-12-

med grund i årsredovisningen.

31.

Enligt min uppfattning har åmredovisningen upprättats i
enligha med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella
ställning per den 3l december 2019 och av dess finansiella

resultat

för året orligt

Förvaltningsberättelsen är fiirenlig
öwiga delar.

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt
omdöme och har an prof€ssionellt skeptisk inställning under
hela revisionen- Dessutom :

.

felaktigheter

Jag har utfört revisionen enligt Intemational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige, Mitt ansvar

.

.

Styrelsens ansvar

Det är sbrelsen som har ansvaret för att åm1€dovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Sty.elsen ansvarar även fiir den intema

.

feiaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller

Vid upprättåndet av årsredovisningen ansvarar styreJsen för
bedömningen av ftireningens fiirmåga att fortsätta

verksarnheten. De upplyser, niir så iir till?impligt, om
förhållandsn som kan påverka förmågan att fortsätta

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

en rimlig grad av såikerhet om huluvida
arsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga

felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, och att liimna en rcvisionsberättelse som innehåller
mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög $ad av säkerhet,
men är ingen gamnti fttr att en revision som utförs enligt ISA
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en
väsentl;g felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan
uppstå på gnrnd av oegentligheter eller misstag och anses vam
viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan

skaffar jag mig en förslåelse av den del av fiireningens
intema kontioll som har betydelse för min revision fiir att
utforma granskningsåtg:ilder som Zir l?impliga med hiinsyn
till omst:indighetema, men inte fiir att uttala mig om
effektiviteten i den intema kontrollen.
utvärderarjag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
anvåinds och dmligheten i stlrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
dmrjag en slutsats om lämpligheten i att st'.relsen anviinder

om fortsatt ddft vid

upprättandet av

åtuedovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon
väsentlig osiikerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
föreningens Iörmåga att fortsätta verksamheten. Om jag
drar slutsatsen att det finns en viisentlig osiikerhetsfaktor,
måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på
upplysningama i årsredovisningen om den väsentliga

misstag.

Revisorns ansvar

udör

som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan imefatta
agerande i maskopi, örfalskning, avsiktliga uteliimnanden,
felaktig information eller åsidosättande av intem kontroll.

antagandet

konholl som de bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller någla väsentliga

Mina mål iir att uppnå

eller misstag, utformar och

granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
iindamålsenliga för att utgöra en gund f& mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
av oegentligheter tu högre än ör en väsentlig felaktighet

Grund ltir uttalanden

Jag anser att de revisionsbwis jag har inhämtat åir tilldckliga
och iindamäsenliga som grund fijr mina uttalanden.

i

oegentlighetq

årsredovisningslagen.
med årsredovisningens

enligt dessa standarder beskrivs niirmare i avsnittet Revrsori^t
ansvar. Jag är oberoende i ftirhållande till föreningen enligt
god revisorssed i Sverige och har i öwigt fuUgiort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

jag riskerna för väsentliga
årsredovisningen, vare sig dessa beror på

identifierar och bedömer

.

osäkerhetsfaktom eller, om sådana upplysningar iir
otillräckliga, modifiem uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas
fiam till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
ftamtida hiindelser eller örhållanden göm att en förcning
inte längre kan fo(sätta verksamheten.
utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen

och innehållet i
upplysningama, och

årsredovisningen, däribland

om

årsredovisningen återger de
underliggande transaktionema och händelsema på ett sätt
som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera stlrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den.
Jag måste också informem om betydelsefulla iakttagelser
under revisionen, diiribland de eventuella betydande brister i
den intema kontrollen som jag identifient.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Revisorns ansvar

Utöver min rcvision av årsredovisningen harjag även utföfi
en revision av styrelsens förvaltning fdr Non-Violence
Project Scandinavia för fu 2019-01 -01-2019-12-31.

Mitt mål betriiffande revisionen av fiirvaltningen,

tillst)*er att fiircningsståimman beviljar styrelsens
ledamöter ansvaNfrihet fi'I *ikenskapsåret.
Jag

Grund ftir uttalande
Jag har

utf&t revisionen enligt

och
dåimed mitt uttalande, ?iI att inhiimta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av s:ikerhet kunna bedöma om någon
styrelseledamot i något väsentligt avseende företagit någon
åtgiird eller gjort sig skyldig till någon försummelse som
kan fömnleda emättningsskyldighet rnot föreningen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen
god revisionssed

i

Sverige.

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisons ansvat. Jag |ir oberoende i fiirhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt ykesetiska ansvar enligt dessa krav.

Mitt

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat åir
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

gamnti

för att en

revisionssed

eller

revision som utförs enligt god

i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgzirder

fiirsummelser som

kan

fiiranleda

ercättningsskyldighet mot öreningen.
Som en del av en rcvision enligt god revisionssed i Sverige
anvåinder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig flämst på
revisionen av riikenskapema. Vilka tillkommande
granskningsåtgiirder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på
sådana åtgiirder, områden och fiirhållanden som iir
väsentliga för verksamheten och diir avsteg och
övefirädelser skulle ha särskild betydelse liir föreningens
situation. Jag går igenom och pnivar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgtuder och andra förhållanden
som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Upplands Väsby 2020-06-30

h4

Oscar Westerlund

Auktoriserad revisoi

