International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse (RESCUE)
(802481-2953)

ÅRSREDOVISNING
för
International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse (RESCUE)
(802481-2953)
Styrelsen får härmed avge sin redogörelse för
räkenskapsåret 2019-09-17 - 2020-09-30.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse (nedan kallat RESCUE Sverige) är
en del av den globala organisationen International Rescue Committees (nedan kallat RESCUE)
med huvudkontor i New York. RESCUE startade sin verksamhet i Sverige i september 2019
men har funnits och verkat globalt sedan 1933.

RESCUE Sverige
I oktober 2019 lanserades RESCUE i Sverige.
Stiftelsen bildades för att mer effektivt kunna bedriva insamling och påverkansarbete i Sverige,
och för att skapa engagemang och öka kunskapen om situationen, omständigheterna och
behoven hos de mest utsatta människorna runt om i världen.
Ändamålet med RESCUE Sverige är att lindra fattigdom, nöd och lidande varhelst i världen,
särskilt till förmån för flyktingar, samhällen som drabbats av befolkningsförflyttningar och offer för
förtryck, konflikter och naturkatastrofer och att leverera sådan humanitär och annan hjälp utan
hänsyn till etnisk tillhörighet, nationalitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller
religion hos mottagarna.
RESCUE Sverige är en del av den globala organisationen International Rescue Committee
(RESCUE) som grundades 1933 på initiativ av Albert Einstein.
RESCUE
RESCUE hjälper utsatta människor vars liv och försörjning har slagits i spillror på grund av
konflikter och katastrofer med att överleva, återhämta sig och bygga upp sina liv igen.
Organisationen finns på plats i över 40 länder och våra team rycker snabbt ut när en katastrof
inträffat och vi stannar så länge det behövs.
RESCUE arbetar på de mest avlägsna och svårtillgängliga platserna på jorden och arbetssättet
är utvecklat för att ta hänsyn till och stödja människors komplexa behov. Vi levererar bestående
inverkan genom att tillhandahålla vård, hjälpa barn att utbilda sig och ge individer och samhällen
möjligheten att bli självberoende. Alltid med fokus på kvinnors och flickors unika behov.
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RESCUE förbättrar ständigt sitt sätt att arbeta och vi använder oss av ett rigoröst
och prestationsbaserat tillvägagångssätt för att skapa hållbar effekt.
Sedan grundandet 1933 har RESCUE använt sin erfarenhet och expertis för att utveckla vad
humanitärt bistånd kan åstadkomma. Vi använder oss av banbrytande forskning och innovativa
partnerskap för att ständigt förbättra hur vi bäst kan tillgodose behoven hos dem vi hjälper.
RESCUE jobbar även med att påverka regeringar över hela världen för att säkerställa att
människor som drabbats av konflikter får bättre skydd, mer makt och får vad de behöver för att
överleva och kunna bygga upp sina liv igen. RESCUE förespråkar ett mer jämlikt humanitärt
system, ett som är mer lyhört för kvinnors och flickors behov.

Kort om verksamhetsåret

Stockholm Humanitarian Award
I november 2019 kom RESCUEs globala chef David Miliband på besök till Stockholm för att ta
emot Stockholm Humanitarian Award. Det är ett pris som går till någon som visat framstående
insatser för demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Priset gick 2019 till David Miliband
och RESCUE för vårt arbete runt om i världen.
Priset delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och
International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att
främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.
Kampanjer
Julkampant
Detta var RESCUE Sveriges första kampanj som nystartad organisation.
Med epostmarknadsföring och annonsering i sociala kanaler uppmanades allmänheten att
hjälpa människor på flykt genom att beställa julgåvor i gåvoshopen.
Som en del av kampanjen spred vi information via våra digitala kanaler om RESCUEs arbete
och vi fokuserade framförallt på Albert Einstein (som initierade vår organisation 1933) för att nå
ut med vårt budskap och öka kännedomen för RESCUE.
Internationella kvinnodagen
På internationella kvinnodagen i mars uppmärksammade RESCUE Sverige några av alla de
kvinnor som kämpar för kvinnors rättigheter och framförallt för kvinnor på flykt.
Vi berättade om tre kvinnor som alla har upplevt konflikt och nu arbetar för att göra jämställdhet
till verklighet. RESCUE fick hjälp av den fantastiska illustratören Bodil Jane att berätta dessa
viktiga berättelser.
Internationella flyktinqdagen
På internationella flyktingdagen den 20 juni uppmärksammade RESCUE Sverige flyktingars
situation i världen. Via våra sociala kanaler, vår hemsida och epostmarknadsföring visade vi hur
mycket flyktingar tillför de samhällen de bor i.
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Framförallt lyftes flyktingar fram som gjort något under coronapandemin för att underlätta för
andra människor i samhället.
Insamling
Under det här första räkenskapsåret har RESCUE Sverige arbetat aktivt med att bygga upp
insamlingen från allmänheten. Vi har arbetat för att värva givare och månadsgivare genom
digitala aktiviteter och telemarketing, och har även påbörjat ett pilotprojekt för tv-reklam (DRTV)
och Face-to-Face insamling.
Det var tänkt att Face-to-Face aktiviteter skulle ha påbörjats under våren, men de blev
senarelagda på grund av covid-19 och sattes istället igång under sommaren. Eftersom Face-toFace aktiviteterna blev försenade testades under sommaren DRTV, som inte låg i den
ursprungliga planen för det här räkenskapsåret. Vid slutet av det här första räkenskapsåret har
RESCUE Sverige fått in 2 251 (0) engångsgåvor och värvat 634 (0) månadsgivare.
RESCUE Sverige har byggt upp digitala donationssidor, investerat i en ny betalningsplatform för
månadsgivare och andra digitala lösningar för att hjälpa insamlingsarbetet. Organisationen har
även införskaffat SalesForce som stiftelsens givardatabas.
Kommunikation
RESCUEs hemsida RESCUE-SE.org har varit live sedan hösten 2019. Det är en plattform där
besökare hittar information om RESCUEs verksamhet och arbete runt om i världen. Det är även
en viktig plattform för att samla in gåvor till vår organisation. Under det här första året har vi haft
runt 23 000 (0) besökare och 58 000 (0) sidvisningar. Besök gärna stiftelsens hemsida på
RESCUE-SE.org för att följa vårt arbete.
RESCUE Sverige har under det här året även startat Facebook (RESCUE.SE) och lnstagram
(rescue_se) konton, där följare kan se information om RESCUEs arbete runt om i världen, höra
direkt från människorna vi stödjer och få reda på hur de kan stödja organisationens arbete.
RESCUE Sveriges Facebook konto är verifierat och har knappt 5 000 (0) följare, lnstagram
kontot startade något senare och har vid räkenskapsårets slut dryga 500 (0) följare.
RESCUE och Sida
RESCUE är sedan 2011 en av Sidas humanitära strategiska partnerorganisationer. Det
finansiella stödet från Sidas humanitära ramavtal hanteras av International Rescue Committee
UK (som är den brittiska grenen av RESCUE). I januari flyttades en medarbetare från RESCUEs
London kontor till RESCUE Sverige för att sköta relationen med Sida och UD.
RESCUE Sverige har under året tillsammans med Swedish Network for Humanitarian Actors
(SNHA) deltagit i konsultationer med Sida och UD gällande framtagande av Sveriges nya
strategi för humanitärt bistånd.

3

International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse (RESCUE)
(802481-2953)
Resultat och ställning
Finansiellt resultat
Under första räkenskapsåret har RESCUE Sverige samlat in 690 364 kronor från allmänheten
och stiftelsen har fått ett bidrag om 10 987 822 kr från International Rescue Committee Inc för
uppstarten av RESCUE Sverige.
Den rådande coronapandemin är den viktigaste faktorn som påverkat RESCUE Sveriges
resultat under räkenskapsåret.
Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning
med noter.

Hållbarhetsupplysningar
RESCUE har en global resepolicy där syftet är att begränsa miljö- och klimatpåverkan och att
effektivt använda organisationens tid och resurser. Om man kan utföra sitt arbete via digitala
kanaler istället för att resa, ska man välja det alternativet. Sedan i mars 2020 till
verksamhetsårets slut har alla RESCUE Sveriges inplanerade resor ställts in på grund av
coronapandemin.
RESCUE har även en global miljöpolicy som gäller för alla organisationens kontor och allt vårt
arbete runt om i världen. Den tar upp bland annat energiförbrukning och att RESCUEs program
ska vara så hållbara som möjligt.
RESCUE har en 'Gender Action Plan' som är en treårig plan för att skapa en mer jämställd
organisation. Tanken är att om vår organisation inte är helt jämställd, försvårar det vårt arbete
med jämställdhet i fält med våra klienter.
RESCUE har en arbetsgrupp som arbetar med mångfald, jämställdhet och inkludering (DEI).
Deras uppgift är att kontinuerligt utvärdera hur RESCUE arbetar med de här frågorna, dela med
sig av god praxis, ta fram rekommendationer och en handlingsplan, och att engagera och utbilda
medarbetare i de här frågorna.
RESCUE som arbetsgivare
De första heltidstjänsterna anställdes under hösten 2019. Totalt har fem nya tjänster inom
kommunikation, insamling och ekonomi tillsats under året. I januari flyttades även en
medarbetare från RESCUEs London kontor till Sverige för att sköta relationen med Sida och UD.
RESCUE Sverige sitter i ett delat kontorslandskap. Men på grund av den ökade spridningen av
covid-19 under våren 2020 fattade RESCUE beslut om att alla medarbetare skulle arbeta
hemifrån under resterande delen av verksamhetsåret. Alla anställda har fått ta med sig skärmar
och andra kontorsmaterial hem för att kunna ha en så bra arbetsmiljö som möjligt.
RESCUE Sverige är medlemmar i IDEA. IDEA är en arbetsgivarorganisation inriktad på
civilsamhället och ideell verksamhet.
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RESCUE Sverige har genom den globala organisation tillgång till kompetensutveckling och
kurser inom humanitärt arbete. Genom 'RESCUE Academy' på plattformen Kaya kan man
anmäla sig till digitala kurser i alit från hur man använder olika digitala verktyg till hur RESCUE
arbetar i katastrofer, Via Kaya har RESCUEs medarbetare även tillgång till hundratals kurser
inom humanitärt arbete. RESCUE håller även årligen två ledarskapsutbildningar som man kan
ansöka till.

RESCUEs framtida utveckling
RESCUE Sveriges ambition är att etablera sig i det svenska civilsamhället - att skapa ett
engagemang för humanitära frågor och bidra till kunskap och ökad medvetenhet.
RESCUE Sverige arbetar för att synliggöra RESCUE, vilket kommer att leda till ökat stöd och
engagemang för flyktingar och migranters situation. Detta tillsammans med ökade intäkter från
privatpersoner, organisationer och företag kommer göra att RESCUE kan hjälpa ännu fler
människor vars liv har slagits i spillror av konflikter och katastrofer. Genom att arbeta långsiktigt
och skapa hållbara förändringar vill RESCUE att människor ska känna sig hoppfulla om
framtiden och få möjligheten att nå sin fulla potential.
RESCUE Sverige vill även arbeta tillsammans med den svenska regeringen och EU för att
säkerställa att människor som drabbats av konflikter får bättre skydd, mer makt och får vad
de behöver för att överleva och kunna bygga upp sina liv igen.
Strategy 100
Under verksamhetsåret har RESCUE tagit fram en ny global strategi som kallas 'strategy 100'.
Det är en strategi som kommer att hjälpa oss att nå de långsiktiga målen och styra
organisationens arbete till och med 2033 — då RESCUE firar 100 år. Hela organisationen arbetar
för att vi gemensamt ska kunna genomföra vår globala strategi. Ambitionen är att strategin
kommer att hjälpa oss att öka vår påverkan, insamling och engagemang, men även vara ett
viktigt verktyg för att förbättra och effektivisera vårt arbete runt om i världen för de mest utsatta.

Förvaltning
RESCUE Sveriges styrelse
Styrelsen har under perioden bestått av:
Sanj Srikanthan, Ordförande (september 2019 — december 2019(2/5)
Hans Van de Weerd, Ordförande (december 2019 — nuvarande) (3/5)
Sanna Johnson, Styrelseledamot (5/5)
Phil Woollam, Styrelseledamot (5/5)
I början av styrelsens första räkenskapsår valdes Sanj Srikanthan till ordförande, men avgick i
december och då valdes Hans Van de Weerd in i styrelsen och till ordförande.
Under 2019-20 har styrelsen haft fem (5) protokollförda möten. Närvaro vid årets styrelsemöten
inom parentes.
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RESCUE Sveriges Generalsekreterare
RESCUE Sveriges generalsekreterare är sedan november 2019 Theråse Engström.
RESCUE Sveriges Revisor
RESCUE Sverige har Fredrik Sjölander från KPMG som revisor för insamlingsstiftelsen.
Övrig information
RESCUE Sverige har brutet räkenskapsår från 1 oktober till 30 september.
RESCUE Sverige är registrerade hos Länsstyrelsen.
RESCUE Sverige har under räkenskapsåret även blivit medlem i branschorganisationen GIVA
Sverige och tillämpar deras kvalitetskod för tryggt givande.
RESCUE Sverige har för avsikt att söka 90-konto och förberedelse påbörjades under
verksamhetsåret.

Förändring av Eget Kapital

Ingående balans
Ändamålsbestämt av
givaren
Utnyttjande
Årets resultat
Utgående balans

Balanserat resultat inklusive årets resultat
0
0
0
1 145 266
1 145 266

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar samt noter.
Alla belopp i SEK om inte annat anges.
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RESULTATRAKNING
Verksamhetsintäkter
Gåvor
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader

2019-10-01
2020-09-30
(Not 2)

(Not 3,4)
2 792 258
6 136 372
1 604 277
10 532 907

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella investeringar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa resultat från finansiella investeringar

Årets resultat

7

11 678 186
11 678 186

1 145 279
(Not 5)

13
13

1 145 266
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2020-09-30

BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (Not 6)
Summa kortfristiga fordringar

43 875
132 154
176 029

Kassa och bank

2 170 787

SUMMA TILLGÅNGAR

2 346 816

EGET KAPITAL OCH SKULDER

2020-09-30

EGET KAPITAL
Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat

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

SUMMA EGET
KAPITAL OCH SKULDER
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1 145 266
1 145 266
477 871
22 285
600
(Not 7)

700 794
1 201 549

2 346 816
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper

Stiftelsen upprättar årsredovisningen enligt årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd om
årsredovisning och koncernredovisning BFNAR 2012:1 (K3) och Giva
Sveriges Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat angetts.

Tillämpning av redovisningsprinciper
Intäktsredovisning
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhålla. Villkorade bidrag
skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Bidraget från International Rescue
Committee Inc har bokförts som gåva av anledningen att inget krav finns på att outnyttjade medel ska
återbetalas från RESCUE Sverige.
Gåvor och bidrag redovisas när givaren inte erhåller någon motprestation i utbyte.
Gåvor redovisas i resultaträkningen vid erhållandet.
Finansiella tillgångar och skulder
Fordringar och skulder upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betald.
Finansiella tillgångar och skulder redovisas enligt kapitel 11.
Finansiella omsättningstillgångar värderas till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde per
balansdagen.
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna.
I ändamålskostnader ingår, i enlighet med Giva, kostnader för opinionsbildande och
informationsspridande verksamhet.
Insamlingskostnader avser direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot givare.
Administrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera organisationen. Styrelsen för
insamlingsstiftelsen uppbär inget arvode.
Leasing
Leasingtagare
I verksamheten förekommer så kallad operationell leasing avseende lokal.
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men
exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över
leasingperioden.
Ersättning till anställda
Ersättningar till anställda omfattar uteslutande lön samt tjänstepensionsförsäkring motsvarande ITP.
Stiftelsen har endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Avgifterna för de avgiftsbestämda planerna
redovisas som en kostnad. Obetalda avgifter redovisas som en skuld.
Utländska valutor
Fordringar och skulder i utländsk valuta har omräknats till balansdagens kurs.

Not 2 Gåvor och Bidrag
Gåvor som har redovisats som intäkt
Allmänheten
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Andra organisationer (IRC Inc)

Not 3 Medelantal anställda, personalkostnader
och arvoden till styrelsen
Medelantalet anställda, med fördelning på
kvinnor och män har uppgått till:
Kvinnor
Män
Totalt för organisationen

10 987 822
11 678 186

FY2020

4
1
5

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande befattningshavare
2020-09-30
Varav kvinnor
Antal på
balansdagen
1
Styrelseledamöter
3
1
1
Ledningsgrupp

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar:
Generalsekreterare
Övriga anställda
Totalt löner och ersättningar

FY2020
702 848
2 017 798
2 720 646

Sociala avgifter enligt lag och avtal (exkl pensionskostnader)

735 960

Pensionskostnader till GS
Pensionskostnader till övriga anställda

105 996
164 428

Särskild löneskatt
Totala löner, ersättningar, sociala
avgifter och pensionskostnader

65 605

3 792 635

Not 4 Operationell leasing
RESCUE leasar framförallt kontorslokaler.
Kostnadsförda leasingavgifter FY2020 uppgår till 365 594 (-) kr.
FY2020
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:
Inom 1 år
1- 5 år
Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter
Räntor
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Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Förutbetalda hyror
Övriga förutbetalda kostnader
Upplupna intäkter

2020-09-30
90 000
35 528
6 626
132 154

Not 7 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner
Upplupna sociala avgifter
Personalskatt
Upplupna kostnader

2020-09-30
70 038
115 987
85 326
429 442
700 794

Not 8 Händelser efter balansdagen
Den totala effekten av Covid-19 på organisationen är svår att prognostisera men tydligt är att det kommer ge en
effekt både i finansiellt utfall som genomförd programverksamhet.
Den oväntat starka ökningen av Covid-19 under Oktober och November 2020 kommer bland annat
påverka möjligheten att genomföra F2F.
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16 December 2020

(Hans Van de Weerd)
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International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse (RESCUE)
(802481-2953)

Den 16 december 2020

(Hans Van de Weerd)

(Phil Woollam)

Vår revisionsberättelse har avgivits, Stockholm den / 2020
KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad Revisor
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Den 16 december 2020

(Hans Van de Weerd)

W/6/261D

(Phil WooIlam)

(Sanna Johnson)

Vår revisionsberättelse har avgivits, Stockholm den 2C1, 2020
KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad Revisor
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Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för International Rescue Committee Sverige Insamlingsstiftelse för räkenskapsåret 2019-09-172020-09-30.
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 september 2020 och av dess finansiella resultat för räkenskapsåret enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med
grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga
och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser
eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för International Rescue Committee Sverige
Insamlingsstiftelse räkenskapsåret 2019-09-17-2020-09-30.
Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
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Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende:
—

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

—

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer

Stockholm den

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

zr)

KPMG AB

Fredrik Sjölander
Auktoriserad revisor
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