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Styrelsen för Projekt Nima får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2019.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Projekt Nima är baserat i Sverige och Ghana men är ingen traditionell välgörenhetsorganisation. Utbyte
och brobyggande är hjärtat i vårt arbete och för oss handlar det om att ge till varandra av det man har att
erbjuda. Vår filosofi är att vem man än är och var man än bor så är man betydelsefull och kan skapa
förändring. En känsla som skapar egenvärde och styrka hos barn både i Sverige och i Ghana. Med fokus
på kunskap, igenkännande och vänskap jobbar vi med därför med barn för barn. Tillsammans kämpar vi
för allas rätt att drömma och vara fria — någonting som för de flesta av oss ses som självklara.
Projekt Nima jobbar egentligen likadant i slummen Nima som på svenska skolor. Vi jobbar mycket
genom dialog om känslor, funderingar och egenvärde. Begrepp som förenar snarare än skiljer åt. Genom
att lära känna varandra så öppnar vi upp världen och visar att det egentligen inte är så mycket som skiljer
oss åt som människor. Vi pratar om hur vi alla kan skapa förändring i världen, oavsett vem vi är eller var
vi bor så är vi betydelsefulla. Med barn, för barn så jobbar vi för en öppnare och finare värld.
Projekt Nimas ambition är även att hjälpa till att bygga upp skolor och bibliotek i de mest utsatta
områdena. Kunskapscentrum för en hållbar utveckling, men om barnen inte vågar tro på sig själva och
våga förverkliga sina drömmar så kan dessa inte utvecklas på rätt sätt. Vi jobbar därför aktivt med att
lära barnen att våga drömma och visa dem att inget är omöjligt.
Projekt Nima arbetar även för allas rätt att vara fria genom att aktivt förebygga människohandel och
religiöst slaveri av barn. Ur den utspridda fattigdom som härjar i Ghana frodas människohandeln, även
kallad den moderna slavhandeln, och de skolor som Projekt Nima jobbar tillsammans med ligger i de
mest utsatta områdena. Med hjälp av bland annat före detta barnslavar skapar Projekt Nima diskussion
och debatt på skolorna och tillsammans med barnen skapas projekt för att stoppa det moderna slaveriet.
Vi kan alla sprida glädje och vi kan alla skapa förändring.
Vi vill skapa mod att drömma.
Föreningen har sitt säte i Stockholm.
Flerårsöversikt (Tkr)
Gåvor
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019
89
-51
-1

2018
247
23
59

2017
74
41
98

2016
66
23
100

2015
18
-24
100

Föreningens 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

90 337
90 337

247 196
247 196

Föreningens kostnader
Verksamhet i Nima
Övriga externa kostnader
Summa föreningens kostnader
Rörelseresultat

-105 799
-35 897
-141 696
-51 359

-202 585
-21 274
-223 859
23 337

Resultat efter finansiella poster

-51 359

23 337

Resultat före skatt

-51 359

23 337

Årets resultat

-51 359

23 337

Resultaträkning
Föreningens intäkter
Gåvor
Summa föreningens intäkter

Not
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2019-12-31

2018-12-31

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

17 410
17 410
17 410

86 910
86 910
86 910

SUMMA TILLGÅNGAR

17 410

86 910

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
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2019-12-31

2018-12-31

51 211
-51 359
-148

27 874
23 337
51 211

0
0

30 000
30 000

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

7 558
10 000
17 558

5 699
0
5 699

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 410

86 910

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat
Eget kapital vid räkenskapsårets slut
Avsättningar
Övriga avsältningar
Summa avsättningar
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också
enligt B okföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).
Tillgångar och skulder
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Skatt
Bolaget tillämpar K3 regelverk. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas
i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande
skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som skall betalas eller erhållas avseende
aktuellt år. Hit hör även justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt
beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och
skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beloppen beräknas baserade på hur de temporära
skillnaderna förväntas bli utjämnade och med tillämpning av de skattesatser och skatteregler som är
beslutade eller aviserade per balansdagen. Temporära skillnader beaktas inte i skillnader hänförliga till
andelar i dotter- och intresseföretag som inte förväntas bli beskattade inom överskådlig framtid.
Obeskattade reserver redovisas inklusive uppskjuten skatteskuld. Uppskjutna skattefordringar avseende
avdragsgilla temporära skillnader och underskotts- avdrag redovisas endast i den mån det är sannolikt att
dessa kommer att medföra läge skatteutbetalningar i framtiden.
Intäkter
Intäkterna redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas med avdrag för
lämnade rabatter. Ersättningen erhålls i likvida medel och intäkten utgörs av ersättningen.
Gåvor
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar.
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.
Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.
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Till föreningsstämman i Projekt Nima, org. nr 802498-2301
Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Projekt Nima för år 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.
Grund för uttalanden
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 föreningen 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 våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad den 20 juni 2019 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
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.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens 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 föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

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 föreningens 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.
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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 föreningens 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 förening 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.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar samt stadgar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Projekt Nima för år 2019.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
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 föreningen 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.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, 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 föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.

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 föreningens situation. Vi går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Borlänge den 18 juni 2020
KPMG AB

441
6akim Karlsson
Auktoriserad revisor

Revisionsberättelse Projekt Nima, org. nr 802498-2301, 2019

2 (2)

