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Svenskirakiska solidaritetskommitt6en (SISK)
Organisationsnummer 802403-8146
Postgiro 900355-9

Svenskirakiska solidaritetskommitt6n (SISK) iir en svensk frivilligorganisation som
staftades i oktober 2000, D3 hette organisationen Svenska lrakkommitt6n mot de
ekonomiska sanktionerna mot irak (SIES), Organisationens m6l var d8 att skapa
opinion mot de ekonomiska sanktionerna eftersom de frdmst drabbade vanliga irakier
i sttillet for Iraks diktator Saddam Hussein.
Ndr sanktionerna hdvdes pA grund av den USA-ledda invasionen i Irak omvandlades
SiES till SISK med m6let att arbeta for fred, demokrati och mdnskliga riittigheter i
Irak i solidaritet med det irakiska folket. SISK verkar fdr 6teruppbyggnaden av Irak
genom stod till det civila samhEillet i dess arbete for kvinnors- och barns politiska och
miinskliga rdttigheter. Konkret samarbetar SISK med och ger stdd till den irakiska
kvinnoorganisationen lraqi Women's League (lWL) fdr WA barnbibliotek som anvdnds
i opinionsarbetet fdr kvinnors och barns rdttigheter,
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Styrelsen fdr svenskirakiska solidaritetskommitt6n (SISK) vill hiirmed avge fdljande
redovisning fdr tr 2015.
SiSK arbetar fdr fred, demokrati och mdnskliga rdttigheter i Irak i solidaritet med det
irakiska folket. SISK verkar fdr Steruppbyggnaden av Irak genom stod till det civila
samhdllet i dess arbete fdr kvinnors- och barns politiska och mdnskliga rdttigheter.
SISK har inga anstdllda. Styrelsen arbetar ideellt utan arvode.

SISK innehar sedan september 2013 ett 90-konto hos Svensk Insamlingskontroll,
Dbrmed Eir SISK understdllt Svensk Insamlingskontrolls tillsyn, vilket dr ett krav for
att fE inneha ett 9O-konto hos Plusgirot,
SISK 6r begrdnsat skattskyldigt enligt inkomstskattelagens 7 kap, vilket forutsdtter
att de sB kallade 6ndamSls-, verksamhets- och fullfoljdskraven 6r uppfyllda. SISK
uppfyller alla tre kraven och beskattas diifdr inte. Ata
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Styrels;e och revisorer
Styrelse
Under verksamhets8ret 2015 har styrelsen best8tt av
Sofia Altafi, ordforande

Noor Bahnam, vice ordfcirande

Anita Lilburn, sekreterare
Widad Zaki, kassdr
Elise Rappe, ledamot

Josefin S6rnholm, ledamot
Marie Anell, ledamot

Suppleanter
Set Bornstein
Gabor Tiroler

Revtsorer
Annika Johansson, foreningsrevisor

Auktoriserad revisor for verksamhets8ret har varit Helena Korhonen, Savo
Revisionsbyr8 Re
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Verksamhet under 6ret
SiSK har under 6ret deltagit i olika arrangemang. Vi har under dessa berdttat om
SiSK och IWL:s samarbete med bildvisning samt fr8gor och svar.

Vi har htllit flera foredrag hos andra organisationer, bland annat p3 Tyresd u-lands
och fredsforeningen (TUFF).
sISK har beskt Irak och IWL for att folja upp p8g8ende projekt, planera nya projekt
och byta erfarenheter med IWL,

Vi har bedrivit forsiiljning av nallar som donerats av leksaksfdretaget Bukowski

De-

sign, Intdkterna har gAtt titt biblioteken i Irak,
Verksamheten i de tv8 biblioteken har varit framg8ngsrik, De biblioteksanstdllda har
anordnat fdreldsningar och seminarier for forbldrarna, Man har dven utdkat verksamhetens m8lgrupp till att inkludera barn och fordldrar som lever i flyktingliiger i
och runtom Baghdad,
SIKS har fortsatt sitt samarbete med ARK och arbetat med att uppmbrksamma fr6gan om vapen med utarmat uran.
SISK har under 6ret varit medlem av Sveriges Fredsr8d och haft representant i dess
styrelse.

Insamlingar/ donationer och bidrag
SISK har lagt stor moda p6 att tillsammans med IWL utarbeta ansdkningar till diverse
svenska bid ra gsg ivare fdr o li ka bib ioteksprojekt.
I

Under 2015 har vi samlat in medel genom donationer fr8n privatpersoner, g8vor
samband med informationsspridning samt forsdljning av nallar,
SISK har erh8llit bidrag frSn Radiohjiilpen

till "Biblioteket i Sadr city",
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Styrelsearbete
Styrelsen har under perioden haft fem protokollforda mdten och ett antal informella
moten, Styrelsen kommunicerar via e-post och telefon med IWL:s representanter i
Irak samt internt med varandra.
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Iraqi Women's League, Irak
Forum Syd
Radiohj6lpen
Svenska Institutet
Sveriges Fredsr8d
Kvinnokoren Tigris Ftglar
Tyreso Ulands och Fredsforening (TUFF)
Kollektivhuset Sockenstugan
Stiftelsen SaltkrSkan
Irakiska kulturcentret i Stockholm
Irakiska kvinnoforeningen i Stockholm
Olof Palmes internationella center

I nfo rm ati o n sverksa m h et
SISK har under 6ret uppdaterat och vidareutvecklat sin hemsida www.sisol.se och sin
Facebook-site,

Styrelsemedlemmar har under 6ret informerat om SISK:s verksamhet och situationen
i Irak p6 flera bibliotek i Stockholmstrakten, i Radio TUFF och pt andra fredsorganisationers moten.

Planer f6r framtiden
Vi fortsiitter v8rt soldiaritetsarbete med det irakiska folket genom
med

IWL. A,
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Vi arbetar vidare med utbildningsinsatser, stod till psykosociala aktiviteter, utveckling
av biblioteksverksamheten och organisationsuWeckling, Vi fortsdtter dven vert samarbete med de organisationer och de personer som vi arbetat med, t.ex. ARK, Tamerinstitutet, Diakonia Jerusalem, Kvinna till kvinna, TUFF, med flera.
SISK fortsiitter ocks6

biblioteken.

att sprida kunskap om situationen i Irak, utarmat uran och om
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Ekonomi
Fdrslag till disposition av resultatet

Till styrels;en st6r foljande vinstmedel:
Balanserat resultat
Arets fdrlust

61 579 kr
-6 548 kr

Summa

55 031 kr

Styrelsen foresl8r att 55 031 kr balanseras i ny rdkning.
Resultat av sISK:s verksamhet 2015 samt dess ekonomlska
stdllning framgar av foljande resultat- och balansrdkningar jiimte
noter och tilldggsupprysningar.
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RESULTATRATruIruC

Not

2014

2015

VerksamhetsintAkter
Med I e m s av g ifte r /E rh dl I n a g Av o r/ I ns amlade pe ng ar

Medlemsavgifter
OF Svenska Institutet
lrak barn och ungdomsbibliotek Projekt bidrag Karrada Forum Syd
lrak barn och ungdomsbibliotek Projekt bidrag Radiohjdilpen SC
Egen Insats lnsamlade pengar

Summa intiikter

1 050
14 386

363 240
15 199

2 950

243 620

23 187

23 830
07 831
23 653

417 062

401 884

1

Verksamhetskostnader
Direkta kostnader
Andam Alsbestdm da anslag/g&vor
Adm inistrativa kostnader exl dndamAlsbestdmda anslag

Summa direkta kostnader

Arets resultat

-416012

-398 859

-7
-423

-404 959

598
610

-6 548

-6 100
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BALANSRAKNING

Not

201 5-1 2-31

2014-12-31

489 743

961 869

489743

961 869

489743

961 869

TILLGANGAR
Omsdttni ngstil lgAn gar
Kassa och bank

Summa omsdttningstillgAngar
SUMMA TILLGANGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Balanserat resultat
IngAende balanserat resultat
Arets resultat
Summa utgAende balanserat kapital

6't 579

64 654

-6 548
5s 031

-3 075
61 579

Summa eget kapital

55 031

61 579

0
106 580
70 732
63 314

171 860
90 419

SKULDER

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Avrdikning IWL
Insamlade gAvor
Ovriga kortf ristiga skulder
Forum Syd medel
RH medel
Svenska Institutet
Upplupna Kostnader

0

172 086
0

0

48768
365 572
187 285
14 386

Summa kortfristiga skulder

22 000

22 000

434712

900 290

Summa skulder

434712

900 290

S:A EGET KAPITAL OCH SKULDER

489743

961 869

Inga
Inga

Inga

Sttillda sdkerheter
Ansvarsforbindelser

Svenski ra ki ska solidaritetskom mitt6en (SISK)
Organisationsnummer 802403-8146

Postgiro 900355-9

Not 1 Redovisningsprinciper och vdrderingsprinciper
Tilldmpade redovisningsprinciper OverensstAmmer med Arsredovisningslagen, BFNAR 2012:1(K3) och
FRlls Styrande riktlinjer for &rsredovisnin,
Vilkorade gAvor med Aterbetalningsskkyldighet skuldfdrs till dess att villkoren dir uppfylda och ingAr
begreppet bidrag
Tillg&ngar och skulder har vdrderats till anskaffningsvdrden och nominella vdrden om inte annat
anges ifoljande noter,
Fordringar upptas till de belopp som de berdknas bli betalda.
Upplysningar till enskilda poster

Not 2 AndarnilsbestrAmda anslag/givor

2014

2015

Redovisning Karrade
Varav administration inkl. revision i Sveriee
Creative force
Varav administration inkl. revision i Sverise
Redovisning Sadr Ciry
Varav administration inkl. revision i Sverige

386
29
14
14

oou

26 479
12 910
254 419
17 992
117 961
15 400

Summa

416 012

398 859

2015-12-31

2014-12-31

427
772
386
386

15 199

Not 3 Kassa och bank
Handkassa

0

0

Handelsbanken SISK
Handelsbanken FS
Handelsbanken
Plusgiro 90- konto
Plusgiro SISK

231 167
10 446

370 498

248 130

245 290

0

0

Summa kassa och bank

489743

961 869

201 5-1 2-31

2014-12-31

-45790

-26142

1 807

Not 4 skuld rapporterade ej utbetalda bidrag till IWL

346 081

Projekt rapporterade FS
Projekt rapporterade RH
Projekt rapporterade SI

-62 598

1 265
-146 983

IWL

-l 06 580

-171 860

Summa skuld till

10
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Not 5 Andam6lsbestiimda insamlingar/fonderingar
2015-12-31
41 511
26 580
-48 794
71 037
-55 379

2009
201 0

Utnyttjat 2010
2011

Utnytdat 2011
2012

74 606

Utnyttjat 2012

2014-12-31
41 511
26 580

-48794
71 037
-55 379
74 606

20r5

-46 388
40 125
-44 257
55 031
-23 653
3 500

Utnytdat 2014

-23187

Summa fonderat

70732

90 419

2015-12-31

2014-12-31

20r3
Utnyttjat 2013
2014

Ufiyttjat2014

Not 6 Upplupna kostnader
Monas Fdrlag
Revision Radiohj iilpen
Revision forum Syd
Revision SI
Revision SISK
Ovriga skulder

0

0

2 000
18 000

2 000

2 000

2 000
12 000
6 000

0

0

0

Summa upplupna kostnader

22000

11

-46 388
40 125
-44 257
55 031
-23 653
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REVISIONSBENIiTTELSE

Till foreningsstiimman i Svenskirakiska Solidaritetskommitt6n
Org.nr. 802403-8146

Rapport om fl rsredovisningen
Vi har utftjrt

en revision av irsredovisningen fcir Svenskirakiska Solidaritetskommitt6n for fu 2015.

Styrelsens ansvar fdr drsredovisningen
Det iir styrelsen som har ansvaret for att uppriitta en irsredovisning som ger en rtittvisande bild enligt
irsredovisningslagen och frir den interna kontroll som styrelsen bedomer iir nodviindig for att uppriitta
en irsredovisning som inte inneh5ller viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentligheter
eller pi fel.

Revisorns &nsvar
Virt ansvar ar attultala oss om Arsredovisningen pA grundval av vAr revision. Vi har utfrjrt revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kriiver att vi
foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor revisionen fcir att uppn6 rimlig siikerhet att
Arsredovisningen inte inneh6ller v2isentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika itgarder inhiimta revisionsbevis om belopp och annan
information i irsredovisningen. Revisorn viiljer vilka itgiirder som ska utfciras, bland annat genom att
bedoma riskerna for vtisentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegentligheter
eller p6 fel. Vid denna riskbedomning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som dr
relevanta for hur foreningen uppriittar Arsredovisningen for att ge en riittvisande bild i syfte att utforma
gransknings6tgiirder som dr iindam5lsenliga med hiinsyn till omstiindigheterna, men inte i syfte att gora
ett uttalande om effektiviteten i foreningens interna kontroll. En revision innefattar ocksi en
utviirdering av ?indamilsenligheten i de redovisningsprinciper som har anvdnts och av rimligheten i
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utviirdering av den dvergripande presentationen i
6rsredovisningen.

Vi

anser att de revisionsbevis

vi har inh?imtat ar tilkdckliga och iindamilsenliga som grund for vira

uttalanden.

Uttalanden
Enligt vir uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i
alla viisentliga avseenden rlitfvisande bild av foreningens finansiella stZillning per den 3l december
2015 och av dess finansiella resultat for Aret enligt Arsredovisningslagen. Forvaltningsberiittelsen dr
forenlig med irsredovisningens ovriga delar.

Vi tillstyrker diirfor att foreningsstdmman faststiiller resultatriikningen och balansriikningen for
fcireninsen.

Revisionsberiittelse fcir Svenskirakiska Solidaritetskommift6n, org.nr 802403-8L46for et 2015,
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar samt stadgar
Utdver v6r revision av flrsredovisningen har vi Ziven utfrirt en revision av styrelsens forvaltning fdr
Svenskirakiska Sol idaritetskommittdn lor hr 20 I 5 .

Styrelsens ansvar
Det iir styrelsen som har ansvaret for ftirvaltningen.

Revisorns ansvar
Virt ansvar iir att med rimlig siikerhet uttala oss om fiSrvaltningen pi grundval av vir revision. Vi har
utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag for virt uttalande om ansvarsfrihet har vi utover vAr revision av Arsredovisningen
granskat viisentliga beslut, ifigarder och forhillanden i fcjreningen ftir att kunna bedoma om nAgon
styrelseledamot har foretagit n6gon itgiird eller gjort sig skyldig till forsummelse som kan foranleda
ersiittnin

gs

skyldighet.

Vi

anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat iir tillriickliga och iindamfllsenliga som grund for
uttalande.

virt

Uttalande
Vi tillstyrker att fcireningsstiimman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for riikenskapsAret.

Stockholm den

15

juni 2016

Helena Korhonen

Auktoriserad revisor

Annika Johanss
Fortroendevald

Revisionsberettelse fiir Svenskirakiska Solidaritetskommitt6n, org.nr 802403-8t46for Ar 2015.
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