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Information om verksamheten
OPEN DOORS SVERIGE
Open Doors Sverige (ODSE) Zir en ideell fdrening (org. Nr. 802439-9845) som arbetar "i tic)nst for varlclens
fotfoljda h"istna". Organisationen dr en kristen missionsorganisation som dr politiskt oberoende och inte
bunden till nigot religirist samfund eller fcirening.
Fcireningens internationella arbete bedrivs i samverkan med Open Doors International (ODI), som har sitt
huvudkontor fcirdelat tnellan lzinderna Holland. England och USA. Fdreningen arbetar i 6verensstdmmelse
med Open Doors Internationals trosgrunder och riktlinjer, vilka anges idet samarbetsavtal som Open Doors
Sverige och Open Doors International upprattat mellan sig.

Ytterligare 24 nationella Open Doors-kontor. med spridning civer hela viirlden, finns med i detta konsortium
som bl.a. har Lausannedeklarationen som utgAngspunkt fiir sin verksamhet. De nationella kontoren iir
frist6ende kristna missionsorganisationer med egna stadgar och nationella styrelser som sjiilvstiindigt
bedriver arbete i respektive land.

uAlsxntvNlxc rdR opnx nooRs rxtBRxntrox,tr
Open Doors vzirldsvida arbete syftar till:
' Att stf,rka och utrusta den del av Kristi kropp som mciter eller lever med restriktioner och
fcirfoljelse for sin tro pA Jesus Kristus, samt uppmuntra deras medverkan i vzirldens evangelisering
genom att:
o Fiirmedla biblar, litteratur, rnedia, ledartr2ining, socioekonomiskt stcjd och en engagerad
fcirbonstj iinst;
o Fiirbereda den del av Kristi kropp som lever i hotade eller ostabila ornriden att mdta
lidande och fdrf6ljelse; samt att
o Uppmana Kristi kropp i den fria viirlden att identifiera sig med sina hotade och fdrfoljda
trossyskon samt mobilisera till stcid och ett aktivt engagemang.
' Vi gcir detta eftersom vi tror att: "Lider en kroppsdel, sa lider ocksd alla de andra " (1 Kor. 12:26),
samt att alla ddrrar iir cippna for Gud som skickliggdr Kristi kropp att sprida evangeliet i hela

viirlden.

OPEN DOORS INTERNATIONELLA ARBETE
Det internationella arbetet bedrivs i ett 70-tal leinder under civerseende av organisationens l4 olika
fldltkontor. Arbetet kan delas in i fyra olika huvudomriden:
l. Spridning av biblar och kristen litteratur: 13 o%
a. Totalt 2,5 milj. ex - dvs. 6 792 exldag

2.

3.
4.

Stod och traning av kristna ledare: 33 %
a. Totalt 533 000 kristna ledare

Utvecklingsbistind, hjalp till sjiilvhjiilp: 43 %
a. Totalt 854 000 personer
Opinionsbildning, pdverkansarbete och omviirldsanalyser: I I %o
a. Kampanjer, advokatstcid, informations- och opinionsarbetet med hjiilp av bl.a. den 6rliga
redovisningen av "World Watch List".
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OPEN DOORS VERKSAMHET

I SVERIGE

Open Doors verksamhet i Sverige sammanfattas av den tredje punkten i milskrivningen hdr ovan:
' "Uppmana Krisli kropp i den fria vc)rlclen att identifiera sig med sinq hotade och forftljda
lrossyskon saml mobilisero till stbd och ett aktivt engagemang".

For att uppnA detta syfte arbetar Open Doors i Sverige med rre parallella sp6r:
1) Att mobilisera kristna i den fria viirlden till en aktiv engagemang fcir veirldens forfciljda kristna.
bl.a. genom fcirbcjn, ekonomiska bidrag och andra former av stcidinsatser.
2) Att anordna informationsmiiten fdr att sprida kunskap om vdrldens fcirfciljda kristna.
3) Att bedriva piverkansarbete och opinionsbildning pi ett nationellt plan i syfte att
medvetandegcjra allmeinheten och pAverka beslutsfattare sA att situationen fcir vdrldens forfdllda
kri stna bl

ir uppmiirksammad

oc

h stdrker rel i gionsfrihetsbegreppet.

OPEN DOORS PERSONAL. STYRELSE OCH ARSMOTE
1. Strategiska stiidfunktioner: Kontoret har genomgAtt flera effektiviseringsprocesser:
a. Ansvarsuppgifter har fcirdelats och koordineras tydligare mellan olika
arbetsomrAden/avdeln

b.
c.
d.
e.
2.

3.

4.

i

ngar.

Kontorets stddfunktioner effektiviseras och digitaliseras fortlcipande och har milsdttningen
att klara en insamlingscikning pA 40 % rned bibeh6llen personalstyrka.
Forberedelser har glorts fcir att avsluta lagret av bl.a. bocker, som i stiillet redovisas i vAr
lopande bokf6ring. Atgarden konrmer att minska administrationen avsevdrt och underldtta
betalningsruti nerna.
Fdrberedelser har gjorts fdr att implementera OCR-nummer till v6ra prenumeranter, vilket
avsevafi kommer att underl6tta bl.a. givohanteringen.
Fcirberedelser har iiven gjorts fcir att flytta hela den egna lagerhillningen av digital rnedia
upp i det s.k. molnet.

Personal
Bemanningen har utcikats med ytterligare en personal under iret och fcireningen hade vid irsskiftet
elva heltidsanstiillda personer, varav en placerad pA Vzistkusten. Vid sidan om regelbundna
personalmciten pA kontoret hills dven virtuella mciten varannan mAnad med vAra presentatdrer.
Dessutom an ordnas h al vArstriiffar fcir b2igge gruppern a.
a. Ledning - Generalsekreteraren och kontorschefen har det 6vergripande ansvaret och ing6r
ledningsgruppen. som bestAr av 2 kvinnor och 3 mdn.
b. Internutbildning - Flera personer ur personalen har gjort arbetsresor till ODI och olika
systerkontor i Europa. Hela gruppen presentatorer och flera anstiillda har dessutom bescikt
vArt fiiltarbete. En ncidvdndig och viktig kiilla till inspiration fcir arbetet.
c. Inspirations- och visionshelg - PA G6tabro den 9-l 0 februari 20 I 8.

r

Personalenstjlnsteresor
Peter - Directors conference i Holland och Tyskland Fcihresor till Jordanien, Israel och Malaysia;
Sofia - Global communications forum, Holland; Nordiskt redqktionsmole, Kcipenhamn; Cornelia Arbetsresa till Holland och Fciltre.sa till Egypten; Mattias - Arhetsresa till Tyskland och Fctltresct
titlEgypten;Andreas E. - Faltresa tillEgypten;Anne - Fdltresa till Egypten;Beatrice - Fciltresa

till

Israel; Roland - Arbetsresa

till

Tyskland.

Styrelsen
Styrelsen har fcir fdrsta gingen gjort gemensamma resor. Den 6-8 juni gjorde man ett studiebesok
Open Doors Tyskland. Den l6-24 november gjorde man ett ftiltbesrjk till Malaysia.
Stlzrelsemoten har hillits den 9 januari (Skype). 24 mars, 7 juni (Tyskland), 25 augusti, 20
september (Skype). samt 22 november (Malaysia).
Styrelsen bestAr av 8 personer, fdrdelade pA 3 kvinnor och 5 nrdn:
a. Anders S6derberg (ordf.)
b. Anders Ramstrand

till

c.

S<iren Skirsj
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d. Jacob Rudenstrand
e. Anette Sunesson
f. Anna-Caisa Sciderberg
g. David Lorner
h. Ida Ornbers
5.
6.

Fiireningens irsmiite:

a.

Arsmcitet holls lordagen den 7 april20l8 i v6ra kontorslokaler (Orebro).

Volontdrer
ODSE har under 6ret haft hjZilp av 9 volontdrer sonr utfort administrativa sysslor vid kontoret samt
hjalpt tillvid ett par event. Totalt2Tl tinrmar. vilket iir ca 23 tim/mAn.
Under 10-6rsjubileum hade vi 1 l5 volontdrer som arbetade 345 timmar under en helg.
Dessutom har vi haft 20 aktiva Oversdttare som arbetat 300 timmar. vilket iir 25 tim/min. Totalt
innebzir detta att 144 personer rnedverkat till en insats pi 916 timmar,76 timlmin.
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Viisentliga h[ndelser under flret
H2ir fciljer en summering av 201 8 6rs aktiviteter under respektive verksamhetsomrAde:

1) Att mobilisera kristna
a. Kommunikationsavdelningen:

Aret har inneburit en rej2il fiirzindring pA denna avdelning dA
en helt ny kommunikationsstrategi har implementerats. Sex olika teman lciper over tvA
mAnader och genomsyrar verksamheten pA flera plan. Varje tema inleds med tidningen, som
sedan halv6rsskiftet produceras av egen personal och utkornmer varannan mdnad. Ovriga
Ininader skickar vi ut

267

b.

c.
d.

e.
f.

rill

vir

bcinekalender. Antalet prenumeranter har under Sret 6kat fr6n I I

12 321 vid 6rets slut; en okning med 9,4

"World Watch List" (WWL)

Yo.

ODI: s Srliga rapport som beskriver och analyserar
fcirfciljelsen av vtirldens kristna. Global releasedag: l0 januari 20 18. Pressreleaser,
2ir

intervjuer och annan kontakt med rnedia ledde till ett stort genomslag. Dessutom
genomfcirdes en releaseturnd till en rad stdrre fcirsamlingar pA olika orler:
i. I I jan. - Immauelskyrkan, 6rebro; 14 jan. - Svedjeholmskyrkan, Ornskiildsvik;
231an. - Immanuelslqrrkan, Malmii; 21jan. - Tabernaklet, Giiteborg;28 jan. Filadelfia, Orebro (Ett med derr); 1 feb. - Lugnetkyrkan, Falun; 14 feb.Sionfcirsamlingen, Linkiiping; 28 feb.- Kungsportskyrkan, Huskvarna; 7 mars Livets ord, Uppsala
Digitala medier: Vid irsskiftet 2018119 hade vi 5 646 fciljare pA Facebook ,942 pit
Instagrarn och ca 500 pi Twitter.
Resor: Under iret har vi haft 4 personer som rest med Open Doors internationella
reseprogram. Akademin for Unga vuxna avslutade sitt program med en gen'lensam resa till
Egypten (4 pers. plus 2 personal). Dessutom har 9 presentatrirer varit pA gemensam fdltresa
till Egypten och en presentatdr har besdkt Indonesien.
Medlemmar: Fcireningen Open Doors Sverige hade vid 6rets slut 2 303 medlemmar.
Bcicker: Guds smugglere_har under 6ret kommit ut i en ny upplaga. 30 Dagar i b6n fbr
ntuslimsvarldere lanserades f6r fdrsta gingen i en tryckt version av Open Doors Ar 2008,
och har iiven samordnat projektet sedan dess. Under iret delegerades ansvaret till en annan
organ isation.

2) Att anordna informationsmiiten
a. Avdelningen kvrkorelationer:

b.
c.

d.
e.

f.
g.

Aven denna avdelning har genomg6tt stora fordndringar
under iret. Genom en omfcjrdelning av vissa tjiinster samt en nyanstdllning har avdelningen
utcikats med tvi heltidstjzinster. Milsiittningen har varit en 6kad mcitesverksamhet samt att
mdta de cikade kraven vid vira fcirsamlingsbescik.
Informationsmciten: Ett av de frzinrsta satten att ni ut tned vdrt budskap dr att anordna
informationsrnciten. Under 2018 har vi totalt hallit 233 (136) mdten plus konferenser och
stcirre events.
Presentatcirer: Fcir att

fi en sA bred spridning som rnojligt har vi byggt upp ett ndtverk av
frilansande presentatdrer som finns utspridda over Iandet. Under 6ret har vi tagit in och
trdnat upp ytterligare en presentat6r (Stockholm) och hade vid Arsskiftet totalt l5
presentatdrer i landet.
Sommarkonferenser: Vir rrilsdttning iir att besOka kristna somrnarkonferenser vartannat 6r
och under sommaren 2018. som var ett mellanir. bescikte vi 3 mindre konferenser
(Dalakonferensen, Smil andskonferensen, Gotlandskonferensen).
Ungdomskonferenser: Under 6ret besdkte vi den sista upplagan av ungdomskonferensen
Frizon, diir vi ocksA deltog akti\t i prograrnmet. Vi genomforde dven ungdomseventet
Shockwave i 6rebro. Fdr dvrigt har ungdomsarbetet under 6ret integrerats i den
gemensamma verksamheten.
6vriga konferenser: !ustkonferensen (Viistervik), Fridhems piskkonferens (UmeA) samt
King of Kings conference (Ornskdlsdvik).
Ett med dem (EMD): En "ekumenisk bcinesamling fcir den forfciljda kyrkan" som under 6ret
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i.

j.

ett nytt format- Sedan oktober 20 l8 genomfcirs samlingen fdrsta onsdagen i minaden i
Filadelfiakyrkan Orebro och streamas samtidigt 6ver internet. Ca l5 frirsamlingar/grupper
dr anslutna civer hela landet. Ndtverket vdxer fortlcipande.
Ekumenisk gudstjiinst: Den l9 augusti hade Open Doors en framtr2idande roll vid Orebros
irliga ekumeniska gudstjiinst i Stadsparken. Vi medverkade i programmet och var f<iremil
fcir den gemensantma insantl i ngen.
l0-6rsiubileunr: Den l5 september genorrfcirde vi virt i siirklass stcirsta arrangentang
nigonsin i kongressanl2iggningen Conventum Orebro. Prograntmet bestod av tre storntoten
varvat med seminarier och aktiviteter. Flera utlzindska talare hade kallats in frin bl.a.
Nordkorea. Eritrea, Syrien, Uzbekistan och Mellancistern. Totalt kom 2 000 bescikare och
arrangemanget var inget mindre Zin en total succ6!
UtlZindska talare: Vid sidan om l0-6rsjubileet har vi under Aret dven haft utliindska talare pA
bes6k frin Egypten och Indien. Talarna har medverkat i bAde interna och externa samlingar.

3) Att bedriva piverkansarbete/opinionsbildning (advocacy)

En viktig del av vAr verksamhet innebdr att informera om religionsfrihetens begriinsningar i olika liinder
samt skapa utrymmer for individen att pi olika siitt respondera.
a. lO-irsjubileet - den publicitet och uppmdrksamhet vi fick i samband med denna konferens
96r inte att overskatta. Temat "lnga kiinda talare" var ett satt att visa att vi ger scenen 6t
dem som saknar en rcist.
b. Samordning - under iret har ODI 6terinsatt en dedikerad avdelning fdr advocacy genom att
tillsiitta en Global Advocacy Manager. Milet iir att koordinera arbetet pA en globalt plan for
att iskakomma stcirsta mojliga effekt.
c. Politiker & beslutfattare - kontakten med beslutsfattare har vidareutvecklats under iret.
Bl.a. gjorde hela personalen ett studiebesdk till Sveriges riksdag i b6rjan av iret.
Landshdvdingen i drebro lzin blev informerad vid ett besok pA vArt kontor.

EKONOMI
R6relsens intiikter uppgick under Aret till totalt I 1 549 l'77 kr, vilket 2ir en minskning med 5,3 % jzirnfon
nred ibregiende 6r (201'7: 12 191 487 kr).
Av de insamlade medlen. totalt I 0 970 43 8 kr. har 86,2 % varit generella givor. De riktade gAvorna. som
uppgitt till 1 5 15 907 kr, har fcirdelats pA folj ande verksamhersgrenar:
Open
Open
Open
Open

Doors bibelspridning
Doors I iirj ungatriining
Doors utvecklingsprojekt
Doors pAverkansarbete

Barn & ungdom

Kvinnor (W2W)

Afrika
Asien
Mellancistern

Latinamerika

Totalt

51 793 kr
60 758 kr
146 300 kr
I

0kr
l2 605 kr

ll

500 kr

690kr

343 134 kr
788 527 kr

0kr
kr

1 515 907
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Flerflrsjiimfiirelse
20t7

2016

549

12 191

13 442

-5

-9

l3

201 8

Intiikter i tkr

Tillviixt i %

lt

20t5

il

883
87

2014
6 325
5l

Framtida utveckling
SAMMANFATTANDE ANALYS:
Under 6ret iir det tre strategiska beslut som satt stor priigel pA bAde organisationen och verksamheten. En ny
kommunikationsstrategi har implementerats ( l), dar all yttre kornmunikation faller under ett tema och delas
upp i 2-m6naders cykler. Tidningen, som inleder varje period, har fitt ett nytt format, utkommer enbaft
varannan rninad och produceras numera internt. En ny handlingsplan fcir v6r mcitesverksamhet (2) har
medfcjrt en omfcirdelning av vissa diinster samt en nyanstiillning. Under ling tid har vi satt stor tillit till vflra
frilansande presentatorer. Detta fcirstiirks nu med heltidsanstiillda inspiratcirer. Ambitionen dr att oka v6r
mcitesverksamhet i landet samt mcita kraven vid vira fdrsamlingsbesok. Beslutet att genomfcira ett 106rsjubileum (3) kriivde en enorm arbetsinsats av hela personalstyrkan och satte stor prtigel pA hela
verksamhets6ret. Konferensens mediala genomslag och overvZildigande respons gcir att vi betecknar
arrangemanget som en mycket stor framg6ng med bAde lAngtgAende och oanade konsekvenser!
Under 6ret har vi ytterligare positionerat oss fcir att pA ett dnnu bzittre sdtt nA ut med vArt angelzigna budskap.
Med en tydlig inriktning pA fortsatt tillviixt har organisationen anpassats och effektiviserats. En cjkad
digitalisering och effektiviserad administration ska rndjliggora en ekonomisk tiltviixt med bibehAllen
arbetsstyrka. Den fctrandrade strategin for vdr kommunikation och r.ndtesverksamhet dr tydliga exempel pA
en mer effektiv och fokuserad verksamhet, och vi dr fortsatt beredda att investera i detta eftersom kontakten
med miinniskor d.r ett prioriterat arbetsomride. Genomfcirda fdrzindringar bdr redan under kommande
verksamhetsAr istadkomma rydliga resultat och vi hyser stor tillforsikt inf6r framtiden.

Eget kapital
Balanserat

kapital

Ingiende balans
Utnytjade 2indamAlsbets2imda medel
Arets reservering AndamAtsbest2imda
medel/fonderingar
Arets resultat

Utgiende balans

|

655 697

-895

2;

760 574

AndamAlsbestamda
medel
33 275
-33 2',75
I

85 078

Totalt eget
kapital
I 688972
-33 275
I 85 078

-895 123
185 078

945 652

I
i
;
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Resultatriikning

Not

Fiireningens intiikter
Medlemsavgifter

1,2,3

Givor

4

2018

r

2t7 648
0 970 438

2017

lt

Bidrag
Ovri ga verksam hets i ntiikter

361 091

|

Summa fiirenin gens intiikter
Ftireningens kostnader
Andamilskostnader
Insam lingskostnader
Adrn in istrationskostnader

549 177

76 250
455 927
4ll 610

247 700
12

tqt

487

5.6
-9 921 424
-t 233 829
-l 034 909

-9 452 145

-l 368 789
-t 024 464

Ovri ga verksam hetskostnader

-r0r

553

-t 08 959

Verksamhetsresultat

-742 538

237 130

Resultat frfln finansiella investeringar
6vriga riinteinttikter och liknande resultatposter

7

Riintekostnader och liknande resultatposter

7

3 857

-78;

-855

-782

3 002

Resultat efter finansiella poster

-743 320

240 132

Arets resultat

-743 320

240 132

-743 320

240 132

Summa resultat frfln finansiella investeringar

Fiirdelning av irets resultat
Arets resultat enligt resultatriikningen (se ovan)
Utnyttj ande av Zindam 6l sbest2im da
medel/fonderingar frin tidigare Ar
Reservering av iindamilsbest2imda
medel/fonderingar som erhillits men inte utnytjats
under 6ret

33 275

358 774

-r 85 078

-33 215

Kvarstiende belopp fiir iret/balanserat kapital

-895 123

565 63

r

Open Doors Sverige
802439-9845

Balansrflkning

e(r6)

Not

2018-12-31

2017-12-31

244 837

258 541

t2 576
r5 380
71 525

295 941
73 261

99 481

379 129

Kassa och bank

2 479 s60

2 370 595

Summa omsiittnin gstillgfl ngar

2 823 878

3 008 265

Summa tillgflngar

2 823 878

3 008 265

1 655 697

r 090 066

-895 I 23
r 85 078

565 63 I
33 275

945 652

t 688972

407 14
r38 90r
373 599

258 57 I
98 937
206 516

958 612

755 269

Tillgflngar
Omsiittnin gstillgin gar
Varulager m m
Handelsvaror

Kortfristi ga fordrin gar
Kundfordringar
Ovri ga kortfristi ga fordrin gar
Forutbetalda kostnader och upplupna intZikter

9 927

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Balanserat kapital
Arets resultat
AndamAlsbest2imda medel/fonderingar

Kortfristiga skulder
Leverantorsskulder
Skatteskulder
Ovriga kortfristi ga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter

Summa eget kapital och skulder

l0

| 878226

I

2 823 878

3 008 265

319 293

I

al

t'

\,/
/t\
)

l

Open Doors Sverige

r0(r6)

802439-9845

Noter
Not

I

Redovisnings- och vrirderingsprinciper

Arsredovisningen har upprattats med titlZimpning av Arsredovisningslagen (1995:1 554) och
BFNAR20l 2: I Arsredovisning och koncernredovisning (K3).

Resultatriikningen
Fun ktion s ind el a d

re s ultutr cikn in g

Foren in gen anvdnder funkti on s ide lad resu ltatr2ikn

i

n

g.

Verksumhetsinttikter
Endast det inflode av ekonomiska lordelar som loreningen erhAllit eller kommer att
erhilla for egen riikning redovisas som intiikt. IntZikter viirderas. om inget siirskilt
anges nedan, till verkliga viirdet av det som erh&llits eller kommer att erhflllas.
Nedan beskrivs, flor respektive intZiktspost, niir intiiktsredovisning sker.

Medlemsavgifter
Med lem savgi fter om fattar i nbetal n i n gar flor m ed lem skap i foren i n gen.
Medlemsavgifter redovisas vid inbetalning fr6n medlemmen och intaiktsredovisas
over den tidsperiod som avses.

Gflvor och bidrag
En transaktion i vilken loreningen tar emot en tillg6ng eller en tjiinst som har ett
viirde utan att ge tillbaka motsvarande viirde i utbyte iir en gAva eller ett erhAllet
bidrag. Om tillgflngen eller tjiinsten erhAlls dZirfor att organisationen uppfyllt eller
kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att
iterbetala till motparten om villkoren inte uppf,,lls. Zir det ett erhAllet bidrag. Ar det
inget bidrag 2ir det en giva.

Givor
Givor redovisas enligt huvudregeln som intiikt niir de erh6lls. En gAva

som

intiiktsforts redovisas antingen som en tillg6ng eller en kostnad beroende pA om
givan forbrukas direkt eller inte. Givor som organisationen avser att stadigvarande
bruka i verksamheten redovisas som anlZiggningstillgAngar. Ovriga givor. som inte
fbrbrukats, redovisas som omsdttningstillgingar. G6vor vdrderas enligt huvudregeln
till verkligt vZirde.
I de fall loreningen liimnat en ersdttning for att erh6lla givan minskas gAvans viirde
med erszittningen.
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Bidrag
Bidrag redovisas som intiikt n2ir villkoren lor att erhilla bidraget har uppfyllts.
Erhillna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren for att erh6tla bidraget
uppfylls. Bidrag som erhillits for att tiicka vissa kostnader (t.ex. for administration)
redovisas samma riikenskaps6r som den kostnad bidraget iir avsett att tiicka. Bidrag
som hiinfor sig till en anliiggningstillging minskar anskaffningsviirdet. Erhillna
bidrag viirderas till det verkliga vzirdet av den tillg6ng som organisationen fAtt eller
kommer att f6.

Nettoomsilttning
Intiikt vid forsZiljning av varor och diinster redovisas normalt vid
n i n gsti I lftil I et.

{-orsiilj

Ersiittningar till anstillda
Lopande ersZittningar till anstiillda i form av loner. sociala avgifter och liknande
kostnadsfors i takt med att de anstiillda utfor tjiinster. Eftersom alla
pensionsforpliktelser klassificerats som avgiftsbestiimda redovisas en kostnad det flr
pensionen tjiinas in.

Inkomstskatt
Foreningen 2ir befriad fr6n inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den
uppfyl ler kraven som sam h2il sny,tti g en I i gt skattel agstiftn ingen.
I

Balansrrikningen

Tillgingar, skulder och avsiittningar vrirderas till anskaffningsviirde om inget annat
anges nedan.

Varulager
Handelsvaror vdrderas. med tilliimpning av forst-in forst-ut-principen.
av an skaffn i n gsviirdet o ch netto lorsii lj n i n gsviirdet p 6 ba an sdagen.

till

det liigsta

I

Andamilsbestiimda medel
I posten Andamilsbestiimda medel i eget kapital redovisas iinnu inte florbrukade
2indamAlsbestamda medel. Se Ziven egetkapitalnoten.

givor och andra

Skuld frir beslutade ej uttretalda bidrag
I de fall l.oreningen fattat beslut om utbetalning av bidrag/anslag/st6d och meddelat
mottagaren men inte verkst2illt utbetalningen redovisas detta belopp som en skuld.
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Avsiittningar
En avsiittning redovisas niir foreningen har forpliktelser som dr hiinforliga till
riikenskaps6ret eller tidigare riikenskaps6r och som pA balansdagen 2ir siikra eller
sannolika till sin forekomst men ovissa till belopp eller till den tidpunkt di de skall
infrias. Avsiittningar vdrderas till den basta uppskattningen av det belopp som
kommer att behdva erl2iggas.

Omriikning av utlilndsk valuta
Fordringar och skulder i utliindsk valuta vdrderas
vdxelkursen pf, balansdagen.

Not

2

till

balansdagskurs. vilket

Zir

Upplysningar om ideellt arbete

ODSE har under 6ret haft hjzilp av 9 volontdrer som utfcirl administrativa sysslor vid kontoret samt hjzilpt

vid ett par event. Totalt2Tl timmar, vilket iir ca23 timlmdn.

till

Under l0-6rsjubileum hade vi I l5 volontdrer som arbetade 345 timmar under en helg.
Dessutom har vi haft 20 akiva civersdttare som arbetat 300 timmar, vilket iir 25 timlmin. Totalt innebdr
detta att 44 personer medverkat till en insats pi 9l 6 timmar ,l6 timmen.

Not

3

Uppskattningar och bediimningar

Uppskattningar och bedomningar utvdrderas l6pande under 6ret och baseras pi
historisk erfarenhet och faktorer. inklusive forviintningar pi framtida hZindelser som
anses rimliga under rfldande forh6llanden. Inga uppskattningar i samband med Arets
bokslut bedoms viisentligt kunna piverka redovisat vdrde av tillg6ngar och skulder.

Not

4

Givor
20

Gdv

or

re dov

is

ade i

Fria gAvor

6ronmiirkta g6vor
Summa

re

I

sul t atr cikni n ge n

9 454 s3

8

20t7

r

I 567 363

l 5r5907

l0

970

I 888563

438

lt

455 926
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Liiner, andra ers:ittningar och sociala kostnader
2017

201 8
Me de lanlale I

anstrillda

Kvinnor
Miin
Totalt medelantal

anstZil lda

6

6

5

J

1t

9

I medelantalet anstiillda ingir inte anstiillda som uppburit erszittning som understiger ett halvt
prisbasbelopp 22 750 kr (22 400 kr). Detta har giorts rned stod av BFNAR 2006:l I .
Kdnsfordelning i styrelse och bland ledande
be./'attningshavare

Styrelseledamoter p6 balansdasen

Kvinnor

J

2

M2in

5

6

Totalt

8

8

3

J

2

J

5

6

528 595
3 613 524

461 005
3 046 314

4 142 137

3 507 339

A ntal ledande befattn
Miin
Kvinnor

in gshavare pA bal an sda gen

Totalt

Loner aryoden och andra ersr)ttningar:
Generalsekreteraren
Ovriga anst2illda

Arbetsmarknadsbidrag
Pensionskostnader och andra sociala avgifter
Pensionskostnader exkl. siirskild loneskatt
Andra sociala avgifter enligt lag och avtal

365 178

2.25 651

I

t 426755
1

179289

I 404940

79t 933

Av pensionskostnaderna avser I 33 tkr (39 tkr) organisationens generalsekreterare, den stora
foriindringen mot fg 6r beror pA retroaktiva avgifter fi'6n Collectum.

)
)

,i

/

[---.
\r
j'.-

-t

\

'

Open Doors Sverige
802439-9845

Not

6

14(16)

Operationella leasingavtal - leasetagare
201 8

2017

Fdrfallertill betalning inom ett 6r

238 755

223 892

Under peri oden kostnadsforda leasi n gavgi fter

238 7s5

223 892

Kostnadsl'orda leasingavgifter uppgir

till239 tkr (234 tkr)

Framtida minimileaseavgifter som ska erliiggas avseende icke
uppsiign ingsbara leasingavtal

:

Open Doors hyr en lokal som hyrs ut som foretagslokal. Enligt avtal loper hyresperioden ti I lsvidare
med 9 minaders uppsiigningstid.

Not

7

Riinteintiikter och rf,ntekostnader
201 8

Ovriga r2inteintiikter och liknande resultatposter
Summa
Ovri ga riintekostnader och

Summa

Ii

knande resu ltatposter

2017

3 857
0

3 857

-962

-855

-962

3 002
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Not 8

Varulager

Ingiende ackumulerat varde lagret
Inkop
Forsiiljningar
Utgiende ackum u lerat

Not 9

an

skaffn

i

n

gsviirde pA I ager

2018-12-3t

2017-12-3t

258 541

166 I t0
211 656

86

4t6

-r00

120

-|9

225

244 837

258 54t

201 8

2017

Fiirutbetalda kostnader och u pplu pna intiikter

Forutbetalda kostnader
Fdrutbetalda hyror

5t

19 897

l9

Summa

7t

525

73 261

201 8

2017

535 275
168 r83

392 681

Upplupna sociala avgifter

Ovriga poster

255 r 53

239 208

Summa

958

755 269

Not 10

628

53 373
888

Upplupna kostnader och fiirutbetalda in tiikter

Semesterloner

61

r23 380

r
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\
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Anders Ramstrand

Soren Sk6rsjd

Jacob Rudenstrand

1

A.,.

.fit

,// ,/,,/. /

\ --z
.-, j
Anna-Cai(a Soderber"

Annette Sunesson

Ida 6rnberg

Vflr revisionsberiittelse har liirnnats

.

0hrlings PricewaterhouseCoopers AB

'.

.l;I.
\.

Maria Hedlund
Auktoriserad revisor
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Anders Soderberg
Ordlorande

Anders Ramstrand

Soren Skirsjo

Jacob Rudenstrand

Annette Sunesson

Anna-Caisa Soderberg

David Lorner

Ida Ornberg
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revisionsberzittelse har lzimnats

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Hedlund
Auktoriserad revisor
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Anders Soderberg

Anders Ramstrand

Ordfcirande

Sorcn Skirsjo

Jacob Rudenstrand

Annette Sunesson

Anna-Caisa Soderberg

David l.orner

Ida Ornberg
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revisionsberrittelse har kimnats

Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

Maria Hedlund
Auktoriserad revisor
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Revisionsberettelse
Till irsmcitet i Open Doors Sverige, org.nr Boz439-9845

Rapport om flrsredovisningen
Uttalanden
Vi har utftirt en revision av &rsredovisnir.rgen frir Open Doors Sverige frjr ir zor8.
Enligt vtir uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet med flrsredovisningslagen och ger en i alla
vdsentliga avseenden rdttvisande bild av frireningens finansiella stdllning per den 3r december zor8 och av dess
finansiella resultat fiir &ret enligt Arsredovisningslagen. Fdn,altningsberdttelsen dr frirenlig med
Arsredovisningens dvriga delar.

Grundfor uttalanden
Vi har utftjrt revisionen enliS International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Virl
ansvar enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Reursorns onsyor. Vi dr oberoende i firh&llande ti]]
ftireningen enligt god revisorssed i Sverige och har i riwigt fullgjoft viirl yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillriickliga och dndamfllsenliga som grund fiir vira uttalanden.

Styrelsens znsuzr
Det 5r styrelsen som har ansvaret ftir att Srsredovisningen upprdttas och att den ger en rdttvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven frir den interna kontroll som den bedcimer dr ncidvindig ftir alt
uppriitta en Arsredovisning som inte innehlller nAgra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller p& fel.

Vid upprdttandet av iirsredovisningen ansvarar styrelsen fcir bedrimningen av fdreningens ftirmziga att fortsetta
verksamheten. De upplyser, ndr sii 2ir tilliimpligt, om frjrhflllanden som kan piverka fcirm8gan att foftsatta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte onr
styrelsen avser att likvidera ftireningen, upphcira med verksamheten eller inte har nigot realistiskt alternativ till
att grira nigot av detta.

Reufsorns ansuar
Vlra mfll dr att uppni

en rimlig grad av sdkerhet om huruvida irsredovisningen som helhet inte inneh8ller nAgra
vdsentliga felakigheter, vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller p& fel, och att ldn.rna en revisionsberdttelse
som innehiiiler viira uttalanden. Rimlig sdkerhet dr en hiig grad av sdkerhet, men dr ingen garanti f<ir att en
revision som utftirs enligt ISa och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka en vhsentlig felaktighet
om en sidan finns. Felaktigheter kan uppsti pi grund av oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan ftirvdntas pAverka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i
Srsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISa anvdnder vi professionellt omdrime och har en professionellt skeptisk instdllning
under hela revisionen. Dessutonr:

.

.
o
.

identifierar och bediimer vi riskerna ftir vdsentliga felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror
pii oegentligheter eller pA fel, utfonnar och utfijr granskningsiitgdrder bland annat utifrin dessa risker
och inhdmtar revisionsbevis som dr tillrdckliga och dndamilsenliga f<ir att utgcira en grund ftir vira
uttalanden. Risken fcir att inte upptdcka en vhsentlig felaktighet till fiiljd av oegentligheter iir hrigre dn fcir
en vdsentlig felaktighet som beror pA fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
f<irfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig information eller SsidosIttande av intern korrtroll.
skaffar vi oss en frirstAelse av den del av ltireningens interna kontroll som har betydelse f<ir vir revision
f<ir att utforma gransknings&tgdrder som dr ldmpliga med hdnsyn till omstdndigheterna, r.nen inte fiir att
uttala oss on.r effektiviteten i den interna kontrollen.
utviirderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i sty,relsens
uppskattningar i redovisningen och tillh<irande upplysningar.
drar vi en slutsats om ldmpligheten i att styrelsen anvdnder antagandet on'r for.tsatt drift vid upprdttandet
av Arsredovisningen. Vi drar ocksA en slutsats, med grund i de inhdmtade revisionsbevisen, om huruvida
det finns nfigon vdsentlig osdkerhetsfaktor som avser s&dana hdndelser eller ftirh&llanden som kan leda
till betydande tvivel om fireningens ftirmtiga att fortsatta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det

II
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finns en vdsentlig osdkerhetsfaktor, m&ste vi i revisionsberdttelsen fista uppmdrksarnheten p3
upplysningarna i Srsredovisningen om den vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sndana upplysningar
dr otillrdckliga, modifiera uttalandet om irsredovisningen. VAra slutsatser baseras pfl de revisionsbevis
som inhdmtas fram till datumet fcir revisionsberiittelsen. Dock kan framtida hdndelser eller frirhillanden
gcira att en fcirening inte ldngre kan for-tsdtta verksamheten.
utviirderarvi den iivergripande presentationen, strukturen och innehflllet i irsredovisningen, dziribland
upplysningarna, och om &rsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och hdndelserna pii
ett satt som ger en rdttvisande bild.

Vi mAste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
fcir den. Vi miste ocksfl informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland de betydande brister
i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar
Uttalande
Utciver vir revision av lrsredovisningen har vi dven utfcirt en revision av styrelsens f<irvaltning fdr Open Doors
Sverige fcir &r zor8.

Vi tillstyrker att fiireningsstiimman beviljar sry'relsens ledamciter och generalsekreteraren ansvarsfrihet fiir
rdkenskapsiret.

Grundfor uttalande
Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. V&rt ansvar enliS denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Reuisorns ansuar. Vi dr oberoende i fijrhAllande till frjreningen enliS god revisorssed i Sverige och har i civrigt

fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enliS

dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillrdckliga och lndamilsenliga som grund f6r
Sty r elsens

o

ch

g

vlrt uttalande.

ener als ekr eter ar ens ansu ar

Det dr styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret fiir fiirvaltningen.

Reuisorns ensuar

Virt mril betr6ffande

revisionen av ftirvaltningen, och ddrmed viirt uttalande om ansvarsfrihet, dr att inhdmta
revisionsbevis fcir att med en rimlig grad av sdkerhet kunna bedtjma om nAgon styrelseledamot eller
generalsekreteraren i nigot vdsentligt avseende fiiretagit nigon ltgdrd eller gjorl sig skyldig till nAgon
fd rsumm else som kan f6ranleda ersdttningssklrldighet mot ftireningen.

Rimlig sdkerhet 1r en hrig grad av sdkerhet, men ingen garanti frjr att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptdcka itgdrder eller fdrsummelser som kan frjranleda
ersdttningsskyldighet mot fiireningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder vi professionellt omdijme och har en
professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av fcirvaltningen grundar sig frlmst pii
revisionen av riikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsfltgdrder som utfdrs baseras pfl vflr professioneila
bedcimning med utg&ngspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebdr att vi fokuserar granskningen p& sidana
itgdrder, omrlden och ftjrhAl]anden som dr vdsentliga fir verksamheten och dlr avsteg och rivertrddelser skulle
ha sdrskild betydelse fbr fiireningens situation. Vi gAr igenom och pr6var fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
Atgeirder och andra frjrh&llanden som dr relevanta ftjr vArt uttalande otn atrsvarsfrihet.

drebro den z4 mars 2019
Ohrlings PricewaterhouseCoopers AB

.--'Maria Hedlund
Auktoriserad revisor
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