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Styrelsen for Demokrati for barns framtid DBF avger hiirmed irsredovisning for
riikenskapsiret lll - 31112 2015

Fiirvaltnin gsberiittelse

Verksamhet
Demokrati fdr barns framtid (DBF) bildades 2010 i Visby.
DBF Visby arbetar tillsammans med Riidda Barnen och Roda Korset med integration
pi Gotland. Verksamheten gir ut pi att ge invandrarungdomar en aktiv fritid och att
skapa naturliga motesplatser mellan olika grupper i samhiillet.

Under 2015 har tv6 stdne projekt bedrivits: "Ungdomar skapar mingkulturell musik och
dans" som finansierats av MUCF (f d Ungdomsstyrelsen) och "Integrationscenter f<ir barn
pi Gotland" finansierat av Allmiinna Arvsfonden. BAda projekten fortsiitter 2016.

Sj?ilvstiindiga systerorganisationer finns i Lund, Malung-Siilen, Orebro, Hallstahammar,
Nonkoping, Alvsbyn och Ludvika. Under 2015 har ydie, vaggeryd och Jdnkdping
tillkommit. De har egen styrelse, egen ekonomi och egna aktiviteter.

I mai genomfordes en en resa till Hallstahammar, i.juni ett sommarliiger och fotbollscup
pA Gotland, i augusti en resa till Malmo och under hosten resor till Jonkoping och Ydre
med barn och vuxna.

Verksamhet i Burundi
DBF har ett samarbete med med den burundiska organisationen DAJBU, development for youth
future in Burundi, som arbetar med att framjademokratiska viirderingar i Burundi.
DBF:s verksamhet iir fr?imst inriktad mot Vugizo, en av de fattigaste kommunerna i Burundi.
Under 2015 har DBF bland annat hjiilpt till med ett skolhus i Vugizo och st6ttat
barn med skolavgifter och skolmaterial.Bidragsgivare till dessa projekt iir Katolska forsamlingen
i Visby och ett antal privatpersoner.
Man har vidare tilldelat ett antal barn pi olika orter en svensk fadder som ger regelbundna bidrag.

Viisentliga hiindelser under riikenskapsfl ret
Under 2015 har inga resor till Burundi genomfdrts forutom december 2014 - jantari 2015.
situationen i Burundi iir svir och landet iir pfl griinsen till inbdrdeskrig.
Projektet "Ungdomar skapar m6ngkulturell musik och dans" finansierat av MUCF
(f d ungdomsstyrelsen) l6pte januari - juni och fortsiitter under 2016.
Projektet "Integrationscenter for barn pi Gotland" finansieras av Allm?inna Arvsfonden
och drivs i samarbete med Korpen och Riidda Barnen. Projektet startade i jm:uari 2015,
omfattar tre 5r och fortsiitter 2016.

Mera information finns i verksamhetsberiittelsen och pi vir hemsida demokratiforbarnsframtid.se.

Fiirvaltning
Styrelsen har bestitt av 8 ordinarie ledamoter och en generalsekreterare.
Styrelsen har haft regelbundna mdten. Diirutover finns en styrgrupp ftr projekt Integrationscenter
ftr barn pi Gotland med representanter f6r Korpen och R?idda Barnen. /'/e1
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Fiirslag till resultatdisposition

Till irsstdmmans forfosande stir:

Balanserat resultat
Arets resultat

Styrelsen fdreslir aff:

I ny riikning balanseras

74 31"0 kr
-3 959 kr
70 351 k.

70 351 kr
70 351 kr

Betrriffande fdreningens resultat och strillning hdnvisas till efterJbljande resultat- och

b alansr dlcningar s amt t ill dggsupply sningar.

Resultatriikning
Belopp i kr Not 201 5 2014

Verksamhetsintiikter
Medlemsintiikter
Insamlade medel och s6vor
Fdrsiilj ningsintiikter
Verksamhetsbidrag
B idrag fadderverksamhet
Summa r or e I s ens int rikt er

Personalkostnader

Ovriga verksamhetskostnader
Liigerkostnader, resor fdr utbyte
DAJBU fadderverksamhet
Resa till Burundi
Stdd till DAJBU och barn i Burundi
Barnaktiviteter (2015 projekt se nedan)
Projekt Integration av barn pi Gotland
Projekt Ungdomar skapar musik och dans

Inkdpskostnad silda varor
Administrationsko stnader

Summa v erks amhets ko stnader

Summa r or e I s e ko s tn ad er

Riirelseresultat

Resultat frin finansiella investeringar
Riinteintiikter

A.rets resultat

3 820
61 904

1 050
| 614 499

13 900

4 6s0
66 787

21 600
579 704

19 200
I 69s 173

-659 504

-r94 879
-r9 400
-9 334

-84 63r
0

-s80 44s
-98 673

-s2 499

691 941

-t33 446

-104 479
-24 629
-76 957
-94 165

-93 960
0

-45 582
-1r 760
-74 402

-1 039 861

-1 699 36s

-4 I92

^aa

-szs 934

-6s9 380

32 561

438

-3 959 32999
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Balansriikni
Belopp i kr 201 5-1 2-3 I 2014-12-31

Tillgflngar

Omsiittnin gstill gfl ngar

Kortfristiga ford ringar
Forutbetalda kostnader och upplupna inttikter
Ovriga fordringar

Kassa och bank

Summa tillgflngar

31 758
r7 865
94 373

31 758

612 514

112238

212 492

644 272 324 730

Balansriikning
Belopp i kr Not 20r 5-1 2-3 I 2014-12-31

Eget kapital, avsiittningar och skulder

Eget kapital 3

Fritt eget kapital
Balanserat resultat
Arets resultat

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och forutbetalda intiikter
Ovriga kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

74 310
-3 959

41 311
32 999

70 351 74 3r0

21 705
228 715

38 768
535 153

573 921

644 272

250 420

324 730

Stiillda siikerheter och ansvarsfiirbindelser
Belopp i kr 201 5-r2-3 I 2014-12-31

Stiillda siikerheter

Ansvarsftirbindelser

L

Inga

Inga

Inga

Inga

,\
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Tilliiggsupplysningar

Redovisningsprinciper

Arsredovisningen iir uppriittad enligl Arsredovisningslagen och Bokftiringsniimndens allmlnna rid
avseende ideella foreningar.
Redovisningsprinciperna har ej fdrtindrats i forh6llande till ftreg6ende 6r.

Viirderingsprinciper
Tillgflngar och skulder har vZirderats till anskaffiringsviirden om inget annat anges nedan.

Not 1 Verksamhetsbidrag
Belopp i kr 201 5 2014

Ungdomsstyrelsen utbetalt 391 880 2014 varuv
212 852 forts till 2015

Allmiinna Arvsfonden
Region Gotland
Skandia

NBV Uppsala Gotland
Stiftelsen Karin och Ernst August B6ngs minne

Riidda Barnen Gotland
Katolska fdrsamlingen i Visby
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Gotlands FN-forening/distrikt
Konung Gustav V:s minnesfond
Konungens jubileumsfond

Visby Barnkrubba
Fritidsforum
ICA Maxi i Visby
Lundstr<ims stiftelse
Kontaktniitet Riks
Ragnar o Lydia Nilssons stiftelse
0vriga

Not 2 Personalkostnader

2r2 852
I 111 000

82 07r
2s 000

84 576

45 000

44 000

10 000

179 028

65 200
32 000

75 590

43 000

15 000

8 000

50 000

30 000

20 000

9 300

20 000

10 000

7 086
5 000

10 s00
| 614 499 579 704

Belopp i kr 201 5 2014
Loner och andra ersflttningar
Pensionskostnader enligt avtal
Ovriga sociala kostnader

Erslttning fdr nystartsj obb

Mede
Samtl

L

738 9s6
t9 569

207 638
-306 659

r74 700
6 449

54 412
-r02 lrs

6s9 s04
lantalet anstiillda iir 3 personer,Z mdn och 1 kvinna. Foregiende 6Lr 1 man

r33 446

iga personalkostnader hor till projekten Ungdomar skapar mingkulturell musik och dans 
O
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och Integrationscenter flor barn land.Got

tal
f'

Not 3 Ftiriindrinsar i
Fritt eget

kapital

Belopp vid 6rets inging
Arets resultat

Belopp vid irets utging 70 351 70 3s1

74 310
-3 959

74 3r0
-3 959
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Revisionsberdttelse

Till foteningsstimman i Demokrati for barns ftamtid DBF
org.nr 802451.-1.365

Rappott om irstedovisningen
Vi har utfott en revision av itstedovisningen for Demokrai for barns framtid DBF for in 20L5.

S*ynelsens an$var fiin SrsredovEsm$ngem
Det dr styrelsen som har ansvaret f6r att uppratta en irsredovisning som ger en rittvisande bild enligt
irsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedomer dr nodvdndig for att uppritta en

irsredovisning som inte innehiller vdsentliga felaktighetet, vate sig dessa berot pi oegendigheter eller pi
fel.

Revisonns an$war
Vart ansvar ar att uttala oss om itstedovisningen pi grundval av vhr revision. Vi har utfort revisionen
enligt International Standards on Auditing och god tevisionssed i Sverige. Dessa standardet krivet att vi
foljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor tevisionen for ^tt uppni dmlig sikerhet 

^tt
fu stedovisningen inte innehiller vdsentliga felaktiglleter.

En revision innefattar att genom olika itgdrder inhamta revisionsbevis om belopp och annan information i
irstedovisningen. Revisom vdljer vilka htgfuder som ska utfotas, bland annat genom att bedoma riskerna
fot visendiga felaktighetet i i,tsredovisningen, vare sig dessa beror pi oegentlighetet ellet pn fel. Vid denna
riskbedomning beaktar tevisorn de delar av den interna kontrollen som ir relevanta for hur foreningen
upprattar irsredovisningen fot att ge en rdtwisande bild i syfte att utforma granskningsitgdrder som ir
dndamilsenliga med hdnsyn till omstdndigheterfla, men inte i syfte att gora ett uttalande om effektiviteten i.

foreningens intetna kontroll. En revision innef.attar ocksi en utvdrdering av andamhlsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anvdnts och av dmligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utverdering av den overgdpande presentationen i irsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ar rillt;sffinu och andamilsenliqa som grund for vina
uttalanden.

Lekmannarevisorn har inte granskat enligt Intemational Standards on Auditing utan enligt god sed for
detta slag av gtanskning.

l!ttalanden
Enligt vir uppfattning har itstedovisningen upprittats i enlighet med irsredovisningslagen och ger en i
alla vdsendiga avseenden tittvisande bild av foreningens finansiella stillning per den 31 decembet 20L5
och av dess finansiella resultat fot hret enligt irsredovisningslagen. Forvaltningsberdttelsen dr forenlig med
irsredovisningens ovriga delar.

I
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Rappott om andra krav enligt lagar och andra forfattningar samt stadgar
Utover vit revision av itstedovisningen har vi dven reviderat stytelsens forvaltning for Dembkratt for
barns ftamtid DBF for ht 2015.

StXlrelsems ams\rar
Det dr styrelsen som har ansvaret for forvaltninqen.

Rewlsorns ams\rar
Virt ansvar ar attmed rimlig sdkethetwttala oss om forvaltningen pi grundval av vhr revision. Vi har
utfot tevisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag for vhtt uttalande om ansvarsfrihet har vi utovet vir revision av itstedovisningen gtanskat
vdsendiga beslut, htgarder och fothillanden i foreningen for att kunna bedoma om nigon styrelseledamot
hat fotetagit nigon b'tgard eller gjort sig slcyldig till forsummelse som kan foranleda ersiltningsskyldighet.

Vi anser att de revisionsbevis vi hat inhdmtat dx rillrdckfiga och ri.ndamilsenliga som grund f6r vhrt
uttalande.

llttalande
Vi tillstyrket att foreningsstdmman beviljar styrelsens ledamoter ansvarsfrihet for rdkenskapsiret.

ut
Visby den '/S ZAt t-

Tote Karlstrom
Godkind revisor

Peter Herthelius
Lekmannarevisor
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