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Förvaltningsberättelse 
 
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Life Support Foundation, 802477-9061, får härmed avge årsredo-
visning för 2017-01-01 - 2017-12-31, stiftelsens fjärde räkenskapsår. Samtliga belopp i SEK om inte annat 
anges. 
 
 

Allmänt om verksamheten 
 
Life Support Foundation är en internationellt verksam och oberoende medicinsk insamlingsstiftelse med 
syfte att minska dödligheten till följd av akut livshotande hälsotillstånd i låginkomstländer genom 
förbättrad tillgång och kvalitet av grundläggande, men avgörande livräddande insatser. 
Stiftelseförordnandet signerades 130828 av stiftarna Tim Baker, Lars Irestedt, Henrik Jörnvall och Berith 
Tingåker. Efter bildande och registrering påbörjade stiftelsen 131010 sin verksamhet. 
 
Under räkenskapsåret har stiftelsen samlat in medel om 740 667 och styrelsen har beviljat anslag om 
558 854. Av beviljade anslag 2017 har 359 638 betalats ut fram till 161231, samt till samma datum 127 774 
från anslag beviljade 2016. Samtliga utbetalade medel har slutredovisats innan kalenderårets utgång. En 
del beviljade anslag har delvis återbetalats till följd av annan finansiering eller lägre kostnad än 
budgeterat. 
 

Sammanfattning i tabellform 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Privatpersoner 170 567

Företag 479 260

Organisationer 90 840

Totalt: 740 667

Gåvor och bidrag

Ändamålskostnader 749 424 88.1%

Administration 99 718 11.7%

Insamlingskostnader 1 346 0.2%

Totalt: 850 487 100.0%

Kostnader
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Verksamhetsberättelse 
 
Vi kan, liksom tidigare år, se tillbaka på ett mycket produktivt 2017 med en mängd aktiviteter inom 
stiftelsens huvudsakliga fokusområden: utbildning, forskning, utbyten till & från låginkomstländer, 
utrustning, samt att befrämja anestesi, intensiv- och akutsjukvård. De flesta aktiviteterna har ägt rum på 
flera sjukhus i Dar es Saalam, Tanzania samt Karolinska Universitetssjukhuset (KS), Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus (ALB), Danderyds Sjukhus (DS) och Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Vi har också 
fortsatt våra aktiviteter vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi. 
 
Vården har förbättrats och liv har räddats under 2017. Mödradödligheten har minskat med 75 dödsfall 

per år på sjukhusen i Dar es Salaam under de senaste två åren, enligt lokal statistik.  

Eva Shanga är nu färdigutbildad narkosläkare. Att uppmuntra till att satsa på anestesi hör till våra 

prioriteringar och Eva kommer snart att få sällskap av ytterligare 38 nya specialister på sjukhusen i 

Tanzania.  

En annan höjdpunkt under 2017 var den första nationella konferensen någonsin inom anestesi och 

intensivvård i Malawi i augusti. Detta var ett viktigt steg i ett land med endast fyra narkosläkare, där 

mödra- och spädbarnsdödligheten är hög och medellivslängden låg. 

 
Utbildning 
 

• En kurs i VSDT, Vital Signs Directed Therapy, vid Muhimbili National Hospital i Dar es Salaam i 
januari, med 82 deltagare.  

SATA 2017, ytterligare två svenska föreläsare 20 000.00

Uppföljning Dar es Salaam 15 000.00

Forskning, CRISPOS 15 736.19

Malawian Anaesthesia Conference 2017 77 000.00

Utbyten till Sverige, pediatrik 52 400.00

Böcker från AAGBI 15 000.00

Local Project Administrators till Malawikonferens 25 000.00

Konferens, WFSICCM 37 500.00

Utbyte till Sverige från Sinza och Amana 32 000.00

Forskning, CRISPOS 89 065.18

Forskningskurser, Blaise Pascal Furaha 2 500.00

Pediatrikkurs och workshop 56 000.00

Vetenskaplig utvärdering av pediatriska insatser 30 000.00

Forskning, CRISPOS 6 669.68

Critical Care Training/Workshop at Queen Elisabeth 8 900.00

Critical Care Certification at Queen Elisabeth 4 000.00

Resource Room at Queen Elisabeth 1 500.00

Forskningsprojekt Predictors of poor outcome at QE 3 083.00

SATA 2018, två svenska föreläsare 26 500.00

SATA 2018, tio tanzaniska deltagare 9 000.00

Utbyte till Sverige, Eva Shanga och Paul Masua 32 000.00

Totalt: 558 854

Beviljade anslag
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• En kurs i obstetrisk anestesi och obstetrisk akutsjukvård vid Amana Hospital i Dar es Salaam i 
maj, med 30 deltagare. 

• En orienteringsdag i Stockholm i februari med 13 deltagare som är intresserade av att engagera 
sig i Life Support Foundations arbete.  

• Startat en IVA-arbetsgrupp på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i 
Blantyre, Malawi. Seminarier varje vecka för IVA-sjuksköterskor.  

• Föreläsningar av Tim Baker för medicinska studenter vid College of Medicine, COM, Blantyre, 
Malawi i maj och oktober.  

• Föreläsningar inom anestesi och intensivvård till team som arbetar i Kagera och i Lindi/Mtwara 
i Tanzania. 
 
Totalt har nu 688 personer gått Life Support Foundations kurser på plats i låginkomstländer.  

 
Utbyten 
 

• Fyra utbyten för personal inom pediatrisk och neonatal akut- och intensivvård i maj, vid 
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna, i samarbete med Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus. De två sjuksköterskorna och de två blivande läkarna kom från Muhimbili National 
Hospital i Dar es Salaam.  

• Två utbyten inom akut förlossningsvård i augusti, till BB Stockholm och Kvinnokliniken, 
Danderyds sjukhus, för en obstetriker från Sinza Hospital och en barnmorska från Amana 
Hospital i Dar es Salaam. 

 
Stödjande/strukturella aktiviteter 
 

• Fullföljt stödet till Dr Eva Shangas utbildning. Shanga har nu tagit sin examen och arbetar som 
den första och enda specialisten inom anestesi och intensivvård vid Temeke Regional Hospital i 
Dar es Salaam.  

• Framgångsrikt påverkansarbete för fler läkare inom anestesi och intensivvård i Tanzania. Inom 
de närmaste tre åren kommer antalet specialister att vara över 50.  

• Faciliterat intensivvårdssjuksköterskan Zione Bandas magisterexamen vid Kamuzu College of 
Nursing i Malawi. Utbildningen har sponsrats av EDUF.  

• Bistått med forskningsprojektstöd till Fred Tembo och Lukansola Makubula, blivande 
anestesiläkare, i Dar es Salaam.  

• Föreläsningar och workshops av tre delegater från Life Support Foundation vid den fjärde 
konferensen för Society of Anesthesiologists of Tanzania (SATA) i maj.  

• Ekonomiskt stöd till tio anestesisjuksköterskor från sjukhus i landsbygdsområden i Tanzanias 
och tre sjuksköterskor och en läkare från Malawi, för deltagande i SATA-konferensen.  

• Stöd till den första nationella konferensen inom anestesi och intensivvård i Malawi i augusti, med 
85 deltagare från olika deltar av landet. Föreläsningar och seminarier av tre delegater från Life 
Support Foundation.  

• Sponsrat tre delegater, våra projektkoordinatorer i Tanzania, så att de kunde delta i konferensen 
i Malawi. Det var ett utmärkt forum för att diskutera liknande utmaningar i de två länderna.  

• Inlett ett internationellt samarbete för att stödja malawisk anestesi och intensivvård. 

 
Utrustning 
 

• Delat ut 200 handböcker inom anestesi och akutmedicin och 200 USB-minnen fyllda med 
läromedel, till läkare och sjuksköterskor i Tanzania. Delade ut 30 läroböcker inom anestesi till 
läkarstuderande i Tanzania. Tack till WFSA och AAGBI for deras generösa gåva.  

• Donerat USB-minnen fyllda med läromedel och handböcker inom intensivvård, till alla 
delegater vid den nationella konferensen för anestesi och intensivvård i Malawi.  

• Förmedlat 100 uppsättningar operationskläder till sjukhus i Malawi, donerade av företaget 
Hejco.  

• Förmedlat 18 stetoskop, 15 mobiltelefoner, 32 larynxmasker, syrgasmasker, andningsblåsor och 
övertrycksmanschetter för vätskebehandling till sjukhus i Tanzania. Utrustningen skänktes av 
Thoraxanestesin vid Karolinska Sjukhuset i Solna.  

• Förmedlat utbildningsmaterial för intubationer och hjärt-lungräddning till Muhimbili 
Ortopedic Institute, donerat av Ambu, liksom avancerad andningsutrustning och Ambu-väskor.  
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• Förmedlat 5 laptops, 5 mobiltelefoner, 2 fingerpulsoximetrar, en spis, checklistor, anslagstavlor, 
4 miniräknare, 60 exemplar av en IVA-handbok, fototavlor och gardiner till 
intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital i Blantyre, Malawi. 

 
Forskning 
 

• Startade forskningsprojektet "Critical Illness and Sepsis Prevalence & Outcomes Study” i Malawi. 

CRISPOS kommer att generera ny kunskap inom global intensivvård och kan användas för bättre 

planering inom sjuk- och hälsovård. 

• Presenterade forskningsprojektet CRISPOS vid årskonferensen för College of Medicine, Blantyre, 

Malawi. 

• Tog fram en handbok för sjuksköterskor tillsammans med personal på intensivvårdsavdelningen 

vid Queen Elizabeth Central Hospital. Den innehåller grundläggande information och riktlinjer 

för hantering av livshotande tillstånd. 

• Introducerade riktlinjer för pediatrisk mekanisk ventilation vid intensivvårdsavdelningen, Queen 

Elizabeth Central Hospital.  

• Filip Karlsson, barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Huddinge, genomförde en 

behovsanalys inom vården av svårt sjuka barn vid Muhimbili National Hospital i december. 

Övrigt 

• Införde ett pris till månadens sjuksköterska samt anslagstavlor och akutboxar för att förbättra 
teamwork och organisation på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central Hospital, 
Blantyre.  

• Deltog i årskonferensen för SSAI, Scandinavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care, i 
Malmö i september. Flera medarbetare medverkade i symposiet Critical Conditions in a Global 
Perspective.  

• Dr Tim Baker arbetade kliniskt på intensivvårdsavdelningen vid Queen Elizabeth Central 
Hospital.  

• Informerat om Life Support Foundations arbete vid Huddinge Sjukhus, hos Odd Fellow i 
Kungsträdgården och på Kvinnokliniken Vrinnevisjukhuset i Norrköping. 

• Berith Tingåker och Noomi Lind fortsatte sitt arbete och Gunilla Lööf blev ny medlem i 
ledningsgruppen.  

• Arbetet med nyhetsbrev förbättrades och de publicerades regelbundet till fler mottagare, för att 
effektivt sprida information om vår verksamhet.  

• Arbetet med iGAS, "International Group Assisting SATA" i Tanzania utvecklades tillsammans 
med internationellt verksamma narkosläkare.  

• Avslutade det tvååriga projektet ”Life Support for Mothers and Babies in Dar” som finansierats 
av Kavli Trust. 

• Genomförde organisationsförbättringar och höll en workshop med Bengt Waldemarson och Jan 
Lindsten i december för att sätta riktningen för framtida arbete. 
 

 

Insamlingsverksamhet 
 
Stiftelsen är fristående i sin verksamhet och har inte ingått några formella samarbeten med andra 
organisationer eller erhållit öronmärkta donationer förutom under året avslutat avtal med Kavli Trust 
(projektet ”Saving Lives for Mothers & Babies in Dar es Salaam”) samt anslag från Laerdal Foundation 
till Tim Baker. Däremot finns samarbete med andra organisationer, till exempel Lifebox 
(www.lifebox.org) som tillhandahåller pulsoxymetrar till låginkomstländer. 
 
Insamlingsvägarna har varit riktade äskanden till företag, organisationer samt privatpersoner. Från 
företag och organisationer noteras förutom Kavli Trust, BB Stockholm, kursverksamhet inom Svensk 
Förening för Anestesi och Intensivvård, samt Västberga Ventilationsservice AB; många bidrag initierade 
från personalgrupper inom respektive företag och efter personkännedom av personer aktiva inom Life 
Support Foundation. Organisationer som donerat medel utgörs till största delen av personalgrupper inom 
PMI vid Karolinska Universitetssjukhuset, samt därtill knuten utbildnings/kursverksamhet. Inga riktade 
annonser eller äskanden har utgått i allmän media, och samtliga donationer från privatpersoner har sitt 
ursprung i någon form av personlig kontakt från någon verksam inom Stiftelsen. 2017-12-31 hade 
stiftelsen 69 månadsgivare. Skattepliktig verksamhet saknas i sin helhet inom stiftelsen. 

Kommenterad [L1]: of 
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
 
Resultat och effekter av finansierade aktiviteter är av sin natur svåra att objektifiera. Styrelsen kan 
konstatera att utbetalade medel de facto har använts som aviserat och att delmål satta inom finansierad 
verksamhet har uppfyllts. Det är styrelsens avsikt, liksom finansierad verksamhets, att i större 
utsträckning kunna mäta och kvantifiera gjorda åtgärder och finansierade projekt. Att öka antalet 
månadsgivare är en uttalad ambition för att säkerställa fortsatt finansiering av ingående projekt. 
 
 

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
 
Stiftelsens åtaganden fortgår oförändrat och inkomna ansökningar har behandlats enligt samma rutiner 
som under aktuellt räkenskapsår. Styrelsen bedömer att inga händelser av finansiell, juridisk eller annan 
negativ konsekvens inträffat efter räkenskapsårets utgång. Initierade projekt fortskrider och ytterligare 
har tillkommit. Styrelsen har under inledningen av 2018 arbetat hårt i strukturella och fokusrelaterade 
frågor. En konkret verksamhetsplan för att tydliggöra stiftelsens arbete är under framtagning. 
 
 

Resultat och ställning 
 
Styrelsen ser sig nöjd med beviljade anslag och anser de bidra till stiftelsens ändamål. Vidare bedömer 
den inkomna medel som adekvat och såsom förväntat. Givetvis finns önskemål, och pågående arbete, om 
ytterligare intäkter, men stiftelsen har kunnat bidra/finansiera ett antal projekt såsom avsett. I detta 
tidiga skede av stiftelsens verksamhet kan styrelsen inte uttala sig om framtida utveckling eller budget, 
men den konstaterar att pågående åtgärder (till exempel månadsgivare via autogiro samt riktade 
företagsäskanden) bör garantera fortsatt inflöde av medel. Stiftelsen har under räkenskapsåret mottagit 
totalt tre större bidrag (överstigande SEK 20 000.00) från organisationer och företag. 
 
 

Finansiella instrument 
 
Stiftelsen saknar helt finansiella instrument och alla insamlade medel förvaras på bankkonto innan 
utdelning. Mycket låg finansiell risk förekommer då bankkontot (och med aktuellt saldo om mindre än 
€100 000.00) omfattas av den statliga insättningsgarantin. 
 
 

Anställda 
 
Stiftelsen saknar helt anställda men har under räkenskapsåret anlitat tre personer på konsultbasis för att 
arrangera projekt i Dar es Salaam (Mothers and Babies in Dar, finansierat av Kavli Trust), koordinera 
verksamhet i Sverige, bygga en funktionell hemsida, skapa fundraisingmaterial, och underlätta intern 
kommunikation. All annan verksamhet och funktioner undantaget revisor sker på ideell basis. Kostnaden 
för dessa personer (bokföringsmässigt projektkostnad om 303 596) fördelas 25% till administration 
(75 899) samt 75% ändamålsenlig verksamhet (227 697). 
 
 

Framtida utveckling 
 
Styrelsen konstaterar att verksamheten utvecklats betydligt under året. Befintliga projekt har fortgått och 
ytterligare tillkommit. Styrelsen kommer fortsatt inte tillåta finansiering av stiftelsen från företag med 
verksamhet som står i strid med stiftelsens ändamål, till exempel vapen- eller tobaksindustrin. 
 
 

Miljöinformation 
 
Styrelsen bedömer att stiftelsens verksamhet har ringa eller ingen påverkbar miljöinverkan. 
 
 

Kommenterad [L2]: som adekvata och i enlighet med 
förväntningarna (förslag) 

Kommenterad [L3]: bidra till/finansiera 

Kommenterad [L4]: bankkontot – med ett aktuellt saldo…. 
– omfattas… 

Kommenterad [L5]: fördelas på 25 % till… samt 75 % till… 
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Utländska filialer/regionkontor 
 
Stiftelsen saknar utländska filialer eller regionkontor. Däremot sker mycket av finansierad verksamhet 
utomlands; detta som en naturlig konsekvens av stiftelsens ändamål att främja verksamhet i 
låginkomstländer. 
 
 

Förvaltning 
 
Styrelsen består sedan bildandet och oförändrat under räkenskapsåret av ordförande Tim Baker (född 
1975), kassör och sekreterare Henrik Jörnvall (född 1971), ledamot Lars Irestedt (född 1941), ledamot 
Claes Frostell (född 1952) samt ledamot Berith Tingåker (född 1954). Tim Baker och Henrik Jörnvall är 
gemensamt firmatecknare och attesterar gemensamt samtliga utbetalningar från konto. Samtliga 
utbetalningar sker efter beslut på styrelsemöte, dock med undantag för löpande och oförutsägbara 
utgifter under 5000:-, där firmatecknare i samförstånd kan fatta beslut. Dessa utbetalningar måste dock 
retroaktivt redovisas och godkännas av styrelsen vid nästkommande styrelsemöte. Ingen ersättning har 
utgått till styrelsen. Styrelsen har haft åtta protokollförda styrelsemöten med i genomsnitt 95% av 
styrelsen deltagande (Tim Baker 8 av 8; Henrik Jörnvall 8 av 8; Lars Irestedt 7 av 8; Claes Frostell 7 av 
8; Berith Tingåker 8 av 8). Samtliga styrelsemöten har varit beslutskapabla, och samtliga frånvarande 
ledamöter har i efterhand godkänt vid styrelsemötet tagna beslut. Stiftelsen saknar valberedning och 
kansli; styrelsen ser häri inget behov. Revisor är auktoriserad revisor Hanna Rexhammar vid 
revisionsbyrån Deskjockeys Revision KB. 
 

Bokföring och informationssäkerhet 
 
Bokföring sker i Visma Administration 500 (kontoplan BAS 2014) med integration DataPartner Autogiro. 
Regelbundna säkerhetskopior sker per automatik inbyggd i Visma Administration och samtliga 
bokföringsfiler samt all annan elektronisk dokumentation säkerhetskopieras dagligen till en off-site 
server under egen kontroll via krypterad överföring. Säkerhetskopior verifieras och bekräftas automatiskt 
för att garantera intakt och korrekt kopia. On-site original samt off-site säkerhetskopia lagras på X-RAID 
redundant NAS. 
 

Övrig information 
 
Stiftelsen har fortsatt för avsikt att införskaffa 90-nummer; i dagsläget dock ej prioriterat framför annan 
verksamhet. Hemsidan (www.lifesupportfoundation.org) fungerar som portal för stiftelsens verksamhet. 
Det är styrelsens uttalade ambition att stiftelsens verksamhet skall vara så transparent och offentlig som 
möjligt.  
 
Tack för att du tagit dig tid till att läsa vår årsredovisning! Under de 10 minuter det tagit 
dig har cirka 5 kvinnor dött som en direkt konsekvens av graviditet eller förlossning; 
samtliga 5 i låginkomstländer, ffa Afrika och Sydasien. Globalt gör detta 303 000 kvinnor 
per år – dödsfall som till övervägande del är undvikbara genom enkla åtgärder som Life 
Support Foundation lär ut och befrämjar. Som jämförelse dog totalt 4 kvinnor till följd av 
graviditet eller förlossning i hela Sverige under hela 2015. 
 
Rädda liv – bli månadsgivare! Maila info@lifesupportfoundation.org 
 
Styrelsen Life Support Foundation 180527, Tim Baker, ordförande 
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Dispositioner beträffande vinst eller förlust 
 
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: Belopp i kr 
 
Balanserat resultat 712 664 
Årets resultat -109 820 
Totalt 602 844 
 
Disponeras för balanseras i ny räkning 602 844 
 
Summa 602 844 
 
Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balans-
räkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 

 
Resultaträkning 
 
Belopp i kr Not 170101 160101- 150101- 131010- 
  171231 161231 151231 141231 
 
Rörelsens intäkter 
Insamlade medel 1 740 667 1 021 807 570 438 274 960 
  740 667 1 021 807 570 438 274 960 
Rörelsens kostnader 2 
Ändamålskostnader 3 -749 423 -868 485 -36 283 -141 786 
Insamlingskostnader  -1 346 -22 417 - 11 102 
Administrativakostnader  -99 718 -92 216 - 14 934 -1 559  
Rörelseresultat  -109 820 38 690 508 119 131 615 
 
Resultat från finansiella poster      
Resultat efter finansiella poster  -109 820 38 690 508 119 131 615 
 
Resultat före skatt  -109 820 38 690 508 119 131 615 
 
Årets resultat  -109 820 38 690 508 119 131 615 
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Balansräkning 
 
Belopp i kr Not 171231 161231 151231 141231 
 

TILLGÅNGAR 
Omsättningstillgångar 
Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar  2 000 1 490 850 - 
Övriga fordringar 4 - - 214 400 36 400 
  2 000 1 490 215 250 36 400 
 
Kassa och bank  581 579 711 174 424 721 95 452 
 
Summa omsättningstillgångar  583 579 712 664 639 971 131 852 
 
SUMMA TILLGÅNGAR  583 579 712 664 639 971 131 852 
 

 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 5 

  
Eget kapital vid årets början  678 424 639 734 131 615 - 
Årets resultat  -109 820 38 690 508 119 131 615 
  568 604 678 424 639 734 131 615 
 
Summa eget kapital  568 604 678 424 639 734 131 615 
 
Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder  14 975 34 240 237 237 
  14 975 34 240 237 237 
 
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 583 579 712 664 639 971 131 852 
 

 
 
 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
 

Ställda säkerheter 
  171231 161231 151231 141231 
Ställda panter och säkerheter  Inga Inga Inga Inga 
 

Ansvarsförbindelser 
 
Ansvarsförbindelser  Inga Inga Inga Inga 
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
 
Belopp i kr om inget annat anges 
 
 
 

Allmänna redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och bokföringsnämndens all-
männa råd och rekommendationer.  
 
 
 

Värderingsprinciper mm 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges 
nedan. Redovisning av intäkter i form av bidrag och eventuella gåvor sker enligt kontantprincipen. 
 
 
 

Noter 
 

Not 1 Gåvor och bidrag 

  2017 2016 2015 2014 

Privatpersoner  170 567 410 951 74 500 131 240 

Företag  479 260 590 256 339 710 64 680 

Organisationer  90 840 20 600 156 228 79 040 

Summa  740 667 1 021 807 570 438 274 960 

 

 

Not 2   Anställda och personalkostnader 
Stiftelsen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har ej utgått. 
 
 

Not 3 Rörelsekostnader 
  170101- 160101- 150101- 131010- 
  171231 161231 151231 141231 
Projekt  492 751 660 681 24 493 141 786 
Övergripande ändamålskostnader  256 673 207 803 11 790 - 
Administration  99 717 92 216 14 934 1 559 
Insamlingskostnader  1 346 22 417 11 102 - 
Summa  850 487 983 117 62 319 143 345 
 
Bokföringmässig projektkostnad (277 071) fördelas 25% (69 268) till administration och 75% (207 803) 
till ändamålskostnad. 

 
Not 4 Övriga fordringar 
  171231 161231 151231 141231 
Pågående projekt, ej slutredovisade  - - 214 400 36 400 
Summa  - - 214 400 36 400 
 
 

Not 5 Eget kapital 
  171231 161231 151231 141231 
Eget kapital vid årets ingång  678 424 639 734 131 615 - 
Årets resultat  -109 820 38 690 508 119 131 615 
Eget kapital vid årets slut  602 844 678 424 639 734 131 615 
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