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Styrelsen avger följande årsredovisning.
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Förvaltningsberättelse

Information om verksamheten

Peace Parks Foundation Sweden (PPFSE) är en ideell förening som bildades 2009 och har som ändamål att stödja Peace 

Parks Foundation i Sydafrika (PPFSA), vilken är en ideell organisation som har till ändamål att underlätta bildandet av 

gränsöverskridande fredsparker i södra Afrika och därigenom stödja hållbar ekonomisk utveckling, främja bevarandet av 

biologisk mångfald och regional fred och stabilitet. Peace Parks Foundation i Sydafrika grundades 1997 av tre visionärer, 

Dr. Nelson Mandela, Prins Bernard av Nederländerna samt Dr. Anton Rupert, vars gemensamma vision var att skapa den 

bästa möjliga formen för miljövård. Målet var att bilda unika och gränsöverskridande naturskyddsområden, så kallade Peace 

Parks (TFCA - TransFroniter Conservation Areas) i Afrika för att möjliggöra fri rörlighet för såväl människor som djur, 

men framför allt för att skapa goda förutsättningar för befolkning på landsbygden och samtidigt göra det på ett hållbart och 

långsiktigt sätt. 

Parkerna omfattar idag c:a 800,000 km²  i sammanlagt ett tiotal länder i södra Afrika, där PPFSE:s insatser  innebär att bistå 

PPFSA i deras arbete med förhandlingar med regeringar i de olika länderna för att kunna uppnå ändamålet att skapa de 

gränsöverskridande parkerna. Arbetet bidrar till att främja den socioekonomiska utvecklingen, samtidigt som den bevarar 

Afrikas naturarv för ekoturism. Allt förutsättningar för att trygga en framtida hållbar utveckling av levnadsvillkoren för 

befolkningen som bor i dessa områden. Värnandet av de i parkerna befintliga ekosystemen gör att vi kan säkra invånarnas 

tillgångar till vattenresurser, mat, råvaror, mediciner och livsviktig service samtidigt som man främjar regional stabilitet och 

fred.  

Främjandet av ekoturism är en viktig del av Peace Parks ändamål och för detta har man instiftat två utbildningar ; Southern 

African College for Tourism och Southern African Wildlife College. Utbildningarna ger invånarna bättre möjligheter till 

god försörjning och ökar chanserna till att minska fattigdomen i området.

PPFSE:s arbete har som mål:

- Att främja inrättandet av TFCA:s (Transfrontiers Conservation Areas) och därigenom bevara den biologiska 

mångfalden samt ekosystemets funktion som ett livskraftigt alternativ för markanvändning.

- Att ge stöd till organisationer som ansvarar för bevarande och förvaltning av ekosystem, samt främja utbildning 

och kompetensutveckling.

- Att ta tillvara den ekonomiska potentialen i bevarandet av TFCA:s genom kompatibel markanvändning.

- Att främja regional fred och stabilitet.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Administration och personal

- Medlemskap i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII (december 2009).

- Inflyttning till nya lokaler på Skeppsbron 28 i Stockholm i februari 2010.

- Anställning av generalsekreterare, Eveline Dietz, på heltid fr.o.m januari 2010 och Proffessor Willem van Riet 

anlitades till 25% från sitt arbete vid Peace Parks Foundation i Sydafrika för insamlingsaktiviteter, samt Sara Gustafsson 

som assistent på deltid (volontär) under en kortare period.

- Ett kontrakt skrev med PwC Visionline för att sköta föreningens bokföring.

- En FRII Kodrapport 2009 sammanställdes på svenska och en på engelska av styrelsen.

- Personalen har deltagit i utbildningar och seminarier som bl.a.a arrangerats av SFI, FRII och PwC.

Insamlingsaktiviteter, media, marknadsföring och evenemang

Följande aktiviteter möjligjordes  genom bidrag från PPFSA och dessa aktiviteter resulterade i nya medlemmar samt 

startskottet för PPFSE:s insamlingsaktiviteter i Sverige. Under 2010 har föreningen inte prioriterat insamling från 

allmänheten, utan istället fokuserat sig på att etablera verksamheten och arbeta med marknadsföring.

- En strategi och marknadsföringsplan togs fram för 2010-2012. Broschyrer och annat material har sammanställts 

och tryckts upp på svenska.

- En svensk webplats med bidragsfunktion lanserades och platsen har även koppling till Facebook.

- PPFSE har etablerat ett nära samarbete med ambassader från SADC-området (Southern Africa Development 

Community) och specifikt med den sydafrikanska ambassaden.

- Den officiella lanseringen av PPFSE hölls i den sydafrikanske ambassdörens residens och många prominenta 

gäster närvarade.

- PPFSE genomförde en presentaion av föreningen och dess verksamhet för Kronprinsessan Victoria.

- Ett evenemang med Sir Richard Branson och Vice Statsminister/Näringslivsminister Maud Olofsson arrangerades i 

samarbete med Svenska Postkodlotteriet. Detta evenemang resulterade i ett bidrag från Virgin Unite Foundation till Peace 

Parks Foundation och Sir Richard Branson uttryckte sitt stöd för Peace Parks idé och vision, i sitt tal till publiken på Grand 

Hotel i Stockholm. Detta evenmang visades även på Postkodlotteriets hemsida.

- PPFSE deltog i TUR-mässan i Göteborg i den sydafrikanska montern, där fokus låg på ekoturism inom ramen för 

Peace Parks idé och ändamål.

- Olika insamlingsaktiviteter har genomförts, bl.a. i samarbete med Hilton Hotel i Stockholm där vinimportörer och 

andra deltagare gavs tillfälle att nätverka i arrangemanget.

- PPFSE har etablerat kontakt med Sametinget i Kiruna, där föreningen gjort en presentation av Peace Parks arbete. 

Delar 
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av PPFSE:s styresle besökte även Abisko forskningsstation för att undersöka eventuella samarbetskopplingar till Hans 

Hoheisen Wildlife Reasearch Station i Kruger National Park i Sydafrika.

- Flera presentationer har gjorts för svenska företag, myndigheter, stiftelser och individer bland vilka kan nämnas 

IKEA, SIDA, af Jochnick Stiftelsen och Rotary, där detta har lett till såväl donationer som nya medlemmar och därmed 

stärkt PPFSE:s närvaro i Sverige.

- Kotakt med journalister har etablerats, däribland Dagens Industri.

- En resa arrangerades till Mozambique, tillsammans med den kände svenske naturfotografen Mattias Klum, i syfte 

att utröna eventuellt samarbete med Tierra Grande AB.

- PPFSE arrangerade tillsammans med KFUK/KFUM ett seminarium om Climate Change och deltog i Biodiversity 

Day som arrangerades av Expedition Sverige.

- PPFSE ansökte om och beviljades sedan i augusti  2010, status som förmånstagare av Svenska Postkodlotteriet. 

Svenska Postkodlotteriet genererar pengar till de organisationer som är förmånstagare i lotteriet. Sedan starten 2005 har 

Postkodlotteriet delat ut över 1,8 miljarder kronor och Postkodlotteriet stödjer flera av Sveriges viktigaste aktörer inom 

miljö, hälsa och mänskliga rättigheter. Postkodlotteriets vision är att bidra till en bättre värld för människor, djur och miljö.

- Efter kontakter med universiteten i Uppsala och Linköping samt Handelshögskolan i Göteborg, inleddes ett 

samarbete mellan Focali (Forest, climate & livelihood reserach network) och PPF Climate Change Unit. 

- Peace Parks Foundation Sweden har under året etablerat kontakter med Sida och är nu i kontakt med Sweco för att 

hitta projekt som kommer att gynna såväl Sverige som Botswana, Namibia och Sydafrika.

- Tillsammans med CEO för African Wildlife College i Kruger National Park, genomfördes en insamlingskampanj 

som resulterade i ytterligare givare.

- PPFSE har startat ett samarbete med WWF (World Wildlife Foundation) i Sverige, vilket förhoppningsvis kan leda 

till ett nytt långsiktigt projekt i en av parkerna i södra Afrika.

Verksamhetsintäkterna Verksamhetsintäkterna för 2010 uppgår till drygt SEK 27 481 000 och under året har sammanlagt 

SEK 46 600 000 betalats ut till ändamålen.

Valutavinster/förlusterSom framgår av not 5 i årsredovisningen har det uppkommit valutavinster och valutaförluster 

beroende på att föreningen mottar medel, förutom i SEK även i EUR och USD. När föreningen mottar medel bokförs dessa 

till respektive valutas dagskurs i SEK och när medlen betalas ut, bokförs de också till respektive valutas dagskurs i SEK vid 

utbetalningstillfället. Vid utbetalningstillfället kan valutakursen ha ändrats, vilket då bokförs som en valutavinst alternativt 

en valutaförlust.

ÄndamålsredovisningUnder räkenskapsåret har medel enligt förteckning under not 6 i resultaträkningen utbetalats till 

följande projekt:

Mozambique Special Reserve Law Enforcement ProgramVärldsbanken har tillsammans med Mozambiques regering 

engagerat sig i ett utvecklingsprogram för att träna upp och underhålla en specialstyrka, Maputo Special Reserve, som skall 
gränsbevaka 
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områden i Mozambique, Sydafrika och Swaziland, där man bedriver s.k.Transfrontier Conservation Areas (TFCA) mellan 
de tre länderna.  Projektet bedrivs  inom ramen för Transfrontier Conservation Areas och Tourism Development Project 
(TFCATDP). De tekniska kostnaderna för etablering av detta projekt är ansenlig och tillgång till god teknisk utrustning är 
också en förutsättning för att projektet skall kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt. Det är arbetsintensiva insatser som 
ska utföras och fler än 300 man fotpatrullerar och bilpatrullerar området. Inköp av en 4x4 Toyota pickup ingår i den 
utrustning som införskaffats och byggnation av ett hus för parkvakterna har byggts och fler hus planeras. Bl.a. ingår 
bevakning av den delen som omfattar elefantkorridoren Futi Corrdidor. PPFSE har bidragit med SEK 700 000 till detta 
ändamål.  Projektet är fortlöpande. Läs mer i Progress Report 2010 på www.peaceparks.se <http://www.peaceparks.se> 

Southern Africa Wildlife College Operational CostsSouth African Wildlife College (SAWC) grundades för 12 år sedan 
(av World Wildlife Foundation South Africa) och får stöd av Peace Parks Foundation. Syftet med denna utbildning är att 
träna upp en yrkeskår inom naturvård för att på ett effektivt sätt hantera de skyddade områdena. Utbildning syftar bl.a. till att 
motverka tjuvskytte och fokusera på resurshantering som kan ge ökade kunskaper om utveckling av infrastruktur, 
geografiska informationssystem och datorkunskaper. Allt arbete syftar även till att arbetet skall utföras på ett för naturen, 
människor och djur uthålligt och ekologiskt sätt. Hittills har fler än 3,000 studenter utexaminerats till att bli Protected Area 
Managers, Community Extension Officers, fältguider, skogsvaktare och turistchefer. Under 2010 har SEK 2 060 000 
betalats ut till detta ändamål. Läs mer i Progress Report 2010 på www.peaceparks.se <http://www.peaceparks.se>

TFCA Wildlife Veterinary ProgramTransfrontier Conservation Areas Veterinary Program är beläget inom gränserna för 
Kruger National Park i Great Limpopo Transfrontier Park (GLTP). Denna forskningsstation kommer att tjäna som en viktig 
plattform för att förse såväl inhemska som internationella forskare med möjligheter att utföra studier inom veterinärmedicin 
applicerat på just gränsöverskridande områden. Huvudvikten kommer att läggas vid forskning på djursjukdomar och hur 
dessa påverkar vilda djur, tamboskap och människor som alla bor inom det transnationella området. Genomförandet av en 
omfattande upprustning av Hans Hoheisen Wildlife Research Center påbörjades under perioden  och den första delen av 
arbetet har färdigställts. Grundläggande arbeten för vatten och avlopp samt elektricitet har renoverats och uppgraderats och 
kontorsutrymmen samt laboratorier har blivit renoverade. Dessutom har man renoverat och höjt standarden i 10 st 
övernattningsfaciliteter för att på så sätt locka till sig fler forskare till forskningsstationen. Detta är en första del i ett 
omfattande uppgraderings- och renoveringsarbete som kommer att fortsätta med att bl.a. fylla laboratoriet med certifierad 
utsrustning och även implementera avfallshantering för farligt avfall och upprätta inhägnader för djuren när de ska 
undersökas. Under perioden har PPFSE bidragit med SEK 515 000 till detta ändamål. Läs mer i Progress Report 2010 på 
www.peaceparks.se <http://www.peaceparks.se>  

South African College for Tourism, Adopt-a-student Program - Student Rachel ManyoroInom programmet 
"Adopt-a-student" har givare Mrs. Rosemarie Meier-Berchtold bidragit med medel för fortsatt utbildning för student Rachel 
Manyoro vid Southafrican College for Tourism där kostnaderna beräknas till drygt SEK 50 000 per läsår. Kostnaden 
inbegriper resekostnader till College, uppehälle inkl. Inkvartering och alla måltider, böcker och annat studiematerial, samt 
tillgång till Internet och skoluniform.  Under året har PPFSE bidragit med SEK 39 975 till detta ändamål. Läs mer i Progress 
Report 2010 på www.peaceparks.se <http://www.peaceparks.se> 

Peace Parks Foundation Capital FundUnder 2010 har PPFSE bidragit med SEK 15 450 000 till Peace Parks Foundation 
Capital Fund. Syftet med denna kapitalfond är att insamlat kapital skall generera en så hög avkastning som möjligt för de 
projekt som PPFSA arbetar med. Läs mer i Progress Report 2010 på www.peaceparks.se <http://www.peaceparks.se>  
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Elephant CorridorDetta specialprojekt kallas även för Futi Corridor och består av 23 700 hektar mark som sträcker sig 

över nationsgränserna mellan Mozambique och Sydafrika där elefantreservatet Tembe Elephant Park finns och korridoren 
ska se till att elefanter och andra djur kan röra sig fritt mellan de olika områdena. Arbetet är pågående och efter det att 
området utlysts ska det upprätthållas och utvecklas med hjälp av ett team bestående av expertis från Department of Land & 
Forestry och The National Directorate of Conservation Areas. Grundläggande arbete har utförts såsom Envirionmental 
Impact Assessment (EIA), en studie som ska söka klargöra vilka effekter införandet av ett viltreservat får för "korridoren". 
Arbetet påbörjades i november 2010 och bra men något begränsade framsteg har rapporterats. Efter att ha utsett personal för 
projektet, blev projektet något försenat på grund av den dåvarande projektledaren Mr. Gilberto Vincentes plötsliga död, men 
sedan utsågs en efterträdare som nu fortsätter med projektarbetet. En hangarbyggnad för ett mindre flyplan har färdigställts, 
då övervakning från luften är en nödvändig del av arbetet med övervakning av viltreservatet. Under 2010 har PPFSE 
bidragit med SEK 700 000 till detta ändamål. Läs mer i Progress Report 2010 på www.peaceparks.se 
<http://www.peaceparks.se>  

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Omsättningen på personer har under inledningen på 2011 varit stor i styrelsen. En ny styrelse valdes in i Peace Parks 

Foundation efter det att en extra föreningsstämma hållits den 27 maj. Styrelsen har utsett Lena Malmberg som tf. 

generalsekreterare/Country Representative för Peace Parks Foundation Sweden. Styrelsen har också påbörjat arbetet med att 

rekrytera en senior insamlingschef med mångårig erfarenhet från internationellt insamlingsarbete. Styrelsen gör 

bedömningen att Peace Parks Foundation Sweden återigen är på rätt väg efter en turbulent inledning på året. Peace Parks 

Foundation i Sydafrika stödjer fullt ut den nytillträdda styrelsens arbete. Styrelsen i Peace Parks Foundation Sweden känner 

ett stort ansvar att lyfta verksamheten ytterligare från 2010 års nivå.

Under vintern 2011 fattade styrelsen beslut om att överföra ytterligare medel till föreningens ändamål i södra Afrika. Detta 

beslut fattades då den svenska verksamheten ansågs överkapitaliserad. Kostnadsbudgeten för kommande tre månaders 

verksamhet var vid tillfället mycket blygsam. Dessutom förväntade sig styrelsen att ytterligare en donation på drygt två 

miljoner kronor skulle inflyta redan i slutet av mars som med lätthet skulle täcka kommande kostnader senare under året. På 

grund av fördröjning av utbetalningen av donationen, högre kostnader än förutsett och interna stridigheter hamnade 

föreningen under kort period under ekonomisk press. Styrelsen bedömning är att de problem som senare uppstod till följd av 

ovanstående beskrivning är lösta och att föreningen återstår stark såväl organisatoriskt som ekonomiskt.

Förväntad framtida utveckling

Styrelsen i Peace Parks Foundation har för avsikt att stärka varumärket på den svenska och den europeiska marknaden. 

Målsättningen är också att fortsätta utveckla verksamheten på alla plan och stärka kvaliteten i det arbete som utförs. 

Styrelsen i Peace Parks Foundation har som ambition att årets insamlade medel ska överstiga föregående års insamlade 

medel samt att en insamlingschef ska anställas.
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Förvaltning

Styrelsen

Styrelsen består sedan den 27 maj 2011 av:

Johan Bergsgård, ordförandeJohn LoudonLena Malmberg, t.f. generalsekreterare/Country RepresentativeAnna C. 

BelfrageHans Christian MagnusWerner Myburgh

Under 2010 hade styrelsen sju protokollförda styrelsemöten och under perioden fram till årsredovisningens undertecknande 

ytterligare fem protokollförda styrelsemöten. Under 2010 hölls en extra stämma och under perioden fram till 

årsredovisningens undertecknande hölls två extrastämmor.

FRII:s kodrapport finns tillgänglig på www.peaceparks.se <http://www.peaceparks.se> 

Revisorer
PricewaterhouseCoopers AB, i StockholmHuvudansvarig revisor Jan Peter Svedin

Kontaktinformation
Kontor: Skeppsbron 28, Box 2363, 103 18 StockholmTelefon: 08 - 748 0090e-mail: lena.malmberg@peaceparks.se 
<mailto:lena.malmberg@peaceparks.se> Telefon: 073 6610 2297Hemsida: www.peaceparks.se <http://www.peaceparks.se>
Bankgiro: 900-1587 Plusgiro: 900158-7

Resultat och ställning

Föreningens redovisade resultat för räkenskapsåret och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av 

efterföljande resultat- och balansräkningar med noter.
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Resultaträkning Not 2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-12
-2009-12-31

Verksamhetsintäkter 2
Medlemsavgifter 2 600 600
Insamlade medel 27 478 391 25 965 205
Bidrag - 168 787
Övriga verksamhetsintäkter 236 4 975

Summa verksamhetsintäkter 27 481 227 26 139 567

Ändamålskostnader -46 618 038 -562 100
Insamlingskostnader -813 880 -47 268
Administrationskostnader 3 -772 981 -138 978

Verksamhetsresultat -20 723 672 25 391 221

Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 - 53 057
Räntekostnader och liknande resultatposter 5 -84 881 -

Summa resultat från finansiella investeringar -84 881 53 057

Resultat efter finansiella poster -20 808 553 25 444 278

Årets resultat -20 808 553 25 444 278

Fördelning av årets resultat 6
Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) -20 808 553 25 444 278
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel/fonderingar
från tidigare år 20 052 475 -
Reservering av ändamålsbestämda medel/fonderingar
som erhållits men inte utnyttjats under året - -20 052 475

Kvarstående belopp för året/balanserat kapital -756 078 5 391 803
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Balansräkning Not 2010-12-31 2009-12-31

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar 2 507 196 3 217 989
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 441 -

2 517 637 3 217 989

Kassa och bank 2 509 708 22 334 023

Summa omsättningstillgångar 5 027 345 25 552 012

Summa tillgångar 5 027 345 25 552 012

Eget kapital och skulder

Eget kapital 6
Balanserat kapital 4 635 725 5 391 803
Ändamålsbestämda medel/fonderingar - 20 052 475

4 635 725 25 444 278

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 146 215 44 234
Övriga kortfristiga skulder 36 702 -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 208 703 63 500

391 620 107 734

Summa eget kapital och skulder 5 027 345 25 552 012

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga



Peace Parks Foundation Sweden
802445-2248

10(13) 

Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med 
årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRIIs Styrande 
riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av 
SFI.

Verksamhetsintäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Insamlade 
medel i form av kontanta medel intäktsförs enligt kontantprincipen i den period då gåvan inbetalats. I 
den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer 
intäktsförs dessa efter individuell prövning.

Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlemmen.

Bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till organisationen. Villkorade bidrag 
skuldförs tills dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.

Verksamhetskostnader

ÄndamålskostnaderÄndamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens 
uppdrag enligt stadgarna. I posten ingår kostnader i form av utbetalning till föreningens ändamål, 
kostnad för opinionsbildande verksamhet och del av fördelade gemensamma kostnader.

Insamlingskostnader
Insamlingskostnader avser direkta kostnader för insamlingsarbete riktat mot givare. Till 
insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande samt del av fördelade 
gemensamma kostnader.

AdministrationskostnaderAdministrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera 
organisationen samt del av fördelade gemensamma kostnader.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Utländska valutor
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas enligt balansdagens kurs. Utländska gåvor värderas 
till transaktionsdagens kurs i resultaträkningen.
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Not 2 Verksamhetens intäkter

2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-12
-2009-12-31

Insamlade medel fördelar sig enligt följande:
Allmänheten 133 165 297 475
Företag 249 480 1 942 730
Externa verksamheter och fonder 27 095 746 23 725 000

Summa 27 478 391 25 965 205

Bidrag fördelar sig enligt följande

Bidrag Peace Parks Foundation South Africa - 168 787

Summa 0 168 787

Not 3 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-12
-2009-12-31

Löner och andra ersättningar:
Styrelse och generalsekreterare 478 824 -

Totala löner och ersättningar 478 824 0

Sociala kostnader 169 505 -
(varav pensionskostnader) 19 060 -

Not 4 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-12
-2009-12-31

Räntor - 263
Valutakursvinster på kortfristiga fordringar - 52 794

Summa 0 53 057
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Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

2010-01-01
-2010-12-31

2009-01-12
-2009-12-31

Valutakursvinster på kortfristiga fordringar 488 748 -
Valutakursförluster på kortfristiga fordringar -572 861 -
Räntekostnader -768 -

-84 881 0
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Not 6 Eget kapital

Mozambique
Special

Reserve Law
Enforf. prog

Southern
Africa

Wildlife
College

Operational
costs

TFCA
Wildlife

Veterinary
Program

South
African

college for
tourism
adopt a
student

Peace parks
foundation

capital fund
Elephant
corridor

Balanserat
kapital

Totalt eget
kapital

Ingående balans 1 287 500 2 060 000 515 000 39 975 15 450 000 700 000 5 391 803 25 444 278
Reserveringar
ändamålsbestämda medel - - - - - - - -
Utnyttjande ändamålsbestämda
medel -1 287 500 -2 060 000 -515 000 -39 975 -15 450 000 -700 000 20 052 475 -
Årets resultat - - - -20 808 553 -20 808 553

Utgående balans 0 0 0 0 0 0 4 635 725 4 635 725

Stockholm 2011-__________

Johan Bergsgård John Loudon
Ordförande Vice ordförande

Anna C Belfrage Hans Christian Magnus

Lena Malmberg Werner Myburgh

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har lämnats 2011-__________. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Jan Peter Svedin
Auktoriserad revisor
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