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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Föreningen Friends of the Panzi Hospital bildades 19 mars 2018. Föreningens syfte är att stötta driften av Panzisjukhuset 
men även dess verksamhet i DR Kongo. Föreningen ska därtill bidra till att främja samhällsdebatten kring situationen i östra 
DR Kongo. Därutöver skall föreningen även samarbeta med organisationer och andra som främjar ändamålen. Antalet 
medlemmar från början var lågt och bestod av några få entusiaster, varav några också har utgjort styrelsen. Föreningens 
arbete bedrivs av styrelsens ledamöter som arbetar utan arvoden. 

Samarbete med PMU

Föreningen har från starten samarbete med PMU, Pingstmissions Utvecklingssamarbete. Samarbetet har fortsatt under året 
2019. Samarbetet har i första hand inneburit att PMU fört vidare till Panzi-sjukhuset de penningbidrag som föreningen 
Friends of Panzi Hospital samlat in. PMUs representanter har också deltagit i föreningens evenemang för att rapportera från 
Kongo och Panzi-sjukhuset. Anledningen till samarbetet är bland annat att PMU har lång erfarenhet av att ge bistånd till 
Panzi-sjukhuset. 

Verksamhetsåret 2019 har i första hand ägnats åt att konsolidera föreningen efter ett intensivt första år där Dr Denis 
Mukwege fick ta emot Nobels fredspris för sina insatser vid Panzi-sjukhuset. Konsolideringen har bland annat inneburit att 
föreningens styrelse breddat inriktningen från att kontakta privatpersoner till att förbereda arbetet med att knyta kontakter 
med företag och näringsliv.   

Ytterligare ett initiativ har varit att ansöka om så kallat 90-konto och underställa föreningen Svensk Insamlingskontrolls 
granskningar. Tanken är att föreningen Friends of Panzi på det sättet blir mer trovärdig som biståndsorganisation. 

Föreningen har arrangerat föredrag och presentationer i samband med de två föreningsstämmor som hållits under året. Då 
har representanter från PMU berätta om läget vid Panzi-sjukhuset. Deltagarna har också fått höra beskrivningar av hur så 
kallade konfliktmetaller många gånger är upphovet till de lokala stridigheter som förekommer i östra Kongo. Mordet på 
svenska Zaida Catalan har också blivit belyst av den mördades mor Maria Morseby samt av författaren Staffan Lindberg som 
skrivit boken ”Mordet på Zaida Catalan”. 

Maria Hogenäs har lämnat rapporter direkt från Panzisjukhuset med ekonomiskt bidrag från föreningen. En av rapporterna 
går att se som en kort intervjufilm på föreningens hemsida. 

Styrelsen har utökats med Tobias Fischer och Marie Henrmarck. Ledamot Isabelle Drewert har lämnat sitt uppdrag.  
Föreningen har under året haft 45 medlemmar.

Stöd till sjukhuset

Bidrag till Panzi-sjukhuset som föreningen har hjälpt till att samla in uppgår till cirka 800 tkr. 

Digitala kanaler 

Föreningens hemsida har under året sporadiskt publicerat nyheter från Panzi-sjukhuset men framförallt varit en väg in för 
intresserade att hitta grundläggande information om föreningen, om medlemskap samt för att erlägga bidrag och 
medlemsavgifter. Föreningen driver också en sida på Facebook. 

Styrelse- och stämmomöten

Antalet styrelsemöten var sju under 2018 (8 januari, 5 februari, 21 februari, 4 juni, 24 juni, 2 september, 22 september). 
Dessutom träffades styrelsen vid ytterligare arbets- och planeringsmöten. Årsstämma hölls 20 maj 2019 och extra stämma 
för att välja ny revisor hölls 11 november 2019. 

ÅRSREDOVISNING FÖR FRIENDS OF THE PANZI HOSPITAL

Styrelsen för Friends of the Panzi Hospital avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31.

Allmänt om verksamheten

Föreningen har inga anställda.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Föreningen har sitt säte i Stockholm.
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Förslag till behandling av förlust (kronor)

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat-och balansräkning, samt noter. Alla belopp 
uttrycks i svenska kronor där ej annat anges.

Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten på 9 751 kronor överförs i ny räkning.
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RESULTATRÄKNING Not 2019-01-01 2018-03-19
2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Medlemsintäkter 9 805 27 105
Övriga rörelseintäkter 0 10 000

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 9 805 37 105

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -15 501 -39 954

Summa rörelsekostnader -15 501 -39 954

Rörelseresultat -5 696 -2 849

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -602 -604

Summa finansiella poster -602 -604

ÅRETS RESULTAT -6 298 -3 453
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BALANSRÄKNING Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Kassa och bank
Kassa och bank 15 249 61 425

Summa kassa och bank 15 249 61 425

Summa omsättningstillgångar 15 249 61 425

SUMMA TILLGÅNGAR 15 249 61 425

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserat resultat -3 453 0
Årets resultat -6 298 -3 453

2 -9 751 -3 453

Summa eget kapital -9 751 -3 453

Kortfristiga skulder
Övriga skulder 25 000 64 878

Summa kortfristiga skulder 25 000 64 878

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 15 249 61 425
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NOTER

Not 1

Intäkter
Föreningens intäkter består av medlemsavgifter. Avgifterna intäktsförs i samband med att de inbetalas.

Kostnader
Övriga externa kostnader består av administrativa kostnader såsom exempelvis IT- och lokalkostnader
vid möten.

Kassa och Bank
Kassa och Bank består av banktillgodohavanden på balansdagen.

Övriga kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder bedöms betalas inom 12 månader.

Not 2

2019 2018
Belopp vid årets ingång -3 453 0
Årets förlust -6 298 -3 453
Belopp vid årets utgång -9 751 -3 453

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2016:10 om årsredovisning i mindre företag ("K2").

Förändring i eget kapital
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Stockholm den 13 maj 2020

Peter Rothschild Sofia Kax Peter Norlindh
Styrelsens ordförande Styrelseledamot Styrelseledamot

Sten Haage Marie Hernmarck Håkan Kjellman
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot

Tobias Fischer
Styrelseledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den        2020

Deloitte AB

Jenny Holmgren
Auktoriserad revisor


