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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för xMR:é Nordic) DE.EEW-ww.L får härmed avge årsredovisning för .E,jA

Allmänt om verksamheten

 Högste beskyddare H.M. Kung Carl XVI Gustaf

 xMR:é Nordic är en stiftelse vars uppgift är att med insamlade bidrag stödja xMR:é mxfrican Medical
 and Research éoundationN i dess strävan att förbättra levnadsvillkoren) främst genom utbyggd
 hälsovård) för människor i östra xfrika söder om SaharaA xMR:és arbete har pågått i över IE år och
 är i dag den största afrikanska hjälporganisationenA Verksamheten är möjlig tack vare generösa
 donationer från såväl näringsliv som stater och privatpersoner i :uropa) Nordamerika och xfrikaA

 xMR:é Nordic är en registrerad frivilligorganisation under granskning av Svensk ÄnsamlingskontrollA
 xMR:é Nordic innehar WE-kontoA
 xMR:é Sweden har varit registrerad sedan ,WLwA Länsstyrelen har godkänt namnändring till xMR:é
 NordicA Oetta betyder att tidigare antagna stadgar för xMR:é Sweden är gällandeA 
 xMR:é Nordic är medlem i éRÄÄ mérivilligorganisationernas ÄnsamlingsrådNA
 xMR:é Nordic är medlem i SW:x&&) vilket inneburit ett antal sammanträffande med representanter
 för ambassader och svenska företag) aktiva i ÖstafrikaA 
   
 Styrelsen har under året hållit elva protokollförda sammanträdenA Oärutöver har ett antal ej
 protokollförda arbetsmöten hållitsA 

 Verksamhetsåret .E,j har präglats av arbetet att etablera xMR:é NordicA Mette Kjaer Kinoti) "ead of
 Programme Management) och Tacqeline Lampe) :xecutive Oirector xMR:é Netherlands) deltog i
 planeringsmöten i Stockholm ,,-,j januariA xvtal har slutits mellan xMR:é Sweden och xMR:é "Q
 att etablera xMR:é NordicA Oetta har skett med anledning av att xMR:é Oenmark har avslutat sin
 verksamhetA xMR:é "Q anser att det finns behov av representation av xMR:é i de nordiska
 ländernaA xv detta skäl har avtal om etableringsstöd upprättatsA Oetta ekonomiska stöd förvaltas i
 särskild ordning och ingår ej i Änsamlingsstiftelsen xMR:é NordicA 
 Ä samband med organisationsförändringarna har samarbete etablerats med SwedbankA Oetta har  
 inneburit avslut av konton i S:Q och SöderbergcPartnersA

 xlexander xdmell har anställts som &:O för xMR:é Nordic och började sin anställning den ,w
 septemberA Styrelseledamöterna är aktiva i verksamheten och insatserna görs ideelltA  

 Nya styrelseledamöter har valtsC Maria Lannér) Tohan Marcus och Tohan QååtheA Pär Vikström)
 mångårig styrelseledamot) har på grund av flytt till xbidjan) :lfenbenskusten) avsagt sig aktivt
 ledamotskap och är nu adjungerad till styrelsenA  
 Tacob Landefjord) adjungerad till styrelsen) har åtagit sig ansvar för vår hemsida och har under året
 genomfört en genomgripande förnyelse av dennaA 

 Vårt samarbete med Radiohjälpen - Världens barn har fortsatt under åretA Kersti xdams-Ray deltog i
 Musikhjälpens direktsändning från Göteborg den ,. decemberA 
 Slutrapport har presenterats avseende projektC Äntegrerad förbättring av barnhälsa i slumområdet
 Gullele) xddis xbaba) :tiopien samt en ny ansökan har beviljats till projektC éörbättra tillgång till rent
 vatten och sanitära förhållanden i Kawempe slumområde) Kampala city) UgandaA
 Oet treåriga avtalet med Tochnick éoundation för projektet BWater and Sanitation in Slums of
 Kawempe Oivision i Kampala) Uganda) har enligt plan avslutats under åretA

 xMR:é Nordic har även i år mottagit donation från Nordax vilken har överförts till vår landsomfattande
 insamling Stand Up for xfrican MothersA Även de gåvor från privatpersoner och organisationer som
 inkommit under året) bland annat från sammankomster där Kersti xdams-Ray hållit föredrag för olika
 organisationer) har sänts till ovannämnda insamlingA 

 Trogen bidragsgivare är ÄQM-Personalens U-hjälpsförening som återigen donerat medel till xMR:é
 élying Ooctors Outreach ProgramA 
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 Årsmöte för xMR:é hölls i Nairobi) Kenya) ,I - ., februariA 
 xMR:é Nordic representerades vid möte i SMT mSenior Management TeamN av &harlotte Nordenfalk Ä
 samband med årsmötet besökte "elena Qonnier och Kersti xdams-Ray det projekt i xddis xbaba)
 :tiopien) som möjliggjorts genom donation från Radiohjälpen - MusikhjälpenA 
  

 xlexander xdmell deltog .E - .. november i Änternational éorum) xMR:é) som hölls i xmsterdamA
 "uvudämnen som diskuterades var förslag på ny organisation för xMR:é samt internationella
 marknadsföringsfrågorA

 :tt antal telefonkonferenser med övriga xMR:é-kontor liksom med "Q har hållits under åretA
  
 Ä övrigt hänvisas till bifogade resultat- och balansräkningA

                                                                                                                                                                     
       
 Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt) hänvisas till efterföljande resultat- och
 balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarerA
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2013-01-01- 2012-01-01-

2013-12-31 2012-12-31

Stiftelsen intäkter
Qidrag för administration .Vj DDI , ,jI EVV
Stiftelsen intäkter från allmänheten , VWV DDV LLW VIj
Qidrag från Radiohjälpen DEE EEE WEE EEE
Summa intäkter . IjD LwW . D,V VWL

Stiftelsens kostnader
Ändamålskostnader 1 -, WDW DwD -, Dj. ,.w
xdministrationskostnader -,WV j,E -jIE VW,
Personalkostnader -.EI WIj -IEE
Verksamhetsresultat ,VD wjD wj, jDE

Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter DI -
Räntekostnader och liknande resultatposter -.V, -
Resultat efter finansiella poster ,VD VD. wj, jDE

Årets resultat ,VD VD. wj, jDE
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar DI -

DI -

Kassa och bank I,V VD, ,,j Vj,

Summa omsättningstillgångar I,V Iww ,,j Vj,

SUMMA TILLGÅNGAR I,V Iww ,,j Vj,



AMREF Nordic  ImLN
DE.EEW-ww.L

Balansräkning
Belopp i kr Not 2013-12-31 2012-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 2

Fritt eget kapital
Qalanserat resultat LW IWW -II, LDE
Årets resultat ,VD VD. wj, jDE

..D ED, LW wEE

Summa eget kapital ..D ED, LW wEE

Kortfristiga skulder
Övriga skulder ,E IEj -
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter .LI WD. jj Dj,

.Dw VDI jj Dj,

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER I,V Iww ,,j Vj,
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Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

 Qelopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper
 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Qokföringsnämndens
 allmänna rådA

Värderingsprinciper m m
 Tillgångar) avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedanA

Noter

Not C  Ändamålskostnader
 Qestår av utbetalning av bidrag till projekt i xfrika samt direkta projektkostnaderA

Not H  Eget kapital
 Fritt eget  kapital
Vid årets början LW IWW
Årets resultat ,VD VD.
Vid årets slut HH8 P8C
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Underskrifter

 Stockholm den .W april .E,V

  

"elena Qonnier Kersti xdams-Ray
Ordförande

xnnika :lmlund &harlotte Nordenfalk

Ritva Tansson Maria Lannér

Tohan Marcus Tohan Qååthe

Min revisionsberättelse har lämnats den ,j juni .E,V

Mikael Tennel
xuktoriserad revisor


