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FiirvaltningsberAttelse 2 019

Nlmdnt om verksamheten
Stiftelsen bildades 23 septernber 1988 fiir att utan vinstsyfte stddja Fistulasjukhuset i Addis Abeba,
Etiopien. Sjukhuset behandlar fiirlossningsskadade kvinnor, utfiir forskning om fistulaskador och
behandlingsmetoder av dessa. Sjukhuset ansvarar iiven fiir Hamlin College of Midwives (Midwifery
College), som utbildar bammorskor. Detta college ligger strax utanfiir Addis Abeba. Utbiltlningen iir

firraarig och ett 20-tal bammorskor utexamineras va4'e 6r. Omvirdnaden av patientema priiglas av
grundam4 makama Hamlins, kiirleksfulla omtanke om individen och diifir iir iiven rehabiliteringen
omfattande. Fdrutom huwdsjukhuset i Addis Abeba har iiven uppfiirts fem lokala sjukhus, spridda i
olika delar av landet.
Stiftelsen bildades av Riksftirbundet Hem och Samhiille, Centerkvinnom4 Fredrika Bremer
Fiirbundet, Liberala Kvinnor, Moderatkvinnorn4 Svenska Kvirmors Viinsterftirbund samt S-kviruror.
En re,presentant och en ersiittare fr6n dessa organisationer bildar stiftelsens styrelse. 2008 invaldes
iiven en representant och ers?ittme ftir KD-kvinnoma och vid irsmdtet 2009 en rqlresentant och
ersiittare fiir Milj6partiet.
Stiftelsen har sitt sate i Stockholm.

Stiftelsen samverkar Aven med Hamlin Fistula-stiftelser i andra ldnder och deltar i
gemensamma s.k. PIM-mdten (Partners International Meetings) pi sjukhuset i Addis Abeba.
Under 2016 bildades International Fistula Alliance (IFAJ av de partners som stddjer sjukhuset.
Syftet var att bdttre kunna fdlja upp verksamheten. Flera partners har dock liimnat alliansen de
man anser att kommunikationen med sjukhuset och iterrapporteringen fran IFA inte fungerat
pA ett tillfredsstiillande sdtt. Vi delar bed<imningen av IFA:s brister och som en f<iljd av detta har
dven vi i den svenska stiftelsen ldmnat IFA. Vi fdljer verksamheten framftirallt genom de irligen
Aterkommande PIM-mdtena och kvartals- och flrsredovisningar vi fAr frAn sjukhusets ledning.
Kontakter hAlls kontinuerligt aven via mail och nyhetsbrev frir att f<irsdkra oss om att
verksamheten bedrivs pA ett tillfredsstdllande satt. Vi fir iiven rapporter friin Geenlamp med
bas i Schweiz. Denna organisation f<irsrirjer vflrdcentraler i landsbygden med solcellsutrustning
fdr el samt medverkar i utbildningen av barnmorskor.

Andamil och dndamilsuppfyllelse
Stiftelsens dndamal ar att utan vinstsyfte och i samverkan med organisationer och myndigheter
stddja Fistulasjukhuset i Etiopien i dess arbete med att hjilpa ftirlossningsskadade kvinno4,
utrota obstetrisk fistula och bygga en god m<idravird i landet.
AndamAlsupp$dlelsen dr god. Vi erhaller insamlade medel frin privatpersoner och
fcirsamlingar/organisationer. Insamlingen iir dock varierande civer lren. Under 2019 blev det
en minskning av insamlade medel jiimf<irt med iret innan. Diskussion pAgdr stdndigt om hur vi
kan <ika insamlade medel. Stddet till sjukhuset ar fremst bidrag till medicinsk behandling och
utbildningen av barnmorskor.
Verksamheten vilar pA tre fundament, fdrebyggande arbete, behandling och rehabilitering. Alla
tre omriden uwecklas standigt. Barnmorskornas insatser ar helt avgdrande f<ir det
fcirebyggande arbetet. Vid Hamlin College of Midwives stir snart en doktorandutbildning klar.
Sjukhuset i Addis Abeba utvecklas allt mer till ett specialistsjukhus frir de svArast skaade
patienterna, medan de regionala sjukhusen tar hand om flertalet patienter. Rehabiliteringen
innehflller inte bara sjukg5rmnastik och terapi utan erbjuder dven utbildning och praktisk hialp
till sjdlvf<irsrirjning och flteranpassning i samhiillet.
Sjukhusets verksamhet leds nu helt av etiopisk personal. Sivdl den lokala styrelsen som
sjukhusets ledning kommer fran Etiopien. Ndr det giiller verksamheten vill vi lyfta fram nigra

o frAgor. Generellt tyder allt pe att nya fistulaskador gliidjande nog minskar i landet. Allt fler

\ kvinnor erhAller professionellt stdd under graviditet och fdrlossning. Sjukhuset har under
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senare ar uwecklat sin verksamhet och tar even emot kvinnor med andra frirlossningsskador
t.ex. framfall, vilket vi tycker iir positivt. Att ha tillgAng till kejsarsnitt vid svAra fdrlossningar dr
ocksi mycket viktigt. Melet fdr verksamheten har breddats till att kunna erbjuda sa menga som
mdjligt en god mddravird. Verksamheten har dock mAnga utmaningar som piverkar utfallet,
t.ex. brist pi mediciner och medicinsk utrustning pfl den lokala marknaden, sviktande
vattenfdrsrirjning , bristande internetuppkoppling samt sdkerhetsproblem i vissa delar av
landet ddr det iir politisk oro.
Men vi gldds at den politiska liberaliseringen som sker i Etiopien och tror att den gnnar den
vidare utvecklingen av Hamlin Fistula och dess framgingsrika arbete med att utrota obstetrisk
fistula och bygga en god mddravArd fdr kvinnorna i landet.

Styrelsens sammansittning och dess sammantrdden
Styrelsen bestir av nio ledamdter med suppleanter, en fran varje organisation. Ddrutdver finns en vald
auktoriserad revisor och en lekmannmevisor. Styrelsen har under 2019 haft styrelsemdten 8
februari, 18 mars (konstituerande mcite), 17 juni, 20 september samt 10 december
(telefonm<ite). Arsmrite h<ills den 18 mars.

Vfisentliga hdndelser under rdkenskapsAret
Stiftelsen deltog med bokbord och information pi Mdnskliga Riittighets-dagarna i Link<iping
den 15 november.
Flera av styrelsens ledam<iter har hAllit friredrag runt om i landet om Fistulasjukhusets
verksamhet och vArt insamlingsarbete, vilket har genererat en hel del ekonomiskt stcid.
Vid PlM-mdtet i Addis Abeba i juni deltog Kerstin Engle, Ewa-Marie As och lennie Englund. I
samband med PIM-mritet firades dven att det var 60 6r sedan makarna Hamlin kom till Etiopien.
Detta uppmarksammades stort i media. En staty av makarna Hamlin invigdes under
jubileumsfirandet, som bestiktes av bl a premidrminister Abiy Ahmed, erets mottagare av
Nobels fredspris.
Under 2019 har Marianne Magnusson varit adjungerad kasstir i awaktan pA att sffrelsen kunde
rekrytera en eftertrddare. I december minad beslutades att Eva-Marie Glad adjungeras som
kassrir och ddrmed ratt att teckna stiftelsens firma.
Tre Nyhetsbrev med information om sjukhusets verksamhet har sints till registrerade givare
under Aret.
Vi deltar flrligen i Svensk Insamlingskontrolls informationsdag. 2019 deltog Nina Wahlin.

Ekonomi
Under Aret har vi samlat in 338 723 SEK Det dr en minskning med 46 855 SEK jemfdrt med
friregdende Ar. Fcirutom bidrag fr{n olika givare har insamlingar ocksi gjorts av
styrelseledamriter vid olika sammankomster och ftiredrag.
2014 erhdll stiftelsen ett arv pa drygt 5 miljoner SEK. De placerades i fonder som sk<its av
Swedbank. De etiska riktlinjerna fcir placeringen ar att inte placera i fciretag vars verksamhet
utgdrs av vapen, spel, tobak, alkohol, pornografi eller fciretag som anvdnder barnarbete i sin
verksamhet. Placeringarna skall griras med hiinsyn till hiillbarhets- och milj<ikriterier.
Merparten av arvet iir nu utbetalt till sjukhuset. De kvarvarande medlen ligger nu i en
Stiftelsefond hos Swedbank. Dessa medel ligger reserverade fcir att jiimna ut "simre
insamlingsir" sA att vi alltid kan ge bidrag till sjukhuset.

, Stiftelsen har under iret skdnkt 325 000 SEK till Hamlin Fistula Hospital i Etiopien (350 000

\ Z0tS1, varav 50 000 SEK tagits frin reserverade medel.
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Jdmfiirande fl erirsciversikt

Inga arvoden har utg6tt till styrelsen. Kostnader ftir resor till styrelsemciten och seminarier uppgitt
till 13 843 SEK.
Stiftelsen har ingen egen lokal eller anst?illd personal.
Kostnaderna fiir revision har uppgitt till27 494 SEK.
Arsavgiften till Svensk Insamlingskontroll uppg8r till 5 000 SEK.

Ovrig information.
Vi finns med hemsida pfl adressen www.fistulasjukhuset.org
Vi finns dven pi Facebook.com/fistulasjukhuset, TWitter och pi Instagram.

Stiftelsen har 9O-konto och dr diirmed kontrollerad av Svensk Insamlingskontroll. Vira
kontonummer dr: Plusgiro 900296-5, bankgiro 900-2965 och Swish med nummer 1239002965.

Stiftelsen dr registrerad hos Ldnsstyrelsen, Bolagsverket och hos Svensk Insamlingskontroll.

Slutord
Vi vill tacka alla givare som hjiilper oss att bistfl sjukhuset, hdlsocentralerna och
barnmorskeutbildningen i Etiopien. Utan detta viirdefulla stod, stora engagemang och generosa
givor hade vi inte kunnat fulllolja virt uppdrag att hjiilpa kvinnorna i Etiopien till ett viirdigt liv.
Vi vill dven tackavitra stiftelseorganisationer och skicka ett siirskilt tack till kansliet pi
Riksforbundet Hem och Samhiille for administrativ hjelp.

Utifrin virt uppdrag i styrelsen kan vi konstatera att vi behover oka insamlade medel. Donerade
pengar iir grunden for vir verksamhet och lyckas vi inte med insamlingen kan vi inte bidra till
verksamheterna for att utrota obstetrisk fistula i Etiopien i den omfattning vi cinskar. Vira
partnerorganisationer, genom vlrra givare runtom i viirlden, gor ett ovdrderligt arbete for Etiopiens
kvinnor.

Fiirslag till disposition av stiftelsens vinst
| 596 825Balanserat resultat

Arets resultat -32 448
| 564 377

2019-12-31 201 8- 12-31 2017 -t2-31 20r6-12-31

Insamlade medel
och donationer

348 014 442 44r 366 37 s 393 783

Insamlingskostnader 17 570 43 716 t04 499 33 282

Andamilskostnader 282 766 350 0s4 1 t25 927 I 450 000

Eget kapital 1 886 385 1 968 833 | 996 288 2 891 417

\ Stwelsen fiireslir att I
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564 377 SEK overfors i ny riikning.
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Resultatriikning
Belopp i kr

Verksamhetsintflkter
Givor och insamlade medel
6wiga intiikter

Verksamhetskostnader
AnaamentostnaAer
Insamlingskostnader
Admini strati onsko stnader

not 2019 2018
2 338 723 428 458
3 9 291 t3 983

348 014 442 441

4 -282 766 -350 054
5 -r7 520 -43 7 16
6 -80 48s -76 ss3

-32 448 -27 455

00
-32 448 -27 455

Verksamhetsresultat
R?inteintiikter och liknande resultatposter 309 427

Resultat efter finansiella poster

1 Skatt pi 6rets resultat

\ Arets resultat
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Balansriikning
Belopp i  kr

Til lgingar

An lSggn i ngsti I lginga r

Fi na nsiel la anl699ningstil lgingar

Li ngfristiga vii rdepa ppersin nehav

Omsdttnigstillgingar

Kassa och bank

Summa Tillgingar

Eget Kapital och Skulder

Bundet Eget Kapital

Donationskapita I

Andam6lsbestdmda medel

Fritt Eget Kapital

Balanserat resultat

Arets resultat

Summa Eget Kapital

Kortfristiga skulder
Upplupna kostn o forutbet intdkter
Summa skulder

Summa Eget Kapital och Skulder

Forindring av eget kapital

20t9-t2-31 20t8-t2-31

L720 342 L720 342

L66 443 250 297

1 885 785 I 970 639

not.

16 000
306 008

16 000
3s6 008

322 008

1 596 825
-32 448

372 008

L 624 280
-27 455

L 564 377

1 885 38s

400

1 596 825

1 968 833

1 806

400 1 806

1 886 785 1 970 639

Vid 6rets borjan
Vinstdisposit ion enl. Arsmotet
Utnyttja nde av ii nda md lsmedel

\ Arets resultat

\ Vid 6rets slut

\W-*--

Donations-

kapital
16 000

Reserverade

medel
356 008

-s0 000

Balanserat
resultat

1 624 280
-27 455

Arets

resultat
-27 455

27 455

-32 448

Summa
1 968 833

0
-s0 000
-32 448

16 000 306 008 1 596 825 -32 448 1 886 385
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Stockholm den 14 februari2020

Ianthe Holmberg

Elisabeth Bj <irnsdotter Rahm
Vice ordforande

Va-'LL'#f,r\ ,AM
Anita Lilja-sfnholm

M,W
Siw Warholm

Nina Wahlin Bonnie Bernstrrim

3-W

t'J,tr,w-ffirycte
Monica Fagerstedt
Lekmannarevisor

Jennie En
Sekreterr

visionsbertittelse har liimnats

uktoriserad revrsor
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REVISIONSBEN:iTTNLSE

Till styrelsen i Stiftelsen Fistulasjukhuset
Org. nr 802016-3153

Rapport om flrsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfcirt en revision av drsredovisningen ftir Stiftelsen
Fistulasjukhuset fiir Ftr 2019.

Enligt vir uppfattning har irsredovisningen uppriittats i enlighet
med irsredovisningslagen och ger en i alla vdsentliga avseenden
riittvisande bild av stiftelsens finansiella stiillning per den 31
december 2019 och av dess finansiella resultat ftir Sret enligt
Srsredovi snin gsl agen. Frirvaltningsbertittel sen iir frirenl i g med
irsredovisningens <iwiga delar.

Grundfir uttalanden

Vi har utftirt revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vert ansvar
enligt dessa standarder beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi iir oberoende i ftirhillande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i ciwigt fullgjort virt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat tir tillriickliga och
dndamilsenliga som grund fcir vira uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret frir att irsredovisningen
upprdttas och att den ger en rdttvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven fiir den interrla
kontroll som de bedcimer dr nridviindig ftir att uppriitta en
irsredovisning som inte innehiller nigra vdsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi
misstag.

Vid upprtittandet av irsredovisningen ansvarar styrelsen fiir
bedrimningen av stiftelsens ftirm6ga att fortsiitta verksamheten.
Den upplyser, ndr si iir tilliimpligt, om fiirhillanden som kan
piverka ftirmflgan att fortsdtta verksamheten och att anvdnda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tilliimpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen,
upphrira med verksamheten eller inte har nflgot realistiskt
alternativ till att gcira nigot av detta.

Revisorns ansvar

Vira mil dr att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida
irsredovisningen som helhet inte innehiller n6gra vtisentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror pi oegentligheter eller p6
misstag, och att ldmna en revisionsberdttelse som innehiller vira
uttalanden. Rimlig sdkerhet iir en hrig grad av sdkerhet, men dr
ingen garanti ftir att en revision som utftirs enligt ISA och god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptticka en viisentlig
felaktighet om en sidan finns. Felaktigheter kan uppst8 pi grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara vdsentliga om de
enskilt eller tillsarnmans rimligen kan fiirvdntas piverka de
ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i
irsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvdnder vi professionellt
omdrime och har en professionellt skeptisk insttillning under
hela revisionen. Dessutom:

o identifierar och bed<imer vi riskerna fiir vdsentliga
felaktigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pl
oegentligheter eller pi misstag, utformar och utfiir
granskningsdtgdrder bland annat utifrin dessa risker och
inhdmtar revisionsbevis som iir tillriickliga och
dndamSlsenliga ftir att utgrira en grund frir v6ra uttalanden.
Risken frir att inte upptiicka en vdsentlig felaktighet till
foljd av oegentligheter iir h<igre tin fiir en viisentlig
felaktighet som beror pi misstag, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning, avsiktliga
uteliimnanden, felakti g information el I er isidosdttande av
intern kontroll.

o skaffar vi oss en fcirstielse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse ftir vir revision ftir att utforma
granskningsitg[rder som dr liimpliga med hiinsyn till
omsttindigheterna, men inte ftir att uttala oss om
effektiviteten i den interna kontrollen.

o utvdrderar vi ltimpligheten i de redovisningsprinciper som
anvdnds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhcirande upplysningar.

o drar vi en slutsats om liimpligheten i att styrelsen anvdnder
antagandet om fortsatt drift vid upprdttandet av
drsredovisningen. Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de
inhdmtade revisionsbevisen, om huruvida det finns nigon
vdsentlig osiikerhetsfaktor som avser sidana hiindelser eller
fcirhillanden som kan leda till betydande tvivel om
stiftelsens ftirmiga att fortsetta verksamheten. Om vi drar
slutsatsen att det finns en viisentlig osdkerhetsfaktor, mSste
vi i revisionsberiittelsen fiista uppmdrksamheten pi
upplysningarna i irsredovisningen om den vrisentliga
osiikerhetsfaktorn eller, om sddana upplysningar dr
otillriickliga, modifi era uttalandet om Srsredovisningen.
Vira slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhiimtas
fram till datumet ftir revisionsberiittelsen. Dock kan
framtida hiindelser eller fiirhillanden gora att en stiftelse
inte ldngre kan fortsdtta verksamheten.

o utvdrderar vi den rivergripande presentationen, strukturen
och innehillet i drsredovisningen, diiribland
upplysningarna, och om &rsredovisningen dterger de
underliggande transaktionerna och htindelserna pi ett siitt
som ger en rdttvisande bild.

Vi miste informera styrelsen om bland annat revisionens
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten fcir den. Vi
miste ocksi informera om betydelsefulla iakttagelser under
revisionen, diiribland de eventuella betydande brister i den
interna kontrollen som vi identifierat.

"  
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalande

Utciver vir revision av irsredovisningen har vi dven utftirt en
revision av styrelsens ftirvaltning ftir Stiftelsen Fistulasjukhuset
frir ir 2019.

Enligt vir uppfattning har styrelsens ledamciter inte handlat i
strid med stift el selagen, stift el sefrirordnandet el ler
Srsredovi sningsl agen.

Grundfiir uttalande

Vi har utftirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. V6rt
ansvar enligt denna beskrivs niirmare i avsnittet Revisorns
ansvar. Vi tir oberoende i fcirhlllande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige och har i riwigt fullgiort virt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inh?imtat iir tillreckliga och
dndamilsenliga som grund frir virt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det iir styrelsen som har ansvaret ftir fiirvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelsefrirordnandet.

Revisorns ansvar

V6rt mil betr?iffande revisionen av fcirvaltningen, och ddrmed
virt uttalande, dr att inhiimta revisionsbevis fiir att med en rimlig
grad av siikerhet kunna bedrima om nigon styrelseledamot i
nigot viisentligt avseende:

I ftiretagit nigon 8tgtird eller gjort sig skyldig till n6gon
ftirsummel se som kan fiiranleda ersiittnin gsskyl di ghet mot
stiftelsen eller om det finns skril frir entledigande, eller

. pa nigot annat siitt handlat i strid med stiftelselagen,
stift elsefcirordnandet eller ersredovisningslagen.

Rimlig sdkerhet dr en hcig grad av sdkerhet, men ingen garanti
ftir att en revision som utfcirs enligt god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptiicka itgiirder eller fiirsummelser som kan
f<iranl eda ersiittnings skyldighet mot stift el sen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
anvdnder vi professionellt omdrime och har en professionellt
skeptisk insttillning under hela revisionen. Granskningen av
ftirvaltningen grundar sig friimst pi revisionen av
riikenskaperna. Vilka tillkommande granskningsitgdrder som
utfiirs baseras pi vir professionella bedcimning med
utgingspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebtir att vi fokuserar
granskningen pi sfldana 6tgiirder, omrlden och ftirhillanden
som dr viisentliga fiir verksamheten och diir avsteg och
rivertriidelser skulle ha siirskild betydelse fiir stiftelsens
situation. Vi ger igenom och pnivar fattade beslut,

lutsunderlag, vidtagna &tgiirder och andra ftirh6llanden som
uttalande.

Monica Fagerstedt
Lekmannarevisor
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