Årsredovisning 2015
Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation
802477-8089

2015-01-01 – 2015-12-31

Innehållsförteckning
Förvaltningsberättelse

1

Allmänt om verksamheten............................................................................................................................................................................. 1
Väsentliga händelser under räkenskapsåret .............................................................................................................................................2
Resultat och ställning ......................................................................................................................................................................................4
Shifos team ........................................................................................................................................................................................................ 5
Fortsatt utveckling och tillväxt....................................................................................................................................................................... 5
Styrelsen .............................................................................................................................................................................................................6

Resultat- och Balansräkning verksamhetsår 2015

7

Resultaträkning ................................................................................................................................................................................................. 8
Balansräkning .................................................................................................................................................................................................... 9
Kassaﬂödesanalys.......................................................................................................................................................................................... 10
Noter till resultat- och balansräkning 2015 .............................................................................................................................................11

Underskrifter

19

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Insamlingsstiftelsen Shifo Foundation är en ideell och icke vinstdrivande organisation, politiskt och religiöst obunden.

Vision och ändamål
Shifos vision är att inga barn ska dö eller lida av sjukdomar som går att förebygga.
Shifo arbetar för att förbättra och öka tillgången till högkvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster i resursknappa områden.
Vi tror att Shifos vision uppnås genom att identiﬁera grundläggande brister i tillgång till hälso- och sjukvård i länder med
knappa resurser samt att överbrygga bristerna genom beslut baserade på tillförlitlig och transparent data.

Värdegrund
Sedan uppstartandet av Shifo 2013, har vi fastslagit ett antal principer för vårt arbete:

•
•
•

100% lokalt ägandeskap: Hållbar implementering bygger på att Shifos arbete sker i samvekan med de viktigaste
aktörerna i varje region/land under alla faser inom programmen (kapacitetsuppbyggnad, implementering och drift).
100% av alla privata donationer som görs via Shifos crowdfunding-plattform går direkt till arbetet att uppnå Shifos
vision och ändamål.
100% transparens: Shifo utför allt arbete med full transparens. Shifos givare och samarbetspartners ska veta exakt
hur och vart deras bidrag gör skillnad.

Shifos roll
Shifos arbete inriktar sig på att angripa några av de orsaker som leder till hög barnadödlighet på grund av sjukdomar
som det ﬁnns möjlighet att förebygga. Till dessa hör att barn inte blir fullt vaccinerade mot sjukdomar som exempelvis
tuberkulos, diarré, polio och mässling.
Tre stora utmaningar hindrar barn från att få tillgång till den preventiva hälsovård de har rätt till:
1. Nästan 230 miljoner barn under 5 år har inte registrerats vid födseln: i Afrika söder om Sahara ﬁnns 85 miljoner av
dessa barn. Barn blir oftast inte registrerade när de föds i hemmet i avlägsna områden långt ifrån oﬀentliga
vårdcentraler.
Detta resulterar i att det inte ﬁnns kunskap om hur många barn som inte nås av preventiv hälsovård, var de bor och
vilka de är och därmed inga förutsättningar för vårdpersonalen att söka upp och rikta sig till varje enskilt barn, för
att ge dem den hälsovård de behöver vid speciﬁka tidpunkter i livet. Barn- och mödravården kan användas som
inkörsport till ökad födelseregistrering, liksom öka medvetenheten hos gravida kvinnor om vikten av
barnregistrering; utföra födelseregistrering omedelbart vid alla institutionella födslar; registrera samtliga barn första
gången de använder sig av hälso- och sjukvårdssystemet; dela riktad information om barns förväntade utveckling,
vilka sjukdomar barn skyddas från genom vaccin och rätt kost, och hur de i rollen som föräldrar kan skydda sina
barn under deras mest sårbara perioder i livet – information majoriteten av barnfamiljerna idag inte får.
2. Leverantörer av hälso- och sjukvård, inklusive sjuksköterskor och barnmorskor i låginkomstländer har ofta inte rätt
verktyg och metoder för att följa upp varje barns vaccinationsprogram. Familjen tillhandahålls ett pappersbaserat
hälsokort och om detta går förlorat går även barnets hela vaccinationshistorik om intet. Den största delen av
sjuksköterskors och barnmorskors arbetsdag ägnas åt administration och rapportering. Att samla in, återﬁnna eller
återskapa data är en besvärlig och tidskrävande process som tar tid från vården
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3. Det saknas tillförlitliga uppgifter längs hela vårdkedjan. Beslutsfattarna och huvudaktörerna har inte faktabaserad
och aktuell information för att kunna identiﬁera brister i vårdkedjan och besluta om åtgärder.
Shifos arbete inriktas på att möta dessa utmaningar genom att tillhandahålla lösningar med direkt värde för familjer,
hälso- och sjukvårdspersonal samt beslutsfattare.

My Child System
MyChild System stärker hälso- och sjukvårdssystemen genom att ge rätt verktyg och information till centrala aktörer. De
slutgiltiga användarna av MyChild System är barnfamiljer, sjuksköterskor och barnmorskor. Med MyChild System
registreras varje barn med ett unikt ID-nummer, samt tillhandahållen hälsovård inom systemet. Om barnet uteblir från
ett besök, noteras information om barnet i en uppföljningslista tillgänglig för vårdcentralerna. Systemet är utvecklat
med hänsyn till nationella riktlinjer samt WHO:s kliniska riktlinjer, och har en bred mätning av indikatorer: barnets
alternativ till föda, amning, vitamin A, avmaskningstillägg, barnets tillväxt- och utvecklingskurva i förhållande till ålder,
malaria och PMTCT. Det första landet att implementera MyChild System var Uganda. MyChild System gör det nationella
hälso- och sjukvårdssystemets rapportering inom preventiv barnhälsovård (HMIS) automatiskt, vilket bidrar till att frigöra
sjuksköterskorna från administration och rapportering. Med MyChild System kan huvudaktörerna se de verkliga
framstegen och bristerna inom hälso- och sjukvårdssystemet, vilket gör det möjligt för dem att arbeta med de verkliga istället för upplevda utmaningarna på varje vårdcentral.
MyChild System har två gränssnitt – MyChild App, som kan användas i områden med tillförlitlig täckning och elektricitet,
och MyChild Card, som fungerar i områden med eller utan tillgång till elektricitet, samt i områden med
säkerhetsproblem.
En viktig del av vårt arbete är att förstärka den lokala kapaciteten genom kontinuerlig kvalitetsförbättring (KKF) inom
barnhälsovården. Det inriktas på att ge beslutsfattarna tillgång till relevanta och tillförlitliga uppgifter, och möjliggöra ett
evidensbaserat beslutsfattande.

90-konto
Shifo har beviljats ett 90-konto, vilket innebär att Svensk Insamlingskontroll bevakar vårt arbete. Det innebär att minst
75% av de totala medlen ska stödja organisationens uppdrag och att högst 25% av medlen får användas inom
administration och insamling. Shifos 90-konto är Bankgiro: 900-4938.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Every Child Counts Programme i Wakiso-distriktet
År 2014 ﬁnansierade Svenska Postkodstiftelsen, privata donatorer och institutioner Every Child Counts Programme i
Uganda. I april 2015 implementerades MyChild System i Wakiso-distriktet, det största distriktet i Uganda med 2,5
miljoner invånare. Alla 32 vårdcentraler som valts ut tillsammans med Wakisos lokala myndigheter, har börjat använda
systemet för att förbättra tillgången till hälso- och sjukvård för barnen i distriktet. 62 sjuksköterskor har utbildats och
nått den första nivån av Certiﬁcation Roadmap utvecklad av Shifo. I slutet av 2015 var ﬂer än 20 000 barn registrerade
och ﬂer än 3000 barn fullständigt vaccinerade. Utvecklingen i Wakiso-distriktet går att följa här: https://shifo.org/report/
wakiso/

Registrering av gravida kvinnor och deras vaccinationsstatus
Vid sidan av arbetet med att immunisera barn, erbjuder barnavårdscentralerna i Wakiso-distriktet även gravida kvinnor
och kvinnor i barnafödande ålder vaccin mot stelkramp. Neonatal stelkramp har nästan alltid dödlig utgång vid
avsaknad av medicinsk vård, men dödsfall kan förebyggas genom förändringar av den traditionella obstetriska praxisen
och immunisering av mödrarna. Därför har MyChild System utvecklats för att stödja mödrars immunisering av
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stelkramp. År 2015 kunde sjuksköterskor och barnmorskor registrera och följa upp stelkramps-vaccinationer för gravida
kvinnor i Mukono- och Wakaso-distrikten.

MyChild Card - en lösning för vårdcentraler utan tillförlitlig el och nätverk
Det är främst i låginkomstländer och i områden med begränsad tillgänglighet till el som barn drabbas av dålig hälsa. För
att nå varje barn, oavsett vart de lever, har vi utvecklat ett system som är anpassat för alla hälso- och sjukvårdscentraler
oavsett tillgång till elektricitet eller nätverkstäckning. Systemet har minskat kostnaderna för implementering och
underhåll, vilket är en nyckelfaktor för hållbarheten i de lösningar vi lägger fram. Det kan med fördel användas i
områden där säkerheten är hotad för vårdpersonalen, och sjuksköterskor inte har möjlighet att arbeta fritt med datorer
eller mobiltelefoner. Systemet har testats i Uganda tillsammans med barnfamiljer, sjuksköterskor, barnmorskor,
vårdcentralchefer, beslutsfattare samt icke-statliga organisationer, för att förena nyckelaktörer och stärka vårdkedjan,
med mål att tillsammans nå ut till alla barn. Vi ser fram emot att införa systemet i ytterligare regioner under 2016. Mer
information om MyChild Card ﬁnns här: https://shifo.org/mychild/

Partnerskap med mål att nå ut med preventiv hälsovård till ﬂer barn
Shifo kan bara uppnå sin vision genom att samarbeta med våra partners, vilka delar visionen att förbättra barns hälsa
och ge varje barn rätten att räknas och leva, växa sig starka och vara friska. 2015 inledde vi samarbete med ett antal
organisationer. Vi är väldigt glada över dessa samarbeten.

IKEA Foundation
IKEA Foundation stödjer programmet Every Child Counts i Uganda och Afghanistan under tre år, med start från och
med september 2015.

IKARE Ltd.
Med stöd från IKARE arbetar Shifo i Dokolo-distriktet i Uganda. Dokolo är beläget inom sömnsjukebältet, och de ﬂesta
som får sömnsjukan i Uganda är från Dokolo eller närliggande områden. År 2015 genomförde Shifo en stakeholder- och
gap-analys i distriktet berörande sömnsjuka och barns hälsa. Vi planerar att införa MyChild System i Dokolos distrikt
under 2016.

Svenska Afghanistankommittén (SAK)
Tillsammans med Svenska Afghanistankommittén inleddes 2015 arbetet med att implementera MyChild System
Laghman-provinsen Afghanistan. Införandet av MyChild System beräknas inledas 2016.
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Plan International Uganda
Tillsammans med Plan International Uganda inledde vi 2015 ett samarbete i Tororo-distriktet. Vi genomförde gap-analys
av barnhälsovården och PMTCT – förebyggande insatser mot överföring av HIV/AIDS mellan moder och barn. Införandet
av MyChild beräknas påbörjas 2016.

Partnerskap med den privata sektorn
Under 2015 började Shifo arbeta med partners inom den privata sektorn, vilka kommer att erbjuda pro bono tjänster
under 2016:

•
•

•
•

House of Stratvise
Nyman Rudenstam
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AVM Aﬀärsverkstad
MyNewsdesk

Resultat och ställning
Registrerade och fullt vaccinerade barn
Antalet barn som registrerats och blivit fullt vaccinerade är Shifos viktigaste eﬀektindikator. Under 2015 registrerade vi
tillsammans med sjuksköterskor från 48 hälso- och vårdcentraler i Mukono- och Wakiso-distrikten ﬂer än 40 000 barn,
och gav fullständig vaccination till över 10 000 barn genom MyChild System. Registrering av barn är ett första steg för
att få reda på barnets existens, men det är också en av barnets primära rättigheter – att räknas i det oﬃciella hälso- och
sjukvårdssystemet samt som en existerande individ. I dag är ﬂer än 50% av världens barn inte registrerade, vilket
hindrar deras tillgång till grundläggande hälso- och sjukvård och möjligheten att växa sig friska och starka. Ett fullt
vaccinerat barn är skyddad från ﬂer än tio dödliga sjukdomar.
Alla kan följa arbetet i realtid på https://shifo.org

Kontinuerlig kvalitetsförbättring
Sjukdomar som går att förebygga är en av de främsta orsakerna till barnadödlighet. Vi kan bara motverka detta globala
problem genom att identiﬁera och täppa till de verkliga luckorna inom barnhälsovården genom transparenta, tillförlitliga
och relevanta data. 2015 arbetade vi tillsammans med våra partners, vårdpersonal och beslutsfattare inom
hälsosektorn för att kartlägga vilken information de baserar sina beslut på, samt vilken typ av information som skulle
motivera dem till handling och positiv förändring. Dessa frågor ﬁck oss att börja arbeta på Every Child Counts Report,
vilken automatiskt genereras av MyChild System, och skickas till våra samarbetspartners varje månad, kvartal och årsvis.
Vi tror att resultatet bara kan upprätthållas och förbättras ytterligare om det ﬁnns en stark kultur av kontinuerlig
kvalitetsförbättring (KKF). Främjande och stärkande av KKF är ett långsiktigt åtagande, men genom att göra relevant data
tillgänglig för rätt aktörer kan vi påskynda processen och åstadkomma förändringar baserade på verkliga behov.
Every Child Counts Report ﬁnns tillgänglig här: https://shifo.org/static/doc/EveryChildCountsReport.pdf

Jämförelse av tillväxten mellan 2015 och 2014 samt 2013 utifrån total intäkter
Totala intäkter under verksamhetsåret 2015 - 2 399 872 SEK
3 000 000 SEK
2 250 000 SEK
1 500 000 SEK
750 000 SEK

2013

2014
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Deltagande i konferenser och seminarier
2015 deltog Shifo följande seminarier och konferenser:
1. Ashoka Scandinavia i Stockholm den 3 mars 2015.
2. Interact 2015 Goes Social i München den 5-6 mars 2015.
3. Swecare, seminarium: Innovation for Impact – New Approaches to Global Health Challenges, i Stockholm den 16
mars 2015.
4. Wakiso Workshop i Uganda den 30-31 mars 2015.
5. Ashoka Conference i Johannesburg, Sydafrika den 6-9 juni 2015.
6. Demand side interventions to increase and sustain vaccination uptake, konferens organiserad av Foundation
Merieux, Les Pensieres i Frankrike den 28-30 september 2015.
7. Presentation av MyChild System för nobelpristagaren Angus Deaton i Kista Science City i Stockholm den 9 december
2015.

Utmärkelser
2015 utnämndes Shifo till Årets digitala inspiratör, av CIO Awards.
Nyheten går att läsa om på engelska här: https://shifo.org/newsroom/#/pressreleases/shifo-is-digital-inspirer-of-theyear-awarded-by-cio-awards-1274278
Nyheten på svenska: http://cio.idg.se/2.1782/1.645248/arets-digitala-inspirator

Shifos team
2015 bestod Shifos team av nio personer varav sex heltidsanställda, två medlemmar inom forskning och utveckling, den
ena på heltid och den andra deltid, samt en praktikant på heltid. Forskargruppens fokus var på 1) behov av information
för att identiﬁera och stänga luckorna i preventivt barnhälsovård för bättre beslutfattande och 2) metoder och verktyg
som gör det möjligt för eﬀektiv teknisk support och övervakning av MyChild System på landsbygden i låginkomstländer.
Majoriteten av våra team-medlemmar arbetar direkt på fältet med implementering av MyChild System, utveckling av
lösningar baserade på nationella och lokala krav, kapacitetsuppbyggnad längs vårdkedjan och att identiﬁera och stänga
luckorna i hälso- och sjukvårdssystemet. Shifos team verkar i en välfungerande arbetsmiljö genom samarbete.

Fortsatt utveckling och tillväxt
2015 var året då Shifo formulerade sitt syfte för kommande 15 år – att nå en dag då inga barn dör eller lider av
sjukdomar som går att förebygga. För Shifo börjar ett barns hälsa räknas från dess mest sårbara tid i livet – under
graviditeten och direkt efter födseln. Den vård barnet får då, verkar för en tidig utveckling hos barnet och lägger grund
för barnets fortsatta hälsa i livet.
Shifo kommer att fortsätta arbeta med sina tre viktigaste målgrupper: barnfamiljer, vårdpersonal och
samarbetspartners (inkluderat regeringar och lokala myndigheter, NGO:s, CSO:s, ideella stiftelser) vilka är centrala för
att evidensbaserade beslut fattas och att luckor i hälso- och sjukvården täpps till. Vi kommer att verka för att öka
genomslagskraften ytterligare, baserat på Shifos mätningar vilka genereras av MyChild System tillsammans med våra
partners i många år framöver. Under kommande år kommer vi även att arbeta med lokala myndigheter, för att testa
hållbarheten i systemet som vi utvecklat, för att säkerställa att resultatet av vårt gemensamma arbete kommer
upprätthållas av de lokala myndigheterna och samarbetspartners.
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Under 2015 påbörjade styrelsen ett arbete med att fastställa strategiska mål för Shifos verksamhet för de kommande 5
åren. Arbetet ska slutföras under första halvan av 2016.

Styrelsen
Ordförande Bo Göransson, Ambassadör
Vice ordförande Ylva Hambraeus Björling, Ordförande i Internetstiftelsen i Sverige
Rustam Nabiev, Medstiftare, Direktör i Shifo
Andreas Winqvist, Grundare, VD Medhelp
Carl-Gunnar Höglund, Chef för Förvaltning och Support – 1177/Vårdguiden
Micheal Rosenthal-Feigin, Direktör Beta Invest och Carolls Development Corp
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Resultat- och Balansräkning verksamhetsår 2015
Intäkter & Kostnader

4 000 000 SEK

3 000 000 SEK

2 000 000 SEK

1 000 000 SEK

2015

2014

Verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Verksamhetkostnader
Fördelning av kostnader baserat på kostnader enligt resultaträkning

6,2 %

3,8 %

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader
90,0 %
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Resultaträkning
Noter

2015 (SEK)

2014 (SEK)

Gåvor

2

658 125

1 148 714

Bidrag

2

1 741 747

540 646

0

10 000

2 399 872

1 699 360

Verksamhetsintäkter

Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader

4-9

2 854 585

782 244

Insamlingskostnader

4-9

196 083

9 694

Administrationskostnader

4-9

120 690

35 911

3 171 358

827 849

-771 486

871 511

Ränteintäkter och liknande resultatposter

299

481

Summa ﬁnansiella poster

299

481

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

-771 187

871 992

ÅRETS RESULTAT

-771 187

871 992

2015 (SEK)

2014 (SEK)

-771 187

871 992

Summa verksamhetskostnader
VERKSAMHETSRESULTAT
Finansiella poster

Fördelning av årets resultat
Noter
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

4

20 060

23 030

Reservering av ändamålsbestämda medel som
inte utnyttjats under året

5

-10 465

-61 936

-761 592

833 086

Kvarstående belopp för året/balanserat
kapital
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Balansräkning
Noter

2015 (SEK)

2014 (SEK)

10

209 500

481

Kassa och bank

5 587 137

1 145 994

SUMMA TILLGÅNGAR

5 796 637

1 146 475

4-8

100 554

110 149

9

71 494

833 086

172 048

943 235

TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
EGET KAPITAL
Ändamålsbestämda medel
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Balanserat kapital
SUMMA EGET KAPITAL
SKULDER
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

12

34 089

4 295

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

13

5 358 950

109 354

Övriga skulder

14

14 551

6 339

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

15

216 998

83 252

SUMMA SKULDER

5 624 589

203 240

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 796 637

1 146 475
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Kassaﬂödesanalys
2015 (SEK)

2014 (SEK)

7 440 449

1 808 597

-2 999 605

-733 963

4 440 844

1 074 634

299

481

Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

4 441 143

1 075 115

ÅRETS KASSAFLÖDE

4 441 143

1 075 115

Likvida medel vid årets början

1 145 994

70 879

LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT

5 587 137

1 145 994

Den löpande verksamheten
Inbetalningar från givare och organisationer m m
Utbetalningar till samarbetspartner, anställda och
leverantörer m m
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten
före betalda räntor och inkomstskatter
Erhållen ränta
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Noter till resultat- och balansräkning 2015
Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Ändamålskostnader

Redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer
med Årsredovisningslagen, BFNAR 2012:1 (K3) och FRIIs
styrande riktlinjer för årsredovisning.

Med ändamålskostnader avses de kostnader som Shifo
har för att genomföra uppdraget enligt stadgarna.

Verksamhetsintäkter

Insamlingskostnader

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till det
verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att
erhållas.

Insamlingskostnader avser de kostnader som
uppkommer för att generera gåvor från privatpersoner
och företag i form av insamlingsmateriel, tryckkostnader,
annonser samt personalkostnad för dem som arbetar
med dessa insamlingsaktiviteter.

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de
erhålls. Gåvor i form av utrustning, förnödenheter,
tjänster och hyresfria kontorslokaler redovisas inte som
intäkt. Gåvor värderas som huvudregel till verkligt värde.

Administrationskostnader
Administrationskostnader är sådana kostnader som
behövs för att administrera stiftelsen. Administrationen
utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och givaren. Här
ingår bland annat kostnader för hyra, administrativ
personal, revision (exklusive revision av projektmedel)
och andra löpande kostnader för kansliet.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla
bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som
skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
De värderas till det verkliga värdet som Shifo fått eller
kommer att få.

Kassaﬂödesanalys
Kassaﬂödesanalysen har upprättats enligt direkt metod.

Verksamhetskostnader
Shifo’s verksamhetskostnader redovisas enligt FRIIs
riktlinjer som ändamåls-, insamlings och
administrationskostnader.
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Not 2. Gåvor och bidrag
2015 (SEK)

2014 (SEK)

603 414

1 110 752

Företag

54 711

37 962

Summa

658 125

1 148 714

137 500

150 000

Media och nätverk

67 245

47 000

Advokat tjänst

17 500

0

IT tjänst

5 056

5 056

Summa

227 301

202 056

IKEA Foundation

874 304

0

IKARE Ltd.

241 017

0

67 072

0

559 354

540 646

1 741 747

540 646

Gåvor som redovisats i resultaträkningen

658 125

1 148 714

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen

227 301

202 056

Bidrag som redovisats i resultaträkningen

1 741 747

540 646

Summa insamlade medel

2 627 173

1 891 416

Gåvor som redovisats i resultaträkningen
Allmänheten

Gåvor som inte redovisats i resultaträkningen
Fri hyra

Bidrag som redovisats i resultaträkningen

Plan International Uganda
PostkodStiftelsen
Summa

Totala insamlade medel

Vi vill framföra vår tacksamhet till följande företag för deras stöd vilket hjälper oss att arbeta på ett transparent och
eﬀektiv sätt, samt hålla kontakten med Shifos nätverk. Varje företag ger stöd som motsvarar marknadens kostnader
eller priser.

•
•
•
•
•
•

MyNewsdesk: bidrar med fri licens att använda MyNewsdesk kommunikationsplattform
AVM Aﬀärsverkstan: bidrar med fri tillgång till AVM nätverk
Nyman Rudenstam avokatbyrå: bidrar med pro-bono juridisk rådgivning
UA Hosting: tillhandahåller gratis hosting-tjänster
MedHelp: bidrar med hyresfria kontorslokaler under sju månader
Enegia: ger tre månaders hyresfria kontorslokaler, och två månader med 50% avdrag på hyran
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Not 3. Anställda och personalkostnader
2015

2014

Kvinnor

2

0

Män

3

1

Summa

5

1

Styrelseledamöter (varav män)

6 (5)

6 (5)

Direktör (varav män)

1 (1)

1 (1)

2015 (SEK)

2014 (SEK)

Styrelse

0

0

Direktör

269 200

22 400

Övriga anställda

1 144 876

248 640

Summa löner och andra ersättningar

1 414 076

271 040

530 704

98 023

( 62 992 )

( 11 224 )

Medelantalet anställda

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

Löner och andra ersättningar

Sociala kostnader
( Varav pensionskostnader exkl. löneskatt )

Ingen ersättning utgår till styrelsen. Direktören erhåller en månadslön på 21 670 kronor. I slutet av året fanns det 6
anställda i Shifo. Antalet volontärtimmar under året uppgår till 1661 timmar. Värdet av dessa ideella insatser har inte
redovisats i resultaträkningen.
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Not 4. Kampanj “Every child counts in Mukono, Uganda” (Projekt 1)
2015 (SEK)

2014 (SEK)

Personliga donationer

0

84 318

Ändamålskostnader

20 060

107 348

Insamlingskostnader

0

0

Administrationskostnader*

0

0

-20 060

-23 030

Disponibelt vid årets början

48 213

71 243

Ändamålsbestämda medel

28 153

48 213

Insamlade medel

Årets resultat

*De administrativa kostnaderna för det här projektet täcks genom kärnﬁnansiering.

Not 5. Kampanj “Every Child Counts i central region, Uganda” (Projekt 2)
2015 (SEK)

2014 (SEK)

Personliga donationer

106 125

62 665

PostkodStiftelsen

559 354

540 646

Ändamålskostnader

655 014

541 375

Insamlingskostnader

0

0

Administrationskostnader*

0

0

Årets resultat

10 465

61 936

Disponibelt vid årets början

61 936

0

Ändamålsbestämda medel

72 401

61 936

Insamlade medel

*De administrativa kostnaderna för det här projektet täcks genom kärnﬁnansiering.
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Not 6. “Every Child Counts – MyChild System i Afghanistan och Uganda” (Projekt 3)
2015 (SEK)

2014 (SEK)

IKEA Foundation

874 304

0

Ändamålskostnader

809 747

0

0

0

64 557

0

Årets resultat

0

0

Disponibelt vid årets början

0

0

Ändamålsbestämda medel

0

0

Insamlade medel

Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Not 7. MyChild och OPD system in Dokolo-distriktet, Uganda (Projekt 4)
2015 (SEK)

2014 (SEK)

IKARE Ltd.

241 017

0

Ändamålskostnader

241 017

0

Insamlingskostnader

0

0

Administrationskostnader*

0

0

Årets resultat

0

0

Disponibelt vid årets början

0

0

Ändamålsbestämda medel

0

0

Insamlade medel

*De administrativa kostnaderna för det här projektet täcks genom kärnﬁnansiering.

15

Not 8. Implementing av MyChild system under RedRibbon (Projekt 5)
2015 (SEK)

2014 (SEK)

Plan International Uganda

67 072

0

Ändamålskostnader

67 072

0

Insamlingskostnader

0

0

Administrationskostnader*

0

0

Årets resultat

0

0

Disponibelt vid årets början

0

0

Ändamålsbestämda medel

0

0

Insamlade medel

*De administrativa kostnaderna för det här projektet täcks genom kärnﬁnansiering.

Not 9. Kärnﬁnansiering
Kärnﬁnansiering består av ﬁnansiering från ﬁlantroper, investerare och företag som speciellt uttryckt att de vill stödja
Shifos uppbyggande verksamhet. Detta inkluderar även intäkter inom ramen för Shifos konsultverksamhet.
2015 (SEK)

2014 (SEK)

52 000

1 731

500 000

1 000 000

0

10 000

299

481

1 061 675

133 521

196 083

9 694

56 133

35 911

-761 592

833 086

833 086

0

71 494

833 086

Insamlade medel
Personliga donationer
Aﬀärsänglar
Konsulttjänster

Finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ändamålskostnader
Insamlingskostnader
Administrationskostnader

Årets resultat
Disponibelt vid årets början
Kvarstående belopp för året/balanserat kapital
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Not 10. Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader

Upplupna bidrag
Övriga upplupna intäkter
Summa

2015 (SEK)

2014 (SEK)

192 000

0

17 500

481

209 500

481

Not 11. Eget kapital

IB

Projekt 1

Projekt 2

Projekt
3

Projekt 4

Projekt
5

Balanserat
kapital

Totalt
eget
kapital

48 213

61 936

0

0

0

833 086

943 235

10 465

Reservering av
ändamålsbestämda medel
Utnyttjande av
ändamålsbestämda medel

10 465

-20 060

-20 060

Årets resultat efter
fördelning
UB

28 153

72 401

0

0

0

-761 592

-761 592

71 494

172 048

Not 12. Leverantörsskulder
(SEK)
Pensionsförsäkringspremier

13 942

Hyra för kontorslokaler

12 538

Resekostnader

6 414

Övriga externa tjänster

1 195

Summa

34 089
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Not 13. Skuld erhållna ej nyttjade bidrag
(SEK)
Every Child Counts – MyChild System in Afghanistan and Uganda (Project 3)

5 075 039

MyChild and OPD system in Dokolo District, Uganda (Project 4)

158 983

Implementation of MyChild system under RedRibbon by Shifo Foundation (Project 5)

124 928

Summa

5 358 950

Not 14. Övriga skulder
(SEK)
Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader

14 551

Summa

14 551

Not 15. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
(SEK)
Upplupna semesterlöner

79 416

Upplupna sociala avgifter

110 493

Upplupna revision

20 000

Upplupna pensionsutbetalningar

7 090

Summa

216 998
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