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Om Human Bridge

Human Bridge är en biståndsorganisation som bildades 2001. Vid starten bestod arbetet i att samordna materialbiståndet inom två svenska biståndsorganisationer – Läkarmissionen, Stockholm, och Erikshjälpen, Holsbybrunn. Dessa
organisationer har tidigare själva arbetat aktivt med att genomföra utlandsprojekt som omfattar materialbistånd.
Insatser sker fortfarande i samverkan med Läkarmissionen och Erikshjälpen, men till största del arbetar Human Bridge
i dag med egna projekt. Genom åren har hundratals sjukhus runt om i världen, främst i Afrika och Östeuropa, utrustats
med sängar, britsar, rullstolar och annat sjukvårdsmaterial och flera tusen ton kläder har skickats ut.
Ursprungligen drevs Human Bridge som en förening. Under 2013 skedde dock en omorganisering och Human Bridge är
nu en stiftelse. Den del av årsberättelsen som går under rubriken ”Årsredovisning” gäller därför endast för andra halvåret
av 2013. Redogörelsen av verksamhetens insatser gäller för hela det gångna året.
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Ett spännande, händelserikt
och stundtals mödosamt år
ligger nu bakom oss. Ett år då
stora förändringar genomförts i
vår organisation.
Sedan vi för tretton år sedan
skapade en organisation för
materialbistånd har verksamheten och omsättningen vuxit
såväl ekonomiskt som
volymmässigt. Detta har lett
till att vi känt behov av att säkra
framtiden och den verksamhet
som formats samt de värden
som finns i organisationen.
Som ett led i denna process
har vi under året bildat Human
Bridge Stiftelse och second
handbutikerna ligger nu i en
egen ideell förening – Lindra.
En del i verksamheten som
från och med 2013 får ett
större utrymme är arbetet med
kommunikation och information.
Vi, och framförallt våra mottagare, är beroende av våra
givare, oavsett om det gäller
sjukvårdsutrustning, textilier
eller annat material och dessa
förtjänar att få veta vad vi gör
med deras gåvor. Genom att
anställa en informatör hoppas
vi på att dels kunna tillgodose
detta och dels skapa kontakter
med nya givare.
Förändringarna ovan har skett
allt medan verksamheten varit
i full gång. Vi gläds åt att kunna
konstatera att vi samtidigt ökat
insatserna vad gäller sjukvårdsmaterial med hela 25 % under
innevarande år. Trots nödvändiga
och stora förändringar så har
alltså vårt huvudsyfte inte
blivit lidande – tvärtom har
vi genom våra medarbetares

ansträngningar samt ett gott
samarbete med sjukhus, landsting och företag uppnått målet
att hjälpa medmänniskor i
andra länder där nöden är stor.
Det tycker vi är fantastiskt!

Låt oss tillsammans fortsätta
att göra livet drägligare för
människor i vår värld och
samtidigt värna om miljön!

Under året som gått har vi
fått stödja människor i andra
länder samtidigt som vi genom
goda samarbeten med kommuner och arbetsförmedlingar,
med flera, haft förmånen att
kunna erbjuda sysselsättning
och utveckling för individer här
hemma i Sverige. Människor
som behövt en plats att utvecklas på, skapa rutiner, få ett
socialt sammanhang och träna
sin svenska. Vi har sett många
människor som i vår verksamhet vuxit och tagit nya steg ut
i arbetslivet, till studier och
andra uppgifter. Det är vi stolta
över.

Robert Bergman
Verksamhetsledare

Oavsett om vi samlat in och
rekonditionerat sjukvårdsutrustning, tagit emot och skickat
ut förbrukningsmaterial eller
sett till att stora mängder textilier tagits om hand för återanvändning eller återvinning, så
har miljön gynnats. Drivkraften
i vårt arbete är biståndsinsatserna,
men att miljön mår väl av det
vi gör får vi erkänna ger oss
också en god känsla.
Det är många som på olika
sätt bidragit till det Human
Bridge kunnat genomföra under året – medarbetare, kommuner och landsting, företag
och organisationer. Ett stort
tack för det förtroende som visats oss genom valet att samarbeta med Human Bridge.
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För människa och miljö

Ny organisation på plats

Vision

För att klara av den växande
verksamheten genomförde
Human Bridge under 2013 en
omorganisation. Avsikten var
att på ett tydligare sätt dela
upp de olika arbetsområdena
samt skapa en stabil utformning
för verksamhet och inriktning.
Det övergripande målet är att
genomföra biståndsinsatser
genom att utnyttja återanvändning av olika typer av
material och utrustning. På så
sätt medverkar också verksamheten till praktiskt och miljöeffektivt resursutnyttjande.

Vi vill genom ett behovsanpassat
materialbistånd utveckla och
skapa en rättvisare global
resursfördelning på ett miljöeffektivt sätt.

Mission
Vi använder resurser som finns
i att återanvända och återvinna
material till bistånd. Insatserna
genomförs främst med insamlad
sjukvårdsutrustning och material
samt kläder. Utbildning och
andra närliggande utvecklingsinsatser kan ingå. Våra projekt
genomförs i områden där det
kommer utsatta till del.

Människosyn
Human Bridges verksamhet
har sin grund i en människosyn med alla människors lika
värde. Det innebär att vår

verksamhet inte begränsas av
exempelvis etniska, religiösa
eller politiska orsaker. Våra biståndsprojekt ser vi som samarbeten mellan oss och mottagaren. Vår önskan är att den
lokala partnern är aktiv och
medverkar i planeringen av
insatsen. Projekten ska stödja
människors möjlighet att växa
som individer och att själva få
bättre förutsättningar att skapa
en fungerande tillvaro.

Kärnområden
Bistånd
Human Bridges verksamhet består
i att samla in, rekonditionera och
skicka ut sjukvårdsutrustning
som bistånd för att användas
där behoven är stora, främst i
Afrika och Östeuropa. Vi samlar även in kläder och annat
material som skickas som
bistånd samt anskaffar förnödenheter till katastrofsituationer.

Miljö
Återanvändning och återvinning är nyckelord för vår
verksamhet. Allt från tandläkarstolar till skor får nya
användare. Återanvändning
är ur miljösynpunkt bland det
effektivaste sättet att tillvarata
jordens resurser och genom
att återvinna material tror vi
att medel kan frigöras för att
genomföra biståndsprojekt.
Sociala insatser
Vi har möjlighet att erbjuda
praktikplatser för människor
som behöver arbetsträna. På
så vis skapas sysselsättning för
arbetslösa och vår ambition är
att kunna erbjuda en meningsfull gemenskap. Vårt samarbete sker i huvudsak med kommun och arbetsförmedling på
de orter där vi finns.

De second handbutiker som
tidigare gått under namnet
Human Bridge Second Hand
Butiker har nu blivit en egen
ideell förening – Lindra. Personal och volontärer arbetar för
att generera ett överskott för
att kunna stödja olika biståndsinsatser genom Human Bridge.
Insamling av material och
utrustning samt biståndsinsatser organiseras i den nybildade Human Bridge Stiftelse.
I styrelsen finns de välkända

biståndsorganisationerna
Läkarmissionen och Erikshjälpen
representerade.
Den omfattande insamlingen
av textilier som bedrivs ska
fortsätta att utvecklas. Textilierna är inte bara angeläget för
bistånd utan också avgörande
för att genom försäljning
finansiera verksamheten.
Utvecklingen av textilhanteringen
innebär att textilier inte bara
sorteras och används till återanvändning utan ska också
tas tillvara för återvinning. På
detta sätt utnyttjas de värden
som finns i textilierna bättre,
samtidigt som viktiga miljövärden skyddas.
Den för biståndsinsatserna så
viktiga insamlingen av sjukvårdsutrustning görs från ett
flertal depåer i olika regioner.
Rekonditionering och test av
all utrustning innan utskick i
biståndsinsatser sker däremot
centralt där också sändningarna
kompletteras med anskaffat
förbrukningsmaterial.

I samband med den omorganisering som skett har
Human Bridge fått ny logotyp
och nytt profilprogram och på
så sätt även bättre tydlighet.

Som ett led i att arbetet med textilier
utvecklas har bolaget ReturTex
bildats. Bolaget ägs till hälften var
av Human Bridge och holländska
Boer Group.
Inriktningen för bolaget är att
bygga upp en sorteringsanläggning
i Sverige. För att kunna genomföra
detta eftersträvar ReturTex olika
former av samarbete med berörda
myndigheter, kommuner, avfallsbolag samt ideella insamlare av
kläder. Innan en sorteringsanläggning har byggts upp i Sverige
utförs sorteringen av de textilvolymer
ReturTex hanterar i certifierade
anläggningar i Västeuropa. På så
sätt kan ReturTex redan nu erbjuda
hantering av samtliga typer av
textilier enligt moderna miljökrav.

Nytt varumärke
för second handbutiker
Lindra Second Hand är en
stödförening till Human Bridge
Stiftelse vilket innebär att
överskottet från alla Lindras
butiker går till att samfinansiera
biståndsinsatser genom
Human Bridge.

Genom kontakt och samarbete
med arbetsförmedlingar
erbjuder Lindra Second Hand
praktikplats i någon av butikerna.
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Personerna får arbeta med det
mesta som ingår i ett butiksjobb och får med sig ett intyg
att använda i jobbsökandet.
För närvarande har föreningen
tio butiker spridda över Sveriges
södra halva.
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Fyllda magasin inför 2014

Annika Ekholm Fröding, chef
avdelningen för sjukvårdsmaterial
på Human Bridge.

Att arbeta med sjukvårdsbistånd har sina utmaningar.
Rätt material ska nå rätt
mottagare och de formella
förberedelserna kan kräva ett
visst tålamod. Men det hårda
arbetet ger resultat.
Annika Ekholm Fröding är
chef för avdelningen för sjukvårdsmaterial på Human
Bridge. Hon berättar att utmaningen med att arbeta med
sjukvårdsbistånd är att hitta
rätt material till rätt mottagare.
– Vi är ju alltid beroende av
dem som förser oss med material,
säger hon och berättar att de
största mängderna av det sjukvårdsmaterial som kommer in
till Human Bridge är förbrukningsmaterial, sjukhussängar
och rullstolar. Även annan
utrustning som bland annat
teknisk apparatur, op-instrument och diagnostiska instrument kommer in.
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När en container ska skickas
till någon av Human Bridges
samarbetspartners ute i fält
börjar det först med en kontakt
med mottagaren om deras
behov och möjligheter att ta
emot material. Det är mycket
som måste fungera innan
containern kan gå iväg, regler
och tullprocedurer för mottagarlandet måste följas. Mottagarens
behov styr innehållet i
containern och då gäller det
att det som efterfrågas finns
att tillgå hos Human Bridge.
Noggrannhet kring materialets
kvalitet är något Human Bridge
sätter stort fokus på. Allt
funktionstestas, kontrolleras
och repareras. Detta är en väldigt
viktig process i verksamheten
och förutsätter kunnig personal.
När alla formella förberedelser
är gjorda handlar det om att ge
utleveransinstruktioner till depåpersonalen och att det sedan
lastas efter dessa. Ytterligare
formaliteter såsom skeppningsdokument måste göras klara
innan containern kan lämna
depån. När containern lämnat
Sverige är det mottagarens
tur att påbörja införtullning.
Human Bridge hjälper till även
i detta.
Det kommer in mer och mer
material till Human Bridge och
enligt Annika är inställningen
hos givarna väldigt positiv.
– De flesta förstår att vi bara
kan ta emot material som våra
mottagare efterfrågar och vi
har flera kontakter med både
sjukhus och företag där deras
tekniker också bistår med sitt
kunnande, vilket vi är mycket
tacksamma för.

När material ska levereras till
andra delar av världen är det
viktigt att tänka på att omständigheterna skiljer sig.
Mottagarnas förutsättningar
att ta emot avancerad eller
högteknologisk utrustning är
annorlunda avseende elförsörjning, vattenkvalitet, tillgång till reservdelar och tekniker.
Annika berättar att miljön i
exempelvis ett afrikanskt land
är tuffare mot teknisk apparatur,.
Vad som fungerar här hemma
är inte säkert att det fungerar i
heta och dammiga miljöer.
Vad har du att säga om 2013?
– Ett fantastiskt år! Mycket
hårt arbete har gett resultat och vi har ökat mängden
utskickat sjukvårdsmaterial
med 100 ton. Trots detta går vi
in i 2014 med ”fyllda magasin”,
vilket inte alltid varit fallet, avslutar Annika Ekholm Fröding.

Från mottagare

Jag heter Mosses S. Mabula, är
22 år gammal och bor i Dar Es
Salaam, Tanzania. Jag är en av
många som är i behov av rullstol
och jag skulle vilja tacka för den
här hjälpen. Det har hjälpt mig
mycket i det dagliga och därmed
klarar jag mig bra.
Just nu är jag hemma och väntar
på inskrivning på universitetet för
högre studier. Den senaste tiden
har jag varit i lumpen i ett
obligatoriskt program. Det varade
i tre månader, från 14 mars till 14
juni. Där fick jag ett certifikat för
god disciplin.

All utrustning kontrolleras
Omtanke om och respekt
för mottagarna är viktigt för
Human Bridge. Allt ska var helt
och färdigt att börja användas.
Insamling av sjukhusutrustning
sker i stora delar av Sverige
genom Human Bridges depåer.
Sjukvårdsmaterialet hämtas
efter överenskommelse med
sjukhus, vårdinrättningar och
företag och skickas till Holsbybrunn där genomgång av utrustning, sortering av material
samt lagring och packning sker.
På Human Bridge är vi måna
om mottagarna och jobbar för
att det material som skickas
iväg ska vara helt och i bra skick,
färdigt att användas. Tekniker
och personal med sjukvårdsbakgrund arbetar med att gå
igenom allt som kommer in.
Materialet sorteras, kontrolleras
och lagas om så behövs. Allt
från sängar till teknisk utrustning
kompletteras och funktionstestas.
Till den tekniska utrustningen
görs även instruktionsmanualer
på engelska.
På depån sammanställs färdiga
operations- och undersökningskit med diagnostiska och
kirurgiska instrument, klara att
skickas iväg.
Genom täta kontakter och dialog
med våra mottagare får vi veta

Mats Uebel, en av teknikerna på depån i Holsbybrunn, ser till att bland annat
tandläkarutrustning är i bra skick och fungerar som den ska.

vad som efterfrågas och vad som
bedöms göra störst nytta. Det
gör att den som skänker material
kan vara säker på att gåvorna
tas till vara på ett bra sätt. I
anslutning till sjukvårdsinsatserna finns även alltid en tekniker
från mottagarlandet på plats
vid installation av utrustning,
allt för att det ska gå rätt till.

Human Bridge söker ständigt
kontakt med sjukhus, institutioner och företag för att få
del av utrustning som tagits ur
bruk i verksamheterna.
Tillsammans med mottagarna
arbetar vi för att utveckla och
höja standarden på sjukvården
på plats.

Tack än en gång och Gud välsigne er.
Vänliga hälsningar
Mosses S. Mabulah
Kit görs i ordning för särskilda ändamål, exempelvis undersökningsset, förlossningsset och akutväska.
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Kläder skapar sysselsättning

Genomförda insatser 2013

Kläder som får en andra
chans och människor som får
en möjlighet att klara dagen.
Textilinsamlingen på Human
Bridge är en del i verksamheten som spelar en stor roll
för många på många sätt.

Medvetenheten hos givare
ökar och kontakter med nya
mottagare skapas. 2013 blev
ett rekordår i mängden levererat sjukvårdsmaterial för
Human Bridge. Med marginal.

Human Bridges arbete med
insamling av textilier innebär
mer än att en person i ett annat land får en tröja. För någon
innebär det en meninsgfull
sysselsättning i vardagen, för
en annan innebär det möjlighet
till sociala insatser i sin närhet
och för en tredje innebär det
att den slipper gå arbetslös.
Human Bridges insamling av
kläder sker främst genom boxar
utplacerade i samhället, i
miljöutrymmen eller på återvinningscentraler. De kläder
och textilier som samlas in går
till försäljning i Lindra Second
Hand, till biståndsinsatser och
till försäljning på export. Överskottet av all försäljning finansierar våra biståndsinsatser.
I Östeuropa samarbetar vi
med organisationer dit vi levererar kläder som sedan säljs i
lokala second handbutiker. På
så sätt får organisationerna in
medel för egna sociala insatser
och butikerna ger sysselsättning åt människor i en tid av
svår arbetslöshet.
Under året som gått har vi haft
ett antal olika samarbeten med
klädkedjor där deras kunder
ombetts att lämna in begagnade
plagg och skor som sedan
skickats som bistånd genom
Human Bridge. En av dessa är
Scorett vars kampanj pågick
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Kläderna sorteras i så kallade kassetter efter om det är sommar- eller
vinterkläder, för barn, kvinnor eller män.

den 1-21 april. Samtidigt som
det samlades in skor som fick
göra nytta i Etiopien skänkte
Scorett även 50 kr per nyköpt
par skor till Human Bridges
stöd för kvinnliga studenter i
samma land.

nen och som ger möjlighet till
arbetsträning för människor.
På Österängen i Jönköping och i
Gnosjö finns mindre sorteringar
där arbetet sköts av volontärer.

Mottagare

En annan kampanj som har
blivit något återkommande är
jackkampanjen som Stadium
genomför. Under några veckor
före jul kan kunder lämna in
sina gamla jackor och få rabatt
när de köper en ny. Human
Bridge tar sedan hand om jackorna och skickar som bistånd till
Östeuropa. Precis som tidigare
gav årets kampanj ett bra
resultat och många människor
fick en jacka att värma sig med
under vintern.
Största delen av den sortering
som sker i Sverige av Human
Bridges insamlade textilier sker
på våra sorteringsanläggningar.
I Vallentuna, Högsby och Huskvarna finns anläggningar som
drivs i samarbete med kommu-

Materialbistånd innebär för
Human Bridge ett försök att
bättre fördela de resurser som
faktiskt finns. Genom att ta till
vara på det vi har spar vi på
jordens resurser och ökar livslängden på redan producerade
artiklar. Detta har landsting,
företag och privatpersoner i
Sverige insett och uppmärksammat och för dem är det en
medveten handling att låta det
som inte längre används här i
Sverige få komma till fortsatt
användning där det gör skillnad.
Det uppstår hela tiden nya
kontakter med sjukhus runt om
i världen och våra sändningar
får nya mottagare, så även under
2013. I exempelvis Etiopien har
vi möjlighet att leverera material
och utrustning till olika regioner
Sjukvård
År
2011
2012
2013

En av Human Bridges samarbetspartners i Rumänien är Mihai
Bojin. Bojin driver en biståndsorganisation där han bland annat
delar ut kläder till fattiga romska
och rumänska familjer. Här får en
pojke ta emot en jacka som levererats genom Human Bridge.

Container till Etiopien lastas i Holsbybrunn.

tack vare vårt samarbete med
hälsoministeriet i landet.
Gåvor från landsting, kommuner
och företag i Sverige har möjliggjort att Ideella Föreningen Human Bridge och Human Bridge
Stiftelse tillsammans under
2013 kunnat leverera mer
sjukvårdsmaterial i bistånd än
något tidigare år. Den totala
siffran blev vid årets slut 526
ton, vilket innebär en ökning
med nästan 100 ton från föreTextil

Ton
364
432
526

År
2011
2012
2013

Utöver de sändningar som vi
är med och finansierar förmedlar vi även sändningar åt andra
organisationer och företag.
En sändning motsvaras i regel av
minst en 40 fot lång container.

Övrigt material
Ton
1 206
1 257
1 121

Foto: Ferdinand Ngenzirabona

Tandläkarutrustning till Gahini Hospital, Rwanda.

gående år. Mängden textil som
levererats i bistånd av Ideella
Föreningen Human Bridge och
Human Bridge Stiftelse blev
totalt 1 121 ton.

År
2011
2012
2013

Ton
495
300
378

Biståndssändningar
totalt
År
Antal
2011
190
2012
173
2013
205

Foto: TRACED

En dator som hjälper synskadade barn i Tanzania att läsa.
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Ny utbildning av tekniker

ett antal kunniga fackexperter.
Ordförande är Dr Asmamau,
välkänd diplomat i Etiopien.
Utbildningen är den första i
sitt slag i landet och invigningen
har fått stort genomslag i både
regionala och nationella medier.
Det gjordes tv- och radiosändningar med reportage om skolan,
dess utrustning och målsättning.
Hälsoministeriet i landet
sponsrar upp till 200 elever.
Lärarkåren på skolan kommer
att bestå av ett team där bland
annat två väl meriterade
kubanska medicintekniker ingår.
Detta team kommer även att
kompletteras av tekniker från
exempelvis Sverige som undervisar i vissa specialområden.

En av byggnaderna till den nystartade utbildningen för sjukhustekniker i Etiopien – Human Bridge BioMedical College.

Utbildningen är den första i
sitt slag i landet och resultatet
av ett gott samarbete mellan
Human Bridge och myndigheter
i Etiopien. I januari 2014 hölls
invigning för Human Bridge
BioMedical College.
I slutet av 2013 påbörjades
registrering av elever på den
nya utbildningen för sjukhustekniker som Human Bridge

startat i Etiopien – Human
Bridge BioMedical College
(HBBC). Skolan finns i en stad
som heter Debre Markos, cirka
35 mil norr om huvudstaden
Addis Abeba. Där har Human
Bridge även tidigare tagit över
utbildningen av barnmorskor
och farmaceuter. Efter tre års
intagningar förväntas skolan
ha en total kapacitet på omkring
1 000 elever.

Ayana Z. Workeneh, minister i presidentkansliet klipper bandet. Mannen till
höger om honom är skolans rektor Mr Bayou.
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Den 18 januari 2014 hölls
invigningen av utbildningen.
Den inleddes med bandklippning av minister Ayana Z. Workeneh från presidentkansliet.
Han ansvarar för handel och
finansiell ledning i Etiopien.
Sedan följde en rundvandring i
de nyrenoverade lokalerna.
Huvudtalare under ceremonin
var minister Workeneh.
Bland invigningens omkring
250 deltagare fanns många
ämbetsmän från Addis Abeba
och regionshuvudstaden Bahar
Dar. Förutom minister Workeneh
fanns nationella och regionala
hälsovårdschefer samt
representant från utbildningsministeriet på plats. Stadens
borgmästare och flera myndighetsrepresentanter från regionen
var också närvarande.
En viktig tillgång för HBBC är
den rådgivande styrelsen med

Human Bridges ambitioner
med utbildningen är att hjälpa
sjukhusen att öka livslängden
på sin utrustning. Dessutom
vill man sprida kunskap kring
hur man kan förebygga att
utrustning går sönder och hur
materialet ska hanteras ur miljöhänseende.
Att skolan finns är tack vare
ett gott samarbete mellan
Human Bridge och myndigheter i Etiopien. Det har varit ett
efterfrågat projekt i landet.

Human Bridges ordförande Bo Guldstrand och projektledare för utbildningen
Allan Carlsson (i mitten av bilden) vid invigningen. Gräset på marken är en
etiopisk dekoration vid olika festligheter.

– Det finns en ambitionsnivå
hos de unga i Etiopien och en
tro på att det kan bli bättre.
Detta vill vi på Human Bridge
ta vara på och sammanföra
med våra resurser och vår
kunskap, säger Allan Carlsson,
projektledare Human Bridge.
Human Bridges insatser är
störst nu i uppbyggnadsskedet
av utbildningen med upprustning av lokaler och att se
till att utrustning kommer på
plats. På sikt är målet att skolan
ska bli självbärande.

bedriva projekt likt detta, och
förhoppningen från vår sida är
att kunna starta liknande utbildningar även på andra ställen i
Afrika.

Ett av klassrummen.

Tack vare utrustning från
våra givare är det möjligt att

Bo Guldstrand talar under invigningen.

Adamu Anley (Human Bridges representant i Etiopien) visar runt invigningens
besökare.

Skolans aula.
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VERKSAMHETEN: PROJEKT

VERKSAMHETEN: KATASTROF

Stöd till kvinnliga studenter
För många kvinnor i Etiopien
blir studietiden en fälla
istället för den möjlighet den
borde vara. Detta vill Human
Bridge ändra på.
I Etiopien står regeringen för
utbildningen samt mat och
husrum, utöver detta finns
inga andra medel att tillgå för
den som studerar. Har man
ingen möjlighet till stöd hemifrån blir livet under studietiden extremt svårt, framförallt
för de kvinnliga studenterna.
För att bekosta enkla saker
så som hygienartiklar, studiematerial, resor till och från
studieorten tvingas de ofta till
prostitution. Med alla de faror
som detta innebär, inte minst
med tanke på riskerna för hiv/
aids, slutar det ofta riktigt illa
för många kvinnor.
Stödet ska ge kvinnliga
studenter i Etiopien ett bidrag
på 200 BIRR (ca 75 SEK) per
månad och student. Detta
skapar helt nya förutsättningar
för många kvinnliga studenter
då de kan ägna sig åt studierna
utan att ständigt oroa sig över
hur de ska klara de kostnader
som uppstår. Risk för sjukdom
och livslånga lidanden minskar,
och livet ser betydligt ljusare
ut för dem som får stöd på
detta sätt.

Omkring 10 miljoner människor
drabbades av tyfonen Haiyan
på Filippinerna i mitten av
november 2013. Behovet av
hjälp var enormt.
I ett samarbete mellan Human
Bridge och Hoppets Stjärnas
lokala kontakt på Filippinerna
åkte ett läkarteam till landet
redan veckan efter tyfonen. De
avlöstes sedan av ett annat team
och ytterligare utrustning skickades med flygfrakt.
Många människor förlorade
allt i tyfonen och behöver hjälp
Studenter i Etiopien.

För att hantera stödet upprättas
på respektive universitet en
kommitté bestående av
universitetets president eller
vice president, studievägledare,
lärarrepresentant, elevrepresentant samt någon av
Human Bridge utsedd representant. Kriterier som ställs är
bland annat följande:
• dokumenterat behov
• allmän skötsamhet
• studieresultat (inom rimliga
gränser)
• viljan att gå vidare trots
svårigheter.

Tanken är att stödet i grunden
kommer att erbjudas under en
hel utbildning, det vill säga
omkring 3–5 år. Personliga
mappar upprättas på varje
bidragstagare och uppföljning
ska ske regelbundet för att
fastställa bidragsbehovet hos
studenten under hela studietiden.
Human Bridge har genom kontoret i Addis Abeba under flera
år stöttat olika projekt i Etiopien
och har skapat ett nätverk av
kontakter som vi har fullt
förtroende för.

Brev från student
Mitt namn är Soliana Mehari. Jag
läser tredje året till byggnadsingenjör på Debre Markos University.
Er organisation har spelat en
avgörande roll i mitt liv, inte minst
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Sjukvårdsutrustning
och takplåt till Filippinerna

för att jag ska kunna fortsätta på
universitetet och delta i min
utbildning utan ekonomiska
problem. Dessutom hjälper ert
ekonomiska stöd mig att fokusera
på mina akademiska aktiviteter.

Jag skulle vilja tacka er organisation än en gång och hoppas att
ert ovärderliga bidrag kommer att
fortsätta vara med mig.
Med varma hälsningar!
Soliana Mehari

med att bygga upp sina hem.
Två containrar lämnade
Human Bridge under november,
innehållande takplåt, tält och
sjukvårdsutrustning. Plannja AB
har skänkt totalt 10 000 kvadratmeter takplåt.
Human Bridges insatser för
återuppbyggnad har främst
riktats in på skolor, sjukhus och
bostäder i staden Ormoc City
på ön Leyte. Tre av stadens
hårt drabbade sjukhus fick ta
emot den sjukvårdsutrustning
som levererades.

Centralafrikanska republiken
Konflikten i Centralafrikanska
republiken har tvingat många
på flykt. Kontakter på plats
har möjliggjort hjälpinsatser
från Human Bridge.
Den konflikt som råder mellan
kristna och muslimer i Centralafrikanska republiken (CAR)
har fått många att fly. Vid årsskiftet var mer än 500 000 av
huvudstaden Banguis 800 000
invånare på flykt inom staden.
Den största dödsorsaken bland
dem är malaria i samband med
undernäring.
Human Bridge har under många
år samarbetat med organisationer i CAR och samarbetspartners på plats gör det möjligt
med fortsatta insatser. I slutet
av 2013 bidrog Human Bridge
med en summa pengar till
förnödenheter som mat och
myggnät åt flyktingar i Bangui.

Kerstin Engström och Helene Stenfelt
packar utrustning till Filippinerna.

Syriska flyktingar

En container med sjukvårdsmaterial lämnade även Holsbybrunn innan jul med ett sjukhus
i Gamboula som slutmål, en
stad 30 mil väster om huvudstaden. Ytterligare containrar
förbereds till landet. Bland annat med utrustning till kliniker
varifrån läkare utgår för att
göra hembesök hos de som inte
vågar bege sig till sjukhusen
på grund av oroligheterna.
Human Bridges kontakt i
CAR, Roland Mararv, skriver:
”Var finns lösningen på denna
våldsspiral? Just nu syns ingen sådan, hatet mellan dessa
grupper har på bara några
månader blivit avgrundsdjupt,
detta mellan människor som
alltid bott tillsammans med för
det mesta mycket god grannsämja.”

Foto: Karzan Aziz Rashid

I mitten av december anlände två
containrar från Human Bridge till
norra Irak. De var fyllda med sjuk
vårdsmaterial, kläder, filtar och tält
till flyktingläger för syriska flyktingar i området. Över två miljoner
människor har flytt striderna i
Syrien. På förfrågan från UNHCR
har Human Bridge även skickat en
container till Syrien med kläder
och jackor från Stadiumkampanjen.
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Biståndssändningar 2013
205 leveranser till 24 länder
Amerika

Haiti			

Afrika

Burundi
Centralafrikanska
republiken
Demokratiska
republiken Kongo
Eritrea
Etiopien
Mauretanien
Rwanda
Somalia
Tanzania
Zambia

Europa

Albanien
Bosnien
Estland
Lettland
Moldavien		
Polen 		
Rumänien
Serbien
Ukraina
Ungern
Vitryssland

1

1
1
3
2
17
1
12
1
6
1

Japan

Asien

Filippinerna
5
Irak (syriska flyktingar) 4

Foto: Börje Claesson

Rumänien

14

2
7
17
47
13
16
24
2
20
1
1

Tanzania

Foto: Hoppets Stjärna

Filippinerna

Foto: Karzan Aziz Rashid

Moldavien

Irak

Etiopien
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Förvaltningsberättelse
2013-04-23 till 2013-12-31
Human Bridge Stiftelse
Org. nr. 802477-8238

Verksamheten
Human Bridge Stiftelse grundades under 2013 av tre stiftare.
Den ena av dessa är den Ideella
Föreningen Human Bridge som
i och med detta överlåter sin
verksamhet till den nybildade
organisationen. De övriga stiftarna är de båda biståndsorganisationerna Läkarmissionen
och Erikshjälpen. All aktivitet,
utom de second handbutiker
som fanns i föreningen, drivs
under sista halvåret 2013 i den
nybildade stiftelsen. Det är ett
väl etablerat arbete som vuxit
under de 14 år som verksamheten pågått som nu kan utvecklas i ny organisationsform.
Den nybildade stiftelsen består
dels av en ideell del med bistånd
och social verksamhet samt en
näringsdrivande del. Med arbetet
inom textil- och sjukvårdssektorerna är inriktningen att
uppnå en så hög grad av
återbruk som möjligt. På så
vis frigörs både material och
ekonomiska resurser för den
andra delen av stiftelsen som
bedriver biståndsprojekt.
Stora mängder textilier samlas
in. En del av materialet säljs i
bulk, annat går till sortering för
biståndssändning eller för att
säljas i second handbutiker.
Skänkt sjukvårdsmaterial
rekonditioneras och transporteras till en rad olika länder
enligt överenskommelse med
ett flertal lokala partners. På så
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vis kan Human Bridge arbeta,
både i Sverige och i samarbetsländer, för miljöeffektivisering
och för att genomföra utvecklingsinsatser genom ett behovsanpassat materialbistånd.
Arbetet bidrar på så sätt till en
något rättvisare global resursfördelning. Verksamheten
bedrivs i nära samarbete med
biståndsorganisationerna
Läkarmissionen och Erikshjälpen.
Insatser görs också i samverkan
med flera andra biståndsorganisationer.
Den största insamlingsvolymen
för Human Bridge är textilier,
i huvudsak kläder, skor och
accessoarer. Privata gåvogivare använder i första hand
insamlingsboxar för att lämna
textilierna både för återanvändning och återvinning.
En ökande volym kommer från
speciella containrar vid återvinningscentraler på flera olika
orter i landet. Försäljning av
textilierna utgör Human Bridges
huvudsakliga intäktskälla.
Överskottet från denna försäljning är förutsättningen för att
kunna genomföra organisationens olika biståndsprojekt.
Många företag som Stadium,
Gina Tricot, Dressmann och ett
antal andra butikskedjor bidrar
också med textilier som stöd
för biståndsprojekt. Under 2013
genomförde Stadium exempelvis
en kampanj där kunderna
erbjöds rabatt om de lämnade
sina begagnade jackor. Jackorna
förmedlades till Human Bridge
som använde dessa i biståndsinsatser genom lokala partner
i Rumänien och Ukraina. Dessutom har sändningar bland

annat med dessa jackor gått till
syriska flyktingläger i Libanon
och Irak.

Främjande av ändamål
Human Bridge har tre ändamål:
biståndsinsatser framförallt
genom materialbistånd, social
verksamhet samt miljöarbete
inriktat på återanvändning. I
Sverige och i samarbetsländer
vill Human Bridge verka för
hållbar utveckling och resurshushållning. I verksamheten
erbjuds praktik och arbetsträning i samverkan med
Arbetsförmedling och sociala
myndigheter. Framförallt syftar
verksamheten till att utnyttja
resurserna i begagnat material
för att genomföra olika biståndsprojekt.
Human Bridge i Sverige har
huvudkontor och huvudlager i
Holsbybrunn, Vetlanda kommun.
Vidare finns depåer i Genarp,
Hisingsbacka, Rosersberg samt
Hammarby Sjöstad. Där hanteras
utöver textilier också sjukvårdsmaterial.

Under perioden var totalt 1 200
insamlingsboxar för textilier
utplacerade på ett stort antal
platser. Innehållet forslas till
någon av depåerna alternativt
till någon av anläggningarna
för sortering som finns i Högsby,
Gnosjö, Huskvarna, Österängen
och Vallentuna. Totalt beräknas
Human Bridge hantera ca 7 000
ton textilier under ett år. Insamlade kläder och mängder av
skor och accessoarer uppgår
under det halvår stiftelsen drivit
verksamheten till ca 3 000 ton.
Verksamheten fyller också en
social och samhällsnyttig funktion genom att bereda plats för
människor i behov av arbetsträning. Mellan 70 och 100 personer bereds arbetsträning på
de olika anläggningarna. Därutöver uppvisar allmänheten
ett betydande engagemang och
mer än 150 frivilligarbetare
finns i verksamheten.
Materialbistånd är en verksamhet där Human Bridge
utnyttjar och fördelar material
som givare ställer till förfogande.
Åtskilligt av det skulle annars
ha kasserats. Genom att ta tillvara
tillgångar som finns i Sverige
och förlänga livslängden på
redan producerade artiklar
sparas också jordens resurser.
Medvetenheten hos Sveriges
landsting och företag kring detta

har ökat. För många är det en
medveten handling att låta
det material som inte längre
används i Sverige få komma till
fortsatt användning där det kan
få en avgörande roll för människors
hälsa och välbefinnande.
Under året har Human Bridge
löpande god kontakt och dialog
med mottagare för att på så
sätt uppfylla organisationens
vision om behovsanpassade
biståndsinsatser. Materialbiståndet består i huvudsak av
insamlat sjukvårdsmaterial
som kompletteras med inköp
av varor med hög efterfrågan.
Därutöver skickas textilier,
skor och övrigt material. Under
andra halvåret 2013 har totalt
111 biståndssändningar gått
till sjukhus och andra partners
exempelvis i Etiopien, Tanzania,
Rwanda och Kongo. I lastbil
har utrustningar levererats till
Baltikum och östeuropeiska
länder, däribland Lettland,
Rumänien och Ukraina. Totalt
har sändningarna för bistånd
under halvåret innehållit 1 034
ton. Hanteringskostnader för
materialbiståndet, inklusive
rekonditionering och den andelen frakt till mottagare som
Human Bridge står för uppgår
till 12,7 mkr. I denna summa
ingår inte någon värdering av
själva innehållet i sändningen.

Human Bridge är en av de
stora aktörerna av insamling
av textilier som kläder och
skor. Arbetet med insamling av
sjukvårdsutrustning samt test
och rekonditionering av detta
är ganska unik. De omfattande
biståndssändningarna och
rapporterna från sjukhus och
andra inrättningar vittnar om
materialets stora betydelse.
Stiftelsen kan alltså redovisa
att den främjat sitt ändamål
med gott resultat.

Väsentliga händelser
Den 17 december 2012 beslutade
Ideella Föreningen Human
Bridge, (827501-1123), på en
extra stämma, att medverka
i bildandet av Human Bridge
Stiftelse samt att till denna
överlåta sin verksamhet. Stiftarna träffades den 18 mars
2013 för bildandet av Human
Bridge Stiftelse och stadgarna
antogs. Den 3 maj registrerades
stiftelsen hos Skatteverket och
den 1 juli överfördes verksamheten från Ideella Föreningen
Human Bridge. Samtliga tillgångar, skulder och kapital har
tagits över till bokförda värden
som tillskott i stiftelsekapitalet.
Balanserade vinstmedel i föreningen var 9 387 kkr. Fram till
övergång 1 juli fanns en upparbetad förlust på 3 622 kkr. Det
innebar att 5 765 kkr kunde

Foto: Karzan Aziz Rashid
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erhållas och bokas in som stiftelsekapital.
Vid överflyttning av verksamheten från Ideella Föreningen
Human Bridge har all personal
erbjudits fortsatt anställning i
den nya stiftelsen med samma
villkor som tidigare. Under året
har också avtal och överenskommelser med anknytning till
verksamheten transporterats
över till den nya stiftelsen.
I slutet av 2013 formades
ReturTex AB som ett gemensamt
ägt bolag. Hälften ägs av Human
Bridge Stiftelse och den andra
halvan av Boer Group i Nederländerna. Inriktningen är att
erbjuda helhetslösningar för
hantering av textilier både för
återanvändning och återvinning. Målsättningen för bolaget
är att bygga upp en egen anläggning för professionell
sortering i Sverige. Idag finns
ingen sådan typ av hantering i
Sverige som krävs för att klara
sortering för både återbruk och
återvinning. För att genomföra

ÅRSREDOVISNING

2

Förvaltningen

detta söker ReturTex olika former av samarbete med berörda
myndigheter, kommuner,
avfallsbolag samt ideella insamlare av kläder. Innan en
sorteringsanläggning byggts
upp i Sverige utförs sorteringen
av textilvolymer i certifierade
anläggningar i Västeuropa.

Styrelsen
Under året har styrelsen bestått
av Bo Guldstrand, Ove Gustafsson,
Johan Lilja, Bengt Swerlander,
Torbjörn Söder samt Peter
Toftgård. Bo Guldstrand har
innehaft ordförandeposten.
Styrelsen har under året haft
sju sammanträden. Christina
Petersson, auktoriserad revisor
hos Ernst & Young, är av stiftelsen vald revisor.

3
1
1

I slutet av verksamhetsåret 2013
påbörjades registrering av elever
på det nystartade Human Bridge
BioMedical College med framförallt
utbildning av sjukhustekniker
i Etiopien. Skolan ligger i Debre
Markos, en stad 35 mil norr om
Addis Abeba. Utbildningen är ett
led i arbetet med att sprida
kunskap om underhåll av sjukhusutrustning för ökad driftsäkerhet.
Kunskap om hur reparationer
görs ökar livslängden på utrustning vilket också innebär att
framtida biståndssändningar
kan komma nya platser tillgodo.
I undervisningen finns även
planerat för ett miljöperspektiv
med att lära ut hur både material
och utrustning ska hanteras ur
miljöhänseende.

Verksamhetsledning
Verksamhetsledare för Human
Bridge är Robert Bergman.
Övriga personer i ledningen är
Urban Grahn, Annika Ekholm
Fröding samt Klaus Rosinski.

4
22

1
33
52

Fördelning av biståndsinsatser
2013-04-23 – 2013-12-31

Disposition av årets resultat
Styrelsen har fastställt efterföljande resultat- och balansräkning. Årets resultat på 402
tkr har styrelsen beslutat ska
överföras i ny räkning.

Ekonomisk redovisning
För period 2013-04-23 - 2013-12-31
RESULTATRÄKNING

						
Rörelsens intäkter				
Försäljning och erhållna anslag		
Övriga intäkter		
Rörelsens kostnader				
Varu- och fraktkostnader		
Personalkostnader				
Lokalkostnader		
Övriga externa kostnader			
Avskrivningar materiella anläggningstillgångar
Övriga rörelsekostnader		
				
				
Resultat före finansiella intäkter och kostnader		
				
Finansiella poster 			
Ränteintäkter och liknande intäkter		
Räntekostnader och liknande kostnader		
				
Årets resultat före skatt				
				
Årets skatt						
				
ÅRETS RESULTAT 			

Not

2013.12.31

2

23 436 399
153 061
23 589 460

1
10
3, 4

-7 240 748
-8 860 739
-2 572 662
-3 791 169
-1 031 424
-43 297
-23 540 039
49 421
356 156
-3 178
402 399

9

0
402 399

4

46

Afrika 43 %
Afrika

3
5

Östeuropa 30 %

Östeuropa

Baltikum
Baltikum
Asien

19 %

51

Asien 7 %

Amerika

Amerika 1 %

18

64
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BALANSRÄKNING
				

TILLGÅNGAR				

ÅRSREDOVISNING

Not

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR				
Materiella anläggningstillgångar 				
		Pågående biståndsprojekt		
11
		Inventarier 				
3
		Fordon				
4
				
Finansiella anläggningstillgångar
		Aktier och andelar			
5
				
Summa anläggningstillgångar 			
				
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR				
Varulager mm			
		Varulager		
				
Kortfristiga fordringar			
		Kundfordringar		
		Fordringar intresseföretag		
		Övriga fordringar		
		
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
6
				
Likvida medel			
Summa omsättningstillgångar				
				
SUMMA TILLGÅNGAR				

EGET KAPITAL OCH SKULDER			

EGET KAPITAL							
Fritt eget kapital			
		Stiftelse kapital		
		Årets resultat		
Summa eget kapital			
				
KORTFRISTIGA SKULDER 			
		
Förskott från kunder		
		
HB fund for female		
		Leverantörsskulder		
		
Skulder till intresseföretag		
		Övriga skulder		
		
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder			
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 			
				
POSTER INOM LINJEN		
		
		Ansvarsförbindelser		
		Spärrade bankmedel		
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2013.12.31

1 614 233
3 627 491
1 652 391
6 894 115
50 000
50 000
6 944 115

386 106
386 106
2 491 888
0
1 928 621
1 138 974
5 559 483
8 131 408
14 076 996
21 021 112

7
10 264 819
402 399
10 667 218

8

3 543 390
34 165
2 111 072
264 596
683 085
3 717 587
10 353 894

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
		
Fordringar har upptagits till de belopp de väntas inflyta med.				
				
		
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där 		
		inget annat anges.						
		
		
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god
		redovisningssed.						
								
		
I stiftelsen finns varulager av skänkta begagnade kläder, sjukvårds		
material mm. Något värde har ej åsatts på dessa varor per bokslutsdagen.		
												
		
I redovisad försäljning ingår anslag för levererat materialbistånd.			
				
		
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och
		
bokföringsnämndens allmänna råd, frånsett redovisning av erhållna
		begagnade kläder mm. enligt ovan. 						
Materiella anlägningstillgångar 								
		
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda 		
		nyttjandeperioden.										
		Härvid tillämpas följande avskrivningstider:					
			Inventarier och fordon
5 år				
			Datorer			3 år				
								
Intäkter							
		
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer 		
		att erhållas.						
								
Koncernförhållanden							
		
Stiftelsen är en moderstiftelsen men med hänvisning till undantagsreglerna
		
i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.		
				
		
Inköp från dotterbolaget uppgår under året till 28 573 kr.				
		
Försäljning till dotterbolaget uppgår till 538 375 kr.					
							

21 021 112
Inga
603 000
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UPPLYSNINGAR FÖR ENSKILDA POSTER
1. PERSONAL 		
Löner och ersättningar (halvår): 		
		
Löner och ersättningar
			
(varav styrelse och verksamhetsledare 290 tkr)
		Pensionskostnader		
		
Övriga sociala avgifter		
Totala personalkostnader, brutto		
		
		Erhållna lönebidrag		
Totala personalkostnader, netto			
				
I stiftelsens ledning ingår 3 män och 1 kvinna 2013, 		
och i stiftelsens styrelse ingår 6 män under 2013.		

2013
7 364 809
395 493
2 113 650
9 873 952
-1 013 213
8 860 739

Medelantalet anställda har uppgått till 24 			
personer varav 18 är män och 6 är kvinnor
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2013

			

Ingående anskaffningsvärde					
Förvärvat från Human Bridge förening				
Inköp			
Försäljning			
Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande fordon			

0
4 744 092
224 975
-305 167
4 663 900

Ackumulerade avskrivningar 					
Ingående avskrivningar 			
Förvärvat från Human Bridge förening				
Försäljning			
Årets avskrivningar 			
Utgående avskrivningar för kvarvarande fordon			

0
2 959 677
-305 167
356 999
3 011 509

Utgående bokfört värde för kvarvarande fordon			
						

2. FÖRSÄLJNING OCH ERHÅLLNA ANSLAG				
Projektbidrag från Lindra ideell förening				
Projektbidrag från Erikshjälpen och Läkarmissionen		
Projektbidrag från andra organisationer				
Försäljning insamlade textilier		
Fraktbidrag för biståndssändning sjukvårdsutrustning		
Övrig försäljning och bidrag		
Total försäljning och anslag			
		
Både projektbidrag och fraktbidrag utgör del av
finansieringen i biståndsinsatser som genomförs i
samverkan med andra organisationer. 			

2013
2 100 000
800 000
1 240 699
16 779 448
174 407
2 341 846
23 436 399

3. INVENTARIER				
Ingående anskaffningsvärde					
Förvärvat från Human Bridge förening				
Inköp			
Försäljning/Utrangering			
Utgående anskaffningsvärde för kvarvarande inventarier
		
Ackumulerade avskrivningar					
Ingående avskrivningar 			
Förvärvat från Human Bridge förening				
Försäljning/Utrangering			
Årets avskrivningar 			
Utgående avskrivningar för kvarvarande inventarier		

2013
0
9 601 835
443 439
0
10 045 274

Utgående bokfört värde för kvarvarande inventarier		

4. FORDON

1 652 391

5. SPECIFIKATION ANDELAR I INTRESSEFÖRETAG		
Antal		Namn		org.nr.		Kapital
andelar
				
andel
500		
ReturTex AB 556558-0247 50%
					

Rösträtt
andel
50%

Säte		
Namn
org.nr.		
Bokslut
Vetlanda
ReturTex AB 556558-0247 2013
					

Eget kapital
719 352

Bokfört
värde
50 000
50 000
Resultat
-10 601

6. FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2013

Förutbetalda hyror			
Förutbetalda försäkringar			
Upplupna lönebidrag			
Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		

602 359
242 724
201 237
92 655
1 138 974

0
5 743 357
0
674 425
6 417 782
3 627 492
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7. EGET KAPITAL					
Balanserat
							
resultat
Ingående balans					
0
Disposition av förra årets resultat			
0
Stiftelsekapital						0
Årets resultat						0
Utgående balans						0
				

ÅRSREDOVISNING

Årets
Totalt
resultat
0
0
0
0
0 10 264 819
402 399
402 399
402 399 10 667 218

8. UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

UNDERSKRIFTER

2013

Upplupna löner och semesterlöner				
2 044 548
Upplupna sociala kostnader					
1 201 735
Övriga upplupna kostnader			
471 304
					
3 717 587
9. SKATTEMÄSSIG BEDÖMNING			

Styrelsen för Human Bridge Stiftelse, fr.v.: Torbjörn Söder, Johan Lilja, Bo Guldstrand, Bengt Swerlander,
Peter Toftgård och Ove Gustafsson.

Enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 		
2002:10 punkt 5 är anskaffningsvärdet lika med det
verkliga värdet. Verkligt värde är gåvans nettoförsälj		
ningsvärde. Därmed uppstår ingen beskattningsbar 		
vinst vid försäljning.						
		
10. LEASINGKOSTNADER							
Stiftelsen betalda leasingkostnader under året		
				
11. PÅGÅENDE ARBETEN 						
Förbättringsarbete på förhyrd lokal i Etiopien för
utbildning påbörjas under 2013. Avskrivning ska ske 		
under kontraktstid för hyra som löper t o m 2018-06-		
30. Då renoveringen inte är klar vid årsskiftet förs
kostnad vidare till 2014 som pågående projekt. Med 		
delvis återstående renoveringsarbete kunde skolan 		
starta med invigning i början av 2014.				
				

STOCKHOLM 2014-06-11

				
2013
64 853

Bo Guldstrand			Peter Toftgård			Torbjörn Söder		
Ordförande
				
				
				

				
Bengt Swerlander			Johan Lilja				Ove Gustafsson		
			

				
Min revisionsberättelse har lämnats den 11 juni 2014				
		
		
				
Christina Petersson				
Auktoriserad revisor				
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Human Bridge
Stiftelse, org.nr 802477-8238

Rapport om
årsredovisningen
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Human Bridge
Stiftelse för räkenskapsåret
2013-05-22 – 2013-12-31.

Styrelsens ansvar för
årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret
för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den
interna kontroll som styrelsen
bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som
inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om
årsredovisningen på grundval
av vår revision. Vi har utfört
revisionen enligt International
Standards on Auditing och god
revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att vi följer
yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom
olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska
utföras, bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de
delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen
för att ge en rättvisande bild i
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga
med hänsyn till omständighet-
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erna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i
stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i
de redovisningsprinciper som har
använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen
i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi
har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för
vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den
31 december 2013 och av dess
finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen.

styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om
det finns skäl för entledigande.
Vi har även granskat om någon
styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi
har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för
vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav
enligt lagar och andra
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en
revision av styrelsens förvaltning
av Human Bridge Stiftelse för räkenskapsåret 2013-05-22 – 201312-31.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret
för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Vetlanda den 11 juni 2014

Huvudkontor

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi
har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande
om förvaltningen har vi utöver
vår revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen
för att kunna bedöma om någon

Ernst & Young AB

Postadress:
Human Bridge Stiftelse
Box 1
570 15 Holsbybrunn
Besöksadress:
Bergmossevägen 8, Holsbybrunn

Christina Petersson
Auktoriserad revisor

Tel: 0383-46 74 70
Fax: 0383-506 56

E-post: info@humanbridge.se
Org.nr: 802477-8238
Bankgironummer: 188-0772
Våra depåer finns i:
Holsbybrunn – Vetlanda
Genarp – Lund
Rosersberg – Stockholm
Hammarby Sjöstad – Stockholm
Göteborg – ny adress ej fastställd

www.humanbridge.se
https://www.facebook.com/
humanbridge.se
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