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Årsredovisning
Farmaceuter utan Gränser
817606-4387
Styrelsen för Farmaceuter utan Gränser får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling
under räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETEN
Verksamhet
Årsberättelse för verksamhetsåret 1 juli 2020 – 30 juni 2021.
Farmaceuter utan Gränser Sverige är en ideell organisation som verkar för bland annat förbättrad läkemedelsförsörjning
och läkemedelsanvändning i framför allt låginkomstländer. Föreningen startades år 2001, som svensk nationell
organisation i internationella nätverket Pharmaciens Sans Frontières Comité International (PSF-CI). Det finns idag ett
flertal nationella PSF/PwB-organisationer i världen.
År 2006 blev FuG medlem i svenska Forum Syd, numera ForumCiv, som organiserar ett större antal små och medelstora
föreningar och organisationer som bedriver utvecklingsprojekt i låginkomstländer. ForumCiv har också Sidas uppdrag
att förmedla ekonomiskt stöd och ge rådgivning om utvecklingsarbete och organisationens generella syfte är att på
olika sätt ”stärka det civila samhället som en kraft för rättvis och hållbar utveckling i världen”.
Föreningen har sitt säte i Uppsala.
Om föreningen
Ytterligare information om Farmaceuter utan Gränsers arbete finner du bland FuGs egna mål och visioner.
Farmaceuter utan Gränser regleras av föreningens stadgar. Föreningens styrelse är vårt verkställande
organ. Föreningens högsta beslutande organ är Årsmötet, till vilken alla medlemmar har tillträde.
Farmaceuter utan Gränser finns även i Danmark, Norge, Finland, Kanada, Tyskland, Argentina, Schweiz och Spanien.
Vår vision
Allas rätt till god läkemedelsbehandling.
Vårt uppdrag
För alla människors rätt till god läkemedelsbehandling och med inriktning på låginkomstländer vill vi:
• Verka för kompetensutveckling, tillgång till och rationell användning av läkemedel
• Påverka att läkemedelsfrågor prioriteras
• Öka medvetande, kompetens och engagemang bland farmaceuter och andra intresserade i Sverige
• Skapa nätverk och samarbeten i Sverige och internationellt
Vår värdegrund
• Människors lika värde
• Kunskap och beprövad erfarenhet
• Politiskt och religiöst oberoende
• Hållbar utveckling
• Långsiktighet
• Öppenhet
• Alla kan bidra
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Våra övergripande mål
FuG:s övergripande mål för verksamheten är att:
• Vara en attraktiv organisation för enskilda medlemmar och företags-/organisationsmedlemmar
• engagemang och kompetens i projekt både i Sverige och internationellt vad gäller innehåll, ledning, administration
och struktur
• nära samarbete med kompetenta lokala organisationer i låginkomstländer
• samarbete med andra organisationer inom läkemedel, medicin i Sverige och internationellt
• Ha minst två internationella projekt i löpande drift
• Vara en känd och aktiv part i första hand i Sverige, i frågor som gäller läkemedelsanvändning i låginkomstländer
• Utveckla kompetens om läkemedel i låginkomstländer, främst inom FuG internt men även, om så är möjligt, externt
• Engagera farmaceuter och andra som är intresserade av dessa frågor i föreningens ideella arbete (som volontärer)
• Kommunicera det föreningen gör
• Gemensamma prioriteringar och fokusering på att använda våra resurser till att göra ”rätt” saker
Styrelse och revisorer
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Afifa Trad (ordförande fr 2019-01-01
Cecilia Biriell (kassör)
Annika Johansson (sekreterare)
Elki Sollenbring
Paola Rebellato
Ingrid Lekander
Zeinab Issa
Doaa Hassan
Srebrenka Dobric
Andreas Pousette (suppleant)
Nor Alhaj (suppleant)
Per Boström (ordinarie) och Clas Jagensjö (suppleant) omvaldes vid årsmötet 2020 som internrevisorer i föreningen.
Från och med 1 juli 2021, valdes Oskar Hettinger, extern auktoriserad revisor, Bright Norr AB och Erika Olofsson, Bright
Norr AB, som suppleant.
Styrelsen har under verksamhetsåret sammanträtt 7gånger. Alla styrelsemöten har hållits digitalt.
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Väsentliga händelser
Den globala Coronaviruspandemi, har under hela verksamhetsåret starkt påverkat också FuG och dess möjligheter att
planera och genomföra aktiviteter både i Sverige och i projekt utomlands.
• Ingen närvaro på fysiska konferenser likt tidigare verksamhetsår har kunnat genomföras under året, såsom deltagande
i Apoteksform och arbetsmarknadsdagen Pharmada på Farmis i Uppsala.
• Föreningens årsmöte, som brukar hållas i samband med Apoteksforum, hölls under hösten 2020 digitalt via Teams.
Mötet hade fler deltagare än någonsin tidigare. Efter årsmöteshandlingarna höll Srebrenka Dobric ett uppskattat
föredrag om sina erfarenheter av arbete med läkemedelsgenomgångar i samarbete med Farmaceuter utan Gränser i
Argentina, Farmaceuticos sin Frontieras i Argentina.
• Det har tillsats arbetsgrupper från styrelsen som tagit fram en Kommunikationsplan för 2021 och en Insamlingsplan
för föreningen. Dessa två styrdokument utgör en bra grund för fortsatt utveckling av dessa delar inför kommande
verksamhetsår.
• I oktober 2020 startade även FuG ett konto på Instagram för att bredda vår närvaro i sociala medier och som ett led i
att stärka vår externa kommunikation om pågående aktiviteter
• FuG har registrerat ett användarkonto i plattformen Non-Profit Ready https://www.nonprofitready.org/ vilket är ett
initiativ från Cornerstone Foundation som erbjuder onlinekurser och kunskapsmaterial till volontärer och medlemmar i
ideella organisationer inom flera olika områden. Syftet med ett sådant konto inom FuG är att erbjuda egenledd intern
kompetensutveckling för styrelsen och andra intresserade volontärer.
• I februari 2021 hölls en kompetenshöjande aktivitet för styrelsens ledamöter genom en digital workshop av Gunnar
Sandell från ABF i Föreningskunskap och styrelsearbete.
• I april höll Ingrid Lekander och Afifa Trad en digital föreläsning för Apotekarsocieteten Östra kretsen och Sveriges
Farmaceuter studentsektion om föreningen och ett av våra utvecklingsprojekt. Cross-Border projektet.
• I maj höll Birgit Eiermann, projektledare, en digital föreläsning för föreningens medlemmar om det nystartade
projektet Cross Border i Rwanda/Uganda.
• I maj höll volontärkoordinator Paola Rebellato ett introduktionsmöte för intresserade att bli volontärer för FuG. Två
sådana träffar planeras årligen.
• I maj närvarade Nor Alhaj som representant för FuG under Forum Civs årsmöte. FuG är medlem i
paraplyorganisationen Forum Civ och har idag anslag för flera våra projekt från ForumCiv.
• Nippestipendiet delades inte ut 2020.
• Föreningens tre-åriga projekt i Lyantonde, Uganda, avslutades under våren 2021 och slutrapporterades till ForumCiv i
juli 2021. Projektet har handlat om informationskampanjer om hiv/aids och inriktat sig på ungdomar respektive män.
Projektet har genomförts i samarbete med de lokala organisationerna RACOBAO och OCE. Den avslutande
utvärderingen av projektet genomfördes digitalt, då den pga pandemin inte kunde inte genomföras på plats.
• Föreningens nya tre-åriga projekt, kallat Cross Border, syftar till att förbättra sexuell och reproduktiv hälsa hos
målgrupper i Rwanda och Uganda. På grund av svårigheter att genom svenska banker förmedla pengar till Uganda
uppsköts starten från mars till september 2020. Projektet har haft stora svårigheter p.g.a. pandemin och att det har rått
’lockdown’ vid flera tillfällen i Rwanda/Uganda, vilket medfört att inte heller detta projekt har kunnat utvärderas på
plats.
• Föreningens pilot-projekt i Costa Rica kunde, efter anpassningar av projektplanen till de nya förutsättningar som
pandemin medförde, genomföras under verksamhetsåret om än flera månader försenat. Pilotprojektet rör sig om
attityder kring användning och hantering av antibiotika samt informationskampanjer om antibiotikaresistens och är
finansierat av ForumCiv. Projektet var planerat till 2020 men kunde genomföras först i mars-april 2021 med hjälp av
professionsorganisationen Colegio de Farmacéuticos och studenter som kunde rekryteras på plats för att genomföra
intervjuer och samla in data. Projektet avrapporterades till ForumCiv i maj 2021.
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• Föreningen erhöll i januari 2020 en generös gåva från apotekskedjan Kronans apotek som är en av FuGs
organisationsmedlemmar. Gåvan används nu till en ny fas av antibiotikaresistensprojektet vars planeringsarbete
inleddes under sommaren 2021, efter avslutat pilotprojekt. Projektet innebär att FuG för första gången testar ett
fördjupat samarbete med, och driver en sakfråga tillsammans med en av sina organisationsmedlemmar. I
projektgruppen bidrar Kronans Apotek med tre volontärer från företaget som har olika kompetenser.
• Då enda möjligheten att föra över projektmedel till Uganda är via Nordea och underförutsättning att föreningen har
ett sk 90-konto, som står under kontroll av Svensk Insamlingskontroll, ansökte föreningen om sådant konto, som
beviljades i oktober 2020.
• Från januari 2021 har föreningen bytt bank från Handelsbanken till Nordea.
• FuG Sverige har under verksamhetsåret tillsammans med FuG i Finland och Kanada varit drivande i att återstarta
möten inom det internationella nätverket av FuG-organisationer, Pharmaciens sans Frontiers. Målsättningen är att skapa
ett starkt närverk för utbyte av erfarenheter mellan flera olika organisationer som har motsvarande profilering och
arbetar med utvecklingssamarbeten inom det farmaceutiska området.

FLERÅRSÖVERSIKT
Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges.

Resultat efter finansiella poster
Soliditet %

2007-2106

1907-2006

1807-1906
-3

60
47

16
20

Eget kapital

Årets
resultat
15 642

575 150

-15 642
59 725
59 725

0
59 725
634 875

79

FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL

Belopp vid årets ingång
Resultatdisposition:
Balanseras i ny räkning
Årets resultat
Belopp vid årets utgång

559 508
15 642
575 150

Totalt

Farmaceuter utan Gränser

6(11)

817606-4387

RESULTATRÄKNING

1
2020-07-01
2021-06-30

2019-07-01
2020-06-30

96 700
1 809 315
0
1 906 015

85 950
347 638
25 000
458 588

-1 611 912
-156 566
-76 872
-1 845 350

-299 801
-54 267
-88 753
-442 821

60 665

15 767

-927
-13
-940

0
-125
-125

Resultat efter finansiella poster

59 725

15 642

Resultat före skatt

59 725

15 642

Årets resultat

59 725

15 642

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Medlemsavgifter
Erhållna bidrag
Övriga bidrag
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.
Rörelsekostnader
Lämnade bidrag
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

2
3
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BALANSRÄKNING

1

2021-06-30

2020-06-30

76 946
8 033
84 979

502
0
502

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

1 273 250
1 273 250

2 846 152
2 846 152

Summa omsättningstillgångar

1 358 229

2 846 654

SUMMA TILLGÅNGAR

1 358 229

2 846 654

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
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2021-06-30

2020-06-30

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

575 150
59 725

559 508
15 642

Summa eget kapital

634 875

575 150

Mottagna ej använda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

631 478
0
91 876

2 235 384
14 245
21 875

Summa kortfristiga skulder

723 354

2 271 504

1 358 229

2 846 654

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisnings- och värderingsprinciper
Valt regelverk
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1, Årsredovisning och koncernredovisning
(K3).

Not 2

Ersättning till revisorer

2021-06-30

2020-06-30

76 875
76 875

21 750
21 750

2021-06-30

2020-06-30

Löner och andra ersättningar
Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare
Övriga anställda
Totala löner och andra ersättningar

0
76 320
76 320

20 000
52 807
72 807

Sociala kostnader och pensionskostnader
Sociala kostnader

16 332

15 077

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner

92 652

87 884

0
8

2
6

Revisionsuppdrag
Summa

Not 3

Personal

Medelantalet anställda
Könsfördelning i företagets styrelse
Män
Kvinnor

Farmaceuter utan Gränser

10(11)

817606-4387

UNDERSKRIFTER
Uppsala 2021-

Afifa Trad

Cecilia Briell

Elki Sollenbring

Srebrenka Dobric

Doaa Hassan

Annika Johansson

Paola Rebellato

Ingrid Lekander

Zeinab Issa

Vår revisionsberättelse har lämnats 2021Bright Norr AB

Oskar Hettinger
Huvudansvarig auktoriserad revisor

Denna version av årsredovisningen är
avsedd för FuGs webbsida.
Digital signaturer publiceras ej.
Finns i original av årsredovisningen.

Per Boström
Föreningsvald revisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Farmaceuter utan Gränser
Org.nr 817606-4387

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Farmaceuter utan Gränser för räkenskapsåret 2020-07-01 2021-06-30.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Farmaceuter utan Gränsers finansiella ställning per den 2021-06-30
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Det kvalificerade revisionsbolagets
ansvar samt Föreningsrevisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att
fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Det kvalificerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionsed i Sverige.
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen
garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Farmaceuter utan Gränser, Org.nr 817606-4387

2 (3)

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
- identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
- skaffar vi oss en förståelse av den del av Farmaceuter utan Gränsers interna kontroll som har betydelse för
vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.
- utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte
längre kan fortsätta verksamheten.
- utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
Föreningsrevisorns ansvar
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionsed i Sverige. Vårt mål är
att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Farmaceuter utan Gränser för räkenskapsåret 2020-07-01 - 2021-06-30.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till Farmaceuter utan Gränser enligt god
revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot Farmaceuter utan Gränser.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst
på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för Farmaceuter utan Gränsers situation. Vi går igenom
och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Skellefteå
Bright Norr AB

_________________________________
Oskar Hettinger
Auktoriserad revisor

_________________________________
Per Boström
Föreningsrevisor
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