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OPLYSNINGER OM FORENINGEN
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IBDO
LEDELSES PÅTEGNING
Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for 1. januar • 31. december 2017 for Foreningen Masanga.
Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter og god regnskabsskik for foreninger.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.
januar • 31 • december 2017.
Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.
Regnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.
København, den 20. april 2018

I bestyrelsen,

Suf¡~

L

Perille Dixen

~
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IBDO
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til ledelsen i Foreningen Masanga
Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Foreningen Masanga for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017,
der omfatter resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes
på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på
side 10.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret
1. januar • 31. december 2017 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den
regnskabspraksis, som er beskrevet på side 1 O.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af
foreningen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.
Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og den regnskabspraksis, som er beskrevet på side
10. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.
Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte
driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at
likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konktusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der
udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan
opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan
forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træ ffer på grundlag af årsregnskabet.
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

IBDO
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING (FORTSAT)
•

•

•
•

•

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformatfon f årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisìonsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er
højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sarnmensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern
kontrol.
Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revlsionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende samt om
de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet
om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig
usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Ioreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i
vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er ba·
seret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte drif·
ten.
Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder no·
teoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenhe·
der på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.
Udtalelse om ledelsesberetningen
Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.
Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den
forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores
viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.
København, den 20. april 2018
BOO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
CVR·nr. 20 22 26 70

S \.._._
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Steen Klit Andersen
Statsautoriseret revisor
MNE·NR mne10425
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IBDO
DEN INTERNE REVISORS PÅTEGNING

Jeg har gennemgået regnskabet for 2017 og stikprøvevis kontrolleret bilagsmaterialet.
Jeg har herudover konstateret, at de i regnskabet opførte likvide beholdninger er i overensstemmelse med
foreliggende dokumentation.

Taastrup, den 20. april 2018

Poul Schön
Intern revisor
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IBDO
LEDELSESBERETNING
Foreningens formål
• At medvirke til, at hospitalet i Masanga, Sierra Leone, videreudvikles.
• At støtte den lokale befolkning, så de selv vil kunne drive det.
• At medvirke til at fremme befolkningens sundhed, særligt i forhold til kvinder og børn.
• At sikre bæredygtigheden af hospitalet, økonomisk, strategisk og miljømæssigt.
Foreningens kapital og virksomhed
Foreningens indtægter har i lighed med tidligere år bestået af indtægter fra medlemmer, som dækker
foreningens almindelige foreningsdrift. Indtægter og udgifter i forbindelse hermed medtages i det særskilte
foreningsregnskab. Der er pr. 31. december 2017 i alt ca. 374 betalende medlemmer i foreningen.
I tilknytning til foreningens medlemsbaserede drift modtages væsentlige bidrag, donationer og anden
støtte fra forskellige donorer. Disse bidrag anvendes ubeskåret til aktiviteter i forbindelse med hospitalets
drift og indregnes i et særskilt donationsregnskab.
Foreningens udvikling gennem året
Der er igen i år sket mange ting både på hjemmefronten og i særdeleshed i syd for Masanga projektet. Det
har været et år hvor tømmermændene og den meget lokale aktivitet i forbindelse med vores 1 O års jubilæum skulle lægge sig lidt. Følgeligt er vores synlighed i DK falmet en anelse i sammenligning med 2016.
Vi startede året med nytårs kur for de mange aktive undergrupper i Masanga DK. Undergrupperne fungerer
i det store hele meget selvstændigt • flere har dog en repræsentant i bestyrelsen således at vi løbende er
godt orienteret om hinandens aktiviteter. Da der heldigvis løbende kommer og flere til og udviklingen er
stor var det godt at kunne få sat ansigter på nye, ryddet ud og op i myter og fakta omkring de forskellige
projekter og finde fælles fodslag.
Dernæst afholdt vi general forsamling med gæsteforelæsning fra CapaCare formanden Dr. Håkon og hyggelig spisning om aftenen. Dr. Håkon forsvarede i øvrigt i september 2017 sin PhD baseret på arbejdet i
Masanga og CapaCare omkring kirurgisk opgave glidning "Addressing Surgical Needs Where There is No
Surgeon • Introducing Surgical Task Sharing in Sierra Leone".
Meget af det aktive bestyrelsesarbejde har centreret sig omkring projekt understøttelse, fundraising og
ansættelse af international fundraiser; Laura Todescato blev i starten af året ansat som International fundraiser for MHRP via Masanga DK. Hun tilbragte således inden afrejse til Masanga 1 O dage i Danmark i udvalgt
selskab med forskellige Masanga aktive således at hun var så godt klædt på som muligt.
Det overordnede mål med hendes ansættelse var - ud over at mobilisere økonomiske ressourcer lokalt, at
etablere et lokal fundraising kontor i Freetown som skulle udgøre det professionelle sekretariat for den
kommende forening Masanga SL, som hun ligeledes skulle stå i spidsen for dannelsen af. Dette er vigtige
tiltag i den overordnede exit strategi for projektet og viste sig desværre at være noget mere tungt og trægt
end forventet. Laura fik udpeget sin efterfølger, the local fundraiser, MR. Richard Marah, som tiltrådte sin
stilling i december. Desværre fratrådte hun selv, af andre årsager, sin egen stilling et par måneder for
tidligt i januar 2018, hvilket kompromitterede overdragelsen en anelse. Richard kører dog på men ufortrøden energi og det lykkedes ham i februar 2018 at få registreret den lokale forening Masanga SL
Lokalt på Masanga startede vi året med at indfri løftet om lønstigninger således, at vi opfylder de formelle
(med oftest ikke overholdte) krav for aflønning af sundhedsarbejdere. Det har ikke været nemt at skulle
leve op til dette og det er kulminationen på en række stiltingsafviklinger og et delvist ansættelsesstop.
Men vores ansatte er tilfredse og med strukturelle ændringer i arbejdstilrettelæggelsen når stumperne
sammen, trods alt.
Der er således godt i gang hospitalet og har været det hele året med en gennemsnitlig "bed occupacy" på
80%. Der udføres mange kirurgiske indgreb til glæde for både patienter og det kirurgiske træningsprogram.
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LEDELSES BERETNING

I år var også et særligt år for de kirurgiske kandidater, da den første officielle graduation ceremoni blev
afholdt i april og 27 kandidater fik deres diplom.
Både laboratorie og blodbank har fået et flot løft over året 2017 takket været Noemí Garcia og Heiniken
foundation. Farmaceuter Uden Grænser fortsætter ufortrødent deres arbejde med Pharmacy.
Hele året har Masanga dk og Lions samarbejdet tæt omkring etableringen af Masanga Hospital Eye Care
Center. Dette er til dels en markering af LIONS 100 års jubilæum i 2017 og vi er glade for, at få lov til at
være en del af festlighederne. Øjenklinikken er endnu ikke færdig, men arbejdet skrider fremad omend
til tider af uforudsete omveje.
Masanga Out reach har haft et godt år med 2 fastansatte out-reach officers og flere frivillige der arbejder
med den folkelige sundhed ude i distriktet og vi er glade for at vi aktivt og tydeligt som projekt går ind i
det vigtige, forebyggende arbejde. Sidst på året opnåede projektet endog økonomisk støtte fra CISU.
ledelsen fungerer godt og har klaret årets udfordringer i fin stil.
På college har vi uddannet vores sidste hold State Enrolled Community Health Nurses, da vi i 2018 overgår
til uddannelse af State Registrateci Nurses (SRNs) efter aftale med regeringen.
Hele 2017 har Masanga Physic-gruppen via en meget aktiv gruppe både herhjemme og Sierra Leone arbe]det hårdt på oprettelsen af en fysioterapiuddannelse i College regi. Det har ikke været uden udfordringer
- og Dr. Peter - som college repræsentant fra International Board, har måtte tage til Masanga af flere
omgang for at deltage i en række College board meetings der resulterede i en afskedigelse af vores consultant pricipal Officer Dr. Joseph og ultimativt reddede Colleges fremtid. For Physic -gruppen har det
betydet, at man nu med nogen forsinkelse har fået opstartet Physiotherapy pre-courses med forventet
opstart af uddannelsen i 2018. Et stort skidt for både Masanga og Sierra Leone.
Sidst nye tiltag er etableringen af Masanga Research unit. Denne binder college og hospital fint sammen
og bunder i spændende aftaler med bl.a. Dr. Grobusch, hollandsk professor i trope- og rejsemedicin fra
Academic Medical center på University of Amsterdam og hans forskningshold, der mangler en lokal base og
vores ønske om at gøre brug af de mange forskningsinteresser der er i projektet og det store lokale potentiale. Der er mange ønsker om at få dette til at ske og vi forventer os meget heraf i fremtiden. Forskning
udgået fra Masanga fik et stort løft med publiceringen i the Lancet af et letter of correspondence fra
Masanga omkring den bekymrende høje forekomst af smitsom leverbetændelse (type Bog C) blandt patienter tilfældigt screenet i blodbanken.
Business kører på lidt nedskaleret blus, men Bangura gruppen har opkøbt Payamba brandet og arbejdet
aktivt i kulissen hele tiden.
Alt i alt mener vi, vi kan se tilbage på året med tilfredshed. Som konstateret så mange gange før er der
fortsat masser af arbejde foran os, men igen i år må vi konstatere at god vilje og energi kan gøre en forskel.
Specielt når vi pooler det lidt og løfter i flok.
Begivenheder efter regnskabsårets afslutning
Der er ikke efter regnskabsårets afslutning indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for foreningens
finansielle stilling.

IBDO
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i foreningens vedtægter samt god
regnskabsskik for foreninger mv. Årsregnskabet er udarbejdet efter samme regnskabs· og vurderíngsprìncipper som sidste år.

De væsentligste anvendte regnskabs· og vurderingsmetoder er:
FORENINGSREGNSKABET
Medlemskontingenter
Medlemsregistreringen administreres af bestyrelsesmedlem Inge Haas. Indtægter medtages efter betalingsprincippet, således at indtægter, der er modtaget i regnskabsåret, medtages i resultatopgørelsen.
Omkostninger
Omkostninger, som ikke direkte kan henføres til den lokale drift af Masanga i Sierra Leone, afholdes via
foreningsregnskabet.

ADMINISTRATIONSREGNSKABET
Indtægter
Indtægter medtages i dette regnskab i forhold til direkte modtagne tilskud, men også med administrati·
onstilskud i forbindelse med bidrag modtaget i forbindelse med aktiviteter i Masanga. Foreningen opgør
i den forbindelse et administrationstilskud på 7·20 %, som anvendes til dækning af administrationsom·
kastningerne.

Omkostninger
Omkostninger, som kan henføres til administration og som ikke vedrører medlemsadministrationen eller
den lokale drift af Masanga i Sierra Leone, afholdes via administrationsregnskabet.

DONATIONSREGNSKABET
Indtægter
Indtægter medregnes på modtagelsestidspunktet for de enkelte donationer. Donationerne indgår på særskilte konti og overføres efterfølgende til lokalt forbrug i Masanga i henhold til de planlagte projekters
gennemførelse.
Udgifter til Masanga Hospitalet
Overførsler til driften i Masanga er i regnskabet medtaget i henhold til bankoverførsler i henhold til fore·
liggende dokumentationer og er efterfølgende specificeret i henhold til de oplysninger, som fremgår af
det lokalt udarbejdede regnskab i Masanga. Disse regnskaber udarbejdes lokalt og under tilsyn fra bestyrelsen, hvor tilsynet udøves ved kontrol af modtagne rapporter samt ved direkte besøg på stedet. Bestyrelsen aflægger særlige opgørelser over disse forbrug.

Egenkapital
Foreningens egenkapital skal ikke tages som et udtryk for en egentlig opsparing i foreningen, idet foreningens midler, der modtages via donationsregnskabet, skal videresendes til forbrug i udlandet. Der er
derfor alene tale om et øjebliksbillede pr. 31. december 2017.

SÆRLIGE REGNSKABER
Foreningen er registreret som kontoindehaver på flere bankkonti oprettet i Merkur Bank. Disse konti er
ikke en del af nærværende regnskab, idet disse konti vedrører dels midlertidige indeståender i forbindelse med frivilliges udsendelse og arbejde ved Masanga Hospitalet og dels vedrører særlige projektmídler som er tildelt Masanga Outreach, som driver et CISU-støttet projekt under tilsyn af Foreningen
Masanga.
Der aflægges særskilt regnskab for disse konti, og Foreningen Masanga er orienteret om bevægelserne
kontiene.

på
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RESULTATOPGØRELSE FORENINGSKONTO

Medlemskontingent - private
Arrangement

2017
kr.

2016
kr.

33.900

38.000
8.397

o

Øvrige indtægter

33.975

Puljemidler, driftstilskud fra Kulturministeriet
Mobilepay indsamling

85.366
6.799

INDTÆGTER I ALT - FORENINGSKONTO

48.400
85.077

o

160.040

179.874

980

950

o
o

6.800

Konsulentassistance

15.625

Annoncer og reklame
Donation

o

16.875
4.457

10.000

20.000

Kontingenter

9.485

Hjemmeside
PBS-omkostninger

5.783
1.369

1.700
15.181

Bankgebyrer
Mødeomkostninger
Repræsentation blomster I gaver

Administration
Øvrige lokale udgifter
Aktiviteter

350

4.830
24.603

119.265
15.412

38.768

5.256

13.528

UDGIFTER I ALT - FORENINGSKONTO

183.175

148.042

RESULTAT - FORENINGSKONTO

-23.135

31.832

Overført til egenkapital

-23.135

31.832

-23.135

31.832

DISPONERET RESULTAT - FORENINGSKONTO
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RESULTATOPGØRELSE ADMINISTRATIONSKONTO

Administrationstilskud, donationer fra fonde
Erhvervsnetværk
Tips· og lottomidler
INDTÆGTER I ALT -ADMINISTRATIONSKONTO

Lokaleleje

2017

2016

kr.

kr.

108.334

141.293
50.000

o
85.077
193.411

o

o
191.293

172.523
172.898

8.125
5.505
331
180.993
194.954

RESULTAT-ADMINISTRATION

20.513

-3.661

Overført til egenkapital

20.513
20.513

·3.661
-3.661

Administration
Renter og gebyrer
Lønudgift inkl. Pension og feriepenge
UDGIFTER I ALT· ADMINISTRATION

DISPONERET RESULTAT· ADMINISTRATION

375

o
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RESULTATOPGØRELSE DONERINGSKONTO

Doneringer, private

2017

2016

kr.

kr.

214.521
463.008
656.885

Doneringer, MESP

258.722

Diverse projekter

o

Solpanel-projekt

o

217.294
510.838
101.833
58.824
87.720
17.130
17.106
302.510
293.172
334.348
222.600
17.768
3.105
340.279
3.050
20.000

2.383.337

2.547.577

o

3.364
1.112.862
120.632
26.000
42.710
156.891
12.000
197.165
38.523
58.765

Doneringer, firma
Doneringer, foreninger
Puljemidler til konkrete formål, Kulturministeriet
Lions klubber
Fysioterapiprojekt

SL.AA-UK
Masanga Holland
Masanga UK 2014
Heineken bevilling
Eye Clinic

Masanga Runners
Business

INDTÆGTER I ALT - OONERINGSKONTO
Diverse projekter
Donationer til hospital
Kavlí Foundation
Eye Clinic
Renoveringsprojekter
Lønninger, læger
Fysioterapiprojekt
Medicin
Heineken projekt
Business
Container m.m.
MESP
Solpanel-projekt
UDGIFTER - DONERINGSKONTO MASANGA I ALT

o
83.610
114.265
9.443
78.674

o
297.122
201.838
5.249

o

880.724

o
322.144

o
257.897
73.770
262.165
26.932

o

o

1.057
150.000
36.767

330.170
31.597

2.011.456

2.130.670
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IBDO
RESULTATOPGØRELSE DONERINGSKONTO

2017
kr.

2016
kr.

Bankgebyrer

5.020

o

2.450
116.232

5,020

118.682

2.016.476

2.249.352

366.861

298.225

Administration
UDGIFTER DANMARK I ALT

UDGIFTER - DONERINGSKONTO DANMARK I ALT

RESULTAT- DONERINGSKONTO
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IBDO
FORENINGSKONTO - BALANCE 31. DECEMBER 2017
31/12
2017

31/12
2016

kr.

kr.

114.180

137.315

114.180

137.315

AKTIVER
5471 ·8067130 Foreningskonto

AKTIVER I ALT - FORENINGSKONTO

PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital primo

78.491

46.659

Overført af årets resultat

·23.135

31.832

EGENKAPITAL - FORENINGSKONTO

55.356

78.491

58.824

58.824

58.824

58.824

114.180

137.315

31/12
2017

31/12
2016

kr.

kr.

Mellemregning, Doneringskonto
GÆLD I ALT

PASSIVER I ALT - FORENINGSKONTO

ADMNISTRATIONSKONTO - BALANCE 31. DECEMBER 2017

AKTIVER
5471-1292394 Administrationskonto

AKTIVER I ALT - ADMINISTRATIONSKONTO

28.374

8.192

28.374

8.192

7.861

11.522

20.513
28.374

-3.661

PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital primo
Overført af årets resultat

EGENKAPITAL - ADMINISTRATIONSKONTO

7.861

GÆLD
Skyldige renter og gebyrer

o

331

GÆLD -ADMINISTRATIONSKONTO

o

331

28.374

8.192

PASSIVER I ALT -ADMINISTRATIONSKONTO
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IBDO
DONERINGSKONTO - BALANCE 31. DECEMBER 2017
31/12
2017
kr.

31/12
2016
kr.

58.824
619.257
975
1.415
135.008
2
44.975
88.064

58.824
262.281
18.271
1.415
26.986
2
5.120
208.760

948.520

581.659

581.659
366.861

283.434
298.225

EGENKAPITAL - DONERINGSKONTO

948.520

581.659

PASSIVER I ALT- DONERINGSKONTO

948.520

581.659

AKTIVER
Mellemregning, Foreningskonto
5471-8068862 Donationskonto
5471 ·8080986 Masanga Runners tidl. Outreach
5471 ·8084981 Business
5471-8085678 MESP
5471-1110903 Solpanel
5479-3768616 Fysioterapi
5478-4924697 Eye Clinic
AKTIVER I ALT- DONERINGSKONTO

PASSIVER
EGENKAPITAL
Egenkapital primo
Årets resultat

