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Sammanfattning 2020
Under 2020 hade MAF Sweden (MAFSE) en missio
närsfamilj verksam i Cairns, Australien. Frida och
Thobias Log med barnen Amilia, Novalie och Elton
gjorde en värdefull insats – Thobias som underhålls
ansvarig för MAF:s flygplansflotta i nordöstra Asien
och Frida som koordinator för flygresor på MAF:s
lokalkontor. Totalt gick 1 309 tkr till missionärsfamil
jens löner och omkostnader.
Den 27 november reste Josefin Brandström till
Uganda för att tillträda tjänsten som manager in
training.
En del av uppdraget inom MAFSE är att rekry
tera personal för utlandstjänst. MAF anställer pilo
ter, flygtekniker och chefer för olika ansvarsområ
den inom MAF Internationals (MAFI:s) program i
Afrika, Asien och Sydamerika. MAFSE satsade 43 tkr
på rekrytering 2020. Organisationen har goda förut
sättningar att kunna sända ut flera missionärer inom
de närmaste två åren, inte bara piloter utan också tek
niker och chefer i olika program.
MAFSE förmedlade insamlade medel till en rad
projekt, främst via MAFI, totalt 2 794 tkr. MAFSE
samarbetar med ett antal grupper i både Europa och
Australien med insamlingar för att ”med flyg och tek
nik stödja och hjälpa människor i isolerade områden”.

Foto: Paul Hansen.

MAFI är en biståndsorganisation, registrerad i
Storbritannien. All flygrelaterad verksamhet genom
förs av MAFI som äger flygplan, hangarer och övriga
flygresurser. MAFSE:s anställda missionärer arbetar
inom MAFI:s organisation.
MAFSE:s registrering och bokföring sköttes av
Ekonoma Redovisningskonsult AB i Kumla.
Annki Ahnlund arbetade med givarservice på en
halvtidstjänst och var stationerad i Sala. Kostnader för
insamling av medel och administration var 1 895 tkr.
En av MAFSE:s huvuduppgifter är att infor
mera om situationen i de länder där MAFI arbetar.
År 2020 innebar mycket begränsade möjligheter att
möta potentiella gåvogivare och berätta om organisa
tionens arbete, vilket fick följdverkningar på antalet
nya namn, endast 683. En genomgång påbörjades där
personer som inte bidragit med någon gåva togs bort
från organisationens aktiva register. Eftersom hälf
ten av databasen utgörs av personer som tillkommit
de senaste åren och som därför saknar historien om
arbetet i MAF, måste fokus för kommunikationen
ligga på grundläggande information och förståelse
för MAF:s arbete. Ett välkomstoch informationspa
ket sändes till nya givare liksom tackbrev till givare
av större gåvor.
Tidningen Flight Mission (12 sidor) utkommer
med fyra nummer per år och är en viktig kontakt
med gåvogivare och medlemmar. Flight Mission
News (4 sidor) utkommer med sex nummer per år.
Dessa publikationer är fortfarande de viktigaste
kanalerna för att informera om verksamheten och
förhållandena i de länder där MAFI verkar. Värt att
notera är den ökande marknadsföringen i sociala
medier. Organisationens Facebooksida uppdaterades
mer regelbundet, mycket tack vare att Josefin Brand
ström kunde ägna en del av sin förberedelsetid åt det.
Totalt gick 1 924 tkr till att informera om verk
samheten, inklusive framställning och distribution av
Flight Mission.
Organisationen använder sig av annonsering,
ibladningar och samarbete med andra organisatio
ner för att värva nya gåvogivare. Hällzon Media anli
tas för att utforma och producera tidningar, annon
ser och annat informationsmaterial. Filmernas och
nyhetsgrafikens betydelse för att berätta vad organi
sationen gör ökar. Under 2020 anlitades Simeon Hag
ström, Elias Gruvberger och Anna-Lena Lindqvist
för olika satsningar. Deras insatser lyfte kvaliteten på
presentationsmaterialet betydligt.
MAF • ÅRSREDOVISNING 2020
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MAF i Sverige
Kontor och personal

David Nordlander arbetade som CEO. Anders Häll
zon ansvarade som PR-manager för media, nyhets
brev och tidningar.

MAF Sweden-styrelsen

Styrelsen bestod av nio ledamöter, fyra kvinnor och
fem män, och hade sex sammanträden. Ordförande
var Leif Larsson.

Second hand-butiker

David Nordlander

Anders Hällzon

Annki Ahnlund ansvarade för givarservice och
registrering av fakturor och arbetade från konto
ret i Sala. Annki bokförde fakturor medan insamlade
medel bokfördes av Shelley Lado på Ekonoma Redo
visningskonsult AB i Kumla.

MAFSE har sedan några år ett samarbete med Eriks
hjälpen och Pingstförsamlingen i Linköping om att
driva Erikshjälpens second handbutik i Linköping. I
november 2017 tecknades ett nytt avtal om samarbete
som bygger på att överskottet fördelas i huvudsak
efter andelen volontärtimmar i butiken. Under årets
första två månader hade MAFSE möjlighet att ta sig
ut och möta befintliga och potentiella gåvogivare
och berätta om organisationen. Därefter upprätthölls
kontakten via telefon på grund av pandemin. Kerstin
Rosén (företaget Älska Försäljning) bidrog med ett
omfattande arbete att ringa upp befintliga och även
nya möjliga kontakter. Trots pandemins följdverk
ningar på minskad försäljning överlag hade en del
second hand-butiker ändå möjligheten att prioritera
MAF:s arbete.
Stödet från second hand-butikerna mer än halvera
des under 2020.

Information

Annki Ahnlund

Shelley Lado

Lars Norvik (styrelsen) och Urban Arvidsson
(adjungerad) lade många timmar på att uppdatera
MAFSE:s processer och arbetsrutiner för att kunna
söka projektmedel från institutionella organ, exem
pelvis Sida via Svenska missionsrådet (SMR) samt
andra stora gåvogivare.

Organisationen har också som mål att sprida informa
tion om miljö och livsförhållanden i länder där MAF
arbetar. Sådan information sprids via webbplatsen,
Facebook och tidningen Flight Mission samt fysiska
möten. På grund av coronapandemin och restrik
tioner kunde få fysiska möten utföras, vilket medförde
begränsade möjligheter att leva upp till målet.

Personalsamarbete

Evangeliska Frikyrkan (EFK) i Örebro skötte
personaloch lönehantering, både för hemmaoch
utlandspersonal.

Rekrytering

Processen för att rekrytera personal för internatio
nellt arbete pågår löpande. Ett flertal kandidater till
utlandstjänst befinner sig på olika stadier i den etable
rade rekryteringsprocessen. Ett team som består av
Leif Larsson, Kjell Domeij, Lina Carlsson och Mona
Hedestig ansvarade för rekryteringen under året.
4
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Ett på tavla förevigat handslag. Konstnären Kristin Ottosson visar
upp ett betydelsefullt handslag. Denis Mukwege och MAF Swedens
CEO David Nordlander enades om innebörden i fredsprojektet
”Luftbron”. Foto: Anders Hällzon.
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Projekt
Testutrustning för covid-19

Ett nödrop kom från Panzisjukhuset i östra DR
Kongo om testutrustning för att kunna identifiera
covid-19-patienter som anlände till sjukhuset. Karo
linska institutet (KI), Läkarmissionen, Friends of the
Panzi Hospital, MAFSE och MAF Uganda koor
dinerade och levererade tre sändningar från Stock
holm till Bukavu. Den stora utmaningen var logis
tiken med att garantera köldkedjan minus 20 grader
hela vägen, vilket lyckades trots flera omlastningar
och tropiskt klimat.

MAFSE bidrog med 29 tkr som räcker till cirka sex
flygningar från Kampala till en mindre flygplats nära
gränsen till Uganda.

Foto: MAF.

Luftbro

MAF:s luftbro för kvinnor i östra DR Kongo som
drabbats av sexuellt våld eller svåra förlossningar,
erbjöd möjlighet att flyga till Panzisjukhuset för
operation. Totalt 368 tkr skickades till MAFUS i
Nyankunde och MAF Uganda som anordnat flyg
ningarna.

Foto: MAF.

Västra DR Kongo

MAFI:s systerorganisation i USA, MAFUS, har en
stor bas i Kinshasa. Under 2019 uppmanade WHO
alla hjälporganisationer att göra sitt yttersta för att
bekämpa mässlingen som sprider sig allt snabbare.
MAFSE bidrog med 375 tkr till vaccinationsflyg
ningar tillsammans med Equmeniakyrkan och lokala
myndigheter. Se även filmen på www.maf.se.

Östra DR Kongo

Varje vecka flyger MAF-organisationer som Läkare
utan gränser in i östra DR Kongo från Uganda.
Dessa organisationer arbetar med hälsa och sjukvård
i byarna i östra Kongo. Utan MAF skulle deras arbete
inte kunna utföras och flygningarna var avgörande
för att lyckas med bekämpningen av ebolautbrottet.

Foto: Martina Holmberg.
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Landningsbana

Förberedelser för att anlägga en landningsbana vid
Lemerasjukhuset i östra DR Kongo har pågått i två
år. Sjukhuset ägs av församlingsrörelsen Cepac och
drivs av Panzi. Restiden från Bukavu till Lemera kan

minskas från cirka 5 timmar till 20 minuter, vilket
underlättar transporter av patienter och mediciner.
Coronapandemin försenade projektet och nu pågår
undersökningar hur vägbroar kan hålla för erforder
liga maskiner.

Ibland händer det som inte ska hända. Ett plan fastnar i leran p g a att regnet ligger kvar på banan och skapar lera istället för en torr hård bana
som är det normala. MAF:s pilot Ryan Unger lyckas till slut få loss planet. Foto: Smiley N. Pool.

Bangladesh

Bangladesh består till stora delar av vatten och varje
år drabbas människorna på landsbygden av orkaner
och översvämningar. Många kan trots det få hjälp
tack vare att MAF har ett amfibieflygplan som kan
landa både på land och på vatten. MAF flyger läkare
och sjukvårdspersonal till flytande sjukhus – båtar
som är ombyggda till sjukhus. MAFSE bidrog med
127 tkr till flygningar för båtsjukhusen, vilket gav
cirka 35 flygningar.

Foto: MAF
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Madagaskar

På Madagaskar flyger MAF olika läkarteam och med
iciner och gör ambulansflygningar till mycket svår
tillgängliga områden.

Guatemala

Orkanen Etas framfart i Guatemala i november 2020
innebar en enorm förödelse. Uppskattningsvis drab
bades över 2 miljoner människor varav 400 000
behövde evakueras från sina hem.
MAF:s partner i Guatemala (AGAPE) var tidigt i
luften för sök- och hjälpinsatser. De lokala insatserna
backades upp av MAFDR (Disaster Response) under
ledning av John Woodberry och Juan Carlos Portillo.
Under de fyra följande dagarna efter att orkanen pas
serat genomförde AGAPE 25 flyguppdrag. Majorite
ten av flygningarna bestod av ett hjälpkit som levere
rades till de mest isolerade områdena.
För MAF:s insats vid översvämningen i Guatemala
översändes 22 500 kr.

Foto: Courtesy MAF.

MAF:s bränslefond

Fonden används för att finansiera alla de flygningar
som görs för katastrofarbete och organisationer utan
särskilda avtal, men även ambulansflygningar när så
behövs. MAFSE betalade 164 tkr till bränslefonden,
vilket räcker till cirka 38 flygtimmar med en av orga
nisationens vanligaste flygplanstyper.

Sydsudan

MAFSE bidrog med 110 tkr till MAF:s flygprogram
i Sydsudan. Medlen går till uppbyggnad och utveck
ling av arbetet samt flygning till Lotimor i en avläg
sen del av landet.

Foto: Göran Brengesjö.
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Ambulansflyg i Papua Nya Guinea

I Papua Nya Guinea är framkomligheten landvägen
mycket svår. Berg och raviner, djungel och träsk
marker hindrar vårdsökande att ta sig till sjukhus.
Varje år utför MAF många ambulansflygningar som
hjälper människor i avlägsna byar med akut hjälp.
MAFSE bidrog med 68 tkr, vilket motsvarar cirka 20
ambulansflygningar.

Foto: Lu Anne Cadd.

MAFI Generella kostnader

MAF Sweden tillhör närmast MAF International
med säte i Ashford, England, där vi är en av flera
supportländer som bidrar med medel för drift och
underhåll av flygbaser och flygplan. MAFSE bidrog
med 1.309 tkr till MAFI:s generella omkostnader
under 2020.
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MAF International (MAFI)
Minst tio nationella organisationer arbetar med fund
raising för MAFI, varav MAF Sweden (MAFSE) är
en. Samarbetet är reglerat i ett samarbetsavtal, och
på MAFI:s årsmöte har MAFSE rösträtt i beslut och
styrelseval. MAFI arbetar med erfarenhetsutbyte
mellan de olika ländernas insamlingsorganisationer
för att bli effektiv.
MAFI:s systerorganisation i USA, MAFUS, arbe
tar på ett liknande sätt men i andra länder än MAFI.
MAFUS och MAFI har ett välutvecklat samar
bete med MAFDR (Disaster Response) som hade en
avgörande betydelse för den snabba insatsen vid tsu
namin i Indonesien.

Uganda

Den 27 november reste Josefin Brandström till MAFbasen i Kampala. Tanken var att komma iväg tidigare
men pandemireglerna tillät inte det. Josefin började
sin tjänst med rollen som manager in training där
tanken är att efter att ha ”gått bredvid” ganska snart
få en ansvarsposition i Uganda-teamet.
Totalt gick 526 tkr till hennes löner och omkost
nader.

Utlandspersonal

MAFSE hade familjen Log samt Josefin Brandström
anställda för tjänst i utlandet under 2020. MAFSE
hade arbetsgivaransvaret och betalade underhållet
med visst bidrag från MAFI.

Australien

Thobias och Frida Log med sina tre barn är från och
med 2017 utsända till Cairns i Australien som missio
närer. Thobias har där gått in i en tjänst som main
tenance controller. Han ansvarar för att flygplans
flottan i sydöstra Asien är säker att flyga med. Frida
arbetar som koordinator för flygresor. Totalt gick
575 tkr till missionärsfamiljens löner och omkostnader.

Papua Nya Guinea

Familjen Edsmyr kunde slutligen resa till Papua Nya
Guinea. Totalt gick 208 tkr till missionärsfamiljens
löner och omkostnader i samband med anställning i
MAFSE och förberedelser i slutet av 2020.

MAF • ÅRSREDOVISNING 2020
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DR Kongo och Sverige

År 2019 startades satsningen Luftbron MAF
Mukwege tillsammans med MAF Norge, Läkar
missionen och Industriflyg AB. Den första flyg
ningen skedde i oktober 2019 där den svårt under
närda flickan Mado räddades till livet tack vare att
hon kunde flygas från Shabunda till Panzisjukhuset.
Under 2020 utvecklades satsningen. Målet är att res
taurera landningsbanor och öka flygningarna i östra
Kongo för att hjälpa kvinnor som utsatts för grovt
sexuellt våld och som inte på egen hand har möjlighet
att ta sig till sjukhus för vård.

Foto: MAF
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MAF SWEDEN
Årshögtid

Med anledning av pandemin behövde organisationen
ställa om snabbt och genomföra årsmötet via Zoom.
Trots att det för många var ett nytt sätt att mötas via
dator gick det bra att genomföra val och beslut.

MAF-styrelsen hade sina sammanträden mestadels via Zoom. Till höstupptakten anordnades en fysisk träff i Örebro. Styrelsen bestod av
följande ledamöter: Per-Inge Enochsson, Leif Larsson (ordförande), Inga-Lill Riedenfalk, Jonatan Halldorf, Josefin Brandström, Kerstin
Hagström, Lars Anderås, Urban Arvidsson (adjungerad), Lars Norvik och David Nordlander (CEO, adjungerad). Foto: Anders Hällzon.
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Yalistammen i Apahapsili på Papua dansar runt
MAF-planet i glädje över Bibeltestamenten och
viktiga förnödenheter.
Foto: Lem Malabuyo
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Foto: Panzisjukhuset.

5 000 covid-19-tester levererade
till Panzisjukhuset i DR Kongo

”Tack Sverige för denna
viktiga leverans.”
Dr Denis Mukwege

14

 Signerat

I början av juni 2020 fick Läkarmissionens dåva
rande generalsekreterare Lars Arrhenius ett samtal
från mottagaren av Nobels fredspris 2018, dr Denis
Mukwege. Han berättade att covid-19 ökade starkt
i östra Kongo. Läget på Panzisjukhuset i Bukavu, i
den demokratiska republiken Kongo (DR Kongo)
var akut. Många patienter hade andningsproblem och
många dog för att de sökt hjälp för sent. Sjukhuset
var i behov av tester för att veta vilka patienter som
behövde isoleras.
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Grafik: Anna-Lena Lindqvist, Grafik & InfoDesign.

Ett samarbete sattes igång med det nätverk som dr
Mukwege har i Sverige sedan tidigare. Professor Lars
Engstrand på Karolinska institutet (KI) såg till att
5 000 testkit och tillhörande utrustning med instruk
tioner packades. Från KI bistod man senare även
med kompetens via länk.
Transporten blev en utmaning eftersom testkitten
måste förvaras i minus 20 grader för att inte enzymet
i dem ska slås ut. Lösningen blev att MAF tog över
när fraktflyget nådde Entebbe i Uganda.
MAF har sedan flera år samarbetat med Panzi
sjukhuset och dr Mukwege, och känner väl till svårig
heterna med kyltransporter i den afrikanska värmen.
Organisationen har samma utmaning med mässlings
vaccin som transporteras ofta, likaså ebolavaccin
som ska hålla minus 70 grader och därför fraktas i ett
slags termosar med torris, men så kallt fick det inte
vara för testkitten.

För att garantera en obruten köldkedja krävdes
en hel del pusslande och planering vid båda mellan
landningarna. En svårighet är att man inte får några
skriftliga garantier för att det faktiskt finns en frys,
att den fungerar, eller att lådorna verkligen lastas in i
frysen direkt.
Den 3 juli lyfte så ett plan från Arlanda med två
pallar testutrustning för covid-19, med slutdestination
Panzisjukhuset i Bukavu. Och med hjälp av MAF
klarades den känsliga leveransen i garanterade minus
20 grader. Se mer detaljer i bilden här ovan.
Under året skedde ytterligare två flygningar från
Sverige. Den 9 september levererades 10 000 testkit
och tillhörande utrustning med instruktioner. Den
sista flygningen innehöll förprogrammerade datorer
ämnade för testarbetet.

MAF • ÅRSREDOVISNING 2020
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En glad och pigg liten tjej – Mado klar för hemresa efter lång rehabilitering på Panzisjukhuset. Foto: Martina Holmberg.

MAF skapar en luftbro för
kvinnor i DR Kongo
År 2020 inrättade Mission Aviation Fellowship
(MAF) en luftbro för överlevande av sexuellt våld i
den demokratiska republiken Kongo (DR Kongo).
Luftbron är ett initiativ för att flyga kvinnor säkert
från avlägsna kongolesiska byar till Bukavu för
behandling.
En tvåtimmarsflygning med MAF till Panzisjuk
huset i Bukavu i östra DR Kongo sparar veckor till
fots för traumatiserade kvinnor som inte har något
transportmedel. I ett land i samma storlek som Väst
europa, men med bara ett fåtal gynekologiska sjuk
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hus, riskerar tusentals kvinnor sina liv när de för
söker ta sig till Panzisjukhuset varje år. Tidigare i
år arresterades en ledande rebelledare, nu bosatt i
Frankrike, för sin medverkan i brott mot mänsklig
heten under kriget i DR Kongo 1998–2002, inklusive
uppvigling till massvåldtäkter. Arresteringen är en
liten seger för de tusentals kvinnor som våldtas i kon
flikterna. Sexuellt våld är ett enormt problem i DR
Kongo. Cirka 48 kvinnor våldtas varje timme, och så
många som 35 kongolesiska kvinnor dör varje dag till
följd av våldtäkt.
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Avuka Asha. Foto: Martina Holmberg.

”Vissa kvinnor riskerar
sina liv för att få den
unika vård som finns
tillgänglig på Panzisjukhuset.”
Neemas hus plundrades och brändes en natt. Hennes äldsta son, bror och mor brann inne.

I oktober 2019 var den då fyraåriga Mado Kwalya
ombord på MAF:s flygning som blev upprinnelsen
till luftbron. Vid den första undersökningen i Sha
bunda var hennes undernäring och infektionsskador
i höger ben så stora att hon inte bedömdes klara
av en flygresa. I samtalet på Panzisjukhuset dagen
därpå kom hennes namn åter upp, varpå MAF-pilo
ten Nick Frey utbrast: ”Jag kan flyga upp och hämta
henne.”
Sagt och gjort, Nick hämtade Mado och hennes
mamma i det mycket svårtillgängliga samhället Sha
bunda. Den 18 januari 2020, med flera operationer
bakom sig, var det en levnadsglad och pigg tjej som
äntligen fick flygas hem till pappa, släkt och vänner.
I september 2020 skedde nästa mer organiserade
flygning med luftbron. I en av flygstolarna fanns då
18-åriga Avuka. Den två timmar korta flygresan spa
rade henne 18 dagar till fots, en vandring som kunde
ha kostat henne livet. Avuka kidnappades, våldtogs
och blev gravid i början av 2020.
– När jag skulle föda inträffade komplikationer.
Min lilla flicka dog i magen och jag fick fistel av föd
seln. När min man fick reda på det övergav han mig,
berättar hon.

Dr Mukwege

Läkarna i Avukas by konstaterade att hennes ska
dor var så allvarliga att hon behövde specialist
kirurgi på Panzi. En flygresa med MAF var det enda
sättet att ta sig Panzisjukhuset som ligger nästan
1 000 kilometer från Avukas by. Vägar saknas eller är
oframkomliga och hotet från väpnad milis gör land
resor livshotande, särskilt för kvinnor. Utan luft
bron skulle inte kvinnorna nås av den livräddande
vården. Avukas resa möjliggjordes av Panzisjuk
husets grundare och chefsläkare, dr Denis Mukwege
(Nobels fredspristagare 2018), vars egna liv räddades
under en akut MAF-flygning 1998. Hans partnerskap
med MAF har fortsatt att växa och Panzi Founda
tion tar hand om cirka 3 500 kvinnor varje år. Men,
säger dr Mukwege, det finns tusentals fler kvinnor på
avlägsna platser i desperat behov av hjälp.
Donna Jacobsson, fru till den svenska MAF-
piloten Dave, har arbetat i DR Kongo i 33 år. Hon
är väl bekant med det kongolesiska våldet. Hennes
eget hem nära MAF-basen i Nyankunde plundrades
av väpnad milis 2002. Hon flydde med sina barn,
och evakuerades till Kenya med ett MAF-plan.
Donna och Dave besökte Bukavu i februari 2020
för att hjälpa till att initiera planerna för MAF:s
luftbro och för att träffa några av kvinnorna som nu
återhämtar sig på Panzisjukhuset.
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Dave och Donna Jacobsson

”Styrkan hos kvinnorna
som är modiga nog att resa
till Panzi för att få hjälp är
så inspirerande, men deras
berättelser är hjärtskärande.”
Donna Jacobsson

Jemina Janzewe. Foto: Martina Holmberg.

– Det är en vacker plats. Styrkan hos kvinnorna
som är modiga nog att resa till Panzi för att få hjälp
är så inspirerande, men deras berättelser är hjärt
skärande, säger Donna.
Donna berättar om 35-åriga Neema. Neemas hus
plundrades och brändes en natt. Hennes äldsta son,
bror och mor brann inne. Hon drogs ut ur huset och
våldtogs brutalt. Neema lyckades fly men möttes av
paradoxen: att fly för att få vård eller stanna för att ta
hand om sina sex överlevande barn. Neema beskrev
känslan av att ”ruttna inombords”.
– Hennes smärta i underlivet var outhärdlig, men
också det dåliga samvetet över att inte kunna ta hand
om sina barn, som hon lämnat hos en granne. Så
många kvinnor möter dessa omöjliga beslut varje
dag i DR Kongo. Efter att ha varit på Panzi i fyra
veckor sa Neema att hon började läka. Hon var tack
sam för att ha träffat de andra kvinnorna med lik
nande berättelser. Neema kände att de förstod varan
dra och kunde ge varandra tröst. Hon började känna
sig mänsklig igen.
Dave har utfört tusentals MAF-flygningar –
många av dem under akuta nödsituationer. Resorna
till avlägsna kongolesiska byar berör honom djupt.
När Dave flög kvinnorna i januari 2021 blev han
rörd till tårar. Det fanns under dagen två grupper av
kvinnor på planet, de som hade fått behandling och
de som flög till Bukavu för operation.
18
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Donna berättar hur kvinnorna efter medicinsk och
psykologisk vård är oigenkännliga. Plötsligt kan de
prata och le igen.
– Kvinnorna som väntar på vård är som skuggor,
tunna, sjuka och fyllda med förtvivlan och skam.
Ingen av dessa kvinnor klarar av ögonkontakt. MAFplanet är fyllt med deras traumatiska upplevelser.
Luftbron kommer att vara livsavgörande för de kvin
nor i Kongo som inte har något annat sätt att få till
gång till vård och rehabilitering. Vi hoppas kunna
erbjuda många fler kvinnor samma möjlighet, så att
de kan börja återhämta sig och förändra sina liv.
Dr Mukwege säger att vissa kvinnor riskerar sina
liv för att få den unika vård som finns tillgänglig på
Panzisjukhuset.
– Kvinnor kan vandra i över en månad. Tidigare
försökte vi betala för transporten själva, men det var
extremt dyrt och komplicerat. Resan var lång och
smärtsam för de som var sjuka och hade ont, berättar
dr Mukwege.
Med MAF:s luftbro har resan till sjukhuset blivit
enkel och smärtfri. De blyga, tacksamma leendena
från Neema, Avuka och deras medpassagerare när
de återvänder hem är ytterligare en liten seger för de
otaliga kvinnor som fortfarande är obehandlade, och
som alltid kommer att bära på ärr från det tragiska,
sexuella våldet.

MAF • ÅRSREDOVISNING 2020

2021-04-28 08:23:40 UTC

Oneflow ID 1813808

Sida 18 / 34

MAF Uganda lastar planen med nödvändigt material för att bistå de översvämningsdrabbade i Kasese i västra Uganda. Foto: Dave Forney.

Följ med till en av våra större
baser i Afrika – MAF Uganda
Det är många roller som samspelar i MAF Ugandas
team, alltifrån mekaniker och flygtekniker, piloter
och ekonomer, till it-support, nattvakter och kommu
nikatörer. MAF Uganda är MAF:s huvudbas för östra
Afrika och har ett starkt arbetsteam med anställda
både från Uganda och andra länder.
MAF Uganda flyger shuttle-flygningar till cirka 15
platser, det vill säga schemalagda flygrutter där man
kan köpa enskilda sittplatser. De chartrade flygning
arna där kunden abonnerar hela flygplanet kan flygas
till ett fyrtiotal landningsbanor inom MAF Ugandas
verksamhetsområde. I Kajjansi, ett par mil utanför
huvudstaden Kampala, ligger MAF Ugandas huvud
kontor. Under våren 2020 regnade det mycket i lan
det och höga vattennivåer i närliggande Victoriasjön
medförde att MAF:s landningsbana i Kajjansi blev
översvämmad, med en vattennivå på upp till 90 cen
timeter. Efter mycket arbete och avtagande vatten
nivå i Victoriasjön blev landningsbanan åter brukbar.

MAF Uganda tillhandahåller inte bara flygtjänster.
De erbjuder även kyrkor och missionsorganisationer
hjälp vid kontakt med myndigheter, logistik och råd
givning om lokalt entreprenörskap. Vid huvud
kontoret finns även en verkstad som står till tjänst
med fordonsrelaterad hjälp.
Sjuktransporter är en av MAF:s livsavgörande
insatser, där sjuka och nödställda personer flygs från
otillgängliga platser och byar till sjukhus där de kan
få hjälp. Med 1,4 miljoner flyktingar är Uganda det
land i Afrika som tar emot flest flyktingar. De kom
mer främst från Sydsudan och DR Kongo men även
från Burundi och Somalia. Bidibidi i norra Uganda
är en av världens största flyktinganläggningar med
270 000 behövande. MAF flyger regelbundet till
dessa områden.
Sedan covid-19-pandemin utbröt beg ränsades
MAF:s verksamhet med anledning av myndig
heternas restriktioner. Kontoret stängdes temporärt
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och endast fem mekaniker åt gången tilläts arbeta
i hangaren. Mycket av trafiken i Uganda har varit
avstängd och människor har tvingats leva i isolering.
Men viljan bland MAF:s medarbetare att göra skill
nad har skapat andra möjligheter att hjälpa under
pandemin.
Ett exempel är Cheryl Kawalski från Kanada som
veckovis träffar ett femtiotal pojkar som lever på
gatan och i slummen. På grund av isoleringen har
hon inte kunnat vara på plats, men hon har kunnat
fortsätta hjälpen genom etablerade kontakter. Cheryl
och hennes man Keith, operativ chef i MAF Uganda,
har som familj även stöttat projektet ”Feed 5 000”,
initierat av ytterligare en av MAF:s kolleger. Projek
tet har upp till dags datum kunnat ge mat till över
13 000 personer.
Hjälpflygningen till det översvämningsdrabbade
området Kasese i västra Uganda var en av de flyg
ningar MAF fick möjlighet att utföra i början av iso
leringen. Ihållande regn i flera av Afrikas länder
skapade lokala översvämningar. Ännu mer bekym
mersamt var att både Tanganyikasjön och Victoria
sjön noterade rekordnivåer som senast inträffade för
100 år sedan.
I juli 2020 mottog Panzisjukhuset i DR Kongo
5 000 covid-19-testkit med tillhörande utrust
ning som skänkts från ett antal organisationer i
20
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Sverige. Gåvan, som beskrivs utförligare i artikeln
intill, transporterades från Stockholm till Entebbe
i Uganda och MAF Uganda tog den vidare in i DR
Kongo och flög materialet till Bukavu.
Transportflödet mellan Stockholm och Panzi
sjukhuset, som krävde en obruten köldkedja, visade
sig vara väl fungerande och den 9 september fick
MAF Uganda åter förtroendet att flyga en ny sänd
ning covid-19-testmaterial mellan Entebbe och
Bukavu. Denna gång var antalet testkit 10 000.
Under hösten levererades dessutom ett antal för
programmerade datorer ämnade för testarbetet.
Varje MAF-uppdrag är unikt. Med genomarbetade
rutiner och tillhörande dokument blir det enklare att
anpassa varje uppdrag utifrån de specifika omstän
digheter och förutsättningar som råder. Ibland kan
det vara en utmaning att kommunicera mellan olika
branscher, myndigheter, länder och kulturer, men
god kommunikation och fokus på säkerhet är alltid
A och O. Bakom varje flygning krävs en stab av med
arbetare som backar upp både innan, under och efter
att uppdraget genomförts.
Under våren 2020 påbörjade Josefin Brandström
sin missionstjänst som Manager in training. När rest
riktionerna i samband med covid-19 lättade reste hon
till Kampala för att påbörja arbetet bland de olika
avdelningscheferna.
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Foto: Dave Forney

Fakta

Uganda, även kallat Afrikas pärla, är ett vackert land
och bortsett från torrare mark i nordöst mycket grönt
och bördigt. Det finns flera nationalparker i landet
varav Bwindiparken sticker ut som en av två områden
i världen där de utrotningshotade bergsgorillorna
lever. Cirka 450 av drygt 1 000 bergsgorillor lever
där. Uganda har mycket naturresurser, och när lan
det blev självständigt från England 1962 var det ett av
Afrikas rikaste länder.
Levnadsvanor mellan de som lever i städer och
på landsbygd skiljer sig mycket åt. Flera generationer
lever ofta tillsammans och självförsörjning genom
jordbruk dominerar. Vardagen i städerna är mer lik
den i mer bemedlade länder. Att leva ur hand i mun
är dock ett tankesätt som återfinns både på landsbygd
och i städer.

Perioden med covid-19-restriktioner har varit
utmanande. Inkomster har uteblivit för många som i
sin tur inte haft för vana eller ens haft möjlighet att
ha någon form av sparande. Det är dessutom vanligt
att en utökad familj i Uganda endast har en inkomst
tagare att förlita sig på.
Medelåldern i Uganda är låg; hälften av invånarna
är under 14 år. Läskunnigheten är relativt hög och
många av de äldsta skolorna i landet grundades av
europeiska missionärer.
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Styrelsen

Leif Larsson, Lidköping
Styrelseordförande sedan 2018. Leif har en PhD
i teknik från Chalmers tekniska högskola. Under
cirka 30 år har han varit chef för utvecklingen av
dels motorn, dels systemen i JAS 39 Gripen. Han är
professor emeritus från Linköpings och Örebro uni
versitet, och rektor för Högskolan i Skövde. Vidare
har han ett flertal styrelseuppdrag såsom Örebro
universitet, KK-stiftelsen, Svenska missionsrådet
och flera företag. Han var CEO i MAF Sweden
2010–2018.

Inga-Lill Riedenfalk, Linköping
Vice ordförande i MAF Sweden. Styrelseledamot
sedan 2019. Inga-Lill har mångårig erfarenhet av
styrelseuppdrag, både som ordförande och vice
ordförande. Hon har bott och verkat i Tanzania och
Kenya i 17 år och har arbetat som projektledare för ett
förskole- och vuxenutbildningsprojekt i Kenya genom
Pingstmissionens utvecklingssamarbete (PMU) med
stöd från Sida. Som rådgivare på TRR ligger hennes
arbetsfokus på att stötta personer vidare i sina karriärer
efter att de har förlorat arbetet på grund av arbetsbrist.

Lars Anderås, Hultsfred
Styrelseledamot sedan 2018. Lars är född och upp
växt i Sydamerika där han också som vuxen bott
och arbetat i flera år. Han är utbildad pilot och teo
log, och har jobbat som missionsflygare, pastor, varit
generalsekreterare för Erikshjälpen och ansvarig för
Pingst internationella verksamhet. För tillfället är
han egenföretagare inom fastighetsbranschen.

Josefin Brandström, Kampala Uganda
Styrelseledamot sedan 2016. Josefin bor sedan slutet
av 2020 i Kampala och arbetar som manager in train
ing för MAF Uganda. I juni 2021 kommer hon att
ta över rollen som tillförordnad operations manager
för MAF Uganda, och hon planerar att vara verksam
i MAF:s olika program i Östafrika under de kom
mande fyra åren.
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Per-Inge Enochsson, Hässleholm
Styrelseledamot sedan 2016. Per-Inge är pensionerad
flygkapten och flyginstruktör. Han har även varit
missionär och MAF-pilot i Tanzania, genom Svenska
kyrkans mission. I Hässleholm är han engagerad med
butiksansvar i Pingstkyrkans second hand-butik.

Stefan Jakobsson, Jönköping
Styrelseledamot sedan 2020. Stefan är överläkare i
kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i
Göteborg, med fokus på utveckling, förbättring och
optimering av processer. Han har sedan studietiden
intresse för utveckling och fattigdomsbekämpning.

Kerstin Hagström, Linköping
Styrelsemedlem sedan 2019. Kerstin har arbetat med
MAF i Östafrika under sex år samt med administra
tion och HR-frågor på MAF Sweden-kontoret. Hon
är nu verksam som folkhögskollärare.

Lars Norvik, Kungsängen
Styrelseledamot sedan 2017. Lars är ekonom och
logistiker och har arbetat som ekonomichef i Sverige
i olika branscher och under olika perioder i totalt
16 år. Han har tjänstgjort i biståndsarbete i Mellan
östern och östra Afrika som ekonom, logistiker, i
kommersiella projekt och som platschef inom vatten-,
sanitets- och utbildningsprojekt samt minröjnings
program i FN-regi. Hos Försvarsmakten har han
arbetat som controller för internationell verksamhet
och tillika genomförare av Alphakurser vid Högkvar
teret (HKV).

Jonatan Halldorf, Göteborg
Styrelseledamot sedan 2018. Jonatan är född och
uppvuxen i DR Kongo. Han har arbetat som missio
när och Sida-volontär i olika omgångar. Han är sty
relseledamot i Smyrnaförsamlingen i Göteborg och
har suttit som nämndeman i Göteborgs tingsrätt i
drygt tio år. Jonatan är anställd på Volvo Cars sedan
2002 och arbetar som tekniker med ”fault tracing”.
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Räkenskaper

Styrelsen för MAF Sweden avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01–2020-12-31.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK) och beloppen anges i kronor om inget annat anges.

Flerårsöversikt
(tkr)

2020

2019

2018

2017

Nettoomsättning

7 987

7 737

7 496

6 513

Resultat efter finansiella poster
Balansomslutning
Soliditet (%)
Medeltal anställda

12

– 101

79

110

2 524

2 499

2 434

2 569

73

66

80

87

5

5

5

5

Ändamåls

Föreningens

Balanserat

Summa kapital

bestämda medel

fonder

kapital

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång

454 528

Årets resultat

1 204 550

1 659 078

12 244

12 244

Omföringar till/från bundet eget kapital
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel

– 279 000

– 279 000

Ändamålsbestämning av medel

455 740

455 740

Belopp vid årets utgång

631 268

1 216 794

1 848 062

Styrelsen föreslår att årets resultat ska föras i ny räkning.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning
2020

2019

44 653

61 520

Rörelsens intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor

7 260 393

6 897 479

Försäljning

117 180

133 333

Bidrag

360 393

534 217

Offentliga bidrag

110 748

110 715

Övriga intäkter
Summa rörelseintäkter

93 429

–

7 986 796

7 737 264

Rörelsens kostnader
– 9 000

– 56 427

– 652 649

– 541 246

Insamlingskostnader

– 1 242 353

– 1 356 888

Ändamålskostnader

– 6 071 906

– 5 885 735

Summa rörelsekostnader

– 7 975 908

– 7 840 296

10 888

– 103 032

Resultat från värdepapper och fordringar

–

1 215

Ränteintäkter och liknande resultatposter

2 378

935

– 1 022

– 96

1 356

2 054

Resultat efter avskrivningar och finansiella poster

12 244

– 100 978

Årets resultat

12 244

– 100 978

12 244

– 100 978

– 279 000

– 541 172

Försäljningskostnader
Administrationskostnader

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster

Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster

Förändring av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkning
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år
Justering av ändamålsbestämda medel från tidigare år

–

– 1 350

Ändamålsbestämning av medel

455 740

335 000

Kvarstående belopp för året/förändring balanserat kapital

188 984

– 308 500
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Balansräkning
Not

2020-12-31

2019-12-31

3

91 545

–

4

290

–

91 835

–

183 888

300 092

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier och datorer
Finansiella anläggningstillgångar
Värdepapper
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

47 035

38 871

230 923

338 963

Kassa och bank

2 201 285

2 159 601

Summa omsättningstillgångar

2 432 208

2 498 564

SUMMA TILLGÅNGAR

2 524 043

2 498 564

1 204 550

1 305 528

Summa kortfristiga fordringar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat vinst eller förlust
Ändamålsbestämda medel

631 268

454 528

12 244

-100 978

1 848 062

1 659 078

Leverantörsskulder

364 686

225 688

Övriga skulder

134 287

461 546

177 008

152 252

675 981

839 486

2 524 043

2 498 564

Årets resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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Tilläggsupplysningar
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Från och med 2016 tillämpas årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, BFNAR 2012:1 (K3), vid upprättandet
av finansiella rapporter.
Effekterna på eget kapital framgår av balansrapporten, under eget kapital.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.
Redovisningsvaluta
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor (SEK) och beloppen anges i kronor om inget annat anges.
Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren
för att erhålla bidraget har uppfyllts.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges.
Leasing
Leasingavtalet har klassificerats som operationell leasing och avser hyresavtal för kontorslokal med en uppsägningstid på tre
månader.
Fordringar i utländsk valuta
Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och balans
dagens värde har redovisats i resultaträkningen.
Ändamålsbestämda medel
Insamlade men ännu ej förbrukade medel samt andra ändamålsbestämda medel redovisas som ändamålsbestämda medel under
eget kapital.
Pandemins påverkan 2021
Bedömningen i dagsläget är att organisationen kommer att påverkas ekonomiskt i begränsad omfattning av covid-19. MAF
kommer att kunna göra insatser i pandemin med transporter av sjukvårdspersonal och utrustning med mera, som det beskrivs i
verksamhetsberättelsen.
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Not 2 Anställda och personalkostnader

2020

2019

2

2

Män

2,5

2,5

Totalt

4,5

4,5

Medelantalet anställda
Kvinnor

Löner och andra ersättningar
Styrelse och verkställande direktör

265 523

252 000

Övriga anställda1

1 026 172

784 586

Summa

1 291 695

1 036 586

Sociala kostnader
Pensionskostnader för styrelse

0

0

15 030

15 932

Övriga sociala avgifter inklusive utlandspersonal

238 170

147 555

Summa

253 200

163 487

1 544 895

1 200 073

861 901

626 978

Pensionskostnader för övriga anställda

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader
1

Varav utlandsstationerade

Not 3 Inventarier och datorer
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över
tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningstider tillämpas på fem år.

Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp

2020-12-31

2019-12-31

92 739

92 739

93 122

–

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

185 861

92 739

Ingående avskrivningar

– 92 739

– 92 739

Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

– 1 577

–

– 94 316

– 92 739

91 545

0

Materiella anläggningstillgångar avser inköp av kamera- och ljudutrustning för projektarbeten. Årets avskrivningar redovisas som en
del av ändamålskostnader.
Not 4 Värdepapper
Under året erhölls en värdepappersgåva av Aktieansvar. Anskaffningsvärdet var 290,64 kr, vilket gav ett marknadsvärde på 901,63 kr.
Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Semesterlöner

2019-12-31

108 695

97 230

Sociala avgifter

12 163

10 324

Upplupen löneskatt

14 259

18 007

Upplupna kostnader

41 891

26 691

177 008

152 252

Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
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Räkenskaper

Örebro den dag som framgår av min elektroniska signatur

Leif Larsson					

Per-Inge Enochsson

Josefin Brandström				

Stefan Jakobsson

Kerstin Hagström				

Lars Anderås

Inga-Lill Riedenfalk				

Lars Norvik

Jonatan Halldorf

Min revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av min elektroniska signatur:

Magnus Nyman				
Auktoriserad revisor				

Annki Lindell
Förtroendevald revisor

MAF • ÅRSREDOVISNING 2020
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4
138
35

MAF USA o PARTNERS
- Angola
- Brasilien
- DR Kongo
- Ecuador
- Guatemala
- Haiti
- Indonesien
- Lesotho
- Mali
- Mexico
- Moçambique
- Surinam

VAR FJÄRDE MINUT LYFTER
ELLER LANDAR ETT MAF FLYGPLAN
MAF HAR 138 FLYGPLAN
I DAGLIG VERKSAMHET
ÖVER HELA VÄRLDEN
MAF FLYGER I 35 LÄNDER
I SYDAMERIKA, AFRIKA,
AUSTRALIEN OCH ASIEN

MAF INTERNATIONAL
- Arnhem Land
- Bangladesh
- Tchad
- Kenya
- Liberia
- Madagaskar
- Papua Nya Guinea
- Sydsudan
- Tanzania
- Timor-Leste
- Uganda

MAF Swedens arbete med att samla in medel samt
att bistå med utlandsmedarbetare relaterar oftast till
MAF International (MAFI), se rödmarkerade länder.
Men MAF Sweden har även ett gott och välutvecklat
samarbete med de länder som MAFI:s systerorgani
sation i USA (MAFUS) har ansvar för, se blåmarke
rade länder, i synnerhet DR Kongo.

30
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MAF Sweden • älvtomtagatan 12
703 42 Örebro
Mobil: 070-533 48 85
www.maf.se • oﬃce@maf.se
Swishgåvor: 9008913
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Deltagare
LEIF LARSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-26 15:31:00 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LEIF LARSSON

Datum

Leif Larsson
leif.larsson@maf.se
Leveranskanal: E-post

PELLE ENOCHSSON Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-26 19:03:16 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: PER-INGE ENOCHSSON

Datum

Pelle Enochsson
pelle.enochsson@gmail.com
Leveranskanal: E-post

JOSEFIN BRANDSTROM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-27 08:18:21 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JOSEFIN BRANDSTRÖM

Datum

Josefin Brandstrom
josefin.brandstrom@mafint.org
Leveranskanal: E-post

STEFAN JAKOBSSON. Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-27 09:08:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: STEFAN JAKOBSSON

Datum

Stefan Jakobsson.
jakobsson.stefan@yahoo.se
Leveranskanal: E-post

KERSTIN HAGSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-27 10:04:24 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Kerstin Maj-Greth Hagström

Datum

Kerstin Hagström
kerstin.hagstroem@gmail.com
Leveranskanal: E-post
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LARS ANDERÅS Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-27 11:13:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS ANDERÅS

Datum

Lars Anderås
anderaslars@gmail.com
Leveranskanal: E-post

INGA-LILL RIEDENFALK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-27 11:25:05 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: Gertrud Inga-Lill Riedenfalk

Datum

Inga-Lill Riedenfalk
inga-lill.riedenfalk@trr.se
Leveranskanal: E-post

LARS NORVIK Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-27 11:34:26 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: LARS HOLGER NORVIK

Datum

Lars Norvik
lars.norvik@maf.se
Leveranskanal: E-post

JONATAN HALLDORF Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-27 19:17:46 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: JONATAN HALLDORF

Datum

Jonatan Halldorf
jonatan.halldorf@hotmail.com
Leveranskanal: E-post

MAGNUS NYMAN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 08:12:11 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS NYMAN

Datum

Magnus Nyman
magnus.nyman@pwc.com
Leveranskanal: E-post
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ANKI LINDELL Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 08:23:40 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANNKI LINDELL

Datum

Anki Lindell
ekoreko@telia.com
Leveranskanal: E-post

 Signerat

2021-04-28 08:23:40 UTC

Oneflow ID 1813808

Sida 34 / 34

Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i den ideella föreningen MAF Sweden, org.nr 822001-7506

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för MAF Sweden för år 2020.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till
föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

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. De 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
styrelsen avser att likvidera föreningen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till
att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina 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 mina 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.
Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
x

x
x
x
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identifierar och bedömer jag 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 mina
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 jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men
inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
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x

sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för MAF Sweden
för år 2020.
Jag tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag 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 min professionella
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag,
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande om ansvarsfrihet.

Lidköping den dag som framgår av min elektroniska underskrift.

Magnus Nyman
Auktoriserad revisor
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Deltagare
ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

2021-04-28 08:13:25 UTC

Namn returnerat från Svenskt BankID: MAGNUS NYMAN

Datum

Magnus Nyman
Auktoriserad revisor
19710728-5970
Leveranskanal: E-post
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