
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13

Årsredogörelse
2017



2 Insamlingsstiftelsen Ankaret org.nr 875002-7800

Årsredogörelse för  

Ankarstiftelsen 2017
Årsredogörelse  .......................................................................  sid 2-30
Årsredovisning ..................................................................... sid 31-35 
Förändring eget kapital  .................................................  sid 36
Resultaträkning  ...........................................................................  sid 37
Balansräkning  ................................................................................  sid 38
Noter  ..................................................................................................  sid 39-43
Revisionsberättelse  .................................................. sid 46-47

Ordförande har ordet / Börje Erdtman

Helikopterdånet kunde inte påverka tankeverksamheten men ändå. Nere på marken var männ-
iskorna bara som myror. Denna lilla myra påverkar ändå hela jorden från isen vid nordpolen till 
Amazonas grumliga vatten. Överallt ser man fotstämpeln på gott och ont. Uppfinningar som ger 
mat och vatten. Omsorg om de svaga men också massförstörelse från krigsinsatser.  Ofattbar lyx 
men också svält i samma kvarter.

Isabel som fick sitt lån och kan nu försörja sin familj trots att maken skakar galler. Pilar som 
inte länger behöver dricka flodvatten och slipper därmed ständiga diarréer. Carlos som började 
stjäla innan han kunde gå försöker ta igen nio år i fängelse med att leda barnen i fotbollsskola 
på rätta vägar. Deisy som såg mamma dödas har börjat förlåta och då funkar skolan bättre. En 
liten by i Bangladesh slipper arsenik i vattnet. Flera tusen barn som strömmar in i nya skolor. 
Kommendanten i FARC som fick lyssna till en helt ny version om framtiden. Kokainhandlaren 
Daniel som kom ut ur fängelset med ny framtidstro utan droger.  Johana som snart är färdig 
sjuksköterska. Alla dessa och deras bröder och systrar känner stor tacksamhet trots att Ankar-
stiftelsen bara levererat ”droppar i havet”.

Ser vi året som helhet så konstaterar vi att antal interner 31 210 på 106 fängelser har bear-
betats och de har nu lovat inför Gud och medinterner ”aldrig mer kriminalitet och droger”. En 
fängelseintern kostar 1000 dollar per månad. Med 121 000 interner totalt på landets fängelser 
blir det totalt 12 miljarder kr. Av de som står  utanför vårt program återfaller 90% inom ett år. 
31 210 interner som kommer ur den onda cirkeln är en jättevinst för ett land. Lägger man sedan 
till de tragedier som följer brottets väg så begriper nog de flesta att verksamheten är lönsam.

FN påstår att det dör 5 000 barn varje dag på grund av orent vatten. Vi försörjer just nu 8500 
personer med dricksvatten. Fick vi ut budskapet globalt skulle de flesta barn överleva. 

Många ungdomar vill bli som Zlatan och gärna tjäna lika mycket pengar. I våra fotbollsskolor 
kan man drömma och kanske blir man en Zlatan. På vägen dit lär man sig att träna och av hålla 

sig från de destruktiva krafter som vill värva till sexindustrin, mördarligorna och kokainhandeln. 
Här gäller det att fullfölja skolan.

Kriget har rört om livet för omkring 6 miljoner människor. Alla dessa är offer men här finns 
också förövare. Nästan alla är förlorare. Det som betalar högst pris är barnen och ingen av dem 
är förövare. De bär på trauman och ångest och bryr sig ingen om detta blir även nästa genera-
tion offer.

Ankarsstiftelsen försöker lyssna och läka genom två barndaghem i Medellins mest utsatta 
slum. Sakta men säkert rinner ångesten ut på konstverken de skapar. Många hundra ungdomar 
berörs.

En skola under gassande sol ger dåliga studieresultat. Skolor i halvöknen är förutsättning för 
ett lyft ur fattigdomen. Arton skolor under året och 54  salar betyder mycket. Totalt är vi uppe i 
200 skolor. Skulle varje skola betjäna 200 elever räknar vi till 40 000 elever.

De fredsskapande insatserna går inte att redovisa. Våra medarbetare måste bara finnas där i 
skottlossningen. Tyvärr har detta ett högt pris som vi inte kan gå in på. Har vi de senaste åren 
räddat hundra liv eller flera tusen. Svaret får vi aldrig. Just nu ökar dödandet eftersom nyckel-
personen inte kan vara aktiv.

Läkare, lärare, advokat eller kanske ingenjör. Drömmarna är många. Ankarstiftelsen lyfte någ-
ra ur omöjligheten. De i sin tur blir förebilder.

Mycket mer skulle kunna sägas. År 1993 började jag arbetet. Beslut om att bilda stiftelsen 
togs 1996 och nu om någon månad firar vi jubileum. Då kommer Oscar Osorio den som en gång 
startade det hela. Han flydde sedan till USA eftersom han ständigt blev påskjuten. Han litade 
på änglavakten men när även enda barnet skulle skjutas tvivlade Oscar på vakten och räddade 
sin familj till USA. Kommer gör även Lacides Hernandez som idag leder fängelseverksamheten. 
Under året fick han Lejonpriset i Tyskland tillsammans med Micael Gorbatjov.

Vi blickar framåt och kommer att omkonstruera byggmetoden för att bygga ännu bättre 
och billigare. Nå ännu fler med rent vatten. Starta mångdubbelt fler företag varje år. Vara ett 
fredsinstrument där vi och våra medarbetare går fram. Nå ut med budskapet att vi måste vara 
rädda om det enda jordklot vi har. Lyfta fram flickor och kvinnor ännu mer för att få balans i 
samhället. Omstrukturera oss så att vi kan förmedla stora medel från SIDA. Det är ju vi skatte-
betalare som har avstått ca 40 miljarder kr om året. Hitta ut till gåvogivare i Sverige som ser och 
förstår att det är lönsamt att dela med sig.
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Fängelsemissionen  

Medellin
1: Stiftelsens Namn
Confraternidad Carcelaria de Colombia - www.pfcolombia.org/

2: Syftet med organisationen
Att arbeta med och genom kyrkan och samhället med syftet att främja rättvisa, förändring, för-
soning, förlåtelse och rehabilitering av interner, före detta interner, deras familjer och offren.
Antal som deltagit i arbetet inom och utanför fängelset: 22.301
Antal som deltar i ”Fångens pilgrimsfärd”: 18.040

3: Hur arbetade ni för att främja syftet 2017?
Genom implementering av olika program inom fängelset och utanför fängelset.
Inom Fängelset:
• APAC - En metod som startades i Brasilien 1972 och etablerade sig i Colombia 2011. Metoden 

består i att stärka människovärdet bland internerna i fängelser. Grundprinciper i APAC är att 
arbeta systematiskt för att säkra de mänskliga rättigheterna, evangelisation, följa upp den 
andliga omvandlingen och internens återintegrering in i familjen och samhället. (Vill ni läsa 
mer om APAC i Colombia på spanska så kan ni besöka http://www.pfcolombia.org/progra-
ma-apac och i Brasilien på engelska https://ec.europa.eu/europeaid/case-studies/new-chan-
ce-prisoners-brazil_en)

• Fikonträdet Försoningsprogram- Det utförs i form av workshops där både offer och förövare 
är inbjudna. Dessa träffar är uppdelade i 8 sessioner med en eller två veckomöten som har 
en varaktighet på 2 timmar vardera. Det utförs av en moderator vars huvudsakliga uppgift är 
att främja en trygg miljö där människor känner sig fria att dela sina personliga erfarenheter. 
I varje session diskuteras ett specifikt ämne som gör det möjligt för deltagarna att reflektera 
över sin erfarenhet och dela den med varandra. I den sista sessionen anordnar man en förso-
ningsfest där man offentligt uttrycker sin förlåtelse. På den festen är det inte ovanligt att man 
inbjuder lokala myndigheter både civila, militära och från fångvården men främst familjemed-

Colombias president – Juan Manuel Santos en San Ana – när han besöker Granada  
och vårt projekt med Comunidades Restaurativa och miljö projektet Bosques de Paz.

lemmar. Programmet har använts flitigt även i den nuvarande politiska skedet i Colombia med 
syftet att försona före detta gerilla soldater med samhället främst dem som varit mest drab-
bade av konflikterna. Vill ni läsa mer om programmet finner ni en presentation på spanska 
http://www.pfcolombia.org/programa-arbol-sicomoro eller en video som presenterar den på 
engelska https://vimeo.com/album/4159493/video/183830929

• Fängelseinstitutet som arbetar med syftet att ge de internerade en integrerad utbildning.
• Fångens Pilgrimsfärd (Program baserat på Markus-evangeliet)

Utanför fängelsemurarna:
• Mikrolånsprojekt för kvinnor
• Försoningsprojekt i byar som varit hårt drabbade av Colombias interna konflikter  

(Comunidades Restaurativas)
• Gröna sidan – Fotbollsprojekt
• Fadderverksamhet



Fest i december med fadderverksamhetens barn. Start för turneringen Colombo-Holandes som Grona 
Sidan är delaktig i och som sponsras av Ankarstiftelsen.

Företag sponsrat av Mikrolånsprojektet.
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4: Vad har ni uppnått för resultat? 
• APAC
Interner som vi arbetat med i fängelset Bella Vista: 650
Interner som vi arbetat med i fängelset Pedregal: 155
• Fikonträdet
Totalt deltagare 852. varav 92 är offer och 760 är 
förövare. Fördelat på 15 fängelser i städerna Barranquilla, Cartagena, Medellín, Montería,  
Pereira, Santa Marta och Tunja.
• Programmet Comunidades Restaurativas
Arbetet utförs i av inrikeskonflikter svårt drabbade byar.
Totalat antal personer 852, uppdelade i 26 byar i 14 olika distrikt i två kommuner:  
Granada och Ituango, som är belägna i östra och nordöstra Antioquia.
• Mikrolån
Lån till kvinnliga entreprenörer i Medellín med nära anknytning till fängelset och som har en  
tydlig affärside att utveckla. 79 lån 2017 och totalt 363.
• Gröna sidan - Fotboll
700 Barn och ungdomar i Medellín vid områdena: Santo Domingo, Playón, Acevedo, Castilla och 
San Cristóbal, samt två områden i staden Barranquilla.
• Fadderverksamhet
Familjer: 570
Inskrivna barn: 814 varav 156 är sponsrade av Ankarstiftelsen och resterande av PFI
• Kursen Fångens Pilgrimsfärd – Markus-evangeliet
Kursen har körts i 106 olika fängelser i landet med totalt 18.040 personer som har deltagit i 
programmet.

5: Analys och diskussion kring resultat och lån
Varje samordnare för de olika projekt lade fram i början på året en handlingsplan som genom-
fördes i samarbete med alla medarbetare. För att lyckas med målsättningarna var vi beroende 
av våra olika internationella samarbetspartner (givare) .

Effekten av vårt arbete är framför allt det ständigt reducerade antalet våldsbrott i Colombia. 
Exempelvis kan vi nämna minskningen av återfall av interner som tillhört APAC programmet 
som en tydlig effekt av vårt arbete. 

Men även att förhindra kriminalitet bland barn och ungdomar, hjälpa dem med att fortsätta 
sina studier, förse dem med mat, att öka säkerheten och hjälpa dem psykologiskt, är också tyd-
liga effekter av vårt arbete.

Att uppmuntra och ge förutsättningar för kvinnor att uppnå ekonomisk självständighet tack 
vare mikrolånsprojektet. Detta har blivit en av de viktigaste pelarna för den solidariska ekono-
min och strävan efter en icke upprepning av brott och att skapa livskvalitet för de mest utsatta 
familjerna. 

Försoningen mellan offer och FARC meddlemar som ingått i fredsprocessen är ytterligare en 
otrolig positiv effekt,framför allt lokalt i de kommuner man har arbetat med.

Vi kan även räkna den beteende förvandling som uppnås med de 18.040 personer som ge-
nomgått programmet som har Markusevangeliet som grund. Programmet främjar personlig re-
flektion som många gånger leder till personlig förvandling men som även påverkar positivt det 
sociala nätverket och familjemiljön.

I ramen av fredsprocessen som landet genomgår så är alla dessa program viktiga grundstenar 
för attt kunna bygga ett bättre samhälle som är mer rättvist och fredligt.

Tre nyckeltal:
1. Noll återfall av brott bland kvinnorna som lämnat fängelset efter att det varit del av APAC 

Pedregal programmet.
2. Fångens Pilgrimsfärd_ LPP_ Markus-evangeliet 

106 olika fängelser i landet har genomfört kursen.  
1581 kurser har erbjudits.2618 volontärer ar arbetat med kursen. 
27 461 personer har erbjudits att deltaga i programmet. 
18.040 har avslutat programmet.

3. 3. 814 inskrivna barn i fadderverksamheten
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1: Stiftelsens namn
Fundacion Sin Ánimo De Lucro Confraternidad Carcelaria De Colombia Regional Caribe

2: Skolbyggen
I norra Colombia finns Fängelsemissionen Santa Marta som bygger skolor på uppdrag av Ankar-
stiftelsens gåvogivare. Man bygger skolor i mycket svårtillgängliga platser som Sierra Nevada 
de Santa Marta bland ursprungsbefolkningarna Arhuacos, Kogis, Wiwas och Wayuu. Det är en 
mycket tuff uppgift att bygga skolor i dessa svårtillgängliga områden bland bortglömda byar 
upp i bergen och därmed har lärdomarna varit många.

Under 2017 har det färdigställts 43 salar av colombianer och svenska volontärer. Tjugofem 
salar är under pågående byggnation med pelare och cementplank, fönster och takstrukturer 
klara. Under höst/vinter har fyra olika svenska volontärsgrupper varit med och byggt skolor.

Man har också delat ut skolmaterial till flera av de nya skolorna. I slutet av året ombildade 
man sig till en stiftelse med namnet Anclando Corazones.

Fängelsemissionen  

Santa Marta

Vi lär oss varje dag mer omhur vi kan föra drömmar vidare till dessa 
behövande och bortglömda byar. Varje bygge är en utmaning för oss så att 

vi kan få Ankarstiftelsens namn högt uppsatt och erkänt för sitt stöd till 
utbildningen bland Arhuacos, Koquis, Wiwas och Wayuu.

Vi tackar er för ert stöd och ber Gud den allsmäktige att han välsignar er.

Med vänlig hälsning, och tack för ert förtroende!

German Roldan Salamea
Medarbetare till Ankarstiftelsen

Ingris Arevalo San Juan 
Revisor
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Fotbollsprojekt och konflikthantering  

Kunna Foundation
1: Stiftelsens namn
Kunna är en ideell organisation registrerad i Colombia med organisationsnummer 
Nit.900930347-5. 

2: Organisationens syfte
Kunna bedriver fotbollsprojekt. Fyra team i Medellin, två team i Anori samt fyra team i Bogota. 
Gröna Sidan-programmet riktar sig till barn och ungdomar mellan 5 och 17 år som tillhör soci-
oekonomiska grupperna 1, 2 och 3 (de allra fattigaste i Colombia) och som lever i områden som 
är utsatta för socialt våld och där organiserad brottslighet förekommer. Under 2017 har det varit 
1219 barn/ungdomar som fått tagit del av Kunnas arbete. Anorí-projektet fortsätter att leda 
med 522 inskrivningar vilket motsvarar 42% av deltagandet jämfört med den totala siffran mot-
tagare. Kort sagt har Gröna Sidan-programmet uppnått positiva resultat och en ökning med 9% 
i deltagande jämfört med 2016. Det förväntas därmed för 2018 ha cirka 1500 till 2000 barn och 
ungdomar inskrivna om vi lyckas intensifiera arbetet och starta projektet i flera områden där 
samhällen utsätts för våld och väpnad konflikt

Verksamhets målet är att bidra till att förebygga att barn och ungdomar inte rekryteras i ung-
domsgrupper som tillhör de väpnade konflikterna i Colombia. Stiftelsen arbetar med sporten 
som utgångspunkt med syftet att bygga upp en metodik och riktlinjer för att utveckla de “tio 
färdigheterna för livet” på ett lekfullt och pedagogiskt sätt. 

Stiftelsen främjar deltagandet i ledningsprocesser som söker minimera risker och förbättra 
skyddet i oroliga områden i Colombia. Målsättningen är att bygga upp förutsättningar till en 
fredlig samexistens mellan olika grupper och konsolidering av en hållbar och varaktig fred. 
För att lyckas med sina syften har stiftelsen etablerat internationell samarbete men även med 
näringslivet och lokala myndigheter. Man söker uppmuntra att alla parter tar ett socialt ansvar 
för att bidra till uppbyggandet av gynnsamma förhållanden i Colombia med särskild tonvikt på 
fredsprocessen och den postkonflikt situation som landet för närvarande upplever.

Hur har främjandet av stiftelsens syften utvecklats under 2017?
Stiftelsen har genom Gröna Sidan–programmet arbetat kring frågor som fattigdom, konsumtion 
av psykoaktiva ämnen, dysfunktionella familjer, mm. Man har även arbetat med att motverka 
våld som anses vara den övervägande faktorn till konflikter inom familjen och i samhället. 

Inför detta fenomen har stiftelsen försökt att bygga upp en atmosfär av tolerans och sam- 
existens där man främjat fredliga sammankomster såsom kulturella, fritids och sportaktiviteter.
Samt genomförande av workshops, konferenser och pedagogiska spel som en viktig del för barn 
och ungdomars utveckling.

Vilka mål har stiftelsen uppnått för att uppfylla sitt syfte?
• På nationell nivå har vi har stöttat regeringen i utformning och genomförande av icke-våld-

samma konfliktlösnings-och medlingsstrategier. 
• Vi har också deltagit i regeringens ungdomsprogram som syftar i att förebygga ungdomsvåld, 

rekrytering av barn och ungdomar i konflikten samt ge offren för konflikterna uppmärksam-
het, vård och ersättning för sina förluster

• Tack vare försoningsprocesser har vi främjat samexistens och respekt för mänskliga rättighe-
ter, särskilt för barn och ungdomar.

• Vi arbetar så att de som tillhör programmet ska nå psykisk och fysisk välbefinnande genom att 
erbjuda dem rätta förutsättningar och tillgång till en god träningsmiljö med stöd av coacher 
som ständigt arbetar med målsättningen att försöka utveckla barnens olika färdigheter

• Vi vill underlätta positiva lösningar som syftar till att minska aggressivt beteende hos barnen.
• Vi använder oss av sport och rekreation för att skydda barnens och ungdomarnas integritet.
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Vad har det gjorts under året för att uppnå syftet?
• Socialt: Integrerat offren för de väpnade konflikterna in i samhället. Försökt att uttnyttja 

allmänna idrottsutrymmena i oroliga stadsdelar och på så sätt förhindrat att dessa platser 
ockuperas av olagliga grupper.

• Operativ nivå: 
1. Startat nya fotbolssgrupper. Exempelvisi El Pinar i staden Medellin, där man kunnat ge 95 

barn möjlighet till att delta i projektet. Man har även involverat föräldrarna som varit offer 
för våld och social ojämlikhet plus andra ämnen som orsakar stor grad av utsatthet.

2. Deltagandet i en turnering för fred i olika stadsdelar iMedellin samt turneringar i kommu-
nen Anori . Borgmästaren i Anori var med och bidrog till att sammanföra lokala befolkningen 
med det tidigare medlemmar i FARCgerillan som nu har lämnat kriget tack vare fredsavtalet 
som tecknades mellan FARC och regeringen. 

3. Inleda samarbete med olika statliga och icke-statliga organisationer med syftet att konsoli-
dera programmet Gröna Sidan.

4. Få in tillräkligt med uniformer och fotbollsmaterial för att kunna utföra arbetet proffsligt i 
alla sektorer som stiftelsen arbetar i.

5. Tagit emot representanter från Ankarstiftelsen som besökte stiftelsen med syftet att över- 
vaka och stötta arbetet i Colombia.

6. Utbildning för tränare och assisterande tränare med syftet att instruera och träna dem för  
att öka kvaliten och professionalismen i bemötandet av barnen.

Vilka resultat har ni uppnått?
1. Förebyggande arbete mot rekrytering av barn till grupper som agerar utanför lagen.
2. Rekonstruktion av det sociala nätverk
3. Ökad förtroende för stiftelsens arbete i olika stadsdelar i Medellin.
4. Större deltagande av föräldrar i de olika aktiviteterna som anordnas samt i barnens utveck-

ling.
5. Bra samarbete och bemötande från kommunala enheter, grannsamverkan, sport institutio-

ner som Inder, bland andra som har bidragit till att utforma arbetet som utförts KUNA.
6. Ökning av antalet deltagare i olika sektorer (stadsdelar) stärkt förtroendet för Gröna Sidan 

projektet rent allmänt.

Resultatet som erhållits under år 2017 har följt förväntan och målsättningar som stiftelsen hade 
lagt upp för året med syftet att förhindra rekrytering av barn i Colombia. Dessutom har organi-
sationen följt de angivelser som vi fått av Ankarstiftelsen. 

FADDERBARN
Hur många fadderbarn har vi?
Svar: 368 fadderbarn
• LA (La Aljaba) Leticia/Amazonas -  19 barn
• LF Leticia/Amazonas - 22 barn
• LPR Puerto Rico/Amazonas - 31 barn
• LT Puerto Triunfo/Amazonas - 36 barn
• MBG (JUCUM) Medellin - 12 barn
• MBV (Fängelsemissionen) Medellin - 156 barn
• MM (Pa`mi Barrio) Medellin - 35 barn
• S Puerto Narino/Amazonas - 20 barn
• SR Santa Rosa/Brasilien - 35 barn
• Ankla Center Medellin – 2 barn

SKOLOR
Hur många skolor har vi byggt totalt?
Svar: 170 samt 8 som redan har påbörjats men 
inte är klara.
Under 2017 har vi byggt 18 skolor. Totalt antal 
klassrum byggda 2017 är 43 salar samt 25 som 
är under pågående byggnation.

FOTBOLL
Hur många fotbollsprojekt har vi totalt?
Svar: 19 team totalt
•  Medellin 5 team CCC + 4 team Kuna
•  Barranquilla 4 team CCC
•  Anori 2 team Kuna
•  Bogota 4 team Kuna
Varje team består av tränare, assisterande 
tränare. Teamen supportas också av psykolog, 
samordnare och sekreterare och ett flertal 
volontärer.

MIKROLÅN 
Hur många mikrolån totalt?
Svar: 363 ( 78 nya 2017)

FÄNGELSEMISSIONEN
Hur många når vi med fängelse- 
missionens arbete? 
Svar: 22.301 personer
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Gröna Sidan  

Fotbolls-
unionen
1: Stiftelsens namn
La Corporación Social y Deportiva de Colombia (COSDECOL)

2: Vårt uppdrag
La Corporación Social y Deportiva de Colombia (COSDECOL) finns till genom sina understödja-
re, sin arbetspersonal, sina sportresurser och kristna värderingar, för att ge fysisk hälsa, eko-
nomiskt välmående, andlig och social styrka åt ungdomarna i Valle de Aburrá ( en av de minst 
gynnade stadsdelarna i Medellín) och andra platser i Colombia. 
Fotbollsunionen har tre huvudsakliga mål: 
1. Förse och utveckla sportsliga förmågor hos barn och ungdomar i Colombia,
2. Ge kärlek och omsorg till barn och ungdomarna samt att genom sporten bidra till fostran 

och karaktär. 
3. Ge barn och ungdomar ett alternativt liv till de liv i våld och fattigdom som de befinner sig i. 

• 3000 deltagare mellan 5 och 20 år i 23 områden i dalen Aburrá i Medellín.
• 35 medarbetare, fotbollstränare, är nästan alla ett resultat av vårt program.
Ankarstiftelsen stödjer tre dessa tränare samt förmedlar stöd till material. Under 2018 har sty-
relsen beslutat att avsluta detta stöd då programmet stabilt och stöds från andra organisato-
ner. Vi tackar för fint samarbete genom många år. 

3: Utveckling av vårt uppdrag under 2017
COSDECOL har i hela sitt program under 2017 haft 3000 barn och ungdomar, såväl flickor som 
pojkar, som deltagit i 150 fotbollslag. I programmet har det inkluderats en liga/turné där del-
tagarna har kunnat tävla och bära uniform. Dessutom har varje deltagare fått vara med i 2-3 
träningar per vecka under året med stöd av sin tränare, och har på det sättet fått stöd i fotbol-
len och även i sin utveckling som person. Vid varje träningstillfälle har man inte bara fått lära 
sig fotboll utan också värderingar och karaktär.

Vi tackar Ankarstiftelsen så mycket för ert stöd 
under detta året! Ni är viktiga medarbetare och 

viktiga för utvecklingen av vårt program. Tack för 
att ni har brytt er om oss och för er kärlek till de 

utsatta barnen och ungdomarna i vårt land!
Marcos E. Wittig

Presidente (ordförande) COSDECOL
Medellín, Colombia
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4: Mål som vi har nått
Den 27 november hade vi finalerna i turnén, och fullföljt vårt mål att leda våra deltagare och 
utveckla dem i sina värderingar under hela året. Mer än en förälder har berättat om barnets 
förbättring i beteende och skolresultat. Det har varit möjligt att hat ha ett organiserat fotbolls-
program i 23 olika områden i Aburrá-dalen.

5: Metod för att nå vårt mål
Vi har två huvudsakliga aktiviteter under året: 
1. En fotbollsturné som pågår under hela året. Denna turné tillåter oss att ha alla våra deltaga-

re fokuserade, ty alla pojkar, flickor och ungdomar ägnar sig åt träningen varje vecka för att 
få vara med och tävla i turnén.

2. Vecko-träningarna där fotbollstränarna ägnar tid åt att inte bara lära ut fotboll utan också 
värderingar och livskaraktär för en god gemenskap mellan deltagarna. Utanför tävlingar-
na organiserar tränarna också små fester och retreater, och på detta sätt lyckas de med en 
mera personlig tillväxt hos deltagarna och att kunna ge dem råd och motivation.

6: Analys av resultaten
Det är inte svårt att mäta resultaten på ett kvantitativt sätt, eftersom vi hade 150 fotbollslag 
som omfattar ca 3000 deltagare. Den kvalitativa mätningen är inte lika lätt att beräkna, efter-
som det har med beteenden och karaktärer och livsförvandlingar att göra. Värt att notera är att 
ingen av de barn som ingår i våra program har blivit dödad eller hamnat i fängelse. Vi har inte 
en synlig statistik men den största delen av barnen har fullgjort sin skolgång och avhållit sig 
från droger och deltagande i ligor.

7: Förhållandet mellan resultat och våra uppsatta mål
Det finns en nära relation mellan våra resultat och våra mål. Målen är att bidra till ett sunt och 
positivt liv för alla våra deltagare och ledsaga dem under barndomen och ungdomstiden, och 
de målen har vi lyckats med detta år. Vår metod främjar detta, eftersom fotbollen är den akti-
vitet som är viktigast i den sociala kontexten i denna kultur. Barnen och ungdomarna i de fat-
tiga stadsdelarna drömmer om att lyckas i livet med hjälp av fotbollen. Det är nästan det enda 
medel de har eller åtminstone tror att de har. Och då finns vi till där hos dem genom den orga-
niserade fotbollen och undervisning i livets värderingar. Resultaten kommer att synas.

8: Konsekvenserna
Konsekvenserna av dessa resultat är ovärderliga. Ett exempel är Giovani Bejaranos liv. Han var 
en tonåring från stadsdelen Acevedo som stöds av Ankarstiftelsen. Han kommer från en fattig 
familj, hans mor var ensamstående, och Giovani kunde lätt ha hamnat i ligornas värld, eller 
blivit missbrukare, men genom hans deltagande i vårt program med hjälp av våra tränare har 
Giovani lyckats. Efter att han deltagit i vårt utvalda fotbollslag kunde vi skicka Giovani till ett 
studentutbyte i USA på gymnasienivå. Sedan fick han stipendium för att utbilda sig på universi-
tet i USA, och går nu sitt tredje år på universitetet. I augusti i år vann laget som Giovani spelade 
i en nationell turné (Liga Premier de Desarrollo) Giovanis liv, som även många andra av våra 
deltagare, har fått en positiv riktning med god framtid.



3: Vad har gjorts under året för att lyckas med målsättningarna? 
Stiftelsen Ankla Center har under år 2017 fått stöd från lokalt universitet och deras studenter 
inom psykologi. De har hjälpt oss att omstrukturera lektionerna och att fokusera på att hjälpa 
våra barn och ungdomar känslomässigt. Vi stödjer barnen/ungomarna att sluta använda hallu-
cinogena ämnen,som är mycket vanliga i kvarteren.

Vi har inlett flera samarbetsavtal med andra institutioner i området med syftet att förbättra 
möjligheterna för barnen att ha tillgång till sport och rekreation. Vi har också jobbat med att 
göra de mellanmål vi serverar mer hälsosamma.

Tabell 1

2015 707

2016 420

2017 287

2018 90

1

Totalt antal
barn i

Ankla Center

Totalt antal barn/ungdomar
i Ankla Centers verksamhet 2017

Processgrupper
för de tio

färdigheterna
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Stiftelsen  

Ankla Center
1: Stiftelsens namn
Fundación Social sin ánimo de Lucro Ankla Center 

2: Målsättningar
ANKLA Center är ett nybyggt center i utkanten av Medellin med plats för fritidsaktiviteter för 
mycket utsatta ochfattiga familjer i området Granizal. Centret drivs av en stiftelse stiftad av en 
av Ankarstiftelsens fadderbarn – Marie Isabelle.

“Vårt syfte är att främja barnens och ungdomarnas möjligheter till personlig utveckling i om-
rådet Granizal. Vi försöker att ge dem möjligheter att utvecklas kognitivt, fysiskt och emotionell 
genom konst och pedagogiska projekt”. Vi har sett barnens behov i området och velat stödja 
dem framför allt med konstnärliga uttryckssätt men nu även inom traditionella skolämnen och 
hälsa &hygien. Vårt mål är att öka kunskapen hos barnen och ungdomarna genom att erbjuda 
dem möjligheten till ett andra språk (engelska), teknologiklasser (IT) och stöd i matematik som i 
sin tur förstärker de 10 färdigheterna för livet.

Hur många nådde vi med arbetet under 2017? Befolkningen i Granizal uppskattas vara 8.462 
invånare. Av dessa har 707 ingått i någon av våra aktivieteter. 

Program
hygien/hälsa

för tjejer

Sport-
aktiviteter
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Organisationen  

JUCUM
1: Organisationens namn
Confesión Juventud Con Una Misión Medellín

2: Organisationens ändamål
Hjälpa utsatta barn, faderslösa och våldsdrabbade barn på ett integrerat sätt i internatmiljö. 
Hjälpa icke fungerande familjer och behövande genom hälsobrigader och sociala insatser samt 
brunnsborrningar. Ge bröd och varm choklad åt uteliggare. 

3: Hur detta mål har drivits under året
• Genom att ge fullt skydd för barn i internatmiljö, 43 pojkar o flickor i Medellín, 12 pojkar och 

flickor i MonteLibano• Totalt 64 barn i Medellin och Ure.
• På utbildningsområdet så har både pojkar och flickor utmärkt sig för att vara goda elever, och 

de har fått utmärkelser för detta. Pojkar o flickor har fått extern hjälp genom faddrar.
• Det har organiserats 5 hälsobrigader då 4000-5000 personer fått hjälp under 2017.
• Gåvor har delats ut i form av kläder, köksredskap, medicin, möbler, skolmaterial, 4800 sets för 

flickor och pojkar. 
• ”Pan para la vida ”är projektet som varit till stöd för uteliggare och gatubarn, varje onsdag och 

fredag så hjälper vi de som bor på gatan och de får bröd och varm choklad. Med ”Pan para la 
vida” projektet så har vi nått de som bor på gatan, det är både barn , tonåringar och ungdo-
mar som blivit förmånstagare genom sociala insatser, undervisning, och utdelning av matva-
ror till behövande familjer. Utdelningen gjordes på olika hotell i Medellín.

• Det har startats ett nytt hem för föräldralösa barn i MonteLibano, Cordoba.
• Start av nytt projekt med inriktning på att dela ut litteratur i varje stadsdel i Medellín – 1400 

personer har fått ta del av detta.
• Events för att samla in medel till operationskostnader för flickor i la Guajira i norra Colombia.

Vi har under året jobbat på att göra vårt arbete känt både på hemmaplan och utomlands för att 
få in medel till att underhålla de olika projekten, personal, och självgående sociala projekt, 

för att få fler interna och externa faddrar, för att få volontärer från Colombia och utomlands Vi 
har haft flera sociala events för att sprida kännedom om vår verksamhet. Vi har även arbetat 
med utbilding av våra volontärer så de blir mer effektiva i arbetet med att sköta barnen. Vi har 
även arbetet med självförsörjande insatser såsom fiske och grönsaksodling. Vi har också kon-
takt med företag för donationer i form av varor. 

Under detta år så har verksamheten blivit mer känd både i landet och utomlands. Vi har på så 
vis fått ta emot utländska volontärer och team som kommer för att göra sin sociala praktik. En 
av dem stannade som volontär på en längre termin. Vi har också fått flera nya kontakter för att 
öka antalet faddrar både i landet och utomlands. Medel och varor har samlats in för flickorna i 
La Guajira, barnhemmen och andra sociala projekt.
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Daghem/fritidsverksamhet  

Deisys, Medellin
1: Organisationens namn
PA ́MI BARRIO är ett socialt arbete som bedrivs av stiftelsen Cielos Abiertos, Colombia  
Nit: 900250027-5), till förmån för invånarna i stadsdelen 8 de Marzo, som pga extrem fattigdom 
har enorma behov, många är även internflyktingar. Vår slogan “Hjälp oss att Hjälpa” är en inbju-
dan till människorna i stadsdelen och även andra att delta i denna hjälp till självhjälp. Genom 
ett pedagogiskt allsidigt program som utförs av utbildad personal och volontärer, och grundad 
på kristna värderingar vill vi återskapa deras grundliga rättigheter, på detta sätt så ger vi sam-
hället möjligheten att så fredens frö och förbättra det sociala livet.

Hur har detta ändamål förverkligats under året 2017?
Vi har tillfört 150 barn och tonåringar med begränsade resurser en möjlighet i sina liv genom 
tre projekt:
1. Bespisning för 110 barn.
2.  Utbildning: Hjälp med stipendier till studier i privatskola, läxhjälp, skolförstärkning, utdel-

ning av skolmaterial och uniformer. 
3. Konst/artist: Genom en musikgrupp och ett musikband tillsammans med dansgrupp så har 

vi kunnat förbättra skolresultatet och att barnen använder sin fritid på ett bättre sätt. Vi 
arbetar med att leda barn, ungdomar och deras familjer i deras utsatta rättighetssituation, 
genom uppbyggande av goda värderingar som kan påverka deras privata situationer, och 
garanterar dem att få sina grundläggande behov tillgodosedda, och att de tar ansvar gemen-
samt för sin utveckling och att de får tillgång till ett värdigt liv.

Kvantitativ analys av resultatens effekt: 
• 110 barn får riktig näring varje dag.
• 21 stipendier 2017 i privatskola och universitet. 25 barn med engelska kurs nivå A1 och A2
• 15 barn i portugisiska nivå A2
• 12 barnn i tyska nivå A1
• 100 föräldrar som får orientering i livsfrågor med en föräldraskola en gång i månaden 
• 150 barn som få en integrerad hjälp varje dag

Analys om de uppnådda resultaten är i samklang med de utsatta målen:
OM VI INTE GJORDE NÅGOT, SÅ SKULLE DET BETYDA EN ÖKNING AV:
• Undernäring
• Barn överger sina studier.
• Drogmissbruk som livsalternativ
• Icke fungerande familjer och brist på värderingar för ett hälsosamt liv.
• Oönskade tonårsgraviditeter
• Gatan som livsalternativ
• Våld i Colombia 
• Man når inte upp till de internationella avtal och överenskommelser om barn.
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Vattenprojekt  

Entropika
1: Stiftelsens namn
Fundaction Entropika - www.entropika.org

2: Syfte
Entropika vill bidra till den långsiktiga bevarandet av den tropiska biologiska mångfalden ge-
nom att underlätta lokala samhällsledda projekt, inrätta utbildningsprogram, djurs välbefin-
nande, avfallshantering och forskning, samtidigt som man arbetar nära ursprungsbefolkningen 
för att hantera hållbarhetsfrågor och förbättra den lokala levnadsstandarden.

Vi arbetar med ursprungsbefolkningssamhällen i Amazonas gräns mellan Colombia och Peru 
och i staden Leticia, huvudstaden i den colombianska Amazon, vars befolkning i sin majoritet 
består av ursprungsbefolkningar. Vi specialiserar oss på brottsbekämpning för att utrota han-
deln med vilda djur i Tri-gränsen mellan Colombia, Peru och Brasilien.
1. Mer än 8500 människor I utsatta områden har fått tillgång till rent vatten. 
2. 2017 har mer än 370 hushåll och fyra skolor fått vattenreningsfilter installerade
3. Projectet är nu aktivt I tre delar av Colombia och en del av Peru.
I samarbete med Ankarstiftelsen tillhandahåller vi biosandfiltering för hushåll och för hela 
samhällen ( så kallade byfilter) för att förbättra deras tillgång till rent dricksvatten och därmed 
förbättra deras levnadsstandard samtidigt som det ger möjlighet att genomföra hållbara eko-
nomiska alternativ som eco turism.

3: Utförda projekt under 2017
Under 2017 har vi installerat filter i fyra skolor i Leticia, till tre ursprungsbefolkningsgrupper i 
Colombia och till två peruanska ursprungsbefolkningsgrupper i Amazonas. Dessutom har vi ut-
vidgat projektet till andra delar av Colombia. I Medellin installerade vi hushållsfilter i ett margi-
nalområde och i La Guajira i norra Colombia besökte vi tio samhällen för att bedöma möjligheten 
att införa desaliniseringsteknik i vattenreningen. Detta görs som ett samarbetsprojekt mellan ett 
colombianskt och ett nederländskt universitet. Studien beräknas vara klar våren 2018.

Vi har också genomfört 12 fältresor till 18 ursprungsbefolkningssamhällen för att se om  
filtren fungerar och att genomföra undersökningar om användningsgraden för dessa filter.  
I El Granizal, det marginalområde i närheten av Medellin, har vi installerat 169 hushållsfilter  
och ett vattenreningsfilter med större kapacitet (i Ankla Center) under två fältresor med mikro-
filmfiltrering.

I La Guajira Vi genomförde vi undersökningar i 65 hushåll med 10 ursprungsbefolkningssam-
hällen och tagit vattenprover i brunnar i 9 av dessa samhällen. Vi har också lyckats erhålla 
35.000 euro från den belgiska fonden ”Fonds Lokumo” som används mellan juli 2016 och sep-
tember 2018. som en sådan halvering av kostnaderna för Ankarstiftelsen för detta projekt. Vi 
har också indirekt lyckats få en överenskommelse med Sawyer Colombia, som tillhandahåller 
mikrofilmfilter som för närvarande installeras som en pilotprojekt i det peruanska samhället 
Yahuma och som installerades i hushållen El Granizal, Medellin. Affären är köp 1, få 1 gratis.

I Amazonas, tack vare de nya installationerna och de månatliga inspektioner med service och 
underhåll, har vi cirka 5 350 personer som tar emot detta initiativ. I Medellin beräknade vi att 
detta skulle vara omkring 3 164 personer som nu har tillgång till rent dricksvatten.

Vi arbetar också med barnen för att lära dem om vikten av att dricka rent vatten och också få 
en starkare uppföljning av filtren direkt efter att de har installerats för att se till att människor 
förstår dess funktion fullt ut. Vi testar också mikromembranfilter i en peruansk by för att se 
huruvida folk använder det mer än bio-sandfiltret. I Medellin, under den andra omgången av 
installationen, reviderade vi de 75 filter som hade installerats och fann att 82% av mikromem-
branfiltret fortfarande användes efter 5 månader. Vi avser att se över de 169 filtren i april 2018.

Det är komplicerat att veta exakt hur mycket sjukdomar som diarré, kräkningar och kolera har 
gått ner tack vare att man dricker renat vatten eftersom ingen statligeller kommunal vatten-
myndighet gör kontroller. Vi vet emellertid genom att prata med människor att det finns mindre 
fall av dessa sjukdomar, särskilt hos barnen. Vi kan också se själv att levnadsstandarden för-
bättras i dessa samhällen.
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Stiftelsen  

La Aljaba
1: Stiftelsens namn
Fundación La Aljaba. Stiftelsen finns i Leticia, Amazonas.

2: Värdet av arbetet
Först av allt vill jag dela ett av de viktigaste proven på värdet av vårt arbete. Detta foto visar 
den unga tjejen Lesly Sánchez, som tog studentexamen i år, med enastående resultat och som 
även tog del i ett program i engelska som erbjöds via USA:s ambassad. Denna prestation
är mycket viktig med tanke på de höga talen på studieavbrott i denna region.

3: Barnen
Vi avslutar året med 76 barn (36 flickor och 40 pojkar) genom vilka vi når in till 49 familjer. Från 
gruppen finns det 22 som bor på vårt internat. Barnen deltar i och uvecklas genom ett program 
som utvecklar barnens förmågor inom fyra områden.
Kunskaper – barnen går i staden Leticias olika skolor i undervisning som är förlagd på förmid-
dagar eller eftermiddagar. Av våra 27 barn intog tio av dem högsta platserna i sina årsklasser i
studieresultat. En tog studentexamen som tidigare nämndes. Inom detta område deltog elever-
na vid stadens Musikskola där de fick lära sig om symfoniinstrument. Seminarium hölls för att 
lära sig ett andra språk och tre flickor deltog i ett språkprogram från USA:s ambassad. Mangjor-
de också läs- och matematiktävlingar där man premierade de som hade en framstående kun-
skapsutveckling. På ett liknande sätt lärde de sig att odla olika växter där de deltog i hela pro-
cessen.
Psykosocialt – man arbetade med Livsprojekt, gjorde fyra seminarier om värdegrund och fem 
om förebyggande arbete. Vi firade även deras födelsedagar och hade en familjevänskapsdag.
Sex olika workshops gjordes med föräldrarna med teman som principer och praktiska lösningar 
för relationer inom familjen och hur man kan arbeta förebyggande mot övergrepp och drog-
missbruk. Barnen fick göra kort till sina faddrar och vänner.

Andligt – Vi har haft dagliga andakter 
med alla grupper och vi genomförde 
det årliga lägret 2017 med 32 tonåring-
ar med ledare från den internationella 
gruppen Nehemja från Nord Carolina. 
Lägret hölls i Ronda, 30 minuter bort 
längs floden.
Ljusprojekt – Från juni till december 
2017 var tre unga tjejer med i det pro-
grammet som ägde rum i Bogota. De 
studeradepå bibelskolan Rhema och de
deltog även i undervisning iengelska 
och musik i samma skola.
Under tiden bodde de hos familjer från 
två av La Aljabas vänförsamlingar. De 
fick all hjälp de behövde både i form av
uppehälle och personliga omkostna-
der. En av dem fortsätter ytterligare sex 
månader i Bogota med alla kostnader 
betalda, inklusive biljetter.

Tusen tack till Ankarstiftelsen 
för att ni stödjer vårt arbete, ni 
är till stor välsignelse för oss.

Lucy Palma
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Verksamheten i  

Sverige
Second Hand butiken Livlinan Örebro.
Verksamheten har fortsatt som tidigare. Den stora förändringen är att Lotta Bergholm har slutat 
sin tjänst och gått in i nya uppgifter. Glädjande nog finns hon kvar som volontär och jobbar 
främst med ekonomi och ledningsfrågor. Som t.f. verksamhetsledare fungerar Leif Dahlberg. 
Han har lovat hjälpa oss med detta till och med april. I slutet av året varslade fastighetsägaren 
om att om att en uppsägning av rivningskontraktet kunde komma när som helst. De senast upp-
gifterna är att det inte är troligt att något händer under första halvåret. Med dessa förändringar 
har resultatet förbättrats. Vi håller uppsikt på marknaden om någon annan lämplig lokal skulle 
dyka upp. Samtal förs med en partner om att dela på ansvaret.

Nyheter och media.
I samband med konserter har vi i Jönköping och Deje fått stor publicitet i lokalpressen. I program-
met i TV 4 om Lill-Babs som vi för övrigt initierade tack vare Emelie Waxins kontakter fanns vi 
med i del 2 som sändes under julen. Lill-Babs medverkade även i Bingolotto och även där fick vi 
utrymme. Tidningen Senioren gjorde ett stort reportage om Lill-Babs. Även här gav hon oss stort 
utrymme. Vi gläds över att Barbro överallt talar varmt om oss. Dagen och Världen idag har gjort 
reportage i samband med Mariano Zeas besök i Sverige. Lasse Holm har också i olika samman-
hang gett oss PR. Lasses kontakt på Åland har gett oss 125 000 kr och mer blir det under 2018.

Under 2017 utkom Ankarbladet med sex nr. Sommarnumret framtogs speciellt för Diggiloo- 
turnén. Upplagan var då 10 000 ex. Upplagan har varit 5 000 ex. per månad.
Under året har vi arbetat mer strukturerat och tydligt i vår kommunikation i sociala medier. 
Detta har lett till att vi nått ut med vår information till mer än dubbelt så många personer och 
aktiviteten från våra följare har även den ökat med ca 100%. Detta trots att antalet följare inte 
har dubblats, men med mer relevanta och tydliga inlägg har vi ändå lyckats nå ut med vår in-
formation till fler. I vissa fall har vi betalt för marknadsföring via sociala medier och där har vi 
märkt ett större engagemang och resultat när detta gjorts via Instagram än Facebook.

Vissa händelser under året har utmärkt sig särskilt när det kommer till aktivitet på sociala 
medier. Några av dessa är Diggiloo-turnén, Delér måleri´s bygge av skola i La Guajira (detta tack 
vare Jon Olsson och Janni Delér’s medverkan och virala spridning), och inte minst den olyckliga 
branden i Börjes garage som avslutade året. Denna olyckliga händelse gav oss otroligt mycket 
varma reaktioner och stöd och under denna period ökade vi aktiviteten på sociala medier med 

ca 500% från samma period fg år. Det resulterade också i en stor insamling på 135.000 kr. Utöver 
sociala medier har vi bland annat arbetat med synlighet genom att medverka på Diggiloo-tur-
nén, olika tidigare nämnda inslag i TV med bland annat Lill-Babs och Lasse Holm, vi har kost-
nadsfritt under året fått hjälp av reklambyrån Lundberg & Co att ta fram en ny logga och grafisk 
profil och en plan för uppdaterad hemsida med ny, tydligare struktur är framtagen. Verkställan-
det av hemsidans uppdateringar har dock försenats av flera olika skäl.

Insamlingsvägar.
Under oktober jobbade 11 personer  anknutna till Delérs måleri  Stockholm med ett skolbygge i 
La Guajira. De bekostade skolans 8 salar och var med tills allt var klart. På 5 arbetsdagar bygg-
de man 8 salar under Per-Olof Allerths ledning. Med i gruppen var Jon Olsson och hans sambo 
Janni Delér. Tack vare deras film nåddes Youtubes miljoner. Detta gav oss PR och vad det leder 
till kan inte nog överskattas. Filmen ligger nu på vår hemsida till  stor glädje för vårt arbete.

Besökta kyrkor. Vid många besök medverkade Dan Eclund med sång.
Mullsjö, Skara, Källeryd, Hönö, Motala, Allmäningebo, Ärla, Lindesberg, Midskog, Hok, Fotö, Inga-
torp, Hjo, Tingsryd, Motala, Vilske Kleva, Hackvad, Alingsås, Furusjö samt Uppsala. Antalet kon-
takter har minskat betydligt på grund av att Zeth Arvidsson inte längre orkar boka möten.

Under våren fick vi besök av Mariano Zea från Colombia. Följande platser besöktes:
Stockholm, Gävle, Nordmaling, Bergstena, Skövde, Örebro, Mölltorp, Aneby, Habo, Nässjö, Falkö-
ping, Tibro, Växjö samt Uddevalla (TV inspelning för Kanal 10). Besöken väckte berättigad upp-
märksamhet och det ekonomiska utbytet blev bra.

Under juli – augusti medverkade vi i 22 konserter på Diggiloos föreställningar. Informationen 
började med en film med Lill-Babs där hon varmt rekommenderar oss. Sedan intervjuades vi på 
scenen och fick tillfälle att berätta om vår verksamhet. Vi fick även möjlighet att utmana pu-
bliken att stödja vår verksamhet.  Centralt i området hade vi dessutom ett utställningstält och 
från det agerade vi. Totalt var 15 personer engagerade från Ankarstiftelsen. Största vinsten med 
turnén var nog alla kontakter som skapades, bland annat vid konserten i Deje.
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Vi medverkade även på följande konferenser:                     
Sommarkonferens i Ralingsås Aneby, Evangeliska Frikyrkan
OAS rörelsens årliga sommarkonferens, Svenska kyrkan.

Besökta skolor:
Rudbecksgymnasiet i Örebro, Lillåns södra skola i Örebro, Högskolan i Skövde

Företagsbesök har gjorts på följande platser:
Örebro (2), Tibro, Lidköping, Skara, Växjö, Stockholm (7) samt Borås                 

Årsredovisning
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Ankaret får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2017. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK om inget annat anges. Stiftelsen har 
sitt säte i Örebro.

Allmänt om verksamheten
Ankarstiftelsen är en insamlingsstiftelse för hjälparbete baserad på frivilliga insatser med syfte 
att främja socialt internationellt arbete bland barn, kvinnor, interner, sjuka och handikappade. 
I huvudsak har arbetet skett i Colombia, SydAmerika. Vår insats är en droppe i havet, men den 
gör skillnad för dem som får hjälp.

Stiftelsen arbetar med ett par fokusområden: Skolor och Vatten, Mikrolån och Fotboll. 
Arbetet är uppdelat på 10 mottagande organisationer. Hur stiftelsens ändamål främjas fram-

går av rapporterna från de mottagande organisationerna.
Ankarstiftelsen bedriver en second handbutik, Livlinan, i Örebro.
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Ändamålsbestämda medel
Ankarstiftelsen följer upp hur mycket av de insamlade medlen som är ändamålsbestämda och 
om de är bestämda av givaren eller av styrelsen. Under 2017 har styrelsen beslutat om delar av 
medel till JUCUM. Övriga medel är bestämda av givarna.

Under året har två nya stiftelser bildats och de är nya mottagande organisationer för Ankarstiftel-
sen. Ancla Center och KUNNA. Vi har betalat ut mindre till specifika ändamål än vad vi har samlat 
in. I något fall beror det på att vi flyttar stödet till andra organisationer. Under december beslöts 
att barnhemmet Aljaba blir ny mottagande organisation.

Tabell: Andel utbetalade medel i förhållande till under året inbetalade medel. Totalt har 90% av 
de inbetalade medlen förmedlats ut till projekt utanför Sverige. Året innan betalades 95% och 
året före det 102% ut av de insamlade medlen. Blumenau avslutades under 2015. Entropika ingick 
tidigare i Pan American Church. Under 2016 året avknoppades två verksamheter från Fängelse-
missionen och två nya stiftelser har bildats. KUNAs låga procentsats beror på att vi har erhållit en 
donation som gäller för mer än ett år.

Mottagande 
organisation

Utbetalat/
Inbetalat 2014

Utbetalat/
Inbetalat 2015

Utbetalat/
Inbetalat 2016

Utbetalat/  
Inbetalat 2017

Panamerikanska kyrkan  77%  119%  107%  40%
Christian Union Sports Club  133 %  174%  174%  86%
Corporacion Cielos sin Animo( Deisy)    111%  166%
JUCUM  148%  108%  110%  80%
Fängelsemissionen Medellin  80%  125%  103%  117%
Fängelsemissionen Santa Marta    95%  87%
Blumenau/Santa Rosa  145 %  57%  0%  0%
Entropika    104%  89%
ANCLA CENTER     106%
KUNNA     65%

Mottagande organisation  Insamlat  
belopp 2017

 Utbetalat 
belopp 2017

Ändamålsbestämt av givaren
eller styrelsen

Panamerikanska kyrkan 416 211,34  166 150,00  40 % Givarna
Christian Union Sports Club 156 500,00  135 200,00  86 % Givarna
JUCUM  633 618,00 508 490,00  80 % Styresen och givarna
CCC Medellin 2 4368 424,50  2 882 135,00 117 % Styresen och givarna
CCC Santa Marta  2 992 781,99  2 606 650,00  87 % Givarna
Ankla Center 721 851,26 764 360,00  106 % Styresen och givarna
Corporacion Cielos sin Animo( Deisy)  89 006,00  147 900,00 166 % Styresen och givarna
KUNNA 1 456 239,60 941 850,00  65 % Givarna
Entropika 344 848,00 305 550,00  89 % Givarna
Totalt ändamålsbestämda medel 9 279 580,69 8 458 285,00  91 %

Inbetalat / Utbetalat
Ankarstiftelsen mäter andelen utskickade medel jämfört med insamlade medel som ett sätt att 
mäta organisationens effektivitet. Se tabellen nedan.

Anställda
Ankarstiftelsens verksamhet baserar sej i stor utsträckning på frivilligarbete. Det finns ett antal 
kontaktpersoner för olika områden. Ankarstiftelsen har en anställd projektsamordnare, Per-
Olof Allerth. Bokföring görs ideellt av Lennart Holm, Skövde som har mångårig erfarenhet som 
församlingskassör. Ekonomigruppen har förstärkts med en budgetansvarig, Olof Mellenthin.

Projektsamordnaren har tillgång till ett kontor i Prismas lokaler i Tibro. Det förekommer en 
del kvälls- och helgarbete eftersom de flesta övriga aktiva personerna i Ankarstiftelsen har an-
dra arbeten och endast arbetar med Ankarstiftelsen ideellt. 

Dessutom finns det en verksamhetschef som tillsammans med några anställda och ett 20 tal 
ideella krafter driver Second Handbutiken Livlinan.

Ankarstiftelsen har inga anställda i andra länder. Det ges däremot regelbundna gåvor till de 
frivilligarbetande i Colombia.

Väsentliga händelser efter räkenskapens utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapens utgång.
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Område Mål 2019 ( satta 2014) Status 2016 Status 2017

Skolor 100 nya skolor i norra Colomi-
ba. Alla nya skolor. 160 skolor byggda totalt. 170 skolor byggda. 9 pågår.

Mikrolån 1000 starthjälpsbidrag för 
kvinnor

 Totalt 337 lån. 86 är tagna 
under 2016,

363 lån.
79 nya lån 2017

Fotbollsprojekt 25 projekt 17 projekt 19 projekt

Socialt arbete i fängelser
Minst på samma nivå vad gäl-
ler antal personer som deltar 

i olika program

Vi har ej kunnat mäta detta 
på ett tillförlitligt sätt.

Arbete i 106 fängelser. 27.000 
personer har deltagit i pro-
grammet ” Pilgrimsfärden”

Rent vatten

Alla Colombianska byar inom 
en 10 mils radie från gräns-
staden Leticia. Alla skolor i 

norra Colombia. Favelor kring 
Medellin

>6400 personer har tillgång 
till rent vatten.

Ett studieprojekt pågår för att 
hitta effektiv metod för norra 

Colombia.

8500 personer har fått till-
gång till rent vatten. Studie för 
effektiv metod att rena bräckt 
vatten fortgår. 320 hushåll och 

fyra skolor.

Socialt skapande arbete med 
flickor i utsatta områden 
Medellin

Bygga ett Ancla Center för 
skaparverkstad, dator och 

språkundervisning.

Centret är byggt och verk-
samheten under uppbyggnad. 707 barn och ugndomar

Fadderbarn Behålla alla faddrar 576 faddrar 368 fadderbarn

Framtida utveckling 2019
Framtida projekt 2019 och hjälpbehov identifierades 2014 och är fortsatt gällande:

Styrelsens arbete
Styrelsen har haft sju sammankomster under året.
Ankarstiftelsen har en ordförande, Börje Erdtman, och en mötesordförande, Anders Hagström. 
Övriga ledamöter: Lennart Svensson, Bertil Larsson, Jan Segerberg, Ingrid Brauer, Eva Johnson, 
Bengt Albertson samt Emelie Waxin och Lovisa Pålsson. Det utgår inga ersättningar till styrelse-
ledamöter.

Till Storforum i februari kom ett trettiotal personer. Under samtalet kom det fram många vär-
defulla synpunkter och goda råd. 

Frivilligarbetet leds genom kontaktpersoner och med arbetsgrupper inom områdena PR, Eko-
nomi, Vatten och Skolor.

Under 2017 arbetade ekonomigrupp och andra med att ta fram en ekonomihandbok.
I maj månad presenterades en projektledningshandbok som beskriver styrelse och projekt-

samordnare arbetar med styrning av projekt som finansieras via Ankarstiftelsen. Varje styrelse-
medlem har tilldelats ett område att stödja projektsamordnaren. 

I mars månad genomfördes en verksamhetsanalys av Fängelsemissionen på inrådan av 
Svenska Missionsrådet, som en förberedelse för ansökan till Svenska Missionrådet om medel. 
Ett trettiotal personer samlades i Medellin, Colombia för att under två dagar genomföra analy-
sen. Därefter tillsattes en grupp som tog fram en handlingsplan. Under året har arbetet fortsatt 
med att förbereda en ansökan. Arbetet har varit lärorikt och gett många nya insikter i områden 
såsom rättighetsbaserat arbete.

Under hösten genomförde styrelsen en verksamhetsanalys av Ankarstiftelsen. Denna ska 
kompletteras med en analys utförd av alla svenska kontaktpersoner.

Resultat och ställning
Intäkterna för 2017 uppgår till 11 813 tkr. Omkostnadsnivån, dvs allmänna administrationskost-
nader  ligger på 647.000 (motsvarar 5,4%). De svenska projektkostnaderna  inkluderar butiken 
Livlinan och projektsamordning  och projektkostnaderna  uppgår till 1.091.000 (motsvarar 9.2%).

Insamlade medel är något högre än året innan, medan utbetalningarna ligger på en stabil 
nivå på över 8 MSEK de senaste fyra åren. Detta tack vare mycket trogna sponsorer. Under 2017 
tog stiftelsen emot en mindre summa för en värdehöjande insats genom SMR (Svenska Mis-
sionsrådet) för ett projekt med samarbetspartnern Fängelsemissionen. Under 2017 fortsatte 
arbetet med förberedelser för en ny ansökan. Vi har fått signaler om neddragning från en av 
huvudsponsorerna. Vi vet nu att det kom att slå hårt mot fängelsemissionens program.

Ansträngningar görs för att hitta nya sponsorer.
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Flerårsöversikt     
     
Allmänna förutsättningar 2017 2016 2015 2014
     
Resultat (tkr)     
Insamlade medel och gåvor 9 791 8 543 7 663 10 128
Utbetalade medel -8 826 -8 143 -8 588 -8 683
Resultat från insamlade medel och gåvor 965 400 -925 1 445
Andel utbetalt i förhållande till  
insamlade medel % 90 95 112 86
     

Förändring av eget kapital

 Ändamåls- Balanserat Summa
 best. medel kapital kapital
Belopp vid årets ingång 508 819 631 826 1 140 645
Årets förändring av ändamåls-
bestämda medel 706 228 -706 228 0
Årets resultat  430 655 430 655
    
Belopp vid årets utgång 1 215 047 356 253 1 571 300
    

 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

VERKSAMHETENS INTÄKTER 2     
Gåvor 3 9 791 195  8 542 682  
Bidrag 4 836 898  734 719  
Nettoomsättning 5 1 184 816  960 944  
  11 812 909  10 238 345  
      
Verksamhetens kostnader      
Ändamålskostnader  -8 826 319  -8 143 083  
Övriga externa kostnader 6 -888 683  -690 985  
Personalkostnader 7 -1 670 164  -1 602 964  
  -11 385 166  -10 437 032  
      
Verksamhetsresultat  427 743  -198 687  
      
Resultat från finansiella investeringar      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  3 024  6 137  
Räntekostnader och liknande resultatposter  -112  -568  
  2 912  5 569  
Resultat efter finansiella poster  430 655  -193 118  
      
Resultat före skatt  430 655  -193 118  
      
Årets resultat  430 655  -193 118  



Årsredovisning 2017 3938 Insamlingsstiftelsen Ankaret org.nr 875002-7800

EGET KAPITAL OCH SKULDER     
     
Eget kapital     
Ändamålsbestämda medel  1 215 047  508 819
Balanserat kapital  -74 402  824 944
Årets resultat  430 655  -193 118
Summa eget kapital  1 571 300  1 140 645
     
Kortfristiga skulder     
Aktuella skatteskulder  9 239  10 611
Övriga skulder  53 047  48 007
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10 120 501  182 220
Summa kortfristiga skulder  182 787  240 838
     
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  1 754 087  1 381 483

TILLGÅNGAR      
      
Anläggningstillgångar      
      
Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 810 000  810 000  
  810 000  810 000  
Summa anläggningstillgångar  810 000  810 000  
      
Omsättningstillgångar      
      
Kortfristiga fordringar      
Övriga fordringar  9 308  0  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 66 095  61 208  
  75 403  61 208  
      
Kassa och bank  868 684  510 275  
Summa omsättningstillgångar  944 087  571 483  
      
SUMMA TILLGÅNGAR  1 754 087  1 381 483  
      

Noter
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och kon-
cernredovisning (K3), samt FRII.s styrande riktlinjer för årsredovisning.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen räkning redovisas 
som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att 
erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisning sker.

Gåvor och bidrag 

En transaktion i vilken stiftelsen tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande 
värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt 
eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skyldighet att återbetala till motparten om villko-
ren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. 

 

Gåvor

Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och li-
knande som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. Gåvor i form av insamlade 
kläder och liknande som föreningen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt. En gåva som intäktsförts redo-
visas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organ-
isationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor, som inte 
förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till verkligt värde. 

I de fall stiftelsen lämnat en ersättning för att erhålla gåvan minskas gåvans värde med ersättningen.

Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld 
till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader (t.ex. för admin-
istration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. Erhållna bidrag värderas till det 
verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. 

Nettoomsättning

Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället.
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Verksamhetskostnader
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. 

Redovisningsprinciper för enskilda balansposter

Finansiella instrument

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaff-
ningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Ändamålsbestämda medel

I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 
medel. Se även egetkapital-noten.

Leasingavtal

Stiftelsen redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal. Opera-
tionella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga 
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro, bonus och ersättning efter avslutad an-
ställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan 
göras.

Offentliga bidrag

Bidrag från staten redovisas till verkligt värde när det är rimligt och säkert att bidraget kommer att erhållas och före-
taget kommer uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag avsedda att täcka investeringar i materiella 
eller immateriella anläggningstillgångar reducerar tillgångarnas anskaffningsvärden och därmed det avskrivningsbara 
beloppet.

Uppskattningar och bedömningar

Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar, uppskat-
tningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. Uppskattningar och bedömn-
ingar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande omständigheter anses vara 
rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars 
framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa uppskattningar och bedömningar. Up-
pskattningar och antaganden ses över regelbundet. 

Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära en bety-
dande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

Not 2 Upplysningar om ideellt arbete

Stiftelsen har under året haft volontärer som hjälpt till i verksamheten, framför allt i Seccond hand-butiken Livlinan. 
Det är ca 16 personer som arbetat ideellt uppgående till ca 4 800 timmar.

Not 3 Gåvor

Gåvor redovisade i resultaträkningen

 2017 2016  
    
Allmänheten 3 675 285 4 382 381  
Företag 4 628 032 2 994 564  
Organisationer 1 280 178 703 290  
Stiftelser och fonder 207 700 462 447  
 9 791 195 8 542 682  
    

Not 4 Erhållna bidrag

 2017 2016  
    
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen    
Arbetsmarknadsbidrag 836 898 734 719  
Summa 836 898 734 719  
    

 

Not 5 Nettoomsättningens fördelning

 2017 2016  
    
Nettoomsättningen per rörelsegren    
Livlinan Second hand-butik 1 184 816 959 344  
 1 184 816 959 344  
    

 

Not 6 Leasing, leasetagaren

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 274 800 kronor.

Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:

 

 2017 2016  
    
Inom ett år 274 800 274 800  
 274 800 274 800  
    

Hyreskontraktet är ett sk. rivningskontrakt vilket innebär att hyresvärden kan säga upp kontraktet på 6 månader 
och Ankarstiftelsen på 3 månader.
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 Not 7 Anställda och personalkostnader

 2017 2016  
    
Medelantalet anställda    
Kvinnor 2 3  
Män 3 2  
 5 5  
    
Löner och andra ersättningar    
Övriga anställda 1 185 821 1 161 624  
 1 185 821 1 161 624  
    
Sociala kostnader    
Pensionskostnader för övriga anställda 49 662 43 126  
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 373 577 372 291  
 423 239 415 417  
    
Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pension-
skostnader 1 609 060 1 577 041  
    
Könsfördelning bland ledande befattningshavare    
Andel kvinnor i styrelsen 36,4 % 36,4 %  
Andel män i styrelsen 63,6 % 63,6 %  
    

Avtal om avgångsvederlag

Stiftelsen har inga övriga utfästelser om pensioner eller avgångsvederlag till personer i ledande ställning.

Not 8 Andra långfristiga värdepappersinnehav

 2017-12-31 2016-12-31  
    
Ingående anskaffningsvärden 810 000 1 010 000  
Försäljningar/utrangeringar  -200 000  
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 810 000 810 000  
    
Utgående redovisat värde 810 000 810 000  
    

Marknadsvärdet per bokslutsdagen uppgår till 925 520 kr (852 987 kr).

 

 

Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

 2017-12-31 2016-12-31  
    
Arbetsmarknadsbidrag 66 095 61 208  
 66 095 61 208  
    

 

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 2017-12-31 2016-12-31  
    
Upplupna semesterlöner 49 877 83 446  
Upplupna sociala avgifter 27 719 46 681  
Övriga poster 42 905 52 093  
 120 501 182 220  
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Insamlingsstiftelsen Ankaret, org.nr 875002-7800

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen Ankaret för år 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 
av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullg-
jort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 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 på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens 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 styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alterna-
tiv till att göra något av detta. 

Revisorns ansvar

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 på fel, 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsam-
mans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessu-
tom:

· identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, ut-
formar 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 fel, 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 stiftelsens 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 till-
hörande 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 stiftelsens 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 stiftelse 
inte längre kan fortsätta verksamheten.

· utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredo-
visningen 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

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 Insamlingsstiftelsen Ankaret för år 2017.

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

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande till stiftelsen 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 enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, 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 stiftelsen eller om det 
finns skäl för entledigande, eller

· på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

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 stiftelsen.

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 granskningsåt-
gärder 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 stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för 
vårt uttalande.

 
Sävsjö den 17 mars 2018

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

 

 
Leif Göransson 
Auktoriserad revisor
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