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Styrelsen för Save the Orangutan avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

  

  
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 

i tusentals kronor (tkr). 

  

  

Förvaltningsberättelse 

  

Information om verksamhet och ändamål 

  
Föreningen Save the Orangutan är en ideell förening vars syfte är att säkra den utrotningshotade 

orangutangens överlevnad och bevara dess livsmiljöer. I detta ingår att arbeta för en miljömässigt, 

ekonomiskt och socialt hållbar utveckling tillsammans med lokalbefolkningen.  
  
Save the Orangutan Sverige grundades år 2007 och är en fristående medlemsorganisation i Sverige. Save 

the Orangutan bedriver även verksamhet i Danmark och Storbritannien. Samtliga tre organisationer är 

egna juridiska enheter. Arbetet inom Save the Orangutan Sverige sker i nära samarbete med 

organisationen i Danmark, där det danska sekretariatet har hand om det löpande arbetet för 

organisationen.  
  
Save the Orangutan Sveriges ändamål främjas genom att föreningen skapar engagemang för, och 

informerar om orangutangernas kritiska situation. Detta sker främst via föreningens webbplats, sociala 

medier och nyhetsbrev.  
  
Insamlingen av medel i Sverige sker främst genom symboliska adoptioner av orangutanger. Även 

trädplantering i Borneos regnskog, symboliska donationsbevis, samt enskilda engångsdonationer är 

viktiga intäkter. Finansiellt stöd från stiftelser och fonder för projektaktiviteter är också viktigt för 

organisationen. 
  
Kärnverksamheten bedrivs på den indonesiska delen av Borneo. Det praktiska arbetet där sker i första 

hand genom Save the Orangutans lokala samarbetspartner Borneo Orangutan Survival Foundation 

(BOSF).  
  
Föreningen har sitt säte i Stockholm men det löpande arbetet för organisationen utförs av det danska 

sekretariatet i Köpenhamn 
  

Väsentliga händelser under året och ändamålsuppfyllelse 

  
Målen för Save the Orangutan var under 2021 att: 
1. Öka antalet löpande bidragsgivare och engångsbidrag. 
2. Stötta arbetet med återintroduktionsprogrammet för orangutanger på Nyaru Menteng samt bevarandet 

av regnskogen i Mawas. 
3. Arrangera kampanjinsamlingar till speciella insatser. 
4. Lägga fokus på biologiska mångfalds- och klimatkrisen och deras koppling till orangutangerna och 

regnskogen. 
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Insatser under 2021 

  
Save the Orangutan Sverige samlade under 2021 in 1 781 tkr. Av detta gick 1 071 tkr till 

programaktiviteter på Borneo, härav 987 tkr användes av våra lokala partners och 84 tkr användes av 

Save the Orangutan. 290 tkr användes till programaktiviteter i Sverige, härunder upplysnings- och 

engagemangsarbete. Av det som överförts till programmen på Borneo har 494 tkr gått till 

återintroduktionsprogrammet för orangutanger på Nyaru Menteng och 308 tkr till bevarandet av 

Regnskogen i Mawas samt 185 tkr till återplantering av förstörd regnskog.  

  
2021 var ett utmanande år då coronapandemin hade fortsatt stor påverkan på vårt arbete och 

projektområden på Borneo. Under sommaren 2021 spred sig den nya, mer smittsamma deltavarianten 

snabbt i stora delar av Indonesien, även på Borneo. Indonesien blev ett nytt epicentrum för COVID-19 

och de områden där Save the Orangutan arbetar i var också drabbade. Insatserna för att förebygga och 

begränsa smittspridningen måste därför utökas under året. Sedan pandemin slog till i början av 2020 har 

Save the Orangutan haft ett nära samarbete med våra lokala partners, BOS Foundation, för att skydda 

medarbetare, orangutanger och lokala samhällen i våra programområden från COVID-19. Save the 

Orangutan har varit i löpande kontakt med våra partners på Borneo för att hjälpa dem på bästa möjliga 

sätt i kampen mot pandemin.  

  
Alla projektaktiviteter som utgjorde risk för smittspridning ställdes in under 2020 och enbart de som 

kunde utföras på ett tryggt och säkert vis kunde upptas i mindre skala under 2021. Dessa inkluderar bland 

annat insatserna för att återföra rehabiliterade orangutanger till det vilda, flytta orangutanger till ö-

universitetet för deras sista steg i rehabiliteringsprocessen samt återplanteringsarbetet i förstörda 

regnskogsområden. Säkerhetsåtgärderna på rehabiliteringscentren utökades även ytterligare under året. 

Detta innebar bland annat att medarbetare på centren testades oftare och ytterligare COVID-19 hjälp till 

medarbetarnas familjer och låginkomsthushåll i programområdena.  
  
Insatserna i byarna i och kring våra programområden utökades också och samarbetet med myndigheterna 

stärktes, så att möjligheterna till testning och behandling också skulle nå ut i de avlägsna områdena.  
  
Trots coronapandemin kunde det löpande stödet till rehabiliteringscentret Nyaru Menteng, där cirka 300 

orangutanger vårdas och rehabiliteras, fortsätta under året. Save the Orangutan bidrog under 2021 till att 

rädda 15 nödställda orangutanger och till att återföra 25 orangutanger till det vilda efter ett framgångsrikt 

rehabiliteringsförlopp på centret. Året hade stor betydelse för våra adoptanter eftersom många av våra 

adoptionsorangutanger kunde avancera i deras rehabiliteringsförlopp. Orangutangerna Cinta, Valentino 

och senare även Meryl kunde flytta ut till universitetsöarna, vilket är deras sista steg i rehabiliteringen där 

orangutangerna övar sig på livet i det vilda. Dessutom var det äntligen dags för orangutangen Miko, efter 

många år i rehabilitering, att få återvända till det vilda i ett skyddat regnskogsområdet Centralkalimantan i 

slutet av december.  

  
Mawas på Borneo är ett skyddat torvmosseområde där Save the Orangutan arbetar tillsammans med 

lokala partnern BOS Foundation. Trots att skogsbränderna varje år härjar på Borneo och orsakar förödelse 

var 2021 lyckligtvis ett skonsammare år utan några större bränder i våra insatsområden. Däremot ledde 

översvämningar i slutet av året till utmaningar för våra partners både på rehabiliteringscentret Nyaru 

Menteng, vid universitetsöarna Salat Islands samt i återplanteringsområdet i Mawas. Lyckligtvis gick det 

ingen nöd på varken orangutanger, personal eller på de plantor som odlas för att återplanteras. I Mawas 

bidrog Save the Orangutang under året till att plantera 77,36 hektar skog med 79 211 plantor samt till att 

odla 73 064 plantor för kommande återplanteringsinsatser. Save the Orangutan Sveriges bidrag till 

bevarandet av regnskogen i Mawas har bland annat gått till patrullering, övervakning och 

brandbekämpningsarbete i området. 
Ett av de stora fokusområdena under året har även varit den rådande biologiska mångfalds- och 
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klimatkrisen och dess koppling till orangutangernas situation och avskogningen på Borneo. Under året 

arrangerades både FN:s konferens om biologisk mångfald samt COP15 samt klimattoppmötet COP26. 

Save the Orangutan följde noga förhandlingarna under dessa konferenser och publicerade även artiklar 

och inlägg på sociala medier i koppling till dessa.  
  
Save the Orangutans sekretariat fortsatte fram till hösten 2021 att arbeta på distans till följd av pandemin. 

På grund av restriktionerna arrangerades inga fysiska evenemang. Däremot arrangerades under 

internationella orangutangdagen den 19 augusti ett globalt online evenemang tillsammans med 

organisationens internationella partners. Deltagarna kunde bland annat se exklusiva filmvisningar från 

Borneo samt paneldiskussioner tillsammans med intressanta personer med expertis inom området.  
  
Under våren lanserades en stor insamlingsinsats "Plant_1_2_trees" tillsammans med den danska 

organisationen för att plantera hela 1 000 hektar regnskog i förstörda skogsområden. Under hela året har 

olika arrangemang och insamlingsaktiviteter anordnats inom detta tema och totalt samlades det in 18 tkr. 

Via Facebook arrangerades även en insamlingsinsats under Black Friday och Giving Tuesday -veckan i 

november, där donationer kunde skickas direkt via plattformen.  
  
Liksom föregående år lanserades en julkampanj i december. Den genomfördes på Facebook och på 

hemsidan. Under vår julkampanj kunde man ge bort en orangutangadoption eller ett gåvoträd med 

tillhörande gåvobevis. Dessutom kunde man ladda ner fina julkort gratis på hemsidan. I samband med 

julkampanjen 2021 såldes 73 julklappar på ett totalt värde av 59 tkr. Utav dessa var 34 stycken SOS 

Borneo gåvoträd och resterande 39 julklappar var orangutangadoptioner.  
  
År 2021 har 28 artiklar publicerats på hemsidan. Artiklarna har bland annat handlat om de senaste 

insatserna på Borneo, forskning, FN:s toppmöten, regnskogen samt ursprungsfolken på Borneo och deras 

betydelse för vårt arbete. En stor del av artiklarna har också informerat om eller relaterat till situationen i 

samband med coronapandemin i Indonesien.  

  

  

Medlemmar och enskilda donationer 

  
Nedan visas utvecklingen av antal medlemmar, löpande bidragsgivare samt enskilda donationer  

under 2017 - 2021. 

  
Antal 2021 2020 2019 2018 2017 
  
Medlemmar * 1 741 1 689 1 758 1 675 1 624 
  
Gåvor **  250 272 226 99 85 

  

  
*Antal privatpersoner med adoption, gåvoadoption, regnskogsabonnemang eller endast medlemskap. 

Siffran 1 741 inkluderar 121 privatpersoner vars bidrag inte registrerats förrän i 2022. Personerna 

anmälde sig under 2021 men på grund av ett problem med organisationens betalsystem som uppstod 

under hösten blev intäkterna från deras bidrag försenade. 
  
** Antal privata gåvogivare och engångsdonatorer och som inte är kopplade till löpande bidrag eller 

gåvoadoptioner. 
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Medlemmars förmåner 

  
Alla medlemmar som tecknat ett löpande abonnemang får organisationens nyhetsbrev som skickas 

digitalt ett flertal gånger per år. Alla medlemmar får varje år även en inbjudan till Save the Orangutans 

årsmöte samt organisationens årsrapport digitalt.  

  
Adoptionsprogrammet erbjuder en symbolisk adoption av valfri orangutang där medlemmen kan välja att 

bidra till arbetet med att bevara orangutangerna med ett löpande belopp från 100 SEK per månad, 

alternativt betala en gång årligen. De som adopterat en orangutang mottar en uppdatering om den 

symboliskt adopterade orangutangen fyra gånger per år.  
  
Save the Orangutans skogsprogram startades 2015 och bidrar till bevarandet av regnskogen på Borneo. 

Som löpande bidragsgivare får medlemmarna nyhetsbrev med de senaste resultaten från Borneo. 

Medlemmarna kan välja att bidra med ett löpande belopp från 100 SEK per månad. 

  
Övrig kommunikation sker via vår webbplats, sociala medier och nyhetsbrev. 
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Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018 2017 
Verksamhetsintäkter  1 781 2 002 1 856 1 796 1 884 
Resultat efter finansiella poster -42 -50 -40 84 82 
Balansomslutning 251 292 349 580 491 
Andel medl. avg. (adoptioner) i % 87 81 88 93 91 
Andel bidrag i % 13 19 11 7 9 
Andel ändamålskostnader i % 77 77 83 85 79 
            

Förklaring nyckeltal 

  
*Verksamhetsintäkter 
Föreningens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter och intäktskorrigeringar. 

  
*Resultat efter finansiella poster. 
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. 
  
*Balansomslutning 
Föreningens samlade tillgångar. 
  
*Andel medlemsavgifter, adoptioner i % (Giva Sverige) 
 Medlemsavgifter (adoptioner)/Verksamhetsintäkter. Visar hur stor andel av intäkterna som är 

medlemsavgifter. 

   
*Andel bidrag i % (Giva Sverige) 
Erhållna bidrag/Verksamhetsintäkter. Visar hur stor andel av intäkterna som utgör bidrag. Bidragen avser 

privata gåvor, gåvor från företag samt bidrag från stiftelsen Postkodlotteriet under tidigare år. 

  
*Andel ändamålsenliga kostnader i % (Giva Sverige) 
Ändamålskostnader/Verksamhetsintäkter. Visar hur stor andel av totala intäkter som gått till 

ändamålskostnader. 
  

  

Förändring av eget kapital (tkr) 

  Balanserat Årets Totalt 
  resultat resultat   
Belopp vid årets ingång 287 -50 238 
Disposition enligt beslut av 

årets årsstämma:       
Balanseras i ny räkning -50 50  

Årets resultat  -42 -42 

Belopp vid årets utgång 237 -42 196 
        

 

Utländsk verksamhet 

  
Save the Orangutan har insamlingsverksamhet i Sverige, Danmark och Storbritannien. Samtliga tre 

organisationer är egna juridiska enheter. Arbetet inom Save the Orangutan Sverige sker i nära samarbete 

med Save the Orangutan Foundation i Danmark och sekretariatet i Köpenhamn står även för de 

administrativa uppgifterna för den svenska organisationen.   

  

19644f1ad57a8c4b27feca1be190f7036c32eb8953849fcdbd15e2c04a2c95fc

Signeringar via Accountec Byråportal.
Årsredovisningen signerades av hela styrelsen 2022-05-05 kl 12:58. Revisorspåteckning adderades 2022-05-05 kl 13:35.



Save the Orangutan 

Org.nr 802435-6613 

7 (14) 

  

      

  

 

Förvaltning 

  

Styrelse 
Under årsmötet 2021 omvaldes Anna Chiara Wohl, Birk Andersson och Johanna Gittne till 

styrelsemedlemmar. Ulrika Lamberth (vice ordförande) avslutade sitt uppdrag inom föreningen. Matilda 

Eriksson Sjöstedt och Emma Malm valdes in som nya styrelsemedlemmar. Styrelsen har efterårsmötet 

2021 bestått av Jakob Lind (ordförande), Johanna Gittne (vice ordförande), Birk Andersson (kassör), 

Anna Wohl (ledamot), Matilda Eriksson Sjöstedt (ledamot) och Emma Malm (ledamot). Månd Fornander 

har varit adjungerad styrelseledamot under ett styrelsemöte i 2021. 

  

Valberedningen har under 2021 efter årsmötet bestått av Katarina Hjärtonsson och Jennie Byström. 

  

Styrelsens arbete är ideellt och frivilligt. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.  

Föreningens auktoriserade revisor är Robert Lundström.  

Föreningsvald lekmannarevisor är Carl Johansson.  

  

Övrig information 
Save the Orangutan är medlem i Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige - branschorganisationen för 

tryggt givande.  

  

90-Konto  
Save the Orangutan har 90-konto och därmed står verksamheten under kontroll av Svensk 

Insamlingskontroll. Det betyder också att minst 75% av de totala intäkterna ska gå till ändamålet, 

maximalt 25% får gå till insamlings- och administrationskostnader. 

  

Föreningens kontonummer  
Bankgiro: 900-1421 
Postgiro: 90 01 42-1  
Swish: 123 607 13 02 
  

Kontaktuppgifter 
Postadress: c/o Stavegren & Partners Ekonomikonsult AB, Ölandsgatan 42, 116 63 Stockholm 
Tel: 08-556 295 60 
E-post: info@savetheorangutan.se   
  

Hemsida  
www.savetheorangutan.se  

  

Råd till givaren  
Innan du skänker - undersök följande:  
1. Ger organisationen ett vederhäftigt intryck? 
2. Har organisationen ett 90-konto? Dvs börjar på 90-, inte 91, 92 etc. 
3. Finns ett fungerande telefonnummer? 
4. Vid bössinsamling - kan insamlaren legitimera sig? 

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

Tkr 

Not 2021-01-01 
-2021-12-31 

2020-01-01 
-2020-12-31 

  

  

 

 

Verksamhetsintäkter 2         

Adoptioner, SOS Borneo teckning & medlemsavgifter   1 552   1 613   

Gåvor och bidrag   212   388   

Gåvor från Företag   14   0   

Övriga verksamhetsintäkter   3   1   

Summa Verksamhetsintäkt   1 781   2 002   

            

Verksamhetskostnader           

Ändamålskostnader 3 -1 381   -1 546   

Insamlingskostnader 4 -172   -422   

Administrationskostnader 5 -265   -84   

Övriga rörelsekostnader   -5   0   

Summa Verksamhetskostnader   -1 823   -2 052   

            

Rörelseresultat   -42   -50   

            

Resultat efter finansiella poster   -42   -50   

            

Resultat före skatt   -42   -50   

            

Årets resultat 6 -42   -50   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

 

TILLGÅNGAR           

            

Omsättningstillgångar           

            

Kortfristiga fordringar           

Övriga fordringar   4   0   

            

Kassa och bank   247   292   

Summa omsättningstillgångar   251   292   

            

SUMMA TILLGÅNGAR   251   292   
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Balansräkning 

Tkr 

Not 2021-12-31 2020-12-31 

  

  

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER           

            

Eget kapital           

Balanserad vinst eller förlust   238   287   

Årets resultat   -42   -50   

    196   237   

Summa eget kapital   196   237   

            

Kortfristiga skulder           

Upplupna kostnader   55   55   

            

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   251   292   
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Noter 

  

Tkr 

  

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

  

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning (K3) samt Giva Sveriges styrande riktlinjer för årsredovisning.  

  

Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Save the Orangutan. Medlemsavgifter 

redovisas vid inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.  
  

Gåvor och bidrag 
En transaktion i vilken Save the Orangutan 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.  
  
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för 

att erhålla bidraget har uppfyllts. Bidrag som erhållits för att täcka kostnader redovisas samma 

räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka.  
  

Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna. 

  

Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader ska återspegla de kostnader som organisationen haft för att insamla medel.  
  

Administrationskostnader 
Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera och driva organisationen. 

Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givare.  
  
Redovisningsprinciperna är förändrade jämfört med föregående år pga. introduktion av ny kontoplan, 

projekt- och kostnadsställeredovisning. De förhöjda administrationskostnaderna från 2020 till 2021 

avspeglar en full implementering av en ny kontoplan och en ny praxis gällande fördelningen av utgifter 

på kostnadsställen. Enligt den uppdaterade modellen täcker administrationskostnader numera fler 

kostnader (omfattande bokföring, redovisning, revision, servicering av medlemmar och bidragsgivare, 

styrelsesammanträden, årsmöten, samt övriga administrativa utgifter). Detta påverkar jämförbarheten med 

belopp som under tidigare år har bokförts som administrativa kostnader. Administrationskostnader i 

förhållande till intäkter är proportionsvis stora i en liten förening. I takt med att intäkterna ökar kommer 

andelen administrativa kostnader att minska. 

  

Intäktsredovisning 
Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad organisationen har erhållit eller kommer att erhålla och 

redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget 

och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan 

överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde. Gåvor i 

form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt 

kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas i den period då gåvan inbetalats. 
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Not 2 Verksamhetsintäkternas fördelning 
Inträde i föreningen som medlem sker i samband med betalning av medlemsavgiften till föreningen. 

Medlemskap är gratis för dem som registrerat ett löpande bidrag till någon av föreningens program.  

  

  2021 2020   

        

Verksamhetsintäkter per rörelsegren i tkr       

Adoptioner, regnskogsabonnemang & medlemsavgifter * 1 552 1 613   

Gåvor 212 193   

Bidrag, Verksamheter 14 0   

Bidrag, Postkodsstiftelsen 0 195   

Övriga rörelseintäkter 3 1   

  1 781 2 002   
    

* Intäkterna från löpande privata bidragsgivare i 2021 speglar inte ökningen av antalet nya bidragsgivare i 

2021. Det beror dels på ett problem med betalsystemet under hösten och dels på att flera nya bidragsgivare 

anmält sig i slutet av året. 

 

 

Not 3 Ändamålskostnader i tkr 

  2021 2020   

        

Bidrag till projekt på Borneo 1 071 1 238   
- BOS Central-Kalimantan Orangutan  

 Re-introduktion Program (494 tkr)    

- Bos Mawas Conservation Program (308 tkr)    

- BOS Mawas Eco-restoration project (185 tkr)    

- Projektutveckling, övervakning & utvärdering (84 tkr)   78   
    

Informationsarbete och engagemang i Sverige 290 212   
- Artiklar & information till hemsida & sociala medier (80 tkr)    

- Nyhetsbrev & trycksaker (79 tkr) 

- Program uppdatering löpande bidragsgivare inkl. bild  

 & videomaterial (58 tkr) 

- Information & engagemang övrigt (47 tkr)    

- Produktion av ‘I Am The Forest Exhibition’ (26 tkr)    

    

Bidrag till Save the Orangutan Foundation 20 19   

        

  1 381 1 546   
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Not 4 Insamlingskostnader i tkr 

  2021 2020   

        

Donor relation 99 185   
- Hantering av adoptioner, regnskogsabonnemangen & 

medlemskapen, förfrågningar från bidragsgivare  

& allmänheten (21 tkr) 

- Avgifter till medlemsbetalningssystemen (59 tkr) 

- Service övrigt (19 tkr) 

    

Insamlingskostnader 73 237   
- Annonsering Facebook, LinkedIn & Google (9 tkr)    

- Utveckling av kampanjmaterial (38 tkr) 

- Kampanjaktiviteter, orangutangadoption  

& plantera träd (26 tkr)    

  172 422   

        

  

Not 5 Administrationskostnader i tkr 

  2021 2020   

        

Administrativa kostnader 265 84   
- Revision (45 tkr)    

- Ekonomi & externa redovisningstjänster (119 tkr)    

- Årsmöte, styrelsemöte, förvaltning (26 tkr) 

- Medlemsavgift, GIVA Sverige, Svensk Insamling &  

Fremia (15 tkr)    

- Övriga kostnader inkl. rapportering (60 tkr)    

  265 84   

        

 

Not 6 Skatt på årets resultat 

  
Föreningen anses bedriva allmännyttig verksamhet och betalar därför ej skatt. 
      

   2021  2020 

      

  0,00 0,00 
      

  

Not 7 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Vid denna årsredovisnings upprättande har världsläget förändrats drastiskt. Glädjande är att Covid-19 
inte längre klassas som samhällsfarlig sjukdom och att restriktioner med anledning av den tidigare 
pandemin avskaffats. Negativt och mycket oroande är situationen i Sveriges närområde där regelrätt krig 
nu råder i Ukraina till följd av Rysslands invasion. Att denna mänskliga tragedi kommer att påverka 
Sverige och världen är uppenbart men på vilket sätt och i vilka former det även kan ge effekter på 
verksamheten är oklart. Sannolikt är att sanktioner och handelsbojkotter kommer att generera 
ökade livsmedelspriser som ytterligare spär på inflationen. Save the Orangutan Sveriges styrelse följer 

utvecklingen noggrant. 
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Not 8 Bokslutsrapport 
För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av Malin Rosengård, Stavegren & Partners 

Ekonomikonsult AB, som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i SRF. 
  

 
Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på föreningsstämma för fastställelse. 

  

  
Stockholm den 5 maj 2022 
  

  

  

    
Jakob Lind Johanna Gittne 
Ordförande Vice ordförande 

    

    

    
Hanne Gürtler Birk Andersson 
  Kassör  
    

    

    
Anna Wohl Matilda Eriksson Sjöstedt 

    

    

    

    

Emma Malm   

    

    

  

  
Vår revisionsberättelse har lämnats den 5 maj 2022 

  

  

  

  
Robert Lundström Carl Johansson 
Auktoriserad revisor Förtroendevald revisor 
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Not 8 Bokslutsrapport
För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av Malin Rosengård, Stavegren & Partners 

Ekonomikonsult AB, som är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i SRF.

Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på föreningsstämma för fastställelse.

Stockholm den 5 maj 2022
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Ordförande Vice ordförande
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