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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn 
Org.nr. 802478-3733 

 

 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

 

Allmänt om verksamheten och organisationens ändamål 

Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn bildades den 30 september 2014 och bedriver hjälpverksamhet genom fadderhjälp. Syftet är 

att hjälpa fattiga barn och familjer så att barnen kan gå i skolan, få utbildning och förbättra möjligheterna att ta sig ur fattigdom. 

 

Ekonomi 

Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarns finansiella medel kommer till allra största delen från privatpersoner i form av enstaka eller 

regelbundna gåvor, men får också bidrag från andra organisationer, församlingar och företag.  

Insamlingsstiftelsen har 90-konto och är därmed godkända av Svensk Insamlingskontroll. Ekonomin granskas av en auktoriserad 

revisor från Brahe Revisionsbyrå. Det finansiella stöd som Mitt Fadderban skickar till de olika sociala arbetena bidrar till att 

möjliggöra att många fattiga barn och ungdomar får utbildning, kläder, vård och mat. Detta gör att de i framtiden kan påverka sin 

egen situation med hjälp av de verktyg och den kunskap de fått. De har även fått lära sig att nyttja de resurser de har nära till 

hands, återanvända olika material och bli självförsörjande vuxna. 

Sammanlagt under 2021 har Mitt Fadderbarn regelbundet stöttat 11 projekt. Av verksamhetskostnaderna rörande de olika 

projekten har 80 % gått till verksamhet i Sydamerika, 15 % till verksamhet i Asien och 

5 % till verksamhet i Mexiko. 

 

 

Organisationens ändamål 

Vårt mål är att utrusta barnen med de verktyg som kan ge dem en chans till en framtid bortom fattigdom och utsatthet (våld, 

övergrepp och exploatering) genom att möjliggöra och arbeta för barnens rättighet till utbildning, näring, hälsovård och skydd.  

Minst 516 barn och ungdomar fick hjälp som också sträckte sig till barnens syskon och familj under 2021 som var ännu ett år med 

pandemi vilket påverkade alla projekt som fick anpassa det sociala arbetet till de nya förhållandena. Fokus låg på att göra det 

möjligt för dem i skolåldern att kunna fortsätta med sina utbildningar trots omständigheterna med covid-19 pandemin. Flera barn 

och ungdomar fick mobiltelefoner, surfplatta eller laptop och internet så de kunde fortsätta med sina utbildningar på distans på 

grund av pandemin. Och så fortsatte vi med arbetet med att stötta familjerna med möbler, madrasser, kläder, byggmaterial som till 

exempel tre barn som bodde med en 80 år gammal morfar fick hjälp med att säkra deras hem och höja golvet och taket eftersom 

de fick ha sina sängar på stolar för att när det regnade blev huset översvämmat och vattnet nådde upp till sängarna. Många 

familjer fick medicinsk hjälp på grund av sjukdom och olyckor, och vi gjorde en extra insamling för att hjälpa en mamma med tre 

barn som bodde i en hydda för att få ett litet hus byggt som de kunde flytta in till i februari 2022. 

 

 

Främjande av ändamålet 

2021 var ännu ett år med pandemi och det påverkade alla projekt som fick anpassa det sociala arbetet till de nya förhållandena. 

516 barn och ungdomar med sina familjer fick hjälp med matvaror och studieresurser. Flera barn och ungdomar fick 

mobiltelefoner, surfplatta eller laptop och internet så de kunde fortsätta med sina utbildningar på distans på grund av pandemin. 

Det viktigaste ändamålet under 2021 var att se till att alla barn och ungdomar kunde fortsätta att studera och hjälpa dem med det 

som behövdes för att lyckas med det.  
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Resultat och effekt 

Resultat av arbetet 2021: 

 

MATSALEN BETANIA i Huancayo, Peru 

80 barn 1-17 år gamla och sina familjer fick regelbunden hjälp med matvaror, medicinsk hjälp och extra insatser till olika 

familjer. Till exempel en ensamstående mamma till två av barnen råkade ut för en fallolycka från en buss och slog i huvudet på 

asfalten och blev utan någon inkomst under två månader på grund av skadorna, en pojke med CP-skada fick hjälp till terapi och 

olika utrustningar han behövde, en pojke med svåra synproblem fick glasögon och medicinsk hjälp, osv. Flera barn fick internet 

installerat i sina hem under tiden de hade distansundervisning och en familj där en ensamstående mamma bodde i en hydda med 

sina tre barn under 17 år fick ett litet hus byggt på sin tomt genom en insamling bland faddrarna i Sverige. Familjen flyttade in i 

huset under februari månad 2022. Skolorna i Peru var stängda under hela året och barnen fick stöd utifrån deras enskilda behov 

för att underlätta möjligheterna för barnen att komma vidare med sina utbildningar på distans. I slutet av året delades det ut en 

julkorg    med matvaror till alla familjer som får hjälp genom det sociala projektet och barnen fick även en julklapp. 

 

BARNHEMMET CASA HOGAR BELEN Tijuana, Mexiko 

21 barn bodde på Barnhemmet Casa Hogar Belén under 2021. Barnen fortsatte med sina undervisningar på distans och skillnaden 

mot året innan var att de fick komma ut till naturen igen och även åka på den årliga utflykten som de hade fått ställa in på grund 

av pandemin. Med hjälpen barnhemmet får kan det vara en trygg plats för barnen att växa i när dem av olika anledningar inte får 

vara med sina anhöriga. Under 2021 blev sex barn flyttade till sina vårdnadshavare och tre ungdomar flyttade ut då de fick arbete 

och blev självständiga. 

 

MOSES MEMORIAL CHILDREN HOME i Alluru och STEN HOME i Gudivada, India. 

61 barn fick hjälp med matvaror och mediciner vid behov och alla barn i skolåldern fick stöd för att kunna göra det möjligt för 

dem att få utbildning. Barnen kommer från mycket fattiga hemförhållanden, ofta på grund av att föräldrarna eller 

vårdnadshavarna är sjuka och familjen inte har någon inkomst, så under hela tiden har man stöttat barnens och ungdomarnas 

familjer. Under "the lockdown" fick inga barn finnas på institutioner och skolorna var stängda. På barnhemmet brukar det bo 

cirka 20 barn varje år för att få möjligheten att gå i skolan i Alluru men de fick vara med sina familjer eller anhöriga under 2021. 

Projektledarna stöttade barnen med det de behövde för att kunna fortsätta med sina utbildningar på distans vilket var en stor 

utmaning eftersom flera barn inte har el i sina hem och hade därför ingen möjlighet att delta i undervisningen som gavs på de 

olika mediekanalerna 

 

TIBETANSKA ELEVHEMMET TASHILING Sonada, Indien 

18 barn från olika platser i Indien, Bhutan och Nepal fick fadderhjälp för att bekosta sina utbildningar som den mestadels pågick 

på distans. Under tiden fortsatte man med renoveringen av elevhemmet som i vanliga fall tar emot 150 till 170 barn från 4 års 

ålder. Barnen bor på elevhemmet och går i den tibetanska skolan fram till 10:e klass. Fadderhjälpen går till att betala skolavgiften 

och uppehåll på elevhemmet.  

 

MISSION OLSSON/OCAMPOS Salta, Argentina 

16 barn och ungdomar fick fadderhjälp. I början på året fick barnen i skolåldern ett kit med skolmaterial så som skrivhäften, 

pennor, pennvässare, saxar, olika typer av papper, bokomslagspapper, namnetiketter, skolväskor för några barn som saknade det 

och skoluniform. Barnen gick i skolan växelvis, de delades i mindre grupper och gick 2 eller 3 dagar i skolan och de andra 

dagarna fick de jobba med sina läxor hemma. Barnens familj fick regelbunden hjälp med matvaror. 

 

MISSION BYRÉN av Rose-Marie Byrén Tarija, Bolivia 

50 barn och ungdomar i Tarija hade fadderhjälp under 2021, men hjälpen sträcktes även till deras syskon och föräldrar i form av 

matvaror, skolmaterial, internet för att kunna sköta sina distansutbildningar, medicins hjälp (mediciner, behandlingar, tandläkare, 

osv), och en mindre del gick även för att hjälpa till med hyran, byggmaterial, möbler, el, vatten och gas. Utöver de barn och 

ungdomar som har faddrar finns ytterligare ca 20 familjer, ett 50-tal barn och ungdomar som någon gång under året fått hjälp med 

mat, medicin eller skolmaterial. Systemet med de virtuella lektionerna har varit svårt för studenterna, de har inte kunnat lära sig 

allt man skulle under ett skolår vilket ledde till att några inte klarade av sitt skolår och får gå om samma klass i år. 

 

BARNCENTER MBAYUE Limpio, Paraguay  

102 barn mellan 3-17 år fick hjälp på barncentret Mbayue, som till stor del drivs med fadderhjälp från Sverige. Medan skolorna 

fick fortsätta att driva undervisningen på distans fick barncentret tillstånd att ta emot barnen på barncentret under kontrollerade 

förhållande. Barnen delades i grupper på 15 barn som bara fick umgås med sin grupp. Varje grupp tilldelades en lärare, ett 

klassrum och en toalett. Måltiderna fick de äta i sina klasser och grupperna fick turas om för att vistas på utegården. Barncentrets 

hade två stora utmatningar under 2021: vattenbristen och barnens utbildning. Under flera månader fick vatten köpas in eller 
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hämtas från andra delar av staden, något som drabbade många städer i landet. Barnen hade gått vidare till nästa årskurs utan att nå 

utbildningsmålen och därför infördes extra tid för att öva läsning och förståelse. 

 

STUDENTCENTRUM FÖR WEENHAYEKS BARN och UNGDOMAR i Villamontes, Bolivia 

22 weenhayeksungdomar från olika indianbyar i Bolivia fick stöd för att fortsätta med sina gymnasiala utbildningar. 6 elever 

bodde på internatet och gick till den kristna skolan "Asamblea de Dios" i Villamontes medan resterande gick på den tvåspråkiga 

weenhayeksskola i Villamontes. Fram till september månad 2021 pågick all undervisning på distans så många elever stannade 

kvar i sina hembyar och fick stöd med leverans av studiematerialet. Fadderhjälpen går för att hjälpa att bekosta en del av 

ungdomarnas utbildning och uppehåll på skolinternatet.  

 

THE DUANG PRATEEP FOUNDATION Bangkok, Thailand  

80 barn och ungdomar från slumområdet i Klong Koey i Thailand fick fadderhjälp för att bekosta sina utbildningar på olika 

nivåer. Skolinstitutionerna i Thailand var på grund av pandemin stängda från mars till juli månad. Under den tiden då skolorna 

var stängda fick barnen hjälp med matvaror, mediciner och andra enskilda behov som delades ut av The Duang Prateep 

Foundation, annars gick pengarna för att bekosta barnens utbildning som också fick mat i skolan. 

 

BARNCENTER GUNNAR AXELL Porto Xavier, Brasilien 

66 barn mellan 1 och 15 år gamla fick fadderhjälp under 2021, hjälpen sträcktes också ut till barnens familj som fick utdelade 

matvaror under hela året i sina hem. Barnen i skolåldern kom till barncentret tre gånger i veckan för att få hjälp med sina läxor 

eftersom under hela året bara fick gå 2 eller 3 dagar i veckan i skolan och de andra dagarna fick de jobba med skoluppgifterna 

hemma. På barncentret fick barnen två måltider (frukost och lunch, eller lunch och mellanmål) och de fick även bland annat lära 

sig att sy och virka, och att återvinna olika typer av material, de hade bibelundervisning, mm. 

 

 

 

En analys av resultaten som har uppnåtts  

 

Under år 2021 fick minst 516 barn och ungdomar hjälp som också sträckte sig till barnens syskon och familj. Fokus låg på att 

göra det möjligt för dem i skolåldern att kunna fortsätta med sina utbildningar trots omständigheterna med covid-19 pandemin. Vi 

gjorde en extra insamling för att hjälpa en mamma med tre barn som bodde i en hydda för att få ett litet hus byggt. Många barn 

och ungdomar fick möbler, madrasser, kläder, hjälp med byggmaterial som till exempel tre barn som bor med en 80 år gammal 

morfar fick hjälp med att säkra deras hem och höja golvet och taket eftersom de fick ha sina sängar på stolar för att när det 

regnade blev huset översvämmat och vattnet nådde upp till sängarna. Många familjer fick medicinsk hjälp på grund av sjukdom 

och olyckor. När ett barn eller någon i barnets familj behövde en extra insats kontaktade vi faddrarna som efter sina möjligheter 

hjälpte dem i den svåra situationen de befann sig i. Till exempel ett barn som fick Lupus kunde tack vare den extra hjälpen få 

livsnödvändiga mediciner.  

 

En analys av vilka effekter fadderhjälpen och vårt arbete har gett 

 

Vårt mål är att utrusta barnen med de verktyg som kan ge dem en chans till en framtid bortom fattigdom och utsatthet (våld, 

övergrepp och exploatering) genom att arbeta för barnens rättighet till utbildning, näring, hälsovård och skydd. Resultatet är inte 

alltid direkt märkbart men under åren när barnen blir vuxna som kan dem ge sina egna barn en bättre start i livet. Den direkta 

effekten man kan se på är att fler än 500 barn och ungdomar med sina familjer har fått hjälp med mat, mediciner, kläder, 

utbildningsmaterial, möbler mm, så att inget skulle hindra barnen och ungdomarna från att fortsätta sina utbildningar. Hjälpen 

skonar många barn från barnarbete och räddar barn och ungdomar från att falla offer för kriminella grupper och drogkarteller som 

utnyttjar barn. Undervisningen barnen och ungdomarna får i de olika projekten och barncentren är också viktiga för deras liv så de 

kan lära sig att ta kloka beslut för att skydda sig själva, men också för att de ska veta vad de har för ansvar och  

rättigheter. 

Mera information finns på vår hemsida www.mittfadderbarn.se under "OM OSS" och "Verksamhetsberättelse för 2021". 

 

 

 

 

Framtida utveckling 

Målet för år 2022 är att fortsätta arbetat med att  öka antalet faddrar för att kunna hjälpa fler av de många barn som står på 

väntelistan för att få hjälp samt att fortsätta besöka de olika projekten. 
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Förändringar i eget kapital       

       

    
Ändamåls- 

best. medel 
 

Balanserat 

kapital 

Belopp vid årets ingång    1 176 840  1 176 840 

Belopp vid årets utgång    1 176 840  1 176 840 
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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn 
Org.nr. 802478-3733 

 

RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01 

 Not 2021-12-31 2020-12-31 
Verksamhetsintäkter       

Nettoomsättning   2 2 665 760  2 224 754 

    2 665 760  2 224 754 

       

Ändamålskostnader    -1 588 108  -1 849 135 

Insamlingskostnader    -49 869  -49 813 

Administrationskostnader    -127 074  -121 660 

    -1 765 051  -2 020 608 

       

Verksamhetsresultat    900 709  204 146 

       

Resultat från finansiella poster       

Räntekostnader och liknande resultatposter    -1 200  -1 600 

    -1 200  -1 600 

       

Resultat efter finansiella poster    899 509  202 546 

       

Årets resultat    899 509  202 546 
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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn 
Org.nr. 802478-3733 

 

BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31 

 Not   
TILLGÅNGAR       

       

Omsättningstillgångar       

       

Kassa och bank       

Kassa och bank    2 081 378  1 470 571 

    2 081 378  1 470 571 

       

Summa omsättningstillgångar    2 081 378  1 470 571 

       

SUMMA TILLGÅNGAR    2 081 378  1 470 571 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       

       

Eget kapital       

       

Balanserat resultat    2 076 350  1 176 840 

Eget kapital vid årets slut    2 076 350  1 176 840 

       

 

Kortfristiga skulder       

Leverantörsskulder    0  10 754 

Övriga skulder   4 5 028  282 977 

Summa kortfristiga skulder    5 028  293 731 

       

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    2 081 378  1 470 571 
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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn 
Org.nr. 802478-3733 

 

 

NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

 

  

 Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingspriciper överensstämmer med årsredovisningslagen och BFNAR 

2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 

       

 Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 

       

 

 Resultaträkningen 

       

 Verksamhetsintäkter 

 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 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 organisationen 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 villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva. 

       

 Gåvor 

 Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i 

verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som 

intäkt eller varulager per balansdagen. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. 

       

 

 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 kostnader redovisas samma räkenskapsår 

som den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. 

Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. 

       

 

 Balansräkningen 

       

 Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 

       

 

 Ändamålsbestämda medel 

 I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 

medel. Se även eget-kapital rapporten. 

       

 

 

 Fordringar 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
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 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 

 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 

       

 

 Verksamhetskostnader 

 Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och 

administrationskostnader. 

 

Ändamålskostnader består av kostnader hänförligt till organisationens uppdrag enligt stadgar. 

 

Insamlingskostnader består av de kostnader som organisationen haft för att samla in medel. 

 

Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att administrera organisationen. 

       

 

 

 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not 2 Gåvor och bidrag    2021  2020 

        

        

 Totala insamlade medel består av följande:       

 Gåvor som redovisas i resultaträkningen    2 665 760  2 224 922 

     2 665 760  2 224 922 

        

 

 
Gåvor redovisade i resultaträkningen, insamlade 

medel: 
      

 Allmänheten    2 237 970  2 141 809 

 Andra organisationer    427 790  83 113 

     2 665 760  2 224 922 

        

 

Not 3 Medelantal anställda    2021  2020 

        

 Medelantal anställda       

 Medelantalet anställda bygger på betalda       

 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.       

        

 Medelantal anställda har varit    1,00  1,00 

        

 

Not 4 Övriga kortfristiga skulder    2021-12-31  2020-12-31 

        

Av de kortfristiga skulderna utgör 4 tkr (266 tkr) en deposition från Barncentret Mbayue (Paraguay). 
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Org.nr. 802478-3733 


 


 


FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 


Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 


 


Allmänt om verksamheten och organisationens ändamål 


Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn bildades den 30 september 2014 och bedriver hjälpverksamhet genom fadderhjälp. Syftet är 


att hjälpa fattiga barn och familjer så att barnen kan gå i skolan, få utbildning och förbättra möjligheterna att ta sig ur fattigdom. 


 


Ekonomi 


Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarns finansiella medel kommer till allra största delen från privatpersoner i form av enstaka eller 


regelbundna gåvor, men får också bidrag från andra organisationer, församlingar och företag.  


Insamlingsstiftelsen har 90-konto och är därmed godkända av Svensk Insamlingskontroll. Ekonomin granskas av en auktoriserad 


revisor från Brahe Revisionsbyrå. Det finansiella stöd som Mitt Fadderban skickar till de olika sociala arbetena bidrar till att 


möjliggöra att många fattiga barn och ungdomar får utbildning, kläder, vård och mat. Detta gör att de i framtiden kan påverka sin 


egen situation med hjälp av de verktyg och den kunskap de fått. De har även fått lära sig att nyttja de resurser de har nära till 


hands, återanvända olika material och bli självförsörjande vuxna. 


Sammanlagt under 2021 har Mitt Fadderbarn regelbundet stöttat 11 projekt. Av verksamhetskostnaderna rörande de olika 


projekten har 80 % gått till verksamhet i Sydamerika, 15 % till verksamhet i Asien och 


5 % till verksamhet i Mexiko. 


 


 


Organisationens ändamål 


Vårt mål är att utrusta barnen med de verktyg som kan ge dem en chans till en framtid bortom fattigdom och utsatthet (våld, 


övergrepp och exploatering) genom att möjliggöra och arbeta för barnens rättighet till utbildning, näring, hälsovård och skydd.  


Minst 516 barn och ungdomar fick hjälp som också sträckte sig till barnens syskon och familj under 2021 som var ännu ett år med 


pandemi vilket påverkade alla projekt som fick anpassa det sociala arbetet till de nya förhållandena. Fokus låg på att göra det 


möjligt för dem i skolåldern att kunna fortsätta med sina utbildningar trots omständigheterna med covid-19 pandemin. Flera barn 


och ungdomar fick mobiltelefoner, surfplatta eller laptop och internet så de kunde fortsätta med sina utbildningar på distans på 


grund av pandemin. Och så fortsatte vi med arbetet med att stötta familjerna med möbler, madrasser, kläder, byggmaterial som till 


exempel tre barn som bodde med en 80 år gammal morfar fick hjälp med att säkra deras hem och höja golvet och taket eftersom 


de fick ha sina sängar på stolar för att när det regnade blev huset översvämmat och vattnet nådde upp till sängarna. Många 


familjer fick medicinsk hjälp på grund av sjukdom och olyckor, och vi gjorde en extra insamling för att hjälpa en mamma med tre 


barn som bodde i en hydda för att få ett litet hus byggt som de kunde flytta in till i februari 2022. 


 


 


Främjande av ändamålet 


2021 var ännu ett år med pandemi och det påverkade alla projekt som fick anpassa det sociala arbetet till de nya förhållandena. 


516 barn och ungdomar med sina familjer fick hjälp med matvaror och studieresurser. Flera barn och ungdomar fick 


mobiltelefoner, surfplatta eller laptop och internet så de kunde fortsätta med sina utbildningar på distans på grund av pandemin. 


Det viktigaste ändamålet under 2021 var att se till att alla barn och ungdomar kunde fortsätta att studera och hjälpa dem med det 


som behövdes för att lyckas med det.  
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Resultat och effekt 


Resultat av arbetet 2021: 


 


MATSALEN BETANIA i Huancayo, Peru 


80 barn 1-17 år gamla och sina familjer fick regelbunden hjälp med matvaror, medicinsk hjälp och extra insatser till olika 


familjer. Till exempel en ensamstående mamma till två av barnen råkade ut för en fallolycka från en buss och slog i huvudet på 


asfalten och blev utan någon inkomst under två månader på grund av skadorna, en pojke med CP-skada fick hjälp till terapi och 


olika utrustningar han behövde, en pojke med svåra synproblem fick glasögon och medicinsk hjälp, osv. Flera barn fick internet 


installerat i sina hem under tiden de hade distansundervisning och en familj där en ensamstående mamma bodde i en hydda med 


sina tre barn under 17 år fick ett litet hus byggt på sin tomt genom en insamling bland faddrarna i Sverige. Familjen flyttade in i 


huset under februari månad 2022. Skolorna i Peru var stängda under hela året och barnen fick stöd utifrån deras enskilda behov 


för att underlätta möjligheterna för barnen att komma vidare med sina utbildningar på distans. I slutet av året delades det ut en 


julkorg    med matvaror till alla familjer som får hjälp genom det sociala projektet och barnen fick även en julklapp. 


 


BARNHEMMET CASA HOGAR BELEN Tijuana, Mexiko 


21 barn bodde på Barnhemmet Casa Hogar Belén under 2021. Barnen fortsatte med sina undervisningar på distans och skillnaden 


mot året innan var att de fick komma ut till naturen igen och även åka på den årliga utflykten som de hade fått ställa in på grund 


av pandemin. Med hjälpen barnhemmet får kan det vara en trygg plats för barnen att växa i när dem av olika anledningar inte får 


vara med sina anhöriga. Under 2021 blev sex barn flyttade till sina vårdnadshavare och tre ungdomar flyttade ut då de fick arbete 


och blev självständiga. 


 


MOSES MEMORIAL CHILDREN HOME i Alluru och STEN HOME i Gudivada, India. 


61 barn fick hjälp med matvaror och mediciner vid behov och alla barn i skolåldern fick stöd för att kunna göra det möjligt för 


dem att få utbildning. Barnen kommer från mycket fattiga hemförhållanden, ofta på grund av att föräldrarna eller 


vårdnadshavarna är sjuka och familjen inte har någon inkomst, så under hela tiden har man stöttat barnens och ungdomarnas 


familjer. Under "the lockdown" fick inga barn finnas på institutioner och skolorna var stängda. På barnhemmet brukar det bo 


cirka 20 barn varje år för att få möjligheten att gå i skolan i Alluru men de fick vara med sina familjer eller anhöriga under 2021. 


Projektledarna stöttade barnen med det de behövde för att kunna fortsätta med sina utbildningar på distans vilket var en stor 


utmaning eftersom flera barn inte har el i sina hem och hade därför ingen möjlighet att delta i undervisningen som gavs på de 


olika mediekanalerna 


 


TIBETANSKA ELEVHEMMET TASHILING Sonada, Indien 


18 barn från olika platser i Indien, Bhutan och Nepal fick fadderhjälp för att bekosta sina utbildningar som den mestadels pågick 


på distans. Under tiden fortsatte man med renoveringen av elevhemmet som i vanliga fall tar emot 150 till 170 barn från 4 års 


ålder. Barnen bor på elevhemmet och går i den tibetanska skolan fram till 10:e klass. Fadderhjälpen går till att betala skolavgiften 


och uppehåll på elevhemmet.  


 


MISSION OLSSON/OCAMPOS Salta, Argentina 


16 barn och ungdomar fick fadderhjälp. I början på året fick barnen i skolåldern ett kit med skolmaterial så som skrivhäften, 


pennor, pennvässare, saxar, olika typer av papper, bokomslagspapper, namnetiketter, skolväskor för några barn som saknade det 


och skoluniform. Barnen gick i skolan växelvis, de delades i mindre grupper och gick 2 eller 3 dagar i skolan och de andra 


dagarna fick de jobba med sina läxor hemma. Barnens familj fick regelbunden hjälp med matvaror. 


 


MISSION BYRÉN av Rose-Marie Byrén Tarija, Bolivia 


50 barn och ungdomar i Tarija hade fadderhjälp under 2021, men hjälpen sträcktes även till deras syskon och föräldrar i form av 


matvaror, skolmaterial, internet för att kunna sköta sina distansutbildningar, medicins hjälp (mediciner, behandlingar, tandläkare, 


osv), och en mindre del gick även för att hjälpa till med hyran, byggmaterial, möbler, el, vatten och gas. Utöver de barn och 


ungdomar som har faddrar finns ytterligare ca 20 familjer, ett 50-tal barn och ungdomar som någon gång under året fått hjälp med 


mat, medicin eller skolmaterial. Systemet med de virtuella lektionerna har varit svårt för studenterna, de har inte kunnat lära sig 


allt man skulle under ett skolår vilket ledde till att några inte klarade av sitt skolår och får gå om samma klass i år. 


 


BARNCENTER MBAYUE Limpio, Paraguay  


102 barn mellan 3-17 år fick hjälp på barncentret Mbayue, som till stor del drivs med fadderhjälp från Sverige. Medan skolorna 


fick fortsätta att driva undervisningen på distans fick barncentret tillstånd att ta emot barnen på barncentret under kontrollerade 


förhållande. Barnen delades i grupper på 15 barn som bara fick umgås med sin grupp. Varje grupp tilldelades en lärare, ett 


klassrum och en toalett. Måltiderna fick de äta i sina klasser och grupperna fick turas om för att vistas på utegården. Barncentrets 


hade två stora utmatningar under 2021: vattenbristen och barnens utbildning. Under flera månader fick vatten köpas in eller 
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hämtas från andra delar av staden, något som drabbade många städer i landet. Barnen hade gått vidare till nästa årskurs utan att nå 


utbildningsmålen och därför infördes extra tid för att öva läsning och förståelse. 


 


STUDENTCENTRUM FÖR WEENHAYEKS BARN och UNGDOMAR i Villamontes, Bolivia 


22 weenhayeksungdomar från olika indianbyar i Bolivia fick stöd för att fortsätta med sina gymnasiala utbildningar. 6 elever 


bodde på internatet och gick till den kristna skolan "Asamblea de Dios" i Villamontes medan resterande gick på den tvåspråkiga 


weenhayeksskola i Villamontes. Fram till september månad 2021 pågick all undervisning på distans så många elever stannade 


kvar i sina hembyar och fick stöd med leverans av studiematerialet. Fadderhjälpen går för att hjälpa att bekosta en del av 


ungdomarnas utbildning och uppehåll på skolinternatet.  


 


THE DUANG PRATEEP FOUNDATION Bangkok, Thailand  


80 barn och ungdomar från slumområdet i Klong Koey i Thailand fick fadderhjälp för att bekosta sina utbildningar på olika 


nivåer. Skolinstitutionerna i Thailand var på grund av pandemin stängda från mars till juli månad. Under den tiden då skolorna 


var stängda fick barnen hjälp med matvaror, mediciner och andra enskilda behov som delades ut av The Duang Prateep 


Foundation, annars gick pengarna för att bekosta barnens utbildning som också fick mat i skolan. 


 


BARNCENTER GUNNAR AXELL Porto Xavier, Brasilien 


66 barn mellan 1 och 15 år gamla fick fadderhjälp under 2021, hjälpen sträcktes också ut till barnens familj som fick utdelade 


matvaror under hela året i sina hem. Barnen i skolåldern kom till barncentret tre gånger i veckan för att få hjälp med sina läxor 


eftersom under hela året bara fick gå 2 eller 3 dagar i veckan i skolan och de andra dagarna fick de jobba med skoluppgifterna 


hemma. På barncentret fick barnen två måltider (frukost och lunch, eller lunch och mellanmål) och de fick även bland annat lära 


sig att sy och virka, och att återvinna olika typer av material, de hade bibelundervisning, mm. 


 


 


 


En analys av resultaten som har uppnåtts  


 


Under år 2021 fick minst 516 barn och ungdomar hjälp som också sträckte sig till barnens syskon och familj. Fokus låg på att 


göra det möjligt för dem i skolåldern att kunna fortsätta med sina utbildningar trots omständigheterna med covid-19 pandemin. Vi 


gjorde en extra insamling för att hjälpa en mamma med tre barn som bodde i en hydda för att få ett litet hus byggt. Många barn 


och ungdomar fick möbler, madrasser, kläder, hjälp med byggmaterial som till exempel tre barn som bor med en 80 år gammal 


morfar fick hjälp med att säkra deras hem och höja golvet och taket eftersom de fick ha sina sängar på stolar för att när det 


regnade blev huset översvämmat och vattnet nådde upp till sängarna. Många familjer fick medicinsk hjälp på grund av sjukdom 


och olyckor. När ett barn eller någon i barnets familj behövde en extra insats kontaktade vi faddrarna som efter sina möjligheter 


hjälpte dem i den svåra situationen de befann sig i. Till exempel ett barn som fick Lupus kunde tack vare den extra hjälpen få 


livsnödvändiga mediciner.  


 


En analys av vilka effekter fadderhjälpen och vårt arbete har gett 


 


Vårt mål är att utrusta barnen med de verktyg som kan ge dem en chans till en framtid bortom fattigdom och utsatthet (våld, 


övergrepp och exploatering) genom att arbeta för barnens rättighet till utbildning, näring, hälsovård och skydd. Resultatet är inte 


alltid direkt märkbart men under åren när barnen blir vuxna som kan dem ge sina egna barn en bättre start i livet. Den direkta 


effekten man kan se på är att fler än 500 barn och ungdomar med sina familjer har fått hjälp med mat, mediciner, kläder, 


utbildningsmaterial, möbler mm, så att inget skulle hindra barnen och ungdomarna från att fortsätta sina utbildningar. Hjälpen 


skonar många barn från barnarbete och räddar barn och ungdomar från att falla offer för kriminella grupper och drogkarteller som 


utnyttjar barn. Undervisningen barnen och ungdomarna får i de olika projekten och barncentren är också viktiga för deras liv så de 


kan lära sig att ta kloka beslut för att skydda sig själva, men också för att de ska veta vad de har för ansvar och  


rättigheter. 


Mera information finns på vår hemsida www.mittfadderbarn.se under "OM OSS" och "Verksamhetsberättelse för 2021". 


 


 


 


 


Framtida utveckling 


Målet för år 2022 är att fortsätta arbetat med att  öka antalet faddrar för att kunna hjälpa fler av de många barn som står på 


väntelistan för att få hjälp samt att fortsätta besöka de olika projekten. 
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Förändringar i eget kapital       


       


    
Ändamåls- 


best. medel 
 


Balanserat 


kapital 


Belopp vid årets ingång    1 176 840  1 176 840 


Belopp vid årets utgång    1 176 840  1 176 840 
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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn 
Org.nr. 802478-3733 


 


RESULTATRÄKNING 2021-01-01 2020-01-01 


 Not 2021-12-31 2020-12-31 
Verksamhetsintäkter       


Nettoomsättning   2 2 665 760  2 224 754 


    2 665 760  2 224 754 


       


Ändamålskostnader    -1 588 108  -1 849 135 


Insamlingskostnader    -49 869  -49 813 


Administrationskostnader    -127 074  -121 660 


    -1 765 051  -2 020 608 


       


Verksamhetsresultat    900 709  204 146 


       


Resultat från finansiella poster       


Räntekostnader och liknande resultatposter    -1 200  -1 600 


    -1 200  -1 600 


       


Resultat efter finansiella poster    899 509  202 546 


       


Årets resultat    899 509  202 546 
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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn 
Org.nr. 802478-3733 


 


BALANSRÄKNING 2021-12-31 2020-12-31 


 Not   
TILLGÅNGAR       


       


Omsättningstillgångar       


       


Kassa och bank       


Kassa och bank    2 081 378  1 470 571 


    2 081 378  1 470 571 


       


Summa omsättningstillgångar    2 081 378  1 470 571 


       


SUMMA TILLGÅNGAR    2 081 378  1 470 571 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER       


       


Eget kapital       


       


Balanserat resultat    2 076 350  1 176 840 


Eget kapital vid årets slut    2 076 350  1 176 840 


       


 


Kortfristiga skulder       


Leverantörsskulder    0  10 754 


Övriga skulder   4 5 028  282 977 


Summa kortfristiga skulder    5 028  293 731 


       


SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    2 081 378  1 470 571 
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Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn 
Org.nr. 802478-3733 


 


 


NOTER 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 


 


  


 Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingspriciper överensstämmer med årsredovisningslagen och BFNAR 


2012:1 (K3) och FRIIs Styrande riktlinjer för årsredovisning. 


       


 Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. 


       


 


 Resultaträkningen 


       


 Verksamhetsintäkter 


 Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som organisationen 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 organisationen 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 villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inte ett bidrag är det en gåva. 


       


 Gåvor 


 Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i 


verksamheten redovisas som anläggningstillgångar. Gåvor som organisationen avser att skänka vidare redovisas inte som 


intäkt eller varulager per balansdagen. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar. 


       


 


 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 kostnader redovisas samma räkenskapsår 


som den kostnad bidraget avser att täcka. Bidrag som hänför sig till en anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet. 


Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få. 


       


 


 Balansräkningen 


       


 Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. 


       


 


 Ändamålsbestämda medel 


 I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda 


medel. Se även eget-kapital rapporten. 


       


 


 


 Fordringar 


 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 
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 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder 


 Övriga tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. 


       


 


 Verksamhetskostnader 


 Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner; ändamåls-, insamlings- och 


administrationskostnader. 


 


Ändamålskostnader består av kostnader hänförligt till organisationens uppdrag enligt stadgar. 


 


Insamlingskostnader består av de kostnader som organisationen haft för att samla in medel. 


 


Administrationskostnader består av kostnader som behövs för att administrera organisationen. 


       


 


 


 


UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 


Not 2 Gåvor och bidrag    2021  2020 


        


        


 Totala insamlade medel består av följande:       


 Gåvor som redovisas i resultaträkningen    2 665 760  2 224 922 


     2 665 760  2 224 922 


        


 


 
Gåvor redovisade i resultaträkningen, insamlade 


medel: 
      


 Allmänheten    2 237 970  2 141 809 


 Andra organisationer    427 790  83 113 


     2 665 760  2 224 922 


        


 


Not 3 Medelantal anställda    2021  2020 


        


 Medelantal anställda       


 Medelantalet anställda bygger på betalda       


 närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.       


        


 Medelantal anställda har varit    1,00  1,00 


        


 


Not 4 Övriga kortfristiga skulder    2021-12-31  2020-12-31 


        


Av de kortfristiga skulderna utgör 4 tkr (266 tkr) en deposition från Barncentret Mbayue (Paraguay). 
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Mullsjö        


       


       


       


Cristina Axell  Veronica Gustafsson     


  Suppleant     


       


       


Hugo Moreno Rodas       


       


       


       


       


Min revisionsberättelse har lämnats enligt datum på digital signering. 


       


       


Markus Björndahl       


Auktoriserad revisor       
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    recipient.envelope.opened
    2022-05-18T04:14:30.662Z
    SkpUQPWv9
    
     
      Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.3 Mobile/15E148 Safari/604.1
      88.206.240.73
      2022-05-18T04:14:30.640Z
    
     SkpUQPWv9
     2022-05-18T04:14:30.640Z
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/SkpUQPWv9
     /envelopes/r14zQPZwq
   
    
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/SkpUQPWv9
     Veronica
     Gustafsson
     88.206.240.73
   
  
   
    signature.created
    2022-05-18T04:19:27.892Z
    rkHzmPbPc.795353f9-fe29-4a7a-a9dd-4e370faaf552
    
     rkHzmPbPc.795353f9-fe29-4a7a-a9dd-4e370faaf552
     /envelopes/r14zQPZwq/documents/rkHzmPbPc/signatures/rkHzmPbPc.795353f9-fe29-4a7a-a9dd-4e370faaf552
     /envelopes/r14zQPZwq/documents/rkHzmPbPc
     
      /envelopes/r14zQPZwq/recipients/SkpUQPWv9
      CRISTINA VERONICA
      GUSTAFSSON
      1986/06/17
      198606177486
    
     signed
     bankid-se
     CRISTINA VERONICA
     GUSTAFSSON
     1986/06/17
     88.206.240.73
     
      rkHzmPbPc
      0b54afdb-7737-4d49-8891-f8f8f8f0c58f
      true
      2022-05-18T04:19:27.085Z
      PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iVVRGLTgiIHN0YW5kYWxvbmU9Im5vIj8+PFNpZ25hdHVyZSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMC8wOS94bWxkc2lnIyI+PFNpZ25lZEluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiPjxDYW5vbmljYWxpemF0aW9uTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvVFIvMjAwMS9SRUMteG1sLWMxNG4tMjAwMTAzMTUiPjwvQ2Fub25pY2FsaXphdGlvbk1ldGhvZD48U2lnbmF0dXJlTWV0aG9kIEFsZ29yaXRobT0iaHR0cDovL3d3dy53My5vcmcvMjAwMS8wNC94bWxkc2lnLW1vcmUjcnNhLXNoYTI1NiI+PC9TaWduYXR1cmVNZXRob2Q+PFJlZmVyZW5jZSBUeXBlPSJodHRwOi8vd3d3LmJhbmtpZC5jb20vc2lnbmF0dXJlL3YxLjAuMC90eXBlcyIgVVJJPSIjYmlkU2lnbmVkRGF0YSI+PFRyYW5zZm9ybXM+PFRyYW5zZm9ybSBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnL1RSLzIwMDEvUkVDLXhtbC1jMTRuLTIwMDEwMzE1Ij48L1RyYW5zZm9ybT48L1RyYW5zZm9ybXM+PERpZ2VzdE1ldGhvZCBBbGdvcml0aG09Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDEvMDQveG1sZW5jI3NoYTI1NiI+PC9EaWdlc3RNZXRob2Q+PERpZ2VzdFZhbHVlPmdkNmZMU1dRS01wbkpxZklURksxVjh1dG1GUThSdXY2eG1reUtabTdKNzA9PC9EaWdlc3RWYWx1ZT48L1JlZmVyZW5jZT48UmVmZXJlbmNlIFVSST0iI2JpZEtleUluZm8iPjxUcmFuc2Zvcm1zPjxUcmFuc2Zvcm0gQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy9UUi8yMDAxL1JFQy14bWwtYzE0bi0yMDAxMDMxNSI+PC9UcmFuc2Zvcm0+PC9UcmFuc2Zvcm1zPjxEaWdlc3RNZXRob2QgQWxnb3JpdGhtPSJodHRwOi8vd3d3LnczLm9yZy8yMDAxLzA0L3htbGVuYyNzaGEyNTYiPjwvRGlnZXN0TWV0aG9kPjxEaWdlc3RWYWx1ZT5jdFFxSnJSTGlhdVRsMVoxRlF4UTFNUVhsYkhUb21FeG9aRG1pbkpFVVA0PTwvRGlnZXN0VmFsdWU+PC9SZWZlcmVuY2U+PC9TaWduZWRJbmZvPjxTaWduYXR1cmVWYWx1ZT51TlBleUFId1dlRStNd2MveXNDd3NMelZjSGZmbWxiK00rcmN0WDMyNEVwTnF1azNUSldyT0VJTnA5RzJXRXhyVXY1ZlNmd2FKTTVlRkt3R2lha0xYUG9XaWVwTXUvTkJKS243VUVEYUE4TkJDbzJ0bXNHVXVraXgyUHplb0F5Z2Myc3V4R0M3cFhaSDV1cWtDd2pvQjhjUldYNjFUTHVyUjN0cUFRa1ZsaWp0VE9JcmFjcXVxYkdpRVhtaHlKU3ZBRzIxcWNteG42N3VaMUd1MlcvNTBlaW5Rdm9WOE5KbW50WkFRQXpDRjR3SjJST3lhekU1dWYvWnFZdTZJT3BBQjlrL1laTjlSc0lFQjRjWWx3YmhNc0ZhelI4bzVpR3NNR0sxZ0MwN2liSHlxTG1jUGx1UlJRWDVQNkFXby9vcEFBRWgwais4UTJ4RmRZNGtzam0va0E9PTwvU2lnbmF0dXJlVmFsdWU+PEtleUluZm8geG1sbnM9Imh0dHA6Ly93d3cudzMub3JnLzIwMDAvMDkveG1sZHNpZyMiIElkPSJiaWRLZXlJbmZvIj48WDUwOURhdGE+PFg1MDlDZXJ0aWZpY2F0ZT5NSUlGZFRDQ0ExMmdBd0lCQWdJSUlOSThoNEwrT1RVd0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUF3YlRFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCUk1LTlRBeU1ERTNOemMxTXpFc01Db0dBMVVFQXd3alUzZGxaR0poYm1zZ1EzVnpkRzl0WlhJZ1EwRXpJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd0hoY05Nakl3TWpBek1qTXdNREF3V2hjTk1qVXdNakEwTWpJMU9UVTVXakNCM3pFTE1Ba0dBMVVFQmhNQ1UwVXhHekFaQmdOVkJBb01FbE4zWldSaVlXNXJJRUZDSUNod2RXSnNLVEVUTUJFR0ExVUVCQXdLUjFWVFZFRkdVMU5QVGpFYU1CZ0dBMVVFS2d3UlExSkpVMVJKVGtFZ1ZrVlNUMDVKUTBFeEZUQVRCZ05WQkFVVERERTVPRFl3TmpFM056UTROakZFTUVJR0ExVUVLUXc3S0RJeU1ESXdOQ0F4TVM0eE5Ta2dRMUpKVTFSSlRrRWdWa1ZTVDA1SlEwRWdSMVZUVkVGR1UxTlBUaUF0SUUxdlltbHNkQ0JDWVc1clNVUXhKVEFqQmdOVkJBTU1IRU5TU1ZOVVNVNUJJRlpGVWs5T1NVTkJJRWRWVTFSQlJsTlRUMDR3Z2dFaU1BMEdDU3FHU0liM0RRRUJBUVVBQTRJQkR3QXdnZ0VLQW9JQkFRRHRQZmc3MW5BbmYvb1VBR3FUdG9qV3FycFpaRXhIVnk0VkVsbDVqb25INHJua01YUzRWdzdtNERYdXFDUFlBcmhKUDlCRVc0cGVDV1NHa0xNcCttT3IrM01majFqQm1rQjM2eUR2STJwRHZRd3luTng2RzdvRjJpZkk3SEtJUG5pcnFsbXlKd1ROdHVTZHhCdjBZYzZ3L2psd3NxN2htQVhnc2lEYWJVRFYxaTg5dElQMG9jWWR2NlZzSDMxM2J6QWVSUWU1RDBtN3NWdzZzdzkyRTExeWVBbExBOWxITXMwU1FKeld3TTlDbGtHdjhCMHI3VlQvMnpvRWhQWTFBSE95UGFLQ0EyQy8rKzh2SmFDb09jL1YrYTNzUkRMazdhVEN6cTkrRWwrM3N0V2dDdzFZN0h2aFpnemJxU042ckJPY3dSMGJ5Y1BST1VQK1h3eUh0N0hKQWdNQkFBR2pnYVV3Z2FJd093WUlLd1lCQlFVSEFRRUVMekF0TUNzR0NDc0dBUVVGQnpBQmhoOW9kSFJ3T2k4dmIyTnpjQzV5WlhadlkyRjBhVzl1YzNSaGRIVnpMbk5sTUJNR0ExVWRJQVFNTUFvd0NBWUdLb1Z3VGdFRk1BNEdBMVVkRHdFQi93UUVBd0lHUURBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUjNwQWpXcnIxMEkvZ0R3OWZaWG1qNElHM0NNakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVVlhZQ0JMYUE0RjFHcmJLT0xYQThpYVBzRlU4d0RRWUpLb1pJaHZjTkFRRUxCUUFEZ2dJQkFDU3NHalhYV1J4Z0dQUVVHNGJWbll1MlJxQWVSUWUzcEZJUG03WFBnK1VQOGZ5N2x4UDRKbUlSZ2VWR0pDbXVzRFF3a2FOVUhMOTA1M0U3M3Q3WDJWRlZQWkpJWHVEYTFsaEpSUk1HTGQ5M3JNM2RsZnhPekZvZHV5aklubnRwTDIreFJyd0dRZ2lkRWw4MmlaeFNNWlRhQXFDQ0U5SkdUZ1lIbWxtTmpnMU92bzdjV092d3RLc3RXZHRYVUNQSDI4SUNnMmoxb1lyTVhGR215Q0UrR2V1anliUUR6bU1NcTk3dUhKYjlNei81NGd5WDU1L29ndGRXL2taVi9GSHRMZzFaU25kTkJFd1RvZ3c4S1VOVno3R1JBY2JMWUY5Yjh0UnRKNFV0dEhLNjFiOTNZOTY0RlN6N1lrUWZzRFhOM2xBU0pQWk9adUdOdk93Skh6Vk9FR3paUEY1YTUyRS9tVDNDazFnbkVtdG9tcmlLald0SEZFOEt0VVlBbVVjZ2F3bnJVTWtTSDU1bGF2WnpJSVF1OWsvYXRtOVg2djVhSnExWVlYS0ZaclNRaFJxNGRGZU1ZdXFvSzlmaVQ5RDNtSmpzWTg3SW5Dcm5IUjZJNVVHQStJZUlrK1pld3lxald5VlF1c1hrQkpXOXJaNlJIcVY2MnpDK2lyb1Vjbk9idHF2aGpPd3dWbS9aVTBZUW5OTG9iNC8wak4xN3RVcDkrNWgzU2U5MW4vZmNZeU03ZVQ5eitPYzdjUFp1bVNucFZpRExkUm5jSVpWbE5hY2xCamhuTUM3S2MwRENaWVc1VHBYdUhCZENBQjFKS25DdFhXYW1xMEl6azZEY2dGVi9pbTRVVmpxZ3ZrK2Z2RHZRQjl1bC9YSkNoMm5COXoxY2g1UDlpcHZkbTJtNjwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRnlqQ0NBN0tnQXdJQkFnSUlObVJmVHd2d3MyRXdEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RUxNQWtHQTFVRUJoTUNVMFV4R3pBWkJnTlZCQW9NRWxOM1pXUmlZVzVySUVGQ0lDaHdkV0pzS1RFVE1CRUdBMVVFQlJNS05UQXlNREUzTnpjMU16RWlNQ0FHQTFVRUF3d1pVM2RsWkdKaGJtc2dRMEVnZGpFZ1ptOXlJRUpoYm10SlJEQWVGdzB4TWpFeU1UTXdPVEU0TURGYUZ3MHpOREV5TURFd09URTRNREZhTUcweEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeExEQXFCZ05WQkFNTUkxTjNaV1JpWVc1cklFTjFjM1J2YldWeUlFTkJNeUIyTVNCbWIzSWdRbUZ1YTBsRU1JSUNJakFOQmdrcWhraUc5dzBCQVFFRkFBT0NBZzhBTUlJQ0NnS0NBZ0VBeFhRWnZmMy9nVWRJT05kZkRRdUIxcDRGMHlTcTJKTlZzcy9NVk1WNmpxdHJpOGwzQXlMLzFtQTRXUmxlTjd0a2NrRm9UaWtNWUphNzZnbHVMUmZmM0g2Q0NOSjhYV3hZaHlsWWc4c3dBdGdxTHdmNy9LNG9QekRrcjRPUEhZcGh3ME43bm11MmxoQlJBd25Xdmg2bmF3blpKOEpKdVV6WnN1cUFVZlIyaVRGZTR1UkpKZlkzdm5tMHRRWUF1TnJTa2JqU1FlWW9tejd4RXFKMzJvQ0U2bjhURnVEeDN0TDNFTEhNWDE5aG5PK2trcjFVWWRsUUhrTC9zNEhyNmhRbVA0L2dSd24xdENzeGdXOHhqNmEyZmtDcUN1RG9YaytlNmNuemc5SlZCWVIwVXhkdi9wczNtOGU4RlRLSG9oRzhHWW01bkFBMXp2WEYrbWc5bWxnWEhwYTZBWWVjdithTWxidjFrcDRnOGtzUzMwQVVjVWhuTVdML2J2eTQxTXNDT1NHdHZPZi9kVTlQa1JxOXBxbm9kRXk5OTFNS01xTFN2cFhxQWp3ZHY2ek5OaFRIWFB1S2lPOXk1bkx2UFFudGFKRnYvZWllTVFMdlRNTUpHN1NPWWlzR0JRMm0vMmEzZUlyRW1oV3dmNmN3RDJ0VUhjR084Q3pFc05nZUY1M3B4Z05zTDVxTlI4Wkw1ZnlRVXk3VWdnMGxUaEpBZFlpMno3bjF5SHRvRmdUSTdjNlgyMmVubFNqMDh4eVJudGd5M040Z0E4VUN3NUg3RFBmYkNlT2tBLzhhcVc1a3IyaEI5QXhjNVhSaUZ0ZU5sbFRwL2E1THV6aXBKOUs0SUJSRU40Nm5WKzNWSEpZSllBcjBtczJuVXZ3OFpnVk9CS0VOVURYRytaN0xyK2tDQXdFQUFhTjRNSFl3SFFZRFZSME9CQllFRkhla0NOYXV2WFFqK0FQRDE5bGVhUGdnYmNJeU1BOEdBMVVkRXdFQi93UUZNQU1CQWY4d0h3WURWUjBqQkJnd0ZvQVVlRDFCS0dNNDE3S0ZScmpZK2h6STVLVGQyc013RXdZRFZSMGdCQXd3Q2pBSUJnWXFoWEJPQVFVd0RnWURWUjBQQVFIL0JBUURBZ0VHTUEwR0NTcUdTSWIzRFFFQkRRVUFBNElDQVFCTFlSWkEyMDJscmZYd1RUSFdvT3o3WnhUaWF2U0kyM2FSWUVnN3A3WDNEb0hXbUI0TkxndHU4d1VCcGQ5UWZCdzZkYzc3dWU3WUJINFBHa2w1akZRNzYwTEs0Q29RNkJpWUdObFFIQXVIWS92cGMxYnVBcjdWZG5EU2FlM0htTTYzZ2pWSkdLK0tRR2QwUEhxTzZ2WDFoRFB4MFJ0V21mNU9qQVBDTzAzQ3B2RTVmNXZtZVYxYzF0WVU4VzRqcVZOMTNzaWZVa0xIbTViSlB5Y3Azc0tFdDNJWjFOS1c2ZHhuazlYRkxhZHVrRjRKQzhWelozak9xMEZFRU5EVkdYZkZGbjJQd2NueXloNzlIazB3UjhxT1M5WlI4YThRTS8wODJKN2c2SGNCYm5CVjBhbWFLdUpjcUpUMWw5KytIOWZOYU9oa2hHclhsVVN6dm01ZzVSYmNXUVI4K1JORjM3c3hPMDdxcWlTbmUzVTJVbWtlWjlsWDJLYnhoTm1KWjIrWGZpTEczN2FSVGxPTk1FcXhzemRDdGtod0pTZlJxU2tlK09NcEJ1TGZpcWpNTXBwQlVCQ3VEUVBlUStoTHJSMGh3L3V2aW5NNzYrVDNNMFkyK1QzS1JsK1RYb044Z3R2MG1NT2VXcTlMVEh2b2xnZTJFVDIrcTN0cEpNQWRGR3E1YnNCRzl3SENhaDZZZGpISUxIVGRNU09IYmNNZ1BDQjNqNUJCbnRRTDdyc2pwY0R6YURFT1BuakZiVnBiMWI1M1U1RE1vdmdQdVozODY4UEhpaEdEakMrMmNQZjlpa1Z5N3ZhYmk2LzFGU28zMWgyV0xVZjRhdStPZFI3dStxdmVGY0FHeUxjQVQyd3FyeXRQNUZaSkJGakNvTjhXMmFVUWIrOEszNS9SVkE9PTwvWDUwOUNlcnRpZmljYXRlPjxYNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+TUlJRndEQ0NBNmlnQXdJQkFnSUlBN3NMUVRFaHp1b3dEUVlKS29aSWh2Y05BUUVOQlFBd1l6RWtNQ0lHQTFVRUNnd2JSbWx1WVc1emFXVnNiQ0JKUkMxVVpXdHVhV3NnUWtsRUlFRkNNUjh3SFFZRFZRUUxEQlpDWVc1clNVUWdUV1Z0WW1WeUlFSmhibXR6SUVOQk1Sb3dHQVlEVlFRRERCRkNZVzVyU1VRZ1VtOXZkQ0JEUVNCMk1UQWVGdzB4TWpFeU1EY3hNak15TXpaYUZ3MHpOREV5TXpFeE1qTXlNelphTUdNeEN6QUpCZ05WQkFZVEFsTkZNUnN3R1FZRFZRUUtEQkpUZDJWa1ltRnVheUJCUWlBb2NIVmliQ2t4RXpBUkJnTlZCQVVUQ2pVd01qQXhOemMzTlRNeElqQWdCZ05WQkFNTUdWTjNaV1JpWVc1cklFTkJJSFl4SUdadmNpQkNZVzVyU1VRd2dnSWlNQTBHQ1NxR1NJYjNEUUVCQVFVQUE0SUNEd0F3Z2dJS0FvSUNBUURhblNlK2JySnIya3YvdXBmVlE3ZXBHeUFCWDE3amNTeWRiaFlWUVhhR3NORmI4MUZCSithcHhVOS8xYUpZY0IrSGlERDFyejJIdHBSWkV6TGxUckI1QnkrOWxBZmFLMWR3aWRQZ1M0TFpyc1AvdGR2U1MyNXJHQW1zQTNIaXVYMlFKSVA4emowa0gzTFgzN2ZnZGQzMzh4cHhWZW5wSFVxNURtclFPK2RmTk9CU1FHU0RKTVJwanFOeEU1WXlkZERZSnBVYzEweVhaNm1iRHhCb2hoSFl5ZHVRS1YxWU16VHBwd0xtYVRLQVV1RzlwM0pnZkdmVXlDei9nc1RGVm9hNWxWVVRHVFF6TEk4ZUVYN0dhZWlnWHdSVXNHTHBhS1FRK2w1NndhZ3JPS3NTcVloM1NiVkUrTVNrMnAzMk5sZTFoai9YWUVDdFVNeG5WV1drcFFRRDlkY1RaeE1YRks3NzB3YWo3K2tBYktQMmo2aVAzYUhpbVpxanBFa1EyTEJXVzlSK1ZLdUFDbUpmVFcvbnBaazJWekl4REhDQ0hxOHQxY3d1VFRTMHZnTG9GZ1hJcGh5aFdJY1FlVDZhTE5tVDBlUEJIY2NwTXVSNlBvR3hIZVcxUzRMU09BeEZBMEMyS0M2enlJUXYyMFdQcHRUb2MzZURVOTI2N3hKTTVNTzgxRnB3dUU2YmdSTGc1L3p1NWp4ZWYvQ01KZlJjNzljUkhoV01YVnZGbUZORUZ1TGRXaVV3dkJaalFvcHJ5aStvS3Z4TzJ4NFN5Ujk5RXBJRVprZWYxeTJLWmdxKzhQWVkyWS9NMndrVVkrSEp3emh3dWV6bnZ6cjJOSVdZMmZzUzlwenZBRG9mRXczU3hkc2VNdjZIT2wxcll0VjQ1UmtxRXkxbnNGaldMUUlEQVFBQm8zZ3dkakFkQmdOVkhRNEVGZ1FVZUQxQktHTTQxN0tGUnJqWStoekk1S1RkMnNNd0R3WURWUjBUQVFIL0JBVXdBd0VCL3pBZkJnTlZIU01FR0RBV2dCUm5pcnF5NmtnY2V2VTdhRGNuY2dicmtXUExVekFUQmdOVkhTQUVEREFLTUFnR0JpcUZjRTRCQVRBT0JnTlZIUThCQWY4RUJBTUNBUVl3RFFZSktvWklodmNOQVFFTkJRQURnZ0lCQUFZM2M2b0RkL1F1RGpjUEFtay9oeHQ4ZVl5TUV6Z1M0TVVCREZBRWFJTTQ2NTdFS0VwMHhVNkp4SUZwb0Y1L1JkeVcvL2p2VmlxQTNyYlVXWW5vQUN6MDlvaUNRZ2puYVpKZ0hET1ErdDZnK2tWMlZuRUpHR28vVUQ2eGNuSkNGbWRrRUt3eGc0bmova2IxVlJ0UGpaaXdBS28xYVIxQ2pWU2k5S0VBVWluUXpXM0hNbnhDWDlzYzlaaTh4RWZyQlNWa2gyaFU2WUozaU1iOFVUR1d1RzIyRFJCeWQzNFNNQ0kyY1FPWVhWejJNZDVqekt3TU1yS1hpakJYSG1NU1RoRmxQbkdjUnZocUN2MzI3V2sxU1hQTzV6MmtaSkVINTd0VE1qNkUwMUhhRmdDc2dhanphTm5aOGpBRTRKTUhxbGVBMlZXY0hBWGo4bXJISEdVVmxMejdXNlJHQXh5c3BPQ3h0SnhJMUFRTUlQWGRoWkJCMXg0cG9pR3VEVjhNSTdDRmd3YW5kKzFsbW03a21qZ1luUFJLTnVHS081Q3RPRmZ2bDY1M2FrdEVjVWJSU2l3OS91ZW1vNU5JNFBYNHNXelVtMy9hRG9rU09HYVRmUk84cGJtak5CU2ltV0UyNDVENC9Hc0NyR3VQNkUyTXZrVWl4U09BVHh4N2Nhc1Bxa2xsVk82enlMUldyUzd6aEF4UW94UjhOcUNuUlFvVW9hOTNPNXRnc2kxQmNTZW5ocnRTYUNpM2Z2Vm1ZKzZWSE5iOEhRaS9sR256VHRYM2dWSXVESHFXL2oycTlrMkt0OGp5cXh1SFBJRytJcWxsczJsU2FHcDBPcDNLWFFZY2I4YisxTWdHdE1oZXpzcmpaTkZMRHF2aEpBSjJ6VjFybGd1UzlXQldwK3FXPC9YNTA5Q2VydGlmaWNhdGU+PC9YNTA5RGF0YT48L0tleUluZm8+PE9iamVjdD48YmFua0lkU2lnbmVkRGF0YSB4bWxucz0iaHR0cDovL3d3dy5iYW5raWQuY29tL3NpZ25hdHVyZS92MS4wLjAvdHlwZXMiIElkPSJiaWRTaWduZWREYXRhIj48dXNyVmlzaWJsZURhdGEgY2hhcnNldD0iVVRGLTgiIHZpc2libGU9Ind5c2l3eXMiPkNpQWdJQ0JJdzZSeWJXVmtJSE5wWjI1bGNtRnlJR1IxSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRNklDY3lNVEV5SU1PRlVpQk5hWFIwSUdaaFpHUmxjbUpoY200dWNHUm1KeTRnUjJWdWIyMGdZWFIwSUhOcmNtbDJZU0IxYm1SbGNpQnRaV1FLSUNBZ0lHUnBiaUJsTFd4bFoybDBhVzFoZEdsdmJpQm5iMlJydzZSdWJtVnlJRzlqYUNCbXc3WnlZbWx1WkdWeUlHUjFJR1JwWnlCMGFXeHNJSFpwYkd4cmIzSmxiaUJwSUdSdmEzVnRaVzUwWlhRdUNpQWdJQ0JUYVdkdVlYUjFjbVZ1SUhKbFoybHpkSEpsY21GeklHRjJJR1V0YzJsbmJtVnlhVzVuYzNScXc2UnVjM1JsYmlCV1pYSnBabWxsWkNCdlkyZ2daVzRnWW1WcmNzT2tablJsYkhObENpQWdJQ0J6YTJsamEyRnpJSFJwYkd3Z1pHbHVJR1V0Y0c5emRDNEtJQ0E9PC91c3JWaXNpYmxlRGF0YT48dXNyTm9uVmlzaWJsZURhdGE+SldFbW5xa3lPUzZPWFlseVJTVURHemtUcHh1aTJHNjJOT2FBdzVFNktDQT08L3Vzck5vblZpc2libGVEYXRhPjxzcnZJbmZvPjxuYW1lPlkyNDlWbVZ5YVdacFpXUWdSMnh2WW1Gc0lFRkNMRzVoYldVOVZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQ0xITmxjbWxoYkU1MWJXSmxjajAxTlRZNE9ETXhNak16TEc4OVUzWmxibk5yWVNCSVlXNWtaV3h6WW1GdWEyVnVJRUZDSUNod2RXSnNLU3hqUFZORjwvbmFtZT48bm9uY2U+bkxzb21EQW5VeUxZaFlhWExoeVJZV2VNeWlrPTwvbm9uY2U+PGRpc3BsYXlOYW1lPlZtVnlhV1pwWldRZ1IyeHZZbUZzSUVGQzwvZGlzcGxheU5hbWU+PC9zcnZJbmZvPjxjbGllbnRJbmZvPjxmdW5jSWQ+U2lnbmluZzwvZnVuY0lkPjx2ZXJzaW9uPk55NHlOeTR3PC92ZXJzaW9uPjxlbnY+PGFpPjx0eXBlPlNVOVQ8L3R5cGU+PGRldmljZUluZm8+TVRVdU13PT08L2RldmljZUluZm8+PHVoaT5uVmpJYTR3OThDT2QveC80bXJ3L3pJRVJLbkE9PC91aGk+PGZzaWI+MDwvZnNpYj48dXRiPmNzMTwvdXRiPjxyZXF1aXJlbWVudD48Y29uZGl0aW9uPjx0eXBlPkNlcnRpZmljYXRlUG9saWNpZXM8L3R5cGU+PHZhbHVlPjEuMi43NTIuNzguMS41PC92YWx1ZT48L2NvbmRpdGlvbj48L3JlcXVpcmVtZW50Pjx1YXV0aD5wdzwvdWF1dGg+PHRva2VuPmF1dG8tc3RhcnQtdG9rZW48L3Rva2VuPjwvYWk+PC9lbnY+PC9jbGllbnRJbmZvPjwvYmFua0lkU2lnbmVkRGF0YT48L09iamVjdD48L1NpZ25hdHVyZT4=
      
       /envelopes/r14zQPZwq/recipients/SkpUQPWv9
       CRISTINA VERONICA
       GUSTAFSSON
       veronicaxell@gmail.com
       198606177486
       1986/06/17
       88.206.240.73
     
    
     198606177486
     2022-05-18T04:19:27.085Z
   
    
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/SkpUQPWv9
     CRISTINA VERONICA
     GUSTAFSSON
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-18T07:04:12.665Z
    B1yUQPbvq
    
     
      Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36
      85.230.146.187
    
     B1yUQPbvq
     2022-05-18T07:04:12.648Z
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/B1yUQPbvq
     /envelopes/r14zQPZwq
   
    
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/B1yUQPbvq
     Hugo
     Moreno
     85.230.146.187
   
  
   
    signature.created
    2022-05-18T07:06:57.285Z
    rkHzmPbPc.587995fd-8536-4567-b55a-4278d8d0086e
    
     rkHzmPbPc.587995fd-8536-4567-b55a-4278d8d0086e
     /envelopes/r14zQPZwq/documents/rkHzmPbPc/signatures/rkHzmPbPc.587995fd-8536-4567-b55a-4278d8d0086e
     /envelopes/r14zQPZwq/documents/rkHzmPbPc
     
      /envelopes/r14zQPZwq/recipients/B1yUQPbvq
      HUGO
      MORENO RODAS
      1969/12/06
      196912065312
    
     signed
     bankid-se
     HUGO
     MORENO RODAS
     1969/12/06
     85.230.146.187
     
      rkHzmPbPc
      f7f03873-a672-4ed5-b290-dd8e469e3a4a
      true
      2022-05-18T07:06:56.723Z
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       /envelopes/r14zQPZwq/recipients/B1yUQPbvq
       HUGO
       MORENO RODAS
       hmr@bredband.net
       196912065312
       1969/12/06
       85.230.146.187
     
    
     196912065312
     2022-05-18T07:06:56.723Z
   
    
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/B1yUQPbvq
     HUGO
     MORENO RODAS
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-18T07:11:03.809Z
    rySN7vZvc
    
     
      Mozilla/5.0 (Linux; Android 12; SM-N986B Build/SP1A.210812.016; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/101.0.4951.61 Mobile Safari/537.36 EdgW/1.0
      85.230.146.187
      2022-05-18T07:11:03.676Z
    
     rySN7vZvc
     2022-05-18T07:11:03.676Z
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/rySN7vZvc
     /envelopes/r14zQPZwq
   
    
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/rySN7vZvc
     Christina
     Axell
     85.230.146.187
   
  
   
    signature.created
    2022-05-18T07:11:35.626Z
    rkHzmPbPc.f30c30ad-7cdd-4283-ab29-e65bdefb0de3
    
     rkHzmPbPc.f30c30ad-7cdd-4283-ab29-e65bdefb0de3
     /envelopes/r14zQPZwq/documents/rkHzmPbPc/signatures/rkHzmPbPc.f30c30ad-7cdd-4283-ab29-e65bdefb0de3
     /envelopes/r14zQPZwq/documents/rkHzmPbPc
     
      /envelopes/r14zQPZwq/recipients/rySN7vZvc
      CRISTINA
      AXELL
      1974/12/17
      197412179322
    
     signed
     bankid-se
     CRISTINA
     AXELL
     1974/12/17
     85.230.146.187
     
      rkHzmPbPc
      cfd315f7-a3e6-4106-a650-db0ae400f813
      true
      2022-05-18T07:11:34.846Z
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       /envelopes/r14zQPZwq/recipients/rySN7vZvc
       CRISTINA
       AXELL
       cristinaaxell@hotmail.com
       197412179322
       1974/12/17
       85.230.146.187
     
    
     197412179322
     2022-05-18T07:11:34.846Z
   
    
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/rySN7vZvc
     CRISTINA
     AXELL
   
  
   
    recipient.envelope.opened
    2022-05-19T11:06:18.343Z
    SkwDQDZP5
    
     
      Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/101.0.4951.54 Safari/537.36 Edg/101.0.1210.39
      92.42.77.38
      2022-05-19T11:06:18.305Z
    
     SkwDQDZP5
     2022-05-19T11:06:18.305Z
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/SkwDQDZP5
     /envelopes/r14zQPZwq
   
    
     /envelopes/r14zQPZwq/recipients/SkwDQDZP5
     Markus
     Björndahl
     92.42.77.38
   
  
   
    signature.created
    2022-05-19T11:07:03.423Z
    rkHzmPbPc.f29a77e8-c2de-483e-94f9-2ddbfa4be059
    
     rkHzmPbPc.f29a77e8-c2de-483e-94f9-2ddbfa4be059
     /envelopes/r14zQPZwq/documents/rkHzmPbPc/signatures/rkHzmPbPc.f29a77e8-c2de-483e-94f9-2ddbfa4be059
     /envelopes/r14zQPZwq/documents/rkHzmPbPc
     
      /envelopes/r14zQPZwq/recipients/SkwDQDZP5
      MARKUS
      BJÖRNDAHL
      1977/04/02
      197704025613
    
     signed
     bankid-se
     MARKUS
     BJÖRNDAHL
     1977/04/02
     92.42.77.38
     
      rkHzmPbPc
      9ac7693f-097e-48fb-8f19-812feb169396
      true
      2022-05-19T11:07:02.752Z
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