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Stiftelsen Spinalis

Stiftelsen Spinalis (802016-8285) har till ändamål att främja och 
stödja forskning, behandlingsutveckling och rehabilitering av 
skador på centrala nervsystemet, främst ryggmärgsskador.

Spinalis Produktion AB

Spinalis Produktion AB (556507-5859) är ett av Stiftelsen Spinalis 
100% ägt aktiebolag vars verksamhet består i bedriva forskning, 
utveckling, konsultation och medieproduktion inom medicin 
och rehabilitering samt marknadsföring av stiftelsen Spinalis. 

Caroline Montgomerys Stiftelse

Caroline Montgomerys Stiftelse (802479-5026) är en till Stiftelsen 
Spinalis anknuten stiftelse vars avkastning ska användas till 
stipendier för ryggmärgsbråckskadade barn och ungdomar  för 
främjande av deras vård och utbildning.

Stiftelsen Spinalis

Spinalis Produktion AB

Caroline Montgomerys Stiftelse
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Spinalis historia

Spinalis historia börjar 1984 då Claes Hultling dök på 
en sten, bröt nacken och blev förlamad från bröstet 
och ned. Före olyckan arbetade Claes Hultling som 
narkosläkare på Karolinska Universitets sjukhuset 
i Solna. Det blev dessvärre svårt för honom att 
fortsätta arbeta som narkos läkare. Men samtidigt 
efterfrågas hans livskunskaper och tjänster av 
andra olycksdrabbade personer med ryggmärgs-
skada. Claes Hultling bestämde sig för att viga sitt 
liv åt forskning och rehabiliteringsmedicin för 
ryggmärgsskadade personer. 

Tillsammans med kollegan och vännen Richard 

Levi åkte han till USA och till Australien för att 
lära sig mer om hur man rehabiliterar personer 
som drabbats av en ryggmärgsskada. När de kom 
tillbaka bestämde de sig för att starta ett rygg-
märgsskadecenter i Stockholm.  

Tack vare en insamling i Globen i samband med 
ishockey-vm och en privat donation kunde stift-
elsen Spinalis grundas 1992. Att främja forskning 
och behandlingsutveckling för ryggmärgsskadade 
har varit stiftelsens ändamål sedan start. Snart 
växer också Spinaliskliniken fram, en specialist-
klinik för ryggmärgsskadade.

Under ett antal år var Spinaliskliniken lokaliserad i 
Solberga i södra Stockholm, men 1997 togs kliniken 

in under Karolinska Universitetssjukhusets vingar 
och flyttade till Norrbacka-Eugenia området. 
Under dessa år första producerade Spinalis en rad 
doktorsavhandlingar på ämnen som epidemiologi, 
sexologi, infertilitet, spasticitet, neurourologi, smärta 
och hälsoekonomi. År 2003 var det dags för flytt 
igen, denna gång till dåvarande Frösunda Centers 
lokaler i Hagaparken i Solna. Spinaliskliniken är 
sedan 2009 en del av Rehab Stations verksamhet. 
Stiftelsen Spinalis har dock fortsatt arbetet med 
främja forskning och behandlingsutveckling samt 
att bedriva påverkansarbete för att centralisera 
ryggmärgsskadevården i Sverige, något som nu 
äntligen ser ut att bli verklighet. 

De senaste 10 åren har stiftelsen Spinalis även star-
tat och drivit ryggmärgsskadekliniker i Botswana 
och Namibia och varit engagerade i Indien. Spinalis 
har också framgångsrikt drivit ett stort antal arvs-
fondsprojekt som t.ex. Spinalistips, Mamma Pappa 
Lam och Ryggmärgsskada.se. 

Målet för all verksamhet har varit att skapa för-
utsättningar för personer som brutit nacken eller 
ryggen att leva så bra och självständiga liv som 
möjligt. Stiftelsen Spinalis är efter 30 år verksamhet 
fortfarande Nordens ledande stiftelse vad det gäller 
forskning och behandlingsutveckling inom rygg-
märgsskadeområdet.
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Styrelsemedlemmar

Claes Sjöblom Fredrik von KieseritzkyClaes Hultling Erika Nilsson Ivar Dehnisch Ellström

VD Styrelseledamot

..................................
Född: 1953

Bor: Mosebacke, Stockholm

Familj: Hustrun Barbro och 
vuxne sonen Emil.

Sysselsättning: Legitimerad
läkare, med Dr. professor samt
VD för Stiftelsen Spinalis.

Intressen: Mat, språk, familj, 
segling och skidåkning.
..................................

Styrelseordförande

..................................
Född: 1960

Bor: Nacka

Familj: Marianne och fyra 
barn

Sysselsättning: COO på Certe 
Revision AB, samt styrelse-
uppdrag.

Intressen:  Familj, skärgård 
och natur samt mat och vin. 
Dessutom är näringslivs frågor, 
politik och aktiemarknad 
områden som intresserar mig 
mycket.
..................................

Styrelseledamot

..................................
Född: 1970

Bor: Ekerö

Familj: Två barn

Sysselsättning: Projekt-
samordnare

Intressen: Familj, mat - 
lagning, samhällsfrågor,
odling, resor och språk.
..................................

Styrelseledamot

..................................
Född: 1975 i Stockholm

Bor: Vasastan, Stockholm

Familj: Gift med Johanna, 
läkare, och har tre barn.

Sysselsättning: Docent i  
organisk kemi. Forskar på 
neurodegenerativa
sjukdomar och smärta, och
nya läkemedel och terapier
mot dessa.

Intressen: medicinhistoria, 
teoretisk filosofi och livets 
stora frågor.
..................................

Styrelseledamot

..................................
Född: 1984

Bor: Nytorget, Stockholm

Familj: Fru, två barn och Tör-
ley (huspudeln)

Sysselsättning: Med Dr. 
molekylär neurobiologi inom
regeneration (läkning) av
ryggmärg och transplantations-
studier av artificiella material 
belagda med stamceller.
Läkarstuderande.

Intressen: Människor, resor, 
nya kulturer, gamla kulturer, 
mat, vin, problemlösning.
..................................
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Förvaltningsberättelse
Skrivet av Claes Hultling & Erika Nilsson.

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att främja forskning och 
behandlingsutveckling för i första hand rygg-
märgsskadade. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER RÄKENSKAPSÅRET

Under 2019 har Stiftelsen Spinalis inrättat sig i nya 
och ändamålsenliga kontorslokaler. Gräns snittet 
mellan Stiftelsen Spinalis och Rehab Station/ 
Spinaliskliniken har förtätats och samarbetet har 
präglats av ett ömsesidigt utbyte av tjänster.  
 
Nedan följer ett urval av den verksamhet som 
Spinalis bedrivit under 2019. 

ARBETE MED HÖGSPECIALISERAD VÅRD

Nora Sandholdt och Claes Hultling har varit del- 
aktiga i projektet kring Nationellt högspecialiserad 
vård (nhv) genom representation i sakkunnig-
gruppen. Detta har varit en av huvuduppgifterna 
för Stiftelsen Spinalis under 30 år och därför 
kom beskedet att Socialstyrelsen nu beslutat att 
ryggmärgsskadevård ska bedrivas på fyra enheter 
i Sverige som en befrielse. Stiftelsen hade dock 
gärna sett att det var färre än fyra. Nivåstruk-

tureringsarbetet har sedan fortsatt tillsammans 
med representanter för Karolinska Sjukhuset 
och regionen för att kunna ansöka om Nationellt 
högspecialiserad vård. 

FORSKNING OCH DOKTORANDARBETE

Molly Petersson, läkarstudent på Karolinska  
Institutet genomförde under våren 2019 ett arbete 
i Stiftelsen Spinalis regi där hon inventerade samt-
liga barn födda av ryggmärgsskadad mor i Sverige. 
Detta renderade så småningom till en prisbelönt 
poster både på NoSCoS-konferensen i Köpen-
hamn i september samt under ISCoS-konferensen 
i Nice i november. 

Tre läkarstuderande; Kristoffer Jakobsson, Gustav 

Hernvald och August Törning for i augusti till 
Melbourne i Victoria i Australien för att genom-
föra var sitt termin 8-arbete − i Spinalis anda. Dr 

Marnie Greco från Australien var utomordentligt 
instrumentell i att tillskapa t8-projekt för dessa 
studenter, och har också initierat samarbete med 
fysioterapeut Ellen Andreasson vad avser en studie 
om sömn- apné hos tetraplegiker. 

Arbetet med att stötta Martina Bendt i doktorand- 
arbete som fortskrider sker planenligt. Även Hanna 

Gabrielsson arbetar vidare med sitt doktorand-
arbete och förväntas disputera hösten 2020.  

Under 2019 så disputerade två av Spinalis-  
klinikens medarbetare; Lisa Holmlund med en av-
handling om arbetsåtergång och Tobias Holmlund 

med en avhandling på temat fysisk aktivitet och 
energikonsumtion hos ryggmärgsskadade med 
olika nivåer/utbredning.  

Fredrik von Kieseritzky och Claes Hultling har 
fortsatt att driva cannabisprojektet och besökt 
Bedrocan och även haft besök därifrån på Spinalis. 

Small at birth but remarkable catch up 
Follow up on infants born to mothers with spinal cord injury

Conclusions:

To our knowledge, this is the first long-term study to 
investigate physical development during the first six 
months of life in term infants born to mothers with SCI. 

The infants were significantly smaller at birth compared 
to the reference population. If this has any implications on 
long term health is not known. The current data set is too 
small to identify possible background factors. 

Elective cesarean section was performed in 48% of all 
cases and we speculate that this may be due to lack of 
knowledge in obstetric management since SCI care in 
Sweden is not centralized.  

The majority of women, regardless of injury level, breast-
feed their infants to some extent. Our data suggests that 
women with injuries at or above Th6 breastfeed for a 
shorter duration which is in line with previous research 
regarding breastfeeding with SCI. 

Further studies are warranted to corroborate these findings 
and elucidate possible reasons.

Introduction 

Pregnancy, delivery and parenthood in women with SCI is possible 
but do present unique challenges for both mother, infant and 
healthcare providers. Knowledge gaps and limited experience exist 
in many areas of obstetrical, postnatal development and pediatric 
management in this group.  

Aim

To study neonatal outcomes, growth development and duration of 
breastfeeding during the first six months of life in infants born to 
mothers with SCI. 

Materials and methods

We performed a retrospective, population-based cohort study based on 
medical records. Mothers and infants were recruited from the Spinalis 
Foundation’s networks. The Swedish nationally adopted growth-chart 
for newborn males and females respectively was used as reference. 

Inclusion criteria: Mothers with acquired SCI who gave birth in 
Sweden and whose children underwent the routine health assessments. 

Exclusion criteria: Mothers with SCI during pregnancy, intrauterine 
fetal death, congenital spinal cord injury. 

Mothers who met the inclusion criteria and participated in the study 
submitted questionnaires regarding SCI level and completeness. 

Results

67 delivery records and 32 medical records from child health care 
centers were collected and analyzed. 12 infants (18%) were born 
preterm, birth years ranged from 1976 to 2018 and the material 

covered the entire nation. 

In our group of term infants (n=54), four infants (7%) had an 
Apgar score of <7 at 1 minute post partum, 1 infant at 5 minutes 
and none at 10 minutes. Nine infants (16%) were admitted to the 
NICU post-partum. 

Table 1. Neonatal outcomes 

Term infants of both sexes with SCI mothers were significantly 
smaller at birth regarding both height and weight, compared to 
the reference cohort. However, the infants had a full catch up re-
garding these parameters within three months when no difference 
was observed. 
In the entire group (all births included), there was no difference 
in time spent fully or partially breastfeeding between the higher-  
(SCI at or above Th6) and lower lesion (SCI below Th6) group. 
However, the higher-lesion group had a shorter overall duration of 

breastfeeding compared to the lower-lesion group.

M. Petersson, C. Lindgren, C. Hultling

◉

◉

◉

◉

◉

1 min 
(N = 51)

5 min 
(N = 50)

10 min 
(N = 31)

Apgar-score < 7 4 1 0
Apgar-score > 7 47 49 31

Total
(N = 53)

Injury at or above Th6 
(N = 18)

Injury below Th6 
(N = 35)

Yes (%) No (%) Yes (%) No (%) Yes (%) No (%)

NICU-admittance 9 (17) 44 (83) 3 (17) 15 (83) 6 (17) 29 (83)

Karolinska Institutet 

Molly Petersson

Photo: Claudio Bresciani

Molly Peterssons 
poster.
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Ett antal patienter har kommit att utgöra en pilot- 
kohort och under senhösten fattades beslutet att 
tills vidare sätta forskningsprojektet cannabis på 
“hold”. Skälet är att den beredningsform som finns 
tillgänglig nu, cannabis i förångad form, inte är 
optimal. 

DELTAGANDE I KONFERENSER

I februari genomfördes en resa med Nora Sand- 

holdt, Ellen Andreasson, Claes Hultling och Molly 

Petersson till Vancouver för deltagande i en inter- 
nationell konferens om autonoma nervsystemet. 
Resan innehöll också ett seminarium i Birming- 
ham, Alabama, på University of Alabama. 

Erika Nilsson och Claes Hultling deltog i april 2019 i 
en konferens i Umeå som handlade om livskvalitet 
för ryggmärgsskadade.  

Stiftelsen Spinalis var väl representerad under 
ESCIF-symposiet i Göteborg och det renderade 
också att personer centralt placerade inom ESCIF 
sedermera kom till Spinalis i Solna och genom- 
förde ett seminarium och bidrog till att förtäta 
kontakterna ytterligare. Under invigningen av 
Kunskaps- centrum i Göteborg representerade 
Claes Hultling, Erika Nilsson, Nora Sandholdt  
Spinalis och regionen.  

Claes Hultling var keynote speaker på den årligen 
återkommande internationella kongressen om 
trycksår som avhölls i Göteborg under våren 2019.  
Claes Hultling har bidragit i en panel tillsammans 

med ett antal andra experter i samband med att 
Dagens Medicin hade en hearing om Nationellt 
högspecialiserad vård.  

Stiftelsen var även på plats i Almedalen och två 
seminarier genomfördes. Det ena handlade om 
ekso-skelettet och var mycket välbesökt, och det 
andra seminariet handlade om filosofi istället för 
kbt — även det seminariet var mycket väl upp- 
skattat.  

I september avhölls NoSCoS i Köpenhamn och 
sammanlagt 380 delegater kunde dela med sig av 
erfarenheter kring ryggmärgsskadevård. Under 
detta möte kunde Stiftelsen som sista program- 
punkt hälsa alla hjärtligt välkomna till NoSCoS- 
-mötet 2021 som går av stapeln i Frösundavik och 
delvis i våra lokaler september 2021.  

I november 2019 var sex personer från Stiftelsen i 
Nice för att närvara vid ISCoS-mötet. Claes Hultling 

hade fått det ärofyllda uppdraget att genomföra The 
Guttman Lecture, som var den första stora key- 
noten. Den emottogs med stående ovationer.  

FÖRELÄSNINGAR PÅ UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR

Claes Hultling har föreläst både för läkarstudenter 
i Stockholm och Uppsala, samt också internt på 
Karolinska Universitetssjukhuset.  

Erika Nilsson har föreläst vid ett antal tillfällen för 
studenter på Arbetsterapeutbildningen på Karo-
linska Institutet Huddinge. Stiftelsen har dessutom 
föreläst på at-forum både för Västra Götaland och 
för Region Stor-Stockholm.  

I januari installerades Claes Hultling som professor 
vid Sophiahemmets högskola och detta föranledde 
viss uppmärksamhet. 

GENOMFÖRDA AKTIVITETER OCH STÖRRE EVENEMANG

En mycket uppmärksammad fotoutställning där 
personer som lever med ryggmärgsbråck i foto-
form skildrat sin vardag genomfördes. Vernissagen 
skedde på Rehab Station/Spinalis i Frösundavik 
och utställningen gick sedan på turné. Speciellt 
uppmärksammades utställningen på Sunnaas 
sjukhus i Oslo där Sveriges ambassadör Krister 

Bringéus medverkade.

I juni genomfördes såsom traditionsenligt Hav & 
Hälsa i Saltsjöbaden där tio ryggmärgsskadade 
personer med hjälp av Stiftelsen Spinalis och ex- 
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terna donationer från Timmermansorden kunde 
genomföra ett synnerligen uppskattat och inne- 
hållsrikt seglarläger. 

Stiftelsen har genomfört fyra tjejträffar och totalt 
har över 70 stycken kvinnor med olika funk-
tions- nedsättning deltagit. Två stycken killträffar 
har genomförts under året. Dessutom har vi 
genomfört ett antal föräldra-barn träffar där 
föräldrar med funktionsnedsättning kunnat 
träffas.

Vi har även varit med och arrangerat fem stycken 
träffar för organisationen nakkad − för dig som 
lever med hög ryggmärgsskada och assistans.  

PROJEKT WWW.RYGGMÄRGSSKADA.SE

Inom ramen för arvsfondsprojektet Ryggmärgs- 
skada.se har en rad aktiviteter och föreläsningar 
arrangerats. Stiftelsen Spinalis har även vidare-
utvecklat webbplatsen, ryggmärgsskada.se. Den 
är mycket uppskattad och universitetssjukhusen 
tipsar nyskadade patienter om sidan. 

Projektgruppen har fortsatt att skapa en gedigen 
kunskapsbas på webbplatsen. Vi har tagit fram 
flera nya faktasidor i samarbete med expertis 

på respektive område. Exempel på sidor som är 
nyproducerade under 2019: Autonom dysreflexi, 
Benskörhet, Graviditet, Förlossning, Rehabilite-
ring, Förväntad funktion, Arbetsåtergång, Psykisk 
ohälsa, Andning & Yoga samt Träna säkert.  

Vi har även gjort ett stort och relativt kostsamt 
arbete med att modernisera sidan Spinalistips.  

I samarbete med universitetssjukhusen i Umeå, 
Stockholm och Linköping har vi under 2019 

anordnat kunskapsdagar om ryggmärgsskada som 
varit välbesökta. För ökad spridning över hela 
Sverige har Stiftelsen Spinalis i mån av möjlighet 
livesänt föreläsningar från dessa evenemang. 

Projektet har också sänt work-out anpassad 
till rullstolsanvändare tillsammans med Lovisa 

Söderberg. Detta blev väldigt lyckat och vi hade 
deltagare från hela landet som deltog. 
 
Vi har även haft ett aktivt samarbete med RG 
Aktiv Rehabilitering som varit medsökande i 
projektet. De har publicerat en rad av våra texter i 
sin tidning Kick. Vi har även varit på deras kurser 
och läger för nyskadade och informerat om Rygg-
märgsskada.se.  

INTERNATIONELLT ARBETE - SPINALIS I AFRIKA

Under sensommaren 2019 tillbringade en utvald 
kontingent om fem personer tid i Botswana, 
Namibia och Zambia. Arbetet kännetecknades av 
uttalade ambitioner att rädda klinikerna på Prin-
cess Marina Hospital i Gaborone och på Windhoek 

Central Hospital i Windhoek. Det finns en del 
tydliga ljuspunkter. I Lusaka bygger man nu ett 
nytt hus på University Teaching Hospitals område. 
Förhoppningen är att stiftelsen där får tillgång till 
en avdelning med ca 30 slutenvårdsplatser.  

SPINALIS MEDARBETARE

Personalsituationen under 2019 har varit i stort 
sett oförändrad. Nora Sandholdt avslutade dock 
sin tjänst under sommaren och har börjat arbeta 
med ryggmärgsskadefrågor i Linköping.

ÖVRIGA SAMARBETEN

Samarbetet med Permobil i Kista och arbetet kring 
Smartdriven har fortsatt. 

Samarbetet med Wellspect har fördjupats och hit- 
tat mer konkreta former, bl.a. kunde vi bidra med 
att upplåta personal och lokaler och statister till 
en fin reklamfilm som genomfördes i december. 
Stiftelsen Spinalis har ett fortsatt samarbete med 
Kompetenscentrum för ryggmärgsskador (kcrs).  

STYRELSEARBETE

Sammanlagt genomförde Stiftelsen Spinalis sju 
protokollförda styrelsesammanträden under 2019. 
Sammanfattningsvis har Stiftelsen Spinalis haft 
ett mycket aktivt år 2019. Det är också mycket 
glädjande att det äntligen kommit ett beslut om att 
centralisera ryggmärgsskadevården i Sverige, något 
Stiftelsen Spinalis arbetat för i 30 år.  

RYGG
MÄRGS  
SKADA

RYGG
MÄRGS  
SKADA
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EKONOMI

Värt att notera är att Stiftelsens soliditet aldrig har 
varit starkare än den 31 december 2019 då det 
samlade börsvärdet på Stiftelsens fondinvesteringar 
översteg 30 miljoner kronor. Trots detta så upp-
märksammar Stiftelsen det faktum att mer ordinära 
intäktsströmmar för 2020 inte identifierats och 
att fokus måste ligga på att säkerställa dessa för att 
inte utarma befintligt kapital i framtiden.
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Resultat- & balansräkning
Utdrag från Stiftelsen Spinalis kompletta årsredovisning, 

som går att beställa på info@spinalis.se

Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 1 943 887 1 789 967
Övriga rörelseintäkter 2 752 578 2 637 002

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 4 696 465 4 426 969

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -56 459 -107 196
Övriga externa kostnader -2 034 571 -1 610 622
Personalkostnader 2 -2 129 550 -2 801 548
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar -14 096 -

Summa rörelsekostnader -4 234 676 -4 519 366

Rörelseresultat 461 789 -92 397

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 134 162 131 512
Räntekostnader och liknande resultatposter -148 -203

Summa finansiella poster 134 014 131 309

Resultat efter finansiella poster 595 803 38 912

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 595 803 38 912

Skatter

Årets resultat 595 803 38 912

Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 324 220 -

Summa materiella anläggningstillgångar 324 220 -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 162 000 162 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 498 384 864 202
Andra långfristiga fordringar 800 800

Summa finansiella anläggningstillgångar 661 184 1 027 002

Summa anläggningstillgångar 985 404 1 027 002

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 86 746 111 989
Övriga fordringar 14 804 14 814
Fordringar hos koncernföretag 565 136 65 136
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 20 981 96 021

Summa kortfristiga fordringar 687 667 287 960

Kassa och bank
Kassa och bank 1 779 385 2 373 789

Summa kassa och bank 1 779 385 2 373 789

Summa omsättningstillgångar 2 467 052 2 661 749

SUMMA TILLGÅNGAR 3 452 456 3 688 751
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Resultat- & balansräkning
Utdrag från Spinalis produktion AB kompletta årsredovisning, 

som går att beställa på info@spinalis.se
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Nettoomsättning 577 485 455 274

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. 577 485 455 274

Rörelsekostnader
Råvaror och förnödenheter -329 105 -400 000
Handelsvaror -1 041 -1 840
Övriga externa kostnader -376 113 -39 577

Summa rörelsekostnader -706 259 -441 417

Rörelseresultat -128 774 13 857

Finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter -979 -

Summa finansiella poster -979 -

Resultat efter finansiella poster -129 753 13 857

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt -129 753 13 857

Skatter

Årets resultat -129 753 13 857

Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror 9 369 10 410

Summa varulager 9 369 10 410

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 1 822 003 1 813 120
Övriga fordringar 63 771 15 650

Summa kortfristiga fordringar 1 885 774 1 828 770

Kassa och bank
Kassa och bank 181 111 927 747

Summa kassa och bank 181 111 927 747

Summa omsättningstillgångar 2 076 254 2 766 927

SUMMA TILLGÅNGAR 2 076 254 2 766 927
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2019-01-01- 2018-01-01-

2019-12-31 2018-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m. - -

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader -273 571 -182 718
Personalkostnader -134 048 -131 420

Summa rörelsekostnader -407 619 -314 138

Rörelseresultat -407 619 -314 138

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 940 160 848 745
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 33 885 31 033

Summa finansiella poster 974 045 879 778

Resultat efter finansiella poster 566 426 565 640

Bokslutsdispositioner

Resultat före skatt 566 426 565 640

Skatter

Årets resultat 566 426 565 640

Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 564 206 19 654 996

Summa finansiella anläggningstillgångar 16 564 206 19 654 996

Summa anläggningstillgångar 16 564 206 19 654 996

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 37 623

Summa kortfristiga fordringar - 37 623

Kassa och bank
Kassa och bank 5 498 396 2 057 556

Summa kassa och bank 5 498 396 2 057 556

Summa omsättningstillgångar 5 498 396 2 095 179

SUMMA TILLGÅNGAR 22 062 602 21 750 175


