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FFöörrvvaallttnniinnggssbbeerräätttteellssee  
 

för verksamhetsåret 2021-06-01 – 2022-05-31 
 
 
 
 
Förord  
Under verksamhetsåret 2021-2022 har Sverige pendlat mellan restriktioner på grund av 
pandemin och full öppenhet. Precis när vi trodde att allt skulle öppna upp sig, stängdes 
åter samhället ner i december. Vi kan konstatera att Goda Nyheters verksamhet har 
påverkats av det osäkra läget, men att verksamheten tagit fart på allvar under våren med 
många församlingsbesök, kollekter, utdelningar och medlemsrekrytering. Målet för 
insamlingar till bibelmissionen har nåtts för första gången på flera år och antalet biblar, 
Nya testamenten och bibelmagasin som levererats från kansliet är betydligt högre än 
föregående år.  
 
Särskilda satsningar under året som kan nämnas är utdelning av Nya testamenten vid 
landets universitet och tryckning av ukrainska bibelmagasin till flyktingar från kriget. 
 
Även detta år hölls årskonferensen digitalt. Bara medverkande fanns på plats i 
Mellringekyrkan i Örebro 3 juli och resterande deltagare följde konferensens förmiddag på 
YouTube och årsmötet på Zoom. 
 
Parallellt med vår ordinarie verksamhet har bygget av nya kansli- och lagerlokaler pågått 
under året. En fastighet som är väl anpassad efter organisationens behov och kommer att 
vara ett nav i det långsiktiga bibelutdelningsarbetet i Sverige. Fastigheten är bekostad 
genom riktade gåvor, innan bygget påbörjades. Invigning är planerad till 1 juli under 
årskonferensen 2022. 
 
 
Information om verksamheten  
Organisationens syfte och ändamål 
”Goda Nyheter – för livet” är en ideell förening med medlemmar från alla evangeliska 
kyrkor och samfund. Föreningens främsta uppgift är att dela ut Guds Ord och vinna 
människor för Kristus. Det gör man genom: 
 

• egna arbetsinsatser och ekonomiskt stöd. 
• personligt vittnande 
• att dela ut och/eller placera Guds ord på hotell, sjukhus, fängelser, vårdhem, 

skolor, räddningstjänst, militär samt vid olika eventutdelningar som t.ex. mässor, 
marknader, utanför köpcentra eller secondhandbutiker. 

 
Främjande av ändamål 
Nya testamenten delas ut helt utan kostnad för mottagaren och allt arbete sker ideellt i 
lokala grupper i landet. Utgifterna för bibelutdelningen täcks av frivilliga gåvor, dels från 
lokala kyrkor och församlingar, dels från medlemmarna själva, understödjare m fl.  
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Utöver arbetet i Sverige engagerar sig Goda Nyheter i internationell bibelutdelning. Sedan 
föreningen lämnade The Gideons International (TGI) 2018, sker detta genom den 
kanadensiska organisationen ShareWord Global (SWG) som byggts upp av The Gideons in 
Canada efter att de lämnat TGI för elva år sedan. SWG är en växande organisation och har 
idag arbete i drygt ett 30-tal länder.  
 

 
Viktiga beslut 
Styrelsen har under året beslutat: 
 
att anta ett nytt verksamhetsprogram för Internationellt arbete och sammanfoga 
verksamhetsprogram Utdelning och Medlemsrekrytering till verksamhetsprogram 
Utdelning och Rekrytering. 
 
att ingå avtal med Arbetsgivaralliansen, arbetsgivarorganisationen för ideella och idéburna 
organisationer. 

att bredda användningen av våra biblar och bibelmagasin.  

- Blå Nya testamentet i fickformat (skol-NT) kan användas av medlemmar vid utdelning i 
utåtriktade event och aktiviteter, som komplement till bibelmagasinen. 

- Bibelmagasinet Light och bibelmagasin på utländska språk kan rekvireras kostnadsfritt av 
församlingar.  

 
Bibelutdelning 
Utdelningsarbetet under året har genomförts lokalt av föreningens grupper, som tidigare år. 
Bibelutdelningen har påverkats av pågående coronapandemi, men olika satsningar runt om i 
landet har gjorts för att komma igång igen vilket har gett goda resultat. 
 
I september gjordes en satsning på landets universitet/högskolor/folkhögskolor. 4 456 biblar 
delades ut vid 17 olika lärosäten. I Malmö gjordes en nationell satsning med fem 
församlingsbesök söndag 5 september kombinerat med universitetsutdelning måndag 6 
september där åtta personer deltog. 437 Nya testamenten delades ut. 
 
Erbjudande om helbiblar i klassuppsättning till landets skolor har fortsatt under året. Totalt har 
8 164 helbiblar överlämnats, 5 327 under innevarande verksamhetsår. 
 
Ett komplement till Goda Nyheters traditionella utdelningsområden är utdelning av bibelmagasin 
och Nya testamenten på torg, utanför köpcentra, secondhandbutiker mm. Ett antal utdelningar 
har skett runt om i landet i samband med kristna högtider som advent, påsk mm. Vissa i egen 
regi, andra i samarbete med lokala församlingar. 
 
I februari invaderade Ryssland Ukraina och Goda Nyheter förstod att en stor mängd flyktingar 
skulle komma till Sverige. Genom vår partner ShareWord Global gavs möjlighet att trycka 
bibelmagasinen Hope och Spark på ukrainska. Magasinen har kunnat rekvireras av församlingar 
och medlemmar som haft kontakt med flyktingar. Efterfrågan har varit stor och vid 
verksamhetsårets slut hade 19 383 bibelmagasin levererats. 
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Att mäta Goda Nyheters mål ”att vinna människor för Kristus” i siffror är egentligen inte möjligt. 
Det vi kan mäta är hur många skrifter som beställs från kansliet. Uttaget under året är: Nya 
testamenten 28 369, helbiblar 5 327 samt bibelmagasin 31 263, totalt 64 959 exemplar. Summan 
är betydligt högre än föregående år och även högre än året innan pandemin.  
 
Konferens  
Även detta år bedömdes pandemiläget vara för osäkert för att genomföra en fysisk konferens. 
Styrelsen beslutade därmed att åter igen hålla en digital endagskonferens med årsmöte. Den 
genomfördes 3 juli 2021. Förmiddagens konferensmöte sändes via YouTubekanalen 
”GodaNyheter för livet” och hade 383 visningar. Eftermiddagens årsmöte sändes via Zoom och 
hade 65 digitala enheter uppkopplade samt 20 personer fysiskt på plats. 
 
 
Finansiella instrument 
Goda Nyheter har som policy att sälja aktier och fondandelar som erhållits som gåva 
omedelbart och därmed inte bedriva placeringsverksamhet. 
 
 
Resultat och ställning 
Verksamhetsintäkter 
Föreningens totala verksamhetsintäkter är 7 049 917 kronor. Motsvarande belopp 
föregående år var 5 490 243 kr. Ökningen av verksamhetsintäkterna visar att vi nu är 
tillbaka på ungefär samma nivå som före pandemin. Föreningen arbetar efter den sedan 
många år använda principen att insamlingar till bibelkassan oavkortat går till 
bibeldistribution och att verksamheten bekostas av medlemsavgifter, riktade gåvor och 
insamlingar. 
 

Bibelmission 
Intäkterna till bibelmissionen är totalt 3 555 022 kronor. Utöver kostnaderna för vår 
nationella bibelutdelning har vi av dessa medel överfört 1 832 703 kronor till ShareWord 
Global avseende 20 000 helbiblar för utdelning i Indien, 20 000 helbiblar till Kina, 15 000 
Nya testamenten till Sydafrika samt 196 429 kr för utdelning av biblar i Uganda.  
 
Årets resultat  
Efter fördelning uppgår årets resultat till -145 159 kronor. Det budgeterade underskottet 
för året var -1 780 000 kronor. Det lägre underskottet beror på minskade kostnader i 
verksamheten, t ex ingen fysiskt genomförd årskonferens, färre resor för personal och 
styrelse, men också relativt stora intäkter från testamenterade medel.   
 
Finansiering 
Bibelutdelningen och övriga verksamhetskostnader finansieras av församlingskollekter, 
enskilda personers gåvor, medlemmarnas avgifter samt understödjarnas årliga gåvor. 
Under räkenskapsåret har 167 understödjare värvats. Antalet understödjare var vid årets 
slut 7 469. 
 
 
Insamling 
Insamlingarna till bibelmissionen nådde i år budgetmålet för första gången på flera år. 
Resultatet blev 100,1% mot budget. Generellt kan konstateras att förtroendet och 
troheten bland givarna är fortsatt stort.  

 
Goda Nyheter innehar så kallat 90-konto för insamlingar. Inga avvikelser har rapporterats 
in mot gällande regler för redovisning.  
 
 

Flerårsjämförelse      
      
 2022 2021 2020 2019 2018 

Totala intäkter  7 049 917 5 490 243 6 582 280 7 726 795 8 408 089 

Resultat efter finansiella poster -145 159 -1 297 509 -4 108 923 -2 882 287 -1 316 199 
Balansomslutning 22 851 129 21 793 539 22 989 998 30 638 390 29 972 535 
Soliditet 94% 97% 95% 86% 97% 
Medlemmar 1 676 1 747 1 889 2 021 2 254 
Understödjare 7 469 8 020 8 556 9 403 9 653 
Antal anställda 4 4 4 4 4 

 
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
24 februari invaderade Ryssland Ukraina och ett fullskaligt krig bröt ut. Goda Nyheter 
beslutade snabbt att trycka bibelmagasin på ukrainska för utdelningar bland flyktingar. Läs 
mer på sid 5. 
 
 
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång 
Försäljning av nuvarande fastighet är genomförd. Tillträdesdag är 3 oktober 2022. 
Byggnation av ny kansli- och lagerfastighet pågår. Invigning av de nya lokalerna är planerad 
till 1 juli 2022.  
 
 
Medlemmar 
Goda Nyheter hade 1 676 medlemmar den 31 maj 2022. 
 
Föreningen har under verksamhetsåret mottagit 39 nya medlemmar vilket är en tydlig 
ökning från föregående år, men en siffra som vi ständigt arbetar för att öka. 110 personer 
har lämnat sitt medlemskap under verksamhetsåret, därav 59 på grund av dödsfall. 
 
I Sverige arbetar Goda Nyheter i 100 grupper fördelade på tolv områden. 
 
 
Förvaltning 
Beskrivning av styrelsen 
Goda Nyheter leds av en styrelse som väljs vid föreningens årsmöte. Styrelsen har bestått av 
nio ledamöter och har under året utgjorts av följande personer: 
Ordförande: Hans Wibeck. Vice ordförande: Johnny Albenius, Regionledare 1: Karl-Johan 
Beckstrand, Regionledare 2: Monika Nordling, Regionledare 3: Vakant, Kassör: Staffan 
Lindvall, Kaplan: AnnaLena Skårsjö, Programsamordnare församlingskontakter: Kristina 
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Sundler, Programsamordnare insamling: Thore Olofsson, Programsamordnare 
medlemsrekrytering: Mariann Olofsson samt Programsamordnare utdelning: Jack Pencz.  
Sekreterare: Direktor Christina Johansson, som ingått i styrelsen med yttranderätt, men 
utan rösträtt.  
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda sammanträden. 
 

Kommittéer inom föreningen 
Verkställande Utskottet (VU):  Sammansättningen av VU har varit följande: 
Ordförande: Hans Wibeck, Vice ordförande: Johnny Albenius, Kassör: Staffan Lindvall samt 
Direktor: Christina Johansson 
Verkställande Utskottet har haft åtta protokollförda sammanträden under 
verksamhetsåret. 
Övriga kommittéer: Ekonomikommittén, Konferenskommittén samt Stadgekommittén.  
Medlemskommittén har utgjorts av Verkställande utskottet. 
 
Arbetet på områdesnivå leds av Områdesledare.  

Kansli 
Föreningen har haft följande personal anställd under året: Christina Johansson, Susanne 
Eriksson, Anders Johansson samt Ronny Leijon. Kansliet är beläget i Örebro. 
 
 
Framtida utveckling 
Goda Nyheters styrelse har fokus på föreningens långsiktiga verksamhet. Föreningen ser 
framåt med stor tilltro på Guds trofasthet och att han kommer fullborda det verk han 
påbörjade för över 100 år sedan.  
 
Med utgångspunkt i den förvissningen inviger vi verksamhetsåret 22/23 nya 
ändamålsenliga kansli- och lagerlokaler. Vi söker nya arbetsformer och utdelningsvägar i 
Sverige och internationellt och sträcker oss efter utökat samarbete med församlingar och 
organisationer. 
 
Arbetet med att göra vårt nya namn känt tar ny fart under sommaren 2022 då vi kommer 
medverka i sju kristna sommarkonferenser. Vi gör också satsningar på sociala medier och 
informationsträffar för församlingsledare. 
 
Inget av det arbete Goda Nyheter gör, eller kommer att göra i framtiden, är möjligt utan 
det stöd vi får. Gåvor kan vi aldrig ta för givet och vi är oerhört tacksamma för alla som 
generöst ger till bibelutdelningen. Genom information att volontärer kan delta i 
utdelningar och att vara synliga på sociala medier, hoppas vi nå fler som är villiga att ge av 
sina ekonomiska resurser till arbetet. 
 
 
Utländska filialer/regionkontor 
Goda Nyheter bedriver ingen egen verksamhet utomlands. Bibelutdelning i andra länder 
stöds ekonomiskt huvudsakligen via ShareWord Global.  
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Slutord 
2021-2022 har varit ett spännande år. Ett år där vi tagit oss ur pandemin med allt vad det 
innebär. Det är nu möjligt att mötas, göra utdelningar och församlingsbesök som tidigare 
och förutsättningarna att utveckla vårt arbete är goda. 
 
Att vi i år har nått målet när det gäller insamling och ökat utdelningen trots att landet 
under perioder haft stränga restriktioner, vittnar om hur viktigt vårt bibelutdelningsarbete 
är. Det vittnar om att människor brottas med existentiella frågor i kristider och söker ett 
svar hos Gud. I 2 Kor 6:2 står det ”Nu är den rätta stunden, nu är frälsningens dag.” Det bär 
vi med oss i våra hjärtan när vi möter människor och ger vidare av Guds kärlek.  
 
Nu blickar vi in i ett nytt verksamhetsår med tillförsikt att Gud är trofast och kommer att 
bistå Goda Nyheter med nåd och kraft i rätt tid. 
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Förändring av eget kapital    
  

      

  

ÄB-medel 
Bibelmission 

Sverige 
ÄB-medel 

internationellt 

ÄB-medel 
medlems-

rekrytering 
Balanserat 
eget kapital 

Totalt eget 
kapital 

Ingående balans 2021-06-01 1 491 023 650 377 890 189 18 176 829 21 208 418 
ÄB från givaren           
ÄB av styrelsen 1 100 899       1 100 899 
Utnyttjande av ÄB-medel -621 420   -51 237   -672 657 
Årets resultat       -145 159 -145 159 
Utgående balans 2022-05-31 1 970 502 650 377 838 952 18 031 670 21 491 501 

 
(ÄB-medel = Ändamålsbestämda medel) 
 

NOTER 
 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
Årsredovisningen upprättas med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) samt i enlighet med Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter och 
anvisningar.  
 
Resultaträkningen 
 
Verksamhetsintäkter 
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som Goda Nyheter 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.  
 
Medlemsavgifter 
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Goda Nyheter. Medlemsavgifter redovisas 
vid inbetalning från medlemmen.  
 
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 vissa villkor och om organisationen har en 
skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det 
inget bidrag är det en gåva.  
Gåvor 
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.  
 

En gåva som intäktsförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan 
förbrukas direkt eller inte. Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten 
redovisas som anläggningstillgångar. Övriga gåvor redovisas som omsättningstillgångar.  
 
Nettoomsättning 
Intäkt vid försäljning av material redovisas normalt vid försäljningstillfället. I denna post ingår även 
annonser och årskonferensen.  
 
Verksamhetskostnader 
Verksamhetskostnader delas in i följande funktioner: ändamåls-, insamlings- och 
administrationskostnader.  
 
Ändamålskostnader 
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till Goda Nyheters uppdrag enligt 
stadgarna. Detta innefattar direkta kostnader för bibelmissionen samt övriga kostnader som har 
samband med genomförandet av Goda Nyheters uppdrag.   
 
Insamlingskostnader 
Insamlingskostnader utgörs av kostnader för tidning, trycksaker, försäljning och årskonferens. 
 
Administrationskostnader 
Administrationskostnader utgörs av kostnader för telefon, porto, kontorsmaterial, styrelse, revision, 
medlemsrekrytering samt personalkostnader för ekonomihantering.  
 
Leasing 
Alla Goda Nyheters leasingavtal redovisas som operationella, dvs leasingavgiften (inklusive första 
förhöjd hyra) redovisas linjärt över leasingperioden.  
 
Ersättningar till anställda 
Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt 
med att de anställda utför tjänster. 
 
Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år 
pensionen tjänas in.  
 
 
Balansräkningen 
 
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.  
 
Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt 
plan.  
 
Bidrag som hänför sig till en anskaffning av en anläggningstillgång har minskat anskaffningsvärdet.  
 
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Avskrivningstiden för inventarier 
är 5 år.  
 
Finansiella tillgångar 
Kundfordringar värderas individuellt till det belopp som beräknas inflyta.  
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Varulager 
Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av 
anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Nya testamenten för utdelning är 
gratis för mottagarna och har inget kommersiellt värde. Därför är dessa inte upptagna med något 
värde i balansräkningen, till skillnad från försäljningsexemplar. 
 
Ändamålsbestämda medel 
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra 
ändamålsbestämda medel. Se även rapporten "Förändring av eget kapital" efter balansräkningen. 
 
 
Not 2 Gåvor 
 
Gåvor som redovisats i resultaträkningen 
 
Bibelmissionen 

   2021-22 2020-21 

     
Internationell bibelutdelning 755 212 737 528 
Församlingskollekter 737 594 242 313 
Månadsgåvor/troslöften 1 023 904 628 490 
Gåvokort   174 030 176 344 
Understödjaravgifter 864 282 901 119 
Summa   3 555 022 2 685 794 

 
 
 
Verksamheten 

   2021-22 2020-21 
Gåvor till verksamheten 694 533 797 391 
Understödjaravgifter 864 282 900 743 
Summa   1 558 815 1 698 134 

 
Testamenterade medel 

   2021-22 2020-21 
Testamenterade medel 710 501 0 
Summa   710 501 0 

 
 

   2021-22 2020-21 
Summa insamlade medel 5 824 338 4 383 928 
Summa   5 824 338 4 383 928 
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Not 3 Ändamålskostnader 
 
Bibelmissionen 

   2021-22 2020-21 
Internationell bibelutdelning 1 832 703 1 365 010 
Bibelutdelning i Sverige 621 420 670 407 
Summa   2 454 123 2 035 417 

 
Årets reservering av ändamålsbestämda medel för bibelutdelning är 1 100 899 kr. Summan av 
bibelmissionens kostnader för året samt reservering uppgår därmed till 3 555 022 kr. 
 
Övriga ändamålskostnader 

   2021-22 2020-21 
Övriga ändamålskostnader 3 010 795 2 970 480 
Summa   3 010 795 2 970 480 

 
 

   2021-22 2020-21 
Summa ändamålskostnader 5 464 918 5 005 897 
Summa   5 464 918 5 005 897 

 
 
 
Not 4 Medelantal anställda, personalkostnader och arvoden till 

styrelsen 
 

   2022-05-31 2021-05-31 
Medelantal anställda 4 4 

 

    
   

 
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 

Anställda  1 908 919 1 921 021 

     
Sociala kostnader enligt lag och avtal 1 006 305 959 642 
(varav pensionskostnader) (327 155) (303 611) 

     
Summa löner och sociala kostnader 2 915 224 2 880 663 

 
Inga styrelsearvoden utgår.  
 
 
Ideellt arbete 
Under året har föreningens medlemmar arbetat ideellt för Goda Nyheter, framför allt med 
bibelutdelning och församlingsbesök. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i 
resultaträkningen.  
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Not 5 Leasing 
 
Goda Nyheter leasar viss kontorsutrustning. Kostnadsförda leasingavgifter uppgår till 18 606 kr  
(18 572).  
 
Framtida leasingavgifter förfaller enligt följande:  

   2021-22 2020-21 
Inom 1 år   18 636 18 576 
1-5 år   9 318 27 864 
Senare än 5 år 0 0 
Summa   27 954 46 440 

 

 
Not 6  Byggnader och mark 
 

     2022-05-31 2021-05-31      
Ingående anskaffningsvärde  991 389 991 389      
Utgående anskaffningsvärde  991 389 991 389      
            
Ingående avskrivningar   -991 389 -991 389      
Årets avskrivningar   - -      
Utgående ackumulerade avskrivningar -991 389 -991 389      
            
Utgående redovisat värde  0 0      

 
Föreningens kanslifastighet i Örebro saknar taxeringsvärde, då Goda Nyheter är en inskränkt 
skattskyldig förening.  
 

Not 7  Pågående nyanläggningar 
 

     2022-05-31 2021-05-31 
Ingående anskaffningsvärde  280 064 0 
Under året nedlagda kostnader  15 296 754 280 064 
Utgående redovisat värde  15 576 818 280 064 

 
Byggstart för Goda Nyheters nya kansli- och lagerfastighet skedde hösten 2021. Byggnationen 
beräknas färdig i slutet av juni 2022.  
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Not 8 Maskiner och inventarier 
     2022-05-31 2021-05-31 
Ingående anskaffningsvärde  840 095 828 116 
Inköp     26 319 11 979 
Försäljningar och utrangeringar  0 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 866 414 840 095 

       
Ingående avskrivningar   -805 197 -768 037 
Försäljningar och utrangeringar  0 0 
Årets avskrivningar   -32 975 -37 160 

       
Utgående ackumulerade avskrivningar -838 172 -805 197 

Utgående redovisat värde  28 242 34 898 

 
 
Not 9 Varulager 
Varulager bestående av Nya testamenten och övrigt material för försäljning uppgår till 710 768 kr 
(865 134). Utöver varulagret för försäljning finns i centrallager i Örebro Nya testamenten för 
utdelning med ett anskaffningsvärde av 1 434 671 kr (1 947 322) som ej finns upptaget i 
balansräkningen.  

 
Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

   
 

2022-05-31 2021-05-31 
Sociala avgifter 92 302 52 448 
Semesterlöneskuld 396 657 382 805 
Tidningen Goda Nyheter 31 000 63 000 
Annonsintäkter konferensbok avseende årskonferens 33 400 0 
Konferensavgifter erhållna i maj 51 620 0 
Erhållen handpenning försäljning av fastighet 505 000 0 
Summa   1 109 979 498 253 
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