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Fastställelseintyg 

Undertecknad styrelseledamot i Insamlingsstiftelsen Blueheart Project intygar, dels att denna 
kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet och att balansräkningen har 
fastställts på årsstämma den 5 juni 2016. 

Stockholm den 6 juni 2016-06-06 

Ort och datum 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Underskrift följt av namnförtydligande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen har under året bestått av Tommy Lorentsen, Olaf Dlugosz, Linnea Popovic, Mikael 
Olsson, Jennifher Kärrström, Anders Varveus. 

Stiftelsen har hållit ett protokollfört sammanträde under 2015. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 
Stiftelsen grundades under år 2014 och har som ändamål att bygga ett forskningscenter genom 
att driva insamlande verksamhet såsom donationer, bidrag och sponsoravtal men även en 
diverse försäljning av egentillverkade produkter. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm och drivs från 
ett pre-opening office i Bandhagen. 

Dock har verksamheten inte kommit igång innan januari 2016 och har således inte några intäkter 
eller kostnader att redovisa eller noter att ta upp.  

Då ingen verksamhet förekommit under varken 2014 eller 2015 och inte heller haft några intäkter 
eller kostnader under räkenskapsåret lämnas inte någon resultaträkning. Inte heller lämnas 
något förslag till resultatdisposition då det inte finns något resultat att disponera. 

 

Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31 

Tillgångar 
Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 0 0 

Summa kassa och bank 0 0 

Summa omsättningstillgångar 0 0 

Summa tillgångar 0 0 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Summa bundet eget kapital 0 0 

Summa eget kapital 0 0 

Summa eget kapital och skulder 0 0 
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2016-06-15 


