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Styrelsen för Stiftelsen James o Maria Svenssons Missionsfond får häymed avge årsnedovisning för

räkenskapsåret 2019.

Förva ltni ngsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

lnformation om verksamheten

Stifteisen James och Maria Svenssons Missionsfond härrör från ett gåvobrev tili Missionssällskapet

Bohuslän upprättat 1937. Stiftelsen har därefter genomgått flera förändringar, bl.a. en permutation

2013. En beskrivning av stiftelsen och dess historia finns redovisad i en promernoria daterad den 6

februari 2019.

Stiftelsen stöder projekt och verksamhet som främjar sådant arbete som EFS bedriver med att
predika Guds ord i ren luthersk anda.

Stiftelsen hai sitt säte i Borås.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Genom ett misstag av stiftelsens dåvarande revisor överfördes stiftelsens kapital 2014 till för'raitaren

och skatteverket avregistrerade samtidigt stiftelsens organisationsnumrner. Detta skedde utan att
stiftelsen avregistrerats hos länsstyrelsen. Misstaget upptäcktes 2018 och ledde tiil att kapitalet
återfördes tiil stiftelsen, som ju är en egen juridisk person, och det tidigare organisationsnumret
återöppnades av skatteverket.

Stiftelsens förvaltare, EFS iVästsverige, har under året vidtagit åtgärder för att använda stiftelsens

rnedel till de ändamål som avses. Målsättningen har varit att stiftelsens kapital skall vara förbrukat
under en period av högst fem år och att en redovisning därefter skall inlärnnas till länsstyrelsen rned

en begäran om avregistrering.

Styrelsens/Förvaltarens arbete

Förvaltaren har genom distriktsstyrelsen för EFS i Västsverige haft fem sanrnranträden. Vid dessa har

bl.a. ärenden som berört Stiftelsen Jarnes och Maria Svenssons Missionsfond behandiats. En orcining

för utdelning av medel har fastställts. Förutorn att forvaltaren själv tar initiativ kan också medel delas

ut efter ansökningar. I augusti fattades beslut att dela ut samrnanlagt 200 000 kr från två tillgängliga

stiftelser varav James och Maria Svenssons Missionsfond var en.
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Vid sammanträdet den 26 februari beslöt förvaltaren avsättä 140 009 kr för att stödja sådan
missionsverksamhet som EFS bedriver på Luthagård i Dalsland. Efter ett ansökningsförfarande under
hösten beslöt förvaltaren vid ett sammanträde den 26 november att dela ut sammanlagt t75 000 kr
till fyra EFS-föreninger nämligen Falköping (15 000 kr till alphakurser), Kungsbacka (60 000 kr till
predikoverksamhet), Alingsås (80 000 kr till diakonal verksamhet) och Kristinehamn (20 OO0 kr till
söndagsskoia samt öppet hus för ensamma kvinnor). Det innebär. att stiftelsen för sina ändamål delat
ut sammanlagt 315 000 kr under är 2019.

Förvaltarens beslut har fattats av distriktsstyrelsen för EFS iVästsverige under ordförandbskap av
Staffan Lundberg. Claes-olof Emgård-Olsson har haft mandat att handlägga ärenden rörande
stiftelsen samt dessutom utsetts till registertecknare hos länsstyrelsen.

Flerårsöversikt 2gl9 Z0tg

Resultat efter finansiella poster -319 836 0

Soliditet (%) 100 100

Resultat och ställning

Stiftelsens förmögenhet består av likvida medel på bank.

Resultatdisposition

Balanserat reultat 0

Årets resultat -319 836

Ansamlad förlust -319 83G

Förändring av eget kapital

Stiftelse- Balanserat Årets S:a eget

kapital resultat resultat kapital

Belopp vid årets ingång 617 306 O 0 617 306

Årets resultat -319 836 -319 836

Belopp vid årets utgång 617 306 o -319 g36 zg7 470
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Resultaträkning

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Förvaltningsresultat

Resultat från finansiella investeningar

Räntei ntäkter och övriga fi nansiel !a intäkter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt

Årets resultat
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Balansräkning

TilNgångar

Ornsättn ingstil !gångar

Kassa och bank

Su mnna omsättningstillgånga,*

Sumnna tillgångar

Eget kapital och skulder

Eget kapita!
Bundet eget kapital

Stiftelseka pital

Fritt eget kapital
Ansamlad förlust

Surnn'ra eget kapital

Summa eget kapitaloch sB<ulder
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Noter

ttot 1 Redovisnings- och vänderingspninciper

Årsredovisningen är urpprättad i eniighet rned årsredovisningslagen och

BFNAR 2OL2:L Årsredovisn ing och koncern redovisning ( K3)'

mindre företag.

Redovisni ngsprinci pei"na är oföränd rade jämfört rned föregående å r.

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansieNia poster:

Resuitat efter finansieila intäkter oe h kostnader rnen före boksluts-

dispositioner och skatter".

Soiiditet {%}

Justerat eget kapital {eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för

uppskjuten skatt) i procent av balansornslutningen.

sid 6

Not 3 Övriga externa kcstlrader
Förvaltningskostnader

Utbetalda nrede!

Alingsås 2020-

20n9 2 018

4 836

315 000

0

0

31E 836

Staffan Lundberg Claes-Olof Erngård-0lsson

Sven Karlsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har iärnnats 2AZA-
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