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Org nr: 864502-1117

Styrelsen för Stiftelsen James o Maria Svenssons Missionsfond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapså ret 2O2O.

Förva ltn i ngsberättelse

Årsredovisningen är upprättad isvenska kronor, SEK.

I nformation om verksamheten

Stiftelsen James och Maria Svenssons Missionsfond härrör från ett gåvobrev till Missionssällskapet

Bohuslän upprättat L937. Stiftelsen har därefter genomgått flera förändringar, bl.a. en permutation

20L3. En beskrivning av stiftelsen och dess historia finns redovisad i en promemoria 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 har sitt säte i Borås.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Som ett led iett nationellt granskningsprojekt genomförde länsstyrelsen2O2O en tillsyn av stiftelsen.

Syftet var att kontrollera att stiftelsen delar ut medel i enlighet med sina ändamåI. Svar på

länsstyrelsens frågor, inklusive fem bilagor med handlingar rörande stiftelsen, översändes till
länsstyrelsen den 12 mars. Länsstyrelsen meddelade, efter genomförd granskning, att man inte hade

några anmärkningar mot stiftelsens skötsel.

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

medel 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 inlämnas till länsstyrelsen med

en begäran om avregistrering.

Främjande av stiftelsens ändamål

En viktig del i främjandet av stiftelsens ändamål är att använda tillgängliga medel i enlighet med

stiftarnas intentioner. Det är ett årligen återkommande arbete. Medlen är placerade på ett säkert

sätt och en planering har inletts för utdelning av stiftelsens samtliga tillgångar.
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Styrelsens/Förva ltarens arbete

Förvaltaren har genom distriktsstyrelsen för EFS i Västsverige haft sju sammanträden varav fem

hållits digitalt pga. den pågående pandemin. Vid några av dessa har ärenden som berört Stiftelsen

James och Maria Svenssons Missionsfond behandlats. ljanuari fattades beslut om en utdelning av

medel från stiftelsen, efter ett ansökningsförfarande var slutdatum var den 30 april. Ett fåtal

ansökningar hade då kommit in och i maj beslöt man, förutom avslag på en ansökan, att bordlägga

ärendet. Vid sammanträdet i augusti beslöt distriktsstyrelsen, med hänsyn till rådande osäkerhet, att
inte göra någon utdelning av stiftelsens medel under 2020.

Förvaltarens beslut har fattats av distriktsstyrelsen för EFS i Västsverige under ordförandeskap av

Staffan Lundberg.

Resultat och ställning

Stiftelsens förmögenhet består av likvida medel på bank.

Flerårsöversikt 2020 20L9 2018

Resultat efter finansiella poster - 4 325 -319 836 0

Soliditet (%) 100 100 100

Förändring av eget kapital

Stiftetse- Ansamlad Ärets 5:a eget
kapital förlust resultat kaPital

Belopp vid årets ingång 6L7 306 0 -319 836 297 47O

Disposition av resultat -319 836 319 835

Ärets resultat -4325 -4325

Belopp vid årets utgång 617 305 -319 836 -4325 293 t45

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt

noter.
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Resultaträkning

Stifte'tsemltcffir
övriga externa kostnader

Förvaltningsresultat

Rendtat från ffir4la invededngat
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter

Resultat efter finansiella poster
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Balansräkning

Tillgångar

O msättni ngstillgångar

Kassaochbanlc

Summa omsättningstillgångar

Surnrna tilSångar

Egstl€pitatchsltuHer

Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

Fritt€Spt l€pital
Ansamlad förlust

Summa eget kapital

Su{finfi eggt ltaBital och slcu$er

Not
t

2020-t2-3L

293t45

293145

293 145

617 306

-324L6L

293 145

293 14s
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningsfagen och

BFNAR }lt2:tÅrsredovisning och koncern redovisning ( K3).

mindre företag.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

fto't 2 ryckeltahdetrticrter
Resultat efter finansiella poster:

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före boksluts-

dispositioner och skatter.

Soliditet{%}
Justerat eget kapital {eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

Not 3 övriga externa kostnader
Rirvaltningslcostnadu
Utbetalda medel

Alinesås 2s2t- 0/-JA

2A20 2019

4325 4 836

0 31s 000

0_6fuk'/*/M
Staffan Lundberg 
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Sven Karlsson

RevborspåMcting

Min revisionsberättelse har lämna,t 2921-cf.-oY

4325 319 836

Claes-Olof Emgår
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen James och Maria Svenssons Missionsfond
Org.nr 864502-1117

Rapport om årsredovisningen

Uttalande
Jag har utfort en revision av årsredovisningen för Stiftelsen James och Maria Svenssons Missionsfond
för räkenskapsåret 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3l december 2020
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är ftirenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Grundfi)r uttalande
Jag har utftirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagär oberoende i
forhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mitt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

,-- Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedömningen av stiftelsens ftirmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om ftirhållanden som kan påverka formågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift
tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvsr
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti ftir att en revision som utflörs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
forväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utfor granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
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risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund for
mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, forfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.

- skaffar jag mig en forståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse ftir min
revision ftjr att utforma granskningsåtgarder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte
for att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

- drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens formåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fiista
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om
sådana upplysningar är otillräqkliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras
på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller ftirhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på
ett sätt som ger en rätlvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

[Jttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens forvaltning för
Stiftelsen James och Maria Svenssons Missionsfond ftir räkenskapsåret 2020.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stift elseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

Grundfi)r uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jagär oberoende i ftirhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort miff yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftir mitt
uttalande.

Styrelsens ansv&r
Det är styrelsen som har ansvaret ftir ftirvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
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Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

- floretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan fiiranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl for entledigande, eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti ftir att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller florsummelser som kan foranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av ftirvaltningen grundar sig
främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utf,örs baseras på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse for stiftelsens situation. Jag gär igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden som är relevanta lor mitt
uttalande.

Alingsås den 4 februari202l
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