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Styrelsen för Stiftelsen James och Maria Svenssons Missionsfond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapså ret 2O2L.

Förva ltni ngsbe rättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

lnformation om verksamheten

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

Bohuslän upprättat 1-937. Stiftelsen har därefter genomgått flera förändringar, bl.a. en permutation

2013. 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 arbetet som EFS bedriver med att
predika Guds ord i ren luthersk anda.

Stiftelsen har sitt säte i Borås.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stiftelsens förvaltare, EFS i Västsverige, 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

begäran om avregistrering. Under året har sammanlagt 135 000 kr av stiftelsens medel delats ut i

enlighet med stiftelsens ändamå1.

Främjande av stiftelsens ändamål

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

stiftarens intentioner. Det är ett årligt återkommande arbete. Medlen är placerade på ett säkert sätt
och en planering har inletts för utdelning av stiftelsens samtliga tillgångar och därmed också en

avregistrering av stiftelsen.
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Styrelsen/Förvalta rens arbete

Förvaltaren har genom distriktsstyrelsen för EFS i Västsverige haft sex sammanträden varav tre hållits

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

och Maria Svenssons Missionsfond behandlats. Bl.a. fattade styrelsen beslut om en utdelning av

medel från stiftelsen, efter ett ansökningsförfarande vars slutdatum var den l-5 oktober. Sammanlagt

inkom L3 ansökningar varav minst sex bedömdes ligga inom ramen för stiftelsens ändamå1. Vid

sammanträde den 2 november beslöt styrelsen dela ut sammanlagt 135 000 kr till följande organisa-

tioner; EFS missionsförening i Karlstad, Matteuskyrkan i Göteborg, EFS-föreningen i Alingsås, EFS i

Fa lköping samt Föreningen Fa I köpings-kretsens EFU-stuga

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

Staffan Lundberg.

Resultat och ställning

Stiftelsen förmögenhet består av likvida medel på bank.

Flerårsöversikt

Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

Resu ltatdisposition

Årets resultat

202L 2020 20L9

- t37 09I - 4325 - 319 836

100 100 100

- 4325 432s

- r37 091, - r37 091

Förändring av eget kapital

Stiftelse- Balanserat Årets S:a eget
kapital resultat resultat kapital

Belopp vid årets ingång 617 306 - 319 836 - 4 325 - 293 3.45

Belopp vid årets utgång 617 306 -324t0t - 137 091 - 156 054

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

Not 2O2L 2O2O

Stiftelsens kostnader
övriga externa kostnader 3 - t37 OgL - 4325

Förvaltningsresultat -L37091' -4325

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter 0 0

Resultat efter finansiella poster - 137 091 - 4325

Resultat före skatt - 137 091 - 4325

Skatt 0 0

Årets resultat -t37 09t -4325
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Balansräkning

Not 2O2L-L2-3L 2O2O-L2-3L

1

Tillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa och bank 1-56 054 2931'45

Summa omsättningstillgångar 156 054 2g3 t45

Summa tillgångar 156 054 293 L45

sid s

Eget kapital och skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Summa eget kapital

Summa eget kapitaloch skulder

6L7 306 617 306

-461,252 -324t6I

1s6054 293L45

155 054 293L45
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Noter

Not 1

Not 2

Not 3 övriga externa kostnader
Förva ltningskostnade r

Utbetalda medel
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Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och

B FNAR 20L2:I Årsredovisning och ko ncern redovisn ing ( K3 ).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Nyckeltalsdefinitioner
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.

202t
2097

13s 000

2020
4 325

0

L37 09L
5

43z*,

*.R*-kli:-
Claes-olof emgånb-olsso n

,-Jr^ $;i-
Sven Karlsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 2022-0L l'/

Stig-Arne Gunnevik



Revisionsberättelse

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

Rapport om årsredovisningen

Uttalande
Jag har utlort en revisions av årsredovisningen fijr Stiftelsen James och Maria Svenssons Missionsfond
ftir räkenskap såret 2021 .

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 31 december 202I
och av dess finansiella resultat ltjr året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är forenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Grundfi)r uttalande
Jag har utfort revisionen enligt International Standars on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jagär oberoende i
{tirhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret på att årsredovisningen upprättas och att den ger en räfivisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ftir den interna kontroll som den bedömer åir
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 ftjr bedömningen av stiftelsens ftrmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, niir så är tilliimpligt, om liirhållanden 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 ansvar
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 säker-
het, men är ingen garanti ltjr att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på giund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan
förväntas 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 instiillning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömer jag riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utltir granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en grund for
mina uttalanden. Risken lor aff inte upptäcka en väsentlig felaktighet till foljd av oegentligheter är



högre än for en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta

agårande i maskopi, forfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av

intern kontroll.

- skaffar jag mig en lörståelse av den del av stiftelsens intema kontroll som har betydelse ör min

revision ft;r att utforma granskningsåtgärder som dr lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men

inte fiir att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utv?irdera 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 upp-

rattandit av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,

om huruvida det finns någon väsentlig osiikerhetsfaklor som avser sådana händelser eller lorhållanden

som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens lormåga att fortsätta verksamheten. Om jag dra

slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen f?ista

uppmiirksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,

om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser

baseras på då revisionsbevis som inhåimtats fram till datumet frr revisionsberättelsen- Dock kan

framtida händelser eller örhållanden 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 transaktionema och händelserna

på ett sätt som ger en rättvisande 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 identifierar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utftirt en revision av styrelsens forvaltning lor

Stiftelsen James och Maria Svenssons Missionsfond 1ör räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,

stiftelseforordnandet eller årsredovisningslagen.

Grandft)r uttalande
Jag haiutftrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs nätmare i

avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i ftrhållanden till stiftelsen enligt god revisionssed i
Sverige och har i övrigt fullgiort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens flnsvar
Det är styrelsen som har ansvaret ftir ft)rvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseforordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta

revisionsbevis for att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något

väsentligt avseende:



- loretagit någon åtgard eller gf ort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan foranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl for entledigande, eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller arsredovisningslagen.

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

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inställning till hela revisionen. 

-Granskning"näu 
fotuuttningen grundar sig

friimst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgiirder soniutfors baserai på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentligfrät. det innebär att jagfokuserar
granskningen på sådana ätgärder, områden och örhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse ltir stiftelsens situation.-J ag gär igenom och prövar
fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ftirhållanden ,o- aiÄt"rränta ltjr mitt
uttalande.

Alingsås den 14 februari2022

*/ä'-,t
Sti$-Arne Gunnevik
Revison


