
J AMLI G STIFTEL EN GÖRAN LARSSONS 
J BILE M FO D FÖR JUDI K-KRI T RELATTO E R 

Org.nr. 8./5003 ·3180 

ÅRSREDOVISNING 
2012 

' tyrelsen för Insamlingsstiftel en Göran Larssons Jubileumsfoml för judisk-kristna relationer far 
härmed avlämna ar redovi niog för räken kapsarct 2012-01-01- 2012-12-31. 

Ar~redovisningen omfaftar 

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
3 RESULTATRÄKNINGAR 
-t BALANSRÄKNINGAR 
s STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
6 TILLÄGGSUPPL YSNINGAR 
7 UNDERSKRIFTER 

Undertecknad styrelseledamot i lnsamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för Judisk-kristna relationer 

mt) gar hänned, dels an denna kopia av årsredovisningen Ö\'erensstammer 

med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma 

den 22 maj 2013. 
Stämman beslöt tillika godkänna s~relsens förslag till vinstdisposition. 

Enh:öping 2013-05-22 

L:~r:;?( ...... ... ~P.:e~~-·-·· 
Börje I Jedman 



IN 'AMLING TIFTELSE GÖRAN LAR ONS 
J BILE M FO D FÖRJ DI K-KRI T RELATIONER 

Org.nr S-1500J -Jl,\U 

ÅRSREDOVISNING 
2012 

St}rel en för lo amling tiftel en Göran Larssons Jubileum fonc.J för judisk-kri toa relationer far 
härmed avlämna ars redo,jsning för räkenskapsaret 2012-01-01-2012-12-31. 

A rsrt!dovismngen omjottar 

2 FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE 
3 RESULTATRÄKNINGAR 
~ BALANSRÄKNINGAR 
5 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 
6 TILLÄGGSUPPL YSNINGAR 
7 UNDERSKRIFTER 



S \i\ I LINGSSTlf l'E:LSEN GÖRAN LARSSONS J L lU LEl' l\ISJ.O'\ IJ FÖR .JUDIS K-KRIS1 I\,\ REL,\ l IONE R 

(Jrg 11r \ ~ 5 l/iJJ-3~ WJ 

FÖRVALTNI NGS BER ÄTTELS E 

Ar:-reJo, isningcn :.ir uppr:mad i SH!llSka kronor. \EJ..... 

\' erk~a m het en 

l)uftelsens andamål .ir all möta behovet av studier och for~t.nm~ !01 försti\elsen mellanjudisk och l.risten tro Genom 
insamlingar och gåvor avser stiftelsen stödja sådana initiativ. 

Stiftelsen har bildats genom stiftelseurkund den 20 oktober 1999 och hi!r registrt:rat:. hos länsstyrelsen i Sl.tmc Jan dt:n 

18 januari 2000. 

Under år 2003 fördigsttllldes en bok, "Jossel Rakovers samtal med Gud", som den första i en serie skrifter om judisk 
och krislen tro och tradition. Boken har sedan dess spridits utan 1-.ra\ p'1 betalning. Den första upplagan pä 5 000 ex 

har tagit slut och år 2005 trycktes en ny upplaga Under år 2006 har\ uerligare en bok, 'Tid för Gud", färdigställts. 
Första upplagan har tryd.ts i 3 000 ex. En tredje bok i serien.· Uppbrollet", gavs ut under år 2007 

Den I JUlt 2004 anställdes teol. dr Göran Larsson pa delttd tör au förstJrka arbetet för stiftelsens ändamål. Sedan den 

I JUii 2006 Jr Göran Lars:;on heltidsanställd. 

En vih.ug del av Göran Larssons arbetstid har agnats at en bo!.. som utgav:. under våren 2011. Boh.en har arbetstiteln 
fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets bpcll i Jerusalem Svensh.a teologiska institutet 
grundades 1951 och firar alltså sin 60-årsjubileum under 20 I I. Denna hol.. lanseras som institutets jubileumsbok och 

har därför fOrscns med både jubileurnsfondens och Svensb k) rkans logga Spridningen överträffar tidigare böcker 1 

Jubileumsfomkns skril1si:rie, Skrifter om judisk och knstcn tw och tr<ldi l 11111 

t.n väsentlig del av Göran Larssons arbete under 2012 upptogs av utställnmgen "Juden Jesus" på Judiska Museet i 
Stockholm vilh.en invigdes den 13 januari 2013. Göran Larsson st..rev utställningstextema samt två artiklar till 
utställningh.atalogen I Ian utförde också edironell bearbemmg av utstitllnmgskatalogen och var under förbcreddsema 
hela tiden ullgangltg som konsult och sakk'Unn1g. 

Förslag till disposiuon a\ föreningens vinst 

fill stämmans !Orfog.ande står 

balanserad \ ins. 

årets tOrlust 

';t) relsen fö1 esl~r att 

i ny räknurn. överföre~ 

Resulta td i~ position 

767 312 

-82 057 

685 255 

685 255 

685 255 

Bctratl:111d..: lor~1111n! ..:11s 1 e~ult<.1t o~h :.ttillnmg. 1 uv11~t hall\ 1s.h till el1<;1 lul1.111dc 

n~ I tillhörande til 1.iL '>ll I 1 n r 



JNSAt\I LINGSSTll-~fELSE! GÖRA LARSSONS JUBILt:UMSFOND FÖR JUDl!>K-KRISTNr\ RELATIONER 

Org.11r. 8./5003-3:!80 

RESULTATRÄKNING AR 

Rörelsens intäkter m.m. 

Nettoomsärtning 

Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 

1 landelsvaror 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader (ideella ändamålet) 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 
Resultat frän övriga värdepapper och fordringar 

RänteintäJ.aer 

Räntekostnader 

Resultat efter finansiella poster 

Årets resultat 

'\ot !1112-01-fl 1 

! 012- U -31 

-l66 793 

70 239 

53 7 032 

-88 822 

-75 512 

-47-1 6 18 

-638 952 

- 101 920 

16 16-l 

3 698 

19 863 

-82 057 

-82 057 

2011-01-0 1 

2011-12-JI 

586 -l02 

69 912 

656 31-l 

- 146 6-t7 

-59 91 2 

-482 79 1 

-689 350 

-33 036 

13 594 

4 779 

5 

18 378 

-14 658 

-14 658 
( 



!:\Si\ ' I LINCSS l"IFTl::LSE GÖRA;"; LARSSONS J llBI Lt::l' ,\ IS~ OND FÖIU UDISh.-KRISTNA REL.\ ' l IOi\ l:.R 

Org11r \./5003-J!'iO 

BALANSRÄKNINGAR 

'\0 1 2012- 12-J I 20 11 - 12-JI 

fILLG ~GAR 

Anläggning tillgå ngar 

F inansiella anläggningstillgångar 

Andra långfhst1ga värdepappt:rsinn~hav 2 :t35 9 19 430 6Q I 

435 9 19 430 691 

Summa anHiggningstillgångar 435 919 430 691 

Oms~ittn in gstillg:i ngar 

Varulager m.m. 
Färdiga varor och handclsvaror 73 •140 93 024 

73 440 93 02·1 

KorC fristiga fordringar 

Ö\ nga fordrmr,.ir 58 57 

58 57 

Kassa och bank 210 986 278 360 

Summa omsiictningstillgånga r 284 484 371 441 

SUMMA T ILLGÅNGAR 720 403 802 132 



INSAl\ILINCSSTIFTl::LSEN GÖRAN LARSSONS JUBILEUMSFOl\D FÖR J UDISK- KRISTNA RELA TIONER 

Org.nr. 8../5003-3180 

BALANSRÄKNINGAR 

EGET KAPITAL OCH SKlJ LDER 

Eget kapital 

Balanserad vmst eller fOrlust 

Arets resultat 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Leverantörssku Jder 

Övriga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäk.'ter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

POSTER INOM LINJEN 

täJlda säkerheter 

Ansvar förbindelser 

:--01 ::Wl2 12-31 

767 312 

-82 057 

685 255 

6 722 

9 000 

19-t26 

35 148 

720 ~03 

Inga 

Inga 

20 11-12-Jt 

781 970 

-1-l 658 

767 312 

6 39-t 

9 000 

19 426 
-

34 820 

802 132 

rnga 

Inga 



l'.'\S.Ull.h ess rJFTELSEN GÖR.Al\ LARSSONS JUBILElli\lSFOND FÖR .JUDISK-h..RISTN .. \ REL\ I IOl'iEH 

Org nr 8-15003-J:!SO 

T ILLÄGGSUPP LY SNING AR 

ALLi\1.~NNA UPl'L\'S ·1'-IGAR 

Redovisning~prillciper 

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med ttrsredovisningslagen och god redovisningssed. Viu respektive 

tilläggsupplysning framgår det vilka rekommendationer, allmänna råd och vägledningar som tiJlämpats för den aktuella 
posten. Principerna är oförändrade jämfört med furegående år. 

Viirderi11gspri11ciper 111.m. 

Tillgångar, avsänningar och sk.-ulder har värderats tiU anskaffuingsvärden om inget annat anges nedan. 

Fordringar 
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas intlyta. 

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER 

Not I Pe rsona l 2012 

iHetlela11/11/ r111s1iillda 

Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en 

nonnal arbetstid 

Medelantal anställda har vant 

varav h.-vinnor 

löner, ersiitt11i11gar 111.111. 

1,0 

0,0 

Löner. ersättningar sociala k.ostn::irler och pcnsionskostnader har utgått med följande 

belopp: 

Löner och ersätmingar 

Sociala kostnader 

Summa 

360 000 

113 112 

473 112 

2011 

1,0 

0,0 

366 500 

115 149 

.lS I 649 



J'\Si\ \ll.l'\GS 11 FTEl.SE~ GÖRA~ L.-\RSSONS JUBILU \l!:iFOM> ~ ÖR .J LID l !:i"·"RIST~ \ REL \ T IONER 

Org nr S./500~ 3~~0 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

'\ut ! \ndra lan~fristit!a \ärdc1)apper~inneha' :!ll ll-ll-J I 

\ ~i rdcpappcr \ntal 

l\ordca Beta 0 0 

Nordea Nordenfond 137 33 692 

Nordea Optima Il 3 197 

Nordea Spektra 39 10 0-19 

Nordea Sekura 419 100 227 

Nurded R>:.:.land >40 45 000 

Nordea Indien 178 25 000 

Nordea Alfa 113 48 085 

Al..tiedepå 2 029 262 250 

527 500 

På balan:.dagcn uppgår marknadsvärdct på ovanstående \ärdepapper till 614 415 kronor. 

Enköping 2013-05-07 

/J ·1 ( V J/i,,r f /.( /flilf41.'f 
;\nita Taranger Birgitta Waern 

Min n':\ isionsber:ittclse har lämnab den 21 maj 2013. 

~& 
Auktoriserad revisor FAR 

Antal 

205 
1 ~~ .).) 

11 

38 

419 

200 

178 

I 429 

'.!O 11· 1 :!-J I 

45 730 

31 220 

3 197 

9 649 

100 226 

45 000 

25 000 

0 

170 669 

·BO 691 



Grant Thornton 

Revi ionsberättelse 

Till årsstäm.man 1 Insamlingsstiftelsen Göran Larssons J ubileumsfond för judisk

kristna relationer 

Org.nr. 845003-3280 

Rapport om ärsrcdoY-isningen 
Jag har reviderar årsredoY1sningen för InsamlingsstJftelsen Göran Larssons Jubtlcumsfond för judisk-kristna 

relationer för år 2012. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 

Det ar styrelsen som har ansvaret för att uppråtta en arsredovisning :>Om ger en rärrnsande bild enligt 
arsredo'.t n111gslagen och för den mtema kontroll som styrelsen bc<lömer ar nodvänclig för att uppratta en 
arsredon~ntng som inre innehaller väsentliga felakugheter, ..-are sig dt.ssa beror pa oegcnthgheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

i\litt an~\ ar ar att unala mig om årsredo' tsrungen pa grundYal tl\' 'lUn revision. Jag har utfört revisionen 
enligt lntcrnauonal Standards on Aucliting och goJ rcvisionsscJ i 5,·er16e· Dessa standarder krii,•er att jag 
följer )rke-;coska kr:n samt planerar och utför rev1s1oncn för atl uppna nmlig säkerhet att årsredo\'isningen 
inte innehåller rnscnthga felakugheter. 

En revision uinefattar acr genom olika åtgarder inbåmta revisionsbe,·is om belopp och annan information t 

lrsredovisningen Rcnsoro ,·alJer vilka åtgärder som ska utforn~. bland annat genom att bedöma r1skern.1 
för väsentliga felakugheter i arsredo-risrungen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa feL Vid denn,1 
nskbedommng beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprätflr .trsredm:isningen for att ge en ram-isande btld 1 S) he att utforma granskningsåcgärder som ar 
andamalscnliga med hansyn cill omstämltghetema. men mte 1 syfte art gora ett uttalande om effcktt\'lteten 1 
bolagets interna kontroll. En revision mnefattar ocksa en utnrdering a\ ändamålsenligheten i de 
redo,·1sningsprincipcr som har anvancs och av rimligheten i St) relsens uppskattrungar i redovisningen, 
liksom en utvärdering a> den O\'ergripande presentationen i årsrcdo\•isningen. 

Jag anser an de rens1onsbe\•1s Jag har inhamtat ar ullräckl.tga och änJamåbenliga som grund for nuna 

uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprartats i enlighet med arsrcdm·isningslagen och ger en i alla 
väsentliga a\•seendcn rättvisande bild av Insamlingssttftclsen Göran Larssons Jubtleumsfond för 1ud1sk
knstna rclaooners 1111aus1ella 3tallning per den 31 decc:mber 21) 12 och :n dess finansiella resultM for arPt 

enligt arsredo,·1sn111gslagcn. Förvaltni.ngsbcrältelsen ar !orenlig mcc.l årsredo\'1:\ningens övriga delar. 

la till rker dart ratt st l1Uru n fasl taller re ult trakiung n I balan rakrungeo 
Sida I 



Grant Thornton 

Rapport om andra k.ra' enligt lagar och andra författrungar 
Ctö,•er m.in re\'lston av åxsredo,isrungen har jag :I\ en re' tderat forslagc:t till dispositioner beträffande 
bolagets nnsc eller förlust samt styrelsens fön·alrning for Insamhngssåftelsen G öran Larssons 

Jubileumsiond for 1uclisk-kristna relationer for år 1012. 

Styrelsens a nsvar 
Det ar styrelsen som har ans,·aret för förslaget till di~posittoner beträffande bolagets nnst eller förlust, och 
Jet ar s t) rclsen som lur ansvaret för förvaltningen enligt akttebolagslagen 

Revisorn s ansvar 
~lite ans\·ar ar an med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget tiU d1spos1tionc.r beuäffande bolagets ,mst 
eller förlust och om forv:ilmmgen på grundval av min rev1ston. Jag har utfört revisionen enligt god 

rens1onssed i Svenge. 

Som underlag for mitt uttalande om styrelsens förslag ull d1spos1tioner betriiffanc.le bolagets 'inst eUer 
förlust har jag granskat om förslaget iir förenligt med aktiebolagslagcn. 

<:;0 m underlag for mitt unalande om ansvarsfnhet har Jag utÖ\er mm rC\'lSton a\" årsrc<lovisningt:n granskat 
,·äsenthga beslut, åtgarder och förhållanden i bohger för att kunna bedöm:i om nagon sryrelseledamot ar 
ersatmmgsskyldig mol bolaget. Jag har ä,·en granskat m någon styrelseledamot på annar satt har handlat 1 

:strid med akriebolagslagen, år-;redm>isningslagen eller bolagsor<lntngcn. 

Jag amcr att de rc\'tsionsbcvis 1ag inhamtat ar llllrackliga uch ändamålsenliga som grund för nuna 

uttalanden. 

Uttalanden 
Jag ctllstyrker au ar:>stämman disponerar ,-filsten enhgc förslaget fOn·altningsberåttdsen och be''lljar 
styrclsenr. ledamotei: :inwarsfr:thet för räkenskapsarer. 

Jönkoping den 21 ma1 2013 

~ {Jan Polsten 

.Auktonserad redsor f_\R SRS 

1da 2 



lnsamliogss tiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för ju PROTOKOLL 

Org.nr. 845003-3280 Föreningsstämma 
Räkenskapsåret 20 12-01-01 - 2012-12-31 2013-05-22 

Plats: Enköping 

~ 1. Förenings~tämman öppnades av Börje Hedman som hälsade de närvarande välkomna. 

§ 2. Följande förteckning upprättades över vid stämman närvarande medlemmar, ombud och 

biträden: 

§ 4. 

§ 5. 

§ 6. 

§ 7. 

§ 8. 

§ 9. 

Namn: 
Börje i h!dman 
Anita Taranger 
Jesper Svartvik 
Birgitta Waern 

Det beslöts att ovanstående förteckning skulle gälla som röstlängd. 

Dessutom deltog följande personer: 

Birgitta Waern 

Att såsom ordförande. tillika justeringsman. leda dagens stämma valdes Börje Hedman. 
Att föra dagens protokoll valdes Jesper Svartvik. 

fill justl!nngsman utsags Anita Ta.ranger. 

Det konstaterades att föreningsstämman är i behörig ordning sammankallad. 

Föreningsstämrnan förklarade dagordningen godkänd. 

St)Telsens årsredovisning med resultat- och balansräkning och revisionsberättelse för det 
gångna rLikenskapsåret föredrogs. 

Föreningsstämman beslöt fastställa de i årsredo\lsrungen intagna resultat- och 

balansräknmgarna. 

Föremngsstärnman beslöt bevilja styrelsens ledan1öter ansvarsfrihet för förvaltningen under 
det gångna aret. 

Till forenmgsstämrnans förfogande stod 

Balanserad \ inst 
Redo\ isad förlust 

767312 
-82 057 

685 255 

Föreningsstämman beslöt disponera vinstmedlen enligt följande 

S1d1 I av 



lnsamlingsstiftel en Göran Larssons J ubileums fond fö r ju PROTOKOLL 
Org.nr. 845003-3280 Föreningsstämma 
Räkenskapsåret 20 I2-01-01 - 2012-12-31 2013-05-22 

I ny räkning överföres 685 255 

685 255 

§ l O. Föreningsstämman beslutade att re\'isoms arvode skall vara enligt räkning under det 
kommande räkenskapsåret och att styrelsearvode ej skall utgå. 

§ l l. Val av styrelse 

Intill nästa föreningsstämma valdes 

till ledamöter av styTelsen 

§ 12. Val av revisor 

Börje Hedman 
Jesper Svartvik. 

Anita Taranger 
Birgitta Waern 

Till ordinarie re\ isor, till slutet a\ nästa arsstämma. valdes auktoriserad re\ isor FAR SRS 
Jan Polstcn 

§ 13. Fören.ingsstämman avslutades. 

Justeras. 

·~n.~ ~~ 
, .T'- ~ 

Börje Hedman 


