INSAMLINGSSTIFTELSEN GÖRAN LARSSONS JUBILEUMS FOND FÖR JUDISK-KRISTNA RELATIONER
Org.nr. 845003-3280

ÅRSREDOVISNING
2013
Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer får
härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31.

Arsredovisningen omfattar

2 FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE

3 RESULTATRÄKNING
4 BALANSRÄKNING

5 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
6 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

7 UNDERSKRIFTER

Undertecknad styrelseledamot i Insamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer
intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer
med originalet, dels att resultat- och balansräkning fastställts på årsstämma
den °?> Ojuni 2014.
Stämman beslöt tillika godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Stiftelsens ändamål är att möta behovet av studier och forskning för förståelsen mellan judisk och kristen tro. Genom
insamlingar och gåvor avser stiftelsen stödja sådana initiativ.

Stiftelsen har bildats genom stiftelseurkund den 20 oktober 1999 och har registrerats hos länsstyrelsen i Skåne län den
18 januari 2000.
Under år 2003 färdigställdes en bok, "Jossel Rakovers samtal med Gud", som den första i en serie skrifter om judisk
och kristen tro och tradition. Boken har sedan dess spridits utan krav på betalning. Den första upplagan på 5 000 ex
har tagit slut och år 2005 trycktes en ny upplaga. Under år 2006 har ytterligare en bok, "Tid för Gud'', färdigställts.
Första upplagan har tryckts i 3 000 ex. En tredje bok i serien, "Uppbrottet", gavs ut under år 2007.

Den l juli 2004 anställdes teol. dr Göran Larsson på deltid för att förstärka arbetet för stiftelsens ändamål. Sedan den
l juli 2006 är Göran Larsson heltidsanställd.
En viktig del av Göran Larssons arbetstid har ägnats åt en bok som utgavs under våren 2011. Boken har arbetstiteln
Fönster mot Gud: Ikonernas budskap i Svenska teologiska institutets kapell i Jerusalem. Svenska teologiska institutet
grundades 1951 och firar alltså sitt 60-årsjubileum under 2011. Denna bok lanseras som institutets jubileumsbok och
har därför försetts med både jubileums fondens och Svenska kyrkans logga. Spridningen överträffar tidigare böcker i
Jubileumsfondens skriftserie, Skrifter om judisk och kristen tro och tradition.

Om 2012 präglades av utställningen "Juden Jesus" på judiska museet, som Göran Larsson var med och förberedde,
kom 2013 att präglas av uppföljningen av denna utställning. Påfallande många önskade föredrag över ämnen som
direkt eller indirekt var relaterade till utställningen och dess ämne. Göran Larsson föreläste också på Judiska museet
under själva utställningen. Bland övrig kursverksamhet i Sverige kan särskilt noteras en prästfortbildning över temat
försoningen för Skara stifts samtliga präster, diakoner och pedagoger.

Resultatdisposition

Förslag till disposition av föreningens vinst
Till stämmans förfogande står
balanserad vinst
årets förlust

685 255
-25 164
660 091

Styrelsen föreslår att
i ny räkning överföres

660 091
660 091

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar. ~
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RESULTATRÄKNING
Not

2013-01-01

2012-01-01

2013-12-31

2012-12-31

557 470

466 793

97 317

70 239

654 787

537 032

-109 951

-88 822

-72 263

-75512

-490 768

-474 618

Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

Rörelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader (ideella ändamålet)

--

Rörelseresultat

-672 982

-638 952

-18 195

-101 920

-8 659

16 164

1 687

3 698

3

1

-6 969

19 863

-25 164

-82 057

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar
Ränteintäkter
Räntekostnader

Resultat efter finansiella poster
Årets resultat

-25 164

-82 057 p

INSAMLINGSSTIFTELSEN GÖRAN LARSSONS JUBILEUMSFOND FÖR JUDISK-KRISTNA RELATIONER

Org.nr. 845003-3280

BALANSRÄKNING
Not

2013-12-31

2012-12-31

365 919

435 919

365 919

435919

365919

435 919

36720

73 440

36 720

73 440

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa anläggningstillgångar

2

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

-- --

Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

61

58
--

------

-

61

58

Kassa och bank

287 045

210 986

Summa omsättningstillgångar

323 826

284 484

689 745

720 403

SUMMA TILLGÅNGAR

r:
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BALANSRÄKNING
2013-12-31

2012-12-31

Balanserad vinst eller förlust

685 255

767 312

Årets resultat

-25 164

-82 057

Summa eget kapital

660 091

685 255

0

6 722

9 600

9 000

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

20 054

19 426

Summa kortfristiga skulder

29 654

35 148

689 745

720 403

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

lngaf

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
POSTER INOM LINJEN
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och god redovisningssed. Vid respektive
tilläggsupplysning framgår det vilka rekommendationer, allmänna råd och vägledningar som tillämpats för den aktuella
posten. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Viirderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not I

Personal

2013

2012

Mede/anta/ anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen betalda närvarotimmar relaterade till en
normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

1,0

1,0

varav kvinnor

0,0

0,0

Löner, ersättningar m.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande
belopp:
Löner och ersättningar

372 000

360 000

Sociala kostnader

116 880

113 112

Summa

488 880

473l12p
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Not2

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Värdepapper
Nordea Nordenfond

2013-12-31

Antal

Nordea Optima
Nordea Spektra

2012-12-31

Antal

137

33 692

137

11

3 197

11

3 197

33 692

0

0

38

10 049

419

100 227

419

100 227

Nordea Ryssland

0

0

200

45 000

Nordea Indien

0

0

178

25 000

113

48 085

113

48 085

2 029

170 669

I 429

170 669

10 049

0

0

Nordea Sekura

Nordea Alfa
Aktiedepå
Nordea Global Divided Fund

195
~ -.~ - --

--- ---

· --- -- - - - - -- ~--- --

365919
På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 669 855 kronor.
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Birgitta Waem

Min revisionsberättelse har lämnats den J4' juni 2014.

Auktoriserad revisor FAR SRS

435919

Grant Thornton

Revisions berättelse

Till årsstämman i Insamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för judiskkristna relationer
Org.nr. 845003-3280
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för
judisk-kristna relationer för år 2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en
årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen,
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Insamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för judiskkristna relationers finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen~

Grant Thornton

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelsen Göran Larssons
Jubileumsfond för judisk-kristna relationer för år 2013.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är
ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i
strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget
styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Jönköping den 30 juni 2014

Jan Polsten
Auktoriserad revisor FAR SRS

förvaltningsberättelsen och beviljar

