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ARSREDOVISNING
för
Insamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för
judisk-kristna relationer
Org.nr. 845003-3280

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisnfog för räkenskapsåret 2014-01-01 • 2014-12-31
Innehåll
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- förvaltningsberänelse
- re:.ultaträkning
- balansräkning
- stä llda säkerheter och ansvarsförbindelser
- tilläggsupplysningar
- underskrifter

2
3
4
4

5
6

lnsamlingsstiftelsen Göran Larssons .J ubileumsfond för judisk-kristna relationer
Org.nr. 845003-3280

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten
Stiftelsens ändamål är att möta behovet av studier och forskning för förståelsen mellan judisk och kril>ten 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 kri sten
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 1 juli 2004 anställdes teol. dr Göran Larsson på deltid för att förstärka arbetet för stiftelsens ändamål. Sedan den I 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
jubileumsfondens och Svenska kyrkans logga. Spridningen överträffar tidigare böcker i Jubileumsfondens skriftserie, Skrifter om
judisk och kristen tro och tradition.
År 2014 kom att präglas av att Göran Larsson fyllde 65 år och började ta ut pension. Samtidigt anställdes han av fonden på
halvtid men fortsatte med samma uppgifter som tidigare. Därutöver accepterade han en inbjudan från The Lutheran Theological
Seminary i Hong Kong (LTS) att bygga upp ett masterprogram i judiska studier (Classical Judaism). Det innebär att han tills
vidare kommer att besöka LTS fyra gånger om året, omkring tre veckor per gång. Eftersom hans undervisning ligger i linje med
fondens målsättning att verka för kunskap, förståelse och respekt mellan judar och kristna, kan denna nya arbetsuppgift ses som
en förlängning och fördjupning av fondens arbete. Så har den också kommit att uppfattas av fondens vänner och understödjare,
inte minst sedan Göran Larsson i nyhetsbrev och föredrag förmedlat många upplevelser och insikter från detta nya arbetsområde. '
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Insamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer
Org.nr. 845003-3280

RESULTATRÄKNING
Not
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

2014-01-01
2014-12-31
563 880
24 600
588 480

Röre lsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader (ideella ändamålet)

-15
-105
-369
-490

2013-01-01
201 3- 12-31

557 470
97 317
654 787

720
931
075
726

-109 951
-72 263
-490 768
-672 982

97 754

-18 195

29 921
659
0
30 580

-8 659
I 687
3
-6 969

Resultat efter finansiella poster

128 334

-25 164

Årets resultat

128 334

-25 164

Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är
anläggningstil !gångar
Ränteintäkter
Räntekostnader
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Insamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer
Org.nr. 845003-3280

BALANSRÄKNING

2014-12-31

2013-12-31

_ _ _3~659J7
365 917

365 919
365 919

365 917

365 919

21 000
21 000

36 720
36 720

5 065
5 065

61
61

Kassa och bank

415 520

287 045

Summa omsättningstillgångar

441 585

323 826

SUMMA TILLGÅNGA R

807 502

689 745

660 090
128 334
788 424

685 255
-25 164
660 091

9 078
10000
19 078

9 600
20054
29 654

807 502

689 745

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga (

Not
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Finansiella anläg~ningstill~ångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

3

Summa anJäggningstillgå ngar

Omsättningstillgångar
Varula~er m.m.
Färdiga varor och handelsvaror

Kortfristiga fordringar
Övriga fordri ngar

EGET KAPITAL OCH SK ULDER

Eget kapital

4

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

POSTE R INOM LINJEN
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Insamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer
Org.nr. 845003-3280

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovis11i11gsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens all männa råd. Principerna
är oförändrade järnfön med föregående år.

Värderingspri11ciper 111.m.
Tillgångar, avsättningar och sku lder har värderats till anskaffnings värden om inget annat anges nedan.

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

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
-~

Not 1

Personal

2014

201 3

1.00
0,00

1.00
0,00

277 600
87 216
364 816

372 000
116 88Q
488 880

2014

2013

Il 709
18 212
29 921

I I 197
-19 856
-8 659

2014-12-31

2013-12-31

Medela11tal anställda
Medelantalet anställda bygger på av föreningen
betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
varav kvinnor

Löner, ersätt11in,:ar 111.m.
Löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader har utgått med följande belopp:
Löner och ersättningar
Sociala kostnader
Summa

Not 2

Resultat från övriga värdepapper och
fordringar som är anläggningstillgång
Utdelning
Reali sationsresultat

Not 3

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Värdepapper
Nordea Nordenfond
Nordea Optima
Nordea Sekura
Nordea Alfa
Nordea Global Dividend Fund
Aktiedepå Nordea

Nom. värde

Antal
137
11
419
113
195

33 692
3 197
100 227
48 085
10 049
170 667
365 917

Antal
137
Il
419
113
195

33 692
3 197
100 227
48 085
10049
170 669
365 919

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 723 878 kronor.

Not 4

Eget kapital
Ä nda målsbest.

medel
0

Belopp vid årets ingång
Årets vinst
Belopp vid årets utgång

0
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Fritt eget kapital
660 090
128 334
788 424~
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR

Enköping 2015-06-24
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Min revisionsberättelse har lämnats den 26 juni 2015
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Grant Thornton

REVISJONSBERÄ TTELSE
Till styrelsen i lnsamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna re lationer

Org.nr. 845003-3280

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för lnsamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond
för judisk-kristna relationer för år 2014.

Styrelsens ansvar för årsredovis11i11ge11
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 å rsredovi sn ing 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 lnternational Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att
jag fö ljer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att
årsredovisninge n inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan
infonnation 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
el ler på fel. Vid denna ri skbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur stiftelsen 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 stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering
av ändamålsenligheten i de redovisnings principer som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskanningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i
årsredovisn ingen .
Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

Uttalande
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 201 4
och av dess finansiel la resultat för året enligt årsredovisningslage1Lf>
~
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
lnsamlingsstiftelsen Göran Larssons Jubileumsfond för judisk-kristna relationer för år 2014.
Styrelse1ts ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

.-,

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har
utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av årsredovisningen
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot är ersättn ingsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl for entled igande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Jag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
ut1alande.
Uttalande
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Jönköping den 26 juni 2015

~~

Auktoriserad revisor
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