••

r~

interpeace

Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden
Org nr: 802477-9277

Årsredovisning for r~kenskapsåret
28 oktober 2013 - 31 december 2013

Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden
802477-9277
FORVALTNINGSBER~TTELSE
Styreisen for Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden (stiftelsen) får hårmed avlåmna
årsredovisning for verksamhetsåret 2013. Stiftelsen grundades 28 oktober 2013.
Stiftelsens åndsmål
Stiftelsens åndsmål skall vara att understodja International Peacebuilding Alliance
(Interpeace), en schweizisk organisation registrerad i Geneve, Schweiz, i fullgorandet av
dess åndsmål.
Interpeace ~ndamål år enligt dess stadgar i sammandrag att bistå lokala och nationella
aktorer men också det internationella samfundet for att forhindra och få ett slut på
konflikter och att foreta återuppbyggnad efter krig. Det skall utfora detta arbete i forsta
hand med tillempning av interpeaces metod.
Fråmjande av ~ndamål
For att fullgora sitt åndsmål skall stiftelsen låmna bidrag till Interpeace av de medel som
stiftelsen har insamlat, men stiftelsen kan också snuånda insamlade medel for information,
utbildning, kunskapsutbyte och påverkan som stodjer Interpeace i fullgorandet av dess
åndsmål eller på begåran av Interpeace driva projekt inom ramen for Interpeace åndsmål.
Stiftelsen skall i sin verksamhet iaktta principerna ickevåld, respekt for lokal kultur,
fortroendeskapande åtgårder mellan folk, integritet och fråmjandet av kollektivt, aktivt och
konstruktivt deltagande i dess verksamhet, vilka for Interpeace utgor viktiga vårdegrunder.
Pilot grolekt i Tensta
Stiftelsen har under 2013 provat på att snuånda Interpeace metod i ett pilot projekt i Tensta
for att minska spånningar i fororten. Projektet har framforallt fokuserat på de unga, som
Interpeace tror kan vara en positiv kraft når det kommer till att påverka forortens framtid.
Pilot projektet har också haft till syfte att gora Interpeace mer kånt for den svenska
allmånheten vilket kommer att vara till nytta vid framtida insamlingsaktiviteter.
Styreisen
Styreisen består av Tord Magnusson, ordforande och sju styrelseledamoter. Krister Kumlin,
Magnus Kindstrand, Carin Gotblad, Peter Elam Håkansson, Scott M. Weber och Sarah Noble.
Betråffande stiftelsens result~och st~llning hånvisas till bifogad resultat- och balansr~kning
\
med tillhorande noter.
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RESUITATRAKNlNG

Belopp i kr

Stiftelsens intåkter
Øidrag /ersåttning från organisationer
Bidrag /ersåttning från myndigheter

noter

1
1 903 181
12

Summa stiftelsens intåkter

Stiftelsens kostnader
Administrationskostnader
~lndamåiskostnader
Summa stiftelsens kostnader

Rorelseresuitat
Resultat från finansiella poster
Vakutakursdifferenser

2013-10-28
2013-12-31

1 903 193

2
-42 724
-304 883
-347 607

1 555 586

-32 860

Summa resultat efter finansiella poster

1 522 726

Årets resultat

1 522 726
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BALANSR,4KNING
Belopp i kr

noter

2013-12-31

Tillgångar
Oms~ttningstillgångar
Likvida medel

3 485 928

Summa omsåttningstillgångar

3 485 928

SUMMA TILLGÅNGAR

3 485 928

Eget kapital och skulder
Eget kapital

3

Fritt eget kapital
Årets resultat

1 522 726

Summa eget kapital

1 522 726

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda int~kter
Skulder till nårstående

5

24 000
1 039 134

Ovriga skulder

6

900 068

4

Summa kortfristiga skulder

1 963 202

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 485 928

Stållda s~kerheter och ansvarsforbindelser
St~llda såkerheter

inga

Ansvarsforbindelser

inga

3
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REDOVISNINGS- OCH V~4iiDERINGSPRINCIPER

Årsredovisiningen har uppråttats enligt Årsredovisninglagen och Bokforingsnåmndens
allminna råd.

Verksamhetsintåkter och kostnader
Int~kter har upptagits till verkligt vårde av vad som erhållits och redovisas i den omfattning
det år sannolikt att de ekonomiska fordelarna kommer att tillgodogora stiftelsen. Gåvor
redovisas som intåkter når de erhålls. Bidrag redovisas som intåkt når villkonen for att erhålla
bidraget uppfyllts. Tills dess att villkonen år uppfyllda redovisas intåkten som skuld.
Administrationskostnader avser kostnader for styreisen såsom kostnader for styrelsemoten
och styrelsemedlemmars nesekostnader, it-kostnader och bankkostnader.
~4ndamålskostnader inkluderar alla projektrelaterade kostnader såsom utvecklingskostnader,
kostnader for projektpersonal och given projektrelaterade nesekostnader.

Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har v~rderats var for sig och till anskaffningsvården. Tillgångar i
utlåndsk valuta har omv~rderats till bokslutskurs. Inga tillgångar och skulder har kvittats mot
varandra. -.,~~
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NOTER

Not 1 Stiftelsens int~kter
BidragJersåttning från Interpeace
Bidrag/ersåttning från Interpeace,
vidareformedlat trån Svenska Postkodstiftelsen
Bidrag/ersåttning från franska staten

1 818 720
84 461
12
1903 193

Not 2 Stiftelsens kostnader
Adminstrationskostnader
Åndamålskostnader

-33 745
-313 862
-347 607

Not 3 Eget kapital

Ingående belopp
Årets resultat
Vid årets slut

Balanserad
vinst
0
1 522 726
1 522 726

Not 4 Upplupna kostnader och forutbetalda intåkter
Upplupet revisionsarvode
Upplupna redovisningstjånster

12 000
12 000
24 000

Not 5 Skulder till nårstående
Interpeace Geneva

1039 134

Not 6 Ovriga skulder
Franska staten

900 068
'i
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Till styreisen i Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden, org.nr 802477-9277

Rapport om årsredovisningen
Vi har utfort en revision av årsredovisningen for
Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden for r~kenskapsåret
28/10-2013--31/12-2013.
Styreisens ansvar for årsredovisningen
Det år styreisen som har ansvaret for att uppr~tta en
årsredovisninq som ger en r~ttvisande bild enligt
årsredovisningslagen och for den finterna kontroll som
styreisen bedomer ~r nodv~ndig for att uppr~tta en
årsredovisning som finte innehåller v~sentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fei.
Revisoros ansvar
Vårt ansvar ~r att uttala oss om årsredovisningen på
grundval av vår revision. Vi har utfort revisjonen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i
Sverige. Dessa standarder krever att vi foljer yrkesetiska
krav samt planerar och utfor revisjonen for att uppnå rimlig
s~kerhet att årsredovisningen finte innehåller v~sentliga
felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtg~rder inh~mta
revisjonsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn våljer vilka åtg~rder som ska utforas,
bland annat genom att bedoma riskerna for v~sentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fei. Vid Benna riskbedomning
beaktar revisorn de delar av den finterna kontrollen som ~r
relevante for hur stiftelsen uppr~ttar årsredovisningen for
att ge en råttvisande bild i syfte att utforma granskningsåtg~rder som år ~ndamålsenliga med hensyn till omst~ndigheterna, men finte i syfte att Bora ett uttaleode om
effektiviteten i stiftelsens finterna kontroll. En revision
innefatter också en utvurdering av ~ndamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har anv~nts och av rimligheten i
styreisens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvurdering av den overgripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisjonsbevis vi har inh~mtat ~r tillråckliga
och åndamålsenliga som Brund for vårt uttaleode.
Uttaleode
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen uppr~ttats i
enlighet med årsredovisningslagen och Ber en i alla
v~sentliga auseenden r~ttvisande bild av stiftelsens
finansielle st~llning per den 31 december 2013 och av dess
for
r~kenskapsåret
enligt
finansielle
resultat
årsredovisningslagen.

A member firm of Ernst &Young Global Limited

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar
Utover vår revision av årsredovisningen har vi given utfort
i
forvaltning
av
styreisens
revision
av
en
Insamlingsstiftelsen Interpeace Sweden for r~kenskapsåret
28/10-2013--31/12-2013.
Styreisens ansvar
Det år styreisen som har ansvaret for forvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseforordnandet.
Revisoros ansvar
Vårt ansvar år att med rimlig s~kerhet uttala oss om
forvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfort
revisjonen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag for vårt uttalande om forvaltningen har vi
utover vår revision av årsredovisningen granskat v~sentliga
beslut, åtg~rder och forhållanden i stiftelsen for att kunna
bedoma om någov styrelseledamot år ers~ttningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skil for entledigande.
Vi har given granskat om någov styrelseledamot på annat
sått har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisjonsbevis vi har inh~mtat år tillr~ckliga
och ~ndamålsenliga som Brund for vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamoterna finte handlet
i strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller
årsredovisningslagen.
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