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Förvaltnin gsberättelse

Allmänt om verksamheten

EFI Fadder är ett svenskt insamlingsorgan som bildades under är 2014.

Stiftelsens ändamål är att ta emot, t,örvalta och administrera de medel och materiella resurser som
samlas in och sedan frirmedla dem vidare till Fundatia Crestina Elim's (F'CE) verksamhet bland utsatta

människor i Rumänien.

FCE 's verksamhet är baserad i Marghita, i länet Bihor, i nordvästra delen av landet. Hjälpverksamhet
från Sverige riktad till Marghita har pågått sedan 1990.

Den Rumänska Stitlelsen Fundatia Crestina Elim bildades formellt 1996 efter att verksamhetens
grundare, Lars och Barbro Gustavsson med sin familj, flytat till Rumänien under år 1995.

EFI Fadder var tidigare en verksamhetsgren som juridiskt tillhörde en lorsamling i Askeby/ Örtomta.
Stiftelsen tilldelades 2014 90-konto och står därefter under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll.

Vid sidan av stiftelsens egen verksamhet kvarstår ett antal ideella initiativ som på olika sätt stöder
verksamheten. Sedan starten i början av 1990+alet har t.ex. insamling, mellanlagring och transport till
Rumänien av olika slags materiel och fömödenheter varit en viktig stödfunktion. lInder detta
verksamhetsår har ytteriigare tre trailertransporter genomforts. (nr 129- 131 räknat från starten)

Stiftelsen har sitt säte i Linköping.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Föreningen EFI Fadder Second Hand Vämamo som bildades 2015 är organisatoriskt helt
fristående och har f n ett 70tal frivilliga medarbetare. Försäljning sker varje helgfri lördag, från
välbelägna lokaler i Värnamo. Föreningen EFI Fadder Second Hand Värnamo har under året
bidragit med770 tkr till EFI Fadder Insamlingsstiftelse.

Den av EFI Fadder Second Hand uppförda byggnaden i Lindstad är ett viktigt tillskott^
I dessa lokaler prefabriceras husblock tör byggnader som beställs av FCE för verksamheten i
Marghita.

Det annordnades en fadderdag i Vämamo den 1 8 november 2017 som var en inspirationskälla for
insamlingsverksamheten i Sverige.

De insamlade medlen har använts tiil

Casa Silvia" ett boende lor funktionshindrade
F3rra Familjehem
Särskola
Stödboende
Ungdomsgården
L ägergården/L ägerverk sarnhet
Hjälp till "fattiga familjer''
Kök och Dagcenter (via en särskild juridisk enhet, Speranta)
,{dmini stration av verksamheten ryr
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Org.nr 802478-1281

Flerårsöversikt (Tkr)

Verksamhetsintiikter
R.esultat efter finansiella poster

Antal anställda

Förändring av eget kapital

Ingående balans

Utnyttjande av
åindamålsbest. medel

Årets resultat

Utgående balans

2817 2016 20r§

5 005
g',/6

0

Balanserat

kepittl

989 227

-85 570

903 657

1r*i

Totalt eget

kapitel

t t51 227

-89 000

-85 570

982 651

2014

rnån)

20

20

0

t7
4 995

-86

0

Åndaruålsbest

medel

i68 000

-89 000

79 000

3 897

93

0

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter,
{$,*
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Resultaträkning

Yerksamhetsintäkter
Gåvor
Neitoomsättning
$umma verksam hstsintäkter

Y*rksemhetskostnader
Åndamålskostnader

Insamlingskostnader

Admini stmtionskostnader

§umma verksamhetskostnader

Verksamhetsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Resultat fiån övriga viirdepapper

Öwiga ränteintäl«er och liknande resultatposter

§umma resultat från finansiella investeringar

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiire skatt

Årets resultat

Nof
l

2$17-$r-0I
-2$17-t2-31

4 609 050

385 839

4 994 889

-4 996 091

-26982
-60 387

-5 083 460

-88 571

2 547

453

3 000

-85 571

-85 571

-s5 570

.l rxl

?CI16-01-01
-2016-12-31

3 724 873

172 027
3 8e6 8q5

-3 707 885

-2A 569

-76 958

-3 805 412

91 483

0

2 003

2 003

93 486

93 486

93 486 lrr
, j. ..r

2
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Balansräkning

TTLLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kortfr k tig a p I aee r i n gar
Övriga kortfristiga placeringar

Kexsa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

I

5 (s!

Not ä017-12-§1 201612-31

48 362

980 855 I 191 844

t 029 7t7 I 191 844

04

I 029 217 1 l9l 844 h, Atl,. j
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Balansräkning

EGET I(APITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Åndamålsbestämda medel

Balanserat kapital
§umma eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder

Upplupna kostnader

§umma kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

ö {8}

2017-12-31 20r6-12+1F{ot
1

79 000

9fi3 657

982 657

0

46 560

46 560

I 029 217

168 000

989 228

I ts7 228

4 616

30 000

34 616

I 191 844
&.r
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Noter

liiot I Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar
Insamlingsorganisationens redovisnings- och värderingsprinciper överensståimmer med
årrredovisningslagen, BFNAR 2012:1(K3) och FRIIs Styrande riktlinjer ftir årsredovisning.

Resultaträkningen
l/e r k s trm h e t s i n t ä kt e r
Endast det inflöde av ekonomiska fordelar som organisationen erhållit eller kommer att erhålla ftir egen

räkning redovisas som intäkt.

Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att

erhå1ias.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken organisationeil tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge

tillbaka motsvarande värde i utbl'te är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eiler tjänsten
erhålls därlor att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen
har en skyldighet att återbetala till motpartfll om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Ar det

inget bidrag är det en gåva.

Bdansräkningen
Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat ange§.

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med foregående år

Not 2 Gåvor
!s17 z0t6

Ius*mlade mcdel

Allmänheten
Företag

Andra organisationer

Not 3 Medelantalet anställda
§tiftelsen har inte haft någpa anställda och några löner har ej utbetalats.

2 433 961

360 970

i 8r4 ilg
"r 609 050

I) *, .J

| 990 646

321 040

r 413 187

3 724 *73
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Not 4 Åktier och andel*r, omsättningstillgångar

Namn
Kotfristi ga placeringar

( inleÄnin,r .len I i "n.i I ?Cr i i

Anders Ekstedt

Ordftirande

* i*i

Bokfiirt
värde
48 362
48 362

Marknsd§-
värde

48 362

48 362

!

I
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Cirister Karlsson

Lägersten

revlsor

Vår revisionsberättelse har lämnats den I 6 april 201 8

revlsor

t.!
\
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i EFI Fadder Insamlingsstiftelse, org.nr 802478-128L

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har uttört en revision av årsredovisningen för EFI Fadder Insamlingsstiftelse ör år 2017.

Enligt vår 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

2017 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningsiagen.

Grund.för uttalanden

Vi har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i

Sverige. Våfi ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.Yi år

oberoende i forhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort r,årt

lnkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra

uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är sty'elsen som har ansvaret flor att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande biid
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är

nödvändig flor att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentiiga felaktigheter, vare

sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen lbr bedömningen av stiftelsens formåga att

forlsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om forhållanden som kan påverka

fibrmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om

fortsatt drift tiilämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten

eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvilr
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte

innehåller några väsenlliga felalrtigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att

lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av

säkerhet, men är ingen garanti ftir att en revision som utltirs eniigt ISA och god revisionssed i Sverige

alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på

grund av oegentligheter eller f-el och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan {tin'äntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision eniigt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt

skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

r identifierar och bedömer vi riskerna for väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa

beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utfor granskningsåtgärder bland annat utiliån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga ftir att utgöra en

grund fiir mina våra uttalanden. Risken {tir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet tiil följd av

oegentiigheter iir högre än {iir en väsentlig felaktighet som beror på fel, e{tersom oegentlighet", ,rff
-L'l
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kan innefatta agerande i maskopi, törtblskning, avsiktliga utelämnanden, lblaktig infbrmation eller

åsidosättande av intem kontroll.

e skaftbr vi oss en fbrståelse av den del av stifteisens interna kontroll som har betydelse för vår

revision fibr att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständiehetema,

rnen inte för att uttaia oss om effektiviteten i den interna kontrolien.

o utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens

uppskattningar i redovisningen och tillhörande uppiysningar.

r drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade

revisionsbevisen, om huruvida det firurs någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

händelser eller forhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens formåga att fortsätta

verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det firms en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama i årsredovisningen om den

väsentliga osäkerhetsfäktom eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet

om årsredovisningen" Våra slutsatser baseras på de revisionshevis som inhärntas fram till daturnet

ftjr revisionsberättelsen. Dock kan liarntida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

r utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,

däribland upplysningarna, och om årsredovisningen äterger de underliggande transaktionema och

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omtattning och inriktning samt

tidpunkten for den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen"

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfort en revision av styrelsens förvaltning for EFI
Fadder lnsamiingsstiftelse for är 2017.

EnliS vår uppfattning har styreiseledamöterna inte handlat i strid med sti{telselagen,

stiftelseförordnandet eller årsredovisningsiagen.

Grund.ftir uttalande

Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vån ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revisoms ansyar. Vi är oberoende i lorhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige

och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckiiga och ändamålsenliga som grund ftir vårt
uttalande.

Styrelsens ansyar
Det är styreisen sorn har ansvaret for lorvaltrungen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnand"t:- 

f7
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Revisarns ansvdr

Yår1 mål beträffande revisionen av förvaltningen. och därmed vårt uttalande. är att inhämta

revisionsbevis for att rned en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon stpelseledamot i någat

väsentiigt avseende:

r ftiretagit någon åtgärd eller gjort sig s§ldig tili någon ftirsummelse som kan fiiranleda

ersättningss§ldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

. på något annat sätt handiat i strid med stiftelselagen, stiftelseflorordnandet elier

årsredovisningslagen,

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti lor att en revision som utftirs enligt god

revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller forsummelser som kan foranleda

ersättningss§ldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och

har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av frirvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som

ut{tirs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär

att vi fbkuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och 1örhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra forhållanden som

är relevanta t-ör vårt uttalande.

Värnamo den tr6 april2018

Catrine


