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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen för en andlig och moralisk förnyelse skapades 2021 av föreningen Initiatives of Change Sverige som överförde merparten av
föreningens kapital till stiftelsen. Stiftelsen registrerades hos Länsstyrelsen i Stockholm den 31 maj 2021.
Stiftelsens säte är Stockholm
Främjande av ändamålet
Stiftelsens målsättning: en värld befriad från hat, fruktan och girighet, grundförutsättningar för varaktig fred och försoning
De grundläggande värderingarna bygger på:
a) visionen av en värld befriad från hat, fruktan och girighet.
b) önskan att leva ett liv som kan bygga bestående broar mellan människor och folk, oavsett bakgrund, kultur och trosuppfattning.
c) öppenhet för den vishet och ledning som ryms i stillheten och som fått många namn – samvetet, ’den inre rösten’, eller en Högre
gudomlig makt.
d) att regelbundet kalibrera sin inre kompass genom de absoluta normerna kärlek, renhet, osjälviskhet och ärlighet.
e) modet att ifrågasätta sina egna motiv, för att med andra kunna bygga det goda samhället
Stiftelsens uppgift är:
a) att stödja dem i världen som känner en förpliktelse till, och ansvar för, det andliga och moraliska arv som levandegjorts av Frank
N.D. Buchman. Ett arv som bland annat fördes vidare genom programmet för Moralisk upprustning (MRA) och senare
omformulerades i uttrycket Initiatives of Change.
b) att ge ekonomiskt stöd till individer och grupper för initiativ och projekt som ligger inom värderingarna i de grundläggande
värderingarna.
c) att förmedla dessa värderingar till individ och samhälle, genom att uppmuntra och stödja det medmänskliga mötet, som samlingar,
träningsprogram, kurser och liknande, samt spridning av desamma genom ord, bild och ljud.
d) att ta emot och förmedla gåvor för målsättningen.
Kapital
Styrelsen disponerar över både kapital och eventuell avkastning för genomförandet av uppgiften. Finansiella tillgångar skall investeras
så att de stödjer målsättningen och inte motarbetar dess andemening.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av ordförande Håkan Ahlman, Umeå, Birgitta Grahn-Samnegård, Trosa, Valerie Tikkanen, Göteborg,
Hassan Mohamud, Kista, Peter Vickers, Storbritannien, Terttu Laaksonen, Finland, Gudrun Brøvig-Silde, Norge, Anja Snellman,
Frankrike och Victor Musuku, Danmark. Birgitta Grahn-Samnegård valde att avgå ur styrelsen av hälsoskäl i samband med
sammanträdet i november.
Främjande av ändamålen
Under 2021 har stiftelsen lämnat följande bidrag.
IofC Norge, 56 423 kr. Workshop för brobyggande mot rasism. Oslo, Norge.
Stiftelsen för en ny värld, 150 000 kr. Arbete att dokumentera material från Frank Buchman, Oxfordrörelsen, MRA, IofC.
Creators of Peace, 100 000 kr. CoP arbetar med fredscirklar som ger kvinnor verktyg för att hitta sin roll i att bygga fred och utveckla
motståndskraft.
Caux, 100 000 kr. IofCs internationella konferenscenter i Schweiz.
Panchgani, 432 360 kr. IofCs internationella konferenscenter i Indien.
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Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2021
0
1 726 505
99,99

Definitioner av nyckeltal, se noter

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING
Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Nettoomsättning
Summa stiftelsens intäkter

Not

2021-05-31
2021-12-31
90 802
13 494
0
104 296

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa stiftelsens kostnader

-119 662
-119 662

Rörelseresultat

-15 366

Finansiella poster
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Summa finansiella poster

1 741 871
1 741 871

Resultat efter finansiella poster

1 726 505

Resultat före skatt

1 726 505

Skatter
Övriga skatter

-8 167

Årets resultat

1 718 338
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BALANSRÄKNING
TILLGÅNGAR

2021-12-31
Not

Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

2

Summa anläggningstillgångar

31 077 735
31 077 735
31 077 735

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

657 806
657 806

Summa omsättningstillgångar

657 806

SUMMA TILLGÅNGAR

31 735 541
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BALANSRÄKNING
EGET KAPITAL OCH SKULDER

2021-12-31
Not

Eget kapital
Eget kapital vid räkenskapsårets början
Inbetalda medel
Lämnade och återförda bidrag
Årets resultat

0
30 852 836
-838 784
1 718 338

Eget kapital vid räkenskapsårets slut

31 732 390

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder

2 688
463
3 151

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

31 735 541
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NOTER
Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR
2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Noter till balansräkningen
Not 2

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31

Inköp
Försäljningar
Utgående anskaffningsvärden
Redovisat värde

51 912 683
-20 834 948
31 077 735
31 077 735

Övriga noter
Not 3

Definition av nyckeltal
Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning

Umeå 2022-

Håkan Ahlman
Ordförande

Valerie Tikkanen

Hassan Mohamud

Peter Vickers

Terttu Laaksonen

Gudrun Brøvig-Slide

Anja Snellman

Victor Musuku

Min revisionsberättelse har lämnats den

2022.

Oscar Westerlund
Auktoriserad revisor
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