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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
Allmänt om verksamheten 
Insamlingsstiftelsen JLOF Sweden är en självständig, ideell, allmännyttig, icke vinstdrivande, 
humanitär organisation som är politiskt och religiöst obunden. Stiftelsens ändamål är att såsom 
insamlingsstiftelse, genom konkreta och hållbara projekt och program, driva internationellt 
utvecklings-och hjälparbete som förbättra möjligheterna för marginaliserade och utsatta i de 
samhällen där Stiftelsen verkar genom att bland annat främja: 

 Utbildning 
 Bevarande av kultur, kulturarv och historia  
 Mänskliga rättigheter, jämställdhet och mångfald 
 Fred och försoning 
 Entreprenörskap 
 Miljö och ekologi 

Avsikten är att inspirera och stärka rättigheter för att öka människors inflytande över sina egna liv. 
Stiftelsen har förtroende och respekt för människors kunskap och egen förmåga samt för deras 
vilja att ta ansvar. Främsta målet är att hjälpa, träna och utbilda människor på ett sätt som leder 
dem till oberoende, självförsörjning, suveränitet och respekt för mångfald. Stiftelsen arbetar i nära 
partnerskap och samarbete med lokala samhällen, myndigheter, organisationer och enskilda som 
vill stödja stiftelsens arbete. 

Under 2019, har styrelsen fortsatt med kapacitetsstärkande insatser med syfte att förbättra 
möjligheten för stiftelsen att fullgöra sitt uppdrag enligt stadgan.  

Anti-korruptionspolicy 
Korruption kan utgöra allvarlig rättslig och anseenderisk för JLOF’s verksamhet. Ett samhälle fritt 
från korruption är en grundläggande förutsättning för en rättvis och demokratisk utveckling och 
för ett hållbart avskaffande av fattigdom. Korruption går emot grundläggande värderingar som 
rättvisa, demokrati, jämlikhet, värdighet, integritet, öppenhet och försvårar även möjlighet att 
utkräva ansvar. Alla som arbetar i och med JLOF vägleds och styrs av JLOF’s anti-
korruptionspolicy. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 

Kommunikation och Information 

Sociala och nya medier 
Under året har plattformen för hemsidan byts till Wix. JLOF har under 2019, liksom tidigare år, 
använt sig av sociala medier som Facebook, Instagram, Linkedin och Twitter för att marknadsföra 
sig och för att också underlätta för intresserade att ta del av JLOF’s arbete. 
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Intresseföreningar och föreningsmöten 
JLOF är medlem i Forum Syd och SWEACC (Swedish East African Chamber of Commerce) för 
att underlätta nätverkande och för att komma i kontakt med andra som också arbetar inom samma 
region eller med samma frågor som JLOF.  
 
Styrelseledamoten Egle Obcarskaite fortsatte sitt uppdrag som ordinarie ledamot i Forum Syds 
styrelse. Hon valdes för ytterligare två år vid årsstämman i maj 2019. JLOF deltog under hösten i 
Forum Syds seminarier.  
 

Advisory Board 
Ambitionen är att sätta samman en Advisory Board med syfte att stötta styrelsen med erfarenheter, 
kunskap och kontakter. Policydokument och riktlinjer för arbetet togs fram under 2017. Under 
2019 har styrelsen, fortsatt rekryteringsarbetet. 

 
Projekt 
 
Pajong 2019–2020, Uganda 

Sedan 2007 har samhällen i norra Uganda gradvis återvänt efter ansträngningar att återställa sina 
hem och liv efter mer än 20 år av krig och konflikt. Återhämtning i ett utarmat socialt system utgör 
dock fortfarande utmaningar för familjer, skolor och samhället i stort.  Utbildning är ett viktigt 
instrument för framgångsrik återuppbyggnad eftersom det bidrar till att utveckla människors 
förmågor att hantera olika livssituationer. Avhopp av barn från grundskolan är hög. Skälen till att 
de inte kan slutföra utbildning inkluderar bland annat extrem fattigdom som hindrar föräldrar från 
att skicka sina barn till skolan när de behövs för att bidra till den dagliga försörjningen.  

Under 2016 beviljade Forum Syd bidrag för projektet Pajong 2016–2018, som var ett tvåårigt 
samarbetsprojekt i regionen Kitgum mellan JLOF Sweden, JLOF Uganda och loum Primary 
School i Pajong. Byn ligger avlägset på landsbygden. Skolan byggdes 2010 för 250 elever. Under 
2019 fanns där cirka 600 elever och 10 lärare. Skolan står inför alla utmaningar som är relaterade 
till skolor på landsbygden i Uganda t.ex brist på infrastuktur, material, skolmat och lärare. 

Syftet med projektet är att öka jämställdheten mellan pojkar och flickor, män och kvinnor samt att 
stärka lokalsamhället för att öka förutsättningarna för människor att ha inflytande över sina egna 
liv. Utgångspunkten är alla barns rätt till utbildning. För att uppnå detta mål måste de 
grundläggande orsakerna till de hinder som finns i vägen angripas. Orsakerna är många och stora 
men prioriteringen ligger på aktiviteter som inkluderar och främjar jämställdhet och stärker 
kapaciteten hos det lokala samhället i form av medvetenhet om vikten av utbildning, jämställdhet, 
hälsa och klimatfrågor.  

Projektet beviljades fortsatt finansiering för tiden juni 2019 till och med december 2020. Slutmålet 
med projektet fram till 2030 är att nå en könsneutral utbildning med goda möjligheter för både 
pojkar och flickor att fullfölja en kvalitetsutbildning som ger möjligheter längre fram i livet i form 
av arbete, företagande men också möjligheten att tillgodogöra sig demokratiska rättigheter. 
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Elever med funktionshinder och speciella svårigheter 
Under projekttiden har JLOF fått kännedom om två elever i skolan med speciella svårigheter som 
gör det svårt för dem att lära i den vanliga klassen. Båda eleverna är hörselskadade. Under 2019 
har JLOF fortsatt att bidra så de båda eleverna kan gå i internatskola som är anpassad för deras 
behov. JLOF betalar terminsavgiften som uppgår till ca 8.000 kr per barn och år. Föräldrarna står 
för andra kringkostnader.  

Riktad stöd barn i utsatt situation 
Under 2019 har JLOF fortsatt ge riktat stöd till barn i utsatt livssituation t.ex. barn som är 
föräldrarlösa, lever i situation där det förekommer missbruk eller extrem fattigdom. 
 
Förändring kräver holistisk utgångspunkt och måste få ta tid 
En solid grund har lagts för en positiv framtid och målet att alla pojkar och flickor i Pajongs byar 
har tillgång till högkvalitativ utbildning.  

 

Utgångspunkten för vårt arbete är det hållbara utvecklings målet 4, kvalitetsutbildning – för att 
garantera en inkluderande och jämlik utbildning av hög kvalitet och främja livslångt lärande 
möjligheter för alla. Erfarenheten har visat att det är omöjligt att uppnå det inställda målet utan att 
ta itu med de andra målen också; Ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa, jämställdhet mellan 
könen, rent vatten och sanitet, ren energi, anständigt arbete, klimatåtgärder, fred, rättvisa och 
starka institutioner. Förändring tar tid. Det tvååriga projektet har belyst olika problem som kräver 
mycket längre tid för att skapa varaktig förändring. 

JLOF Academic Scholarship Programme 
 
Under 2012, ingick JLOF Sweden på förfrågan ett samförståndsavtal på 5 år (Memorandum of 
Understanding) med Archbishop Janani Luwum Memorial College i Mucwini för att stödja 23 
elever med skolavgiften. Avtalet har pågått i de avtalade 5 åren avslutades och ersattes med ett 
nytt avtal som ingicks mellan skolan och JLOF för perioden 2018 till och med 2022. Ärkebiskop 
Janani Luwum Memorial College startades 1981 som ett offentligt gymnasium i Mucwini.  Över 
20 år av krig i norra Uganda har som konsekvens drabbats studieresultaten. Det är nödvändigt att 
bygga upp förtroendet för skolan, förbättra infrastrukturen och inventarierna. JLOF bidrar i detta 
arbete i möjligaste mån.  

 
  



JLOF Sweden 
Sustainable Development by Cooperation 

 

Page 5 of 12 
 

Insamlingsverksamhet 

90-konto 
Sedan 2014 har JLOF haft tillgång till ett 90-konto och har därmed stått under Svensk 
Insamlingskontrolls tillsyn. 90-konto öppnar många nya möjligheter för JLOF att samla in pengar. 
 

 

Avgiften för 90-kontot uppgick till 5.000 kr under 2019 och donationer kan göras till JLOF’s 
bankgiro 900–4102 och Swish 123-9004102. 

Benevity 
Benevity är ett företag som hjälper företag som vill göra gott i världen att sponsra 
välgörenhetsorganisationer med hjälp av sina anställdas goda vilja. Det innebär att företag matchar 
det som deras anställda ger i form av tid och pengar till den organisation som den anställde väljer. 
JLOF är sedan 2016 certifierade att ingå som en av organisationerna som man kan väljas som 
mottagare för denna typ av bidrag. JLOFs första ordförande, Monika, stödjer JLOF genom sin 
arbetsgivare Workdays ’Giving and Doing program’ inom ramen för Benevity. 

Sponsring och företagsstöd 
Microsoft sponsrar JLOF med Office 365 som innehåller mailkonton, lagringsutrymme och Office 
program på webben, och Canva sponsrar med gruppmedlemskap i Canva för att JLOF ska kunna 
framställa trycksaker. 

Resultat och ställning 
Flerårsöversikt  

2019 2018 2017 2016 2015 

Verksamhetsintäkter 295,631 177,517 337,489 232,018 259,398 

Ändamålskostnader 245,657 240,883 262,654 180,691 202,240 

Insamling-/Administrationskostnader 27,209 36,590 32,884 35,132 52,470 

Resultat 21,936 -99,956 40,107 0 4,695 

Ändamålskostnader/Intäkter % 83.1% 135.7% 77.8% 77.9% 78.0% 

Insamlings-/Administrationskostnader/Intäkter % 9.2% 20.6% 9.7% 15.1% 20.2% 

I verksamhetsintäkterna har redovisats erhållna medel för projekt som enligt avtal har 
vidarebefordrats till lokala samarbetspartnern, JLOF Uganda. Utbetalningen till JLOF Uganda har 
redovisat som ändamålskostnader. Under 2019, uppgick ändamålskostnaderna till 83,1 % av 
intäkterna.  Forum Syd fortsatte att finansiera ett projekt från juni 2019.  Projektet är 
medfinansierat av JLOF Sweden till minst 10%. Medel till medfinansiering har samlats in från 
olika givare, såväl månatliga som spontana. Under 2019, uppgick insamlings-och administrations- 
kostnader till 9,2 % av intäkterna.  

http://www.jlof.net/
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Utländsk filial - JLOF Uganda 

JLOF Sweden och JLOF Uganda är separat registrerade organisationer med olika ledning och 
styrelse. De två organisationerna är juridiskt åtskilda enheter, men arbetar i mycket nära 
partnerskap, med samordnade operativa planer, uppdrag och mål som ses över årligen. 

JLOF Ugandas mål är att:  
• initiera, utforma och leverera program och projekt i Uganda som svar på tydliga behov 

inom JLOF:s prioriterade områden. 
• samordna, övervaka och se till att allt arbete som genomförs är hållbart genom utveckling 

av lokala företag och bolag som kommer att minska och så småningom avsluta beroendet 
av välgörenhetsdonationer.  

• se till att givarmedlen används på ett öppet och ansvarsfullt sätt genom tillbörlig aktsamhet 
och korrekt återkoppling om verksamheten. 

• utveckla och upprätthålla ömsesidigt fördelaktiga partnerskap med JLOF Sverige inom 
områdena fundraising, tekniskt bistånd, kopplingar, projekt design, implementation och 
återkopplings processer. 

Sammanfattning av  JLOF Ugandas aktiviteter under 2019 finns i bilaga till årsredovisningen. 

Framtida utveckling  

JLOFs vision är en värld där alla människor lever i värdighet med rättigheter och möjligheter att 
ha inflytande över sina egna liv. Hjälp till självhjälp är avgörande för att nå visionen. Enligt FN 
finns det cirka 700 miljoner människor i världen som är extremt fattiga. Majoriteten av de extremt 
fattiga lever på landsbygden och livnär sig av småskalig jordbruk. Klimatförändringar kan drabba 
dessa samhällen mycket hårt eftersom det inte finns marginal för att det slår fel med skörden 

Vår målsättning är att stödja och möjliggöra för marginaliserade och fattiga människor att själva ta 
sig ur fattigdom och förändra sina liv. Vi tar oss tid att förstå bakomliggande orsaker till fattigdom 
och andra utmaningar som männskor står inför.  Tillsammans med berörda, arbetar vi fram 
modeller som fungera och leda till hållbar förändringen. Vikten i vårt arbete läggs på att förse 
människor med kunskap och stärka deras kapacitet att ta sig själva, sin familj och hela samhällen 
ur fattigdom. Vi uppmuntrar egna initiativ, engagemang och underlätta för dem att jobba 
tillsammans.  

JLOF Sweden kommer att forsätta stärka sin insamlingsverksamhet genom ökad insamling från 
privatpersoner, stiftelser, företag och andra institutionella givare. 
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Förvaltning 
Styrelsen är stiftelsens verkställande organ som har det övergripande ansvaret för att säkerställa 
god praxis på alla nivåer. Vid en ledamots/suppleants avgång utses efterträdare av styrelsen vid ett 
sammanträde där samtliga ledamöter skall delta och beslutet skall vara enhälligt.  
Styrelsen har rätt att, vid behov, till sig adjungera lämpliga personer. Dessa personer har yttrande- 
och förslagsrätt, men inte rösträtt.  
 
JLOF har under 2019  bestått av fem styrelseledamöter och en valberedning som alla arbetar 
ideellt på fritiden utan ekonomisk ersättning. Ledamöterna har olika expertområden t.ex. juridik, 
ekonomi, projektledning, finansiell planering, informationsteknologi, ekologi samt uppföljning av 
finansiell status och projekt.  

Styrelsen  
Styrelsen för JLOF Sweden har under verksamhetsåret 2019 haft följande sammansättning: 
 

Ordförande   
Gertrude Opira 
 
Vice Ordförande 
Maria Skytén 
 
Kassör och ledamot 
Sonja Dobo 
 
Ledamöter 
Egle Obcarskaite 
Sophie Andersson 
 

Övriga funktioner  
Styrelsen för JLOF Sweden har under året haft stöd och hjälp från följande funktioner: 

Valberedning 
Kenneth Odwar 

Revisor 
Stiftelsens revisor är Josefine Fors, auktoriserad revisor, Grant Thornton, Sveavägen 20, 
P.O.  Box 7623, 103 94 Stockholm 

Möten  
Stiftelsen har under verksamhets- och räkenskapsåret 2019 hållit fyra (4) protokollförda 
styrelsesammanträden och ett (1) årsmöte. 
 
Övrig information 
JLOF Sweden är registrerat hos skatteverket och står under tillsyn av Länsstyrelsen i Stockholm 
enligt reglerna i stiftelselagen. Stiftelsen innehar följande 90-konton: 

Bankgiro: 900 – 4012, Swish: 123-900 4012 
Hemsida: www.jlof.net.   
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RESULTATRÄKNING  
VERKSAMHETSINTÄKTER Not      2019    2018 

    

Gåvor      140,631          72,870     
Projektbidrag Forum Syd      155,000         104,647     
Summa  verksamhetsintäkter 3    295,631        177,517     

    

VERKSAMHETSKOSTNADER    

Ändamålskostnader (överförda till JLOF Uganda) 4 -   166,441 -   193,091     
Ändamålskostnader  4 -     79,216 -    47,792     
Insamlingskostnader   5 -       3,035 -      3,134     
Administrationskostnader  6 -     24,174 -    33,456     
Summa  verksamhetskostnader  -  272,865 -  277,473     

    

Verksamhetsresultat        22,766     -    99,956     

    

Resultat från finansiella investeringar    

Ränteintäkter              -                   -       
Räntekostnader  -         829      
Summa resultat från finansiella investeringar   -        829                -       

    

Resultat efter finansiella poster        21,937     -    99,956     
Skatt               -                   -       
Årets resultat        21,937     -    99,956     
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 BALANSRÄKNING 

  
TILLGÅNGAR Not 2019 2018 

    
Bank    7            16,764              4,974     

    
Summa  omsättningstillgångar         16,764              4,974     

    
SUMMA TILLGÅNGAR         16,764              4,974     

    
EGET KAPITAL OCH SKULDER    

    
Eget Kapital    8       
Ändamålsbestämda medel    
Balanserat resultat  -      57,761            42,195     
Årets resultat         21,936     -      99,956     
Summa Eget Kapital  -      35,825     -      57,761     

    
Kortfristiga skulder    
Ej utnyttjade projektmedel                 -        -  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    9            20,000           36,000     
Övriga skulder         32,589            26,735     
Summa Kortfristiga skulder         52,589            62,735     
    
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER         16,764              4,974     
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NOTER  
 
Not  1   Redovisnings- och värderingsprinciper  
 
Insamlingsstiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med bokföringslagen 
och god redovisningssed. Årsredovisningen är upprättat enligt årsredovisningslagen och GIVAs 
styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3. 
 
Intäkter har redovisats till det verkliga värdet av vad som erhållits. 
 
Not  2   Uppskattningar och bedömningar 
 
Inga uppskattningar och bedömningar har genomförts. 
 
Not  3  Insamlade medel  
 
Insamlade medel avser mottagna gåvor i form av kontanta medel från allmänheten. Med gåva 
avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Intäkter i form av gåva 
intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. 
 

 2019 2018 
Allmänheten 140,631 72,870 
Organisation 155,000 104,647 

Summa 295,631 177,517 
 
 
Not  4  Ändamålskostnader  
 
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess 
stadgar. Kostnader för administration som uppstår som en direkt följd av en aktivitet eller projekt 
inom ändamålet räknas till ändamålskostnader.  
 
Överförda 2019 2018 
JLOF Uganda, Pajong proj 150,876 176,924 
AJMC Stipendier 12,671 11,895 
Individuella stöd, Pajong proj 2,894 4,272 

Summa 166,441 193,091 
   

   
Övriga 2019 2018 
Resekostnader 48,346 30,916 
Kommunikation 6,750 13,260 
Överföringskostnader 4,120 3,616 
Revision projekt 20,000 - 

Summa 79,216 47,792 
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Not  5  Insamlingskostnader  
 
Insamlingskostnader är direkta kostnader för insamlingsarbete som riktar sig mot organisationens 
samtliga givare och omfattar arbetet mot både befintliga givare och med att söka nya givare. Till 
insamlingskostnader hör även kostnader för varumärkesbyggande och profilering.  

 2019 2018 
Post &Porto 3,035 3,134 

Summa 3,035 3,134 
 
Not  6  Administrationskostnader  
 
Administrativa kostnader avser kostnader i samband med styrelse- och planeringsmöten samt 
kostnader för revision.  

 2019 2018 
Möteskostnader 0 1,763 
Förvaltningskostnader 780 1,755 
Svensk lnsamlingskontroll 5,000 5,000 
Revisor 10,736 20,000 
Avgifter 7,658 4,938 

Summa 24,174 33,456 
 
Under året har 6 personer arbetat ideellt för organisationen, framför allt med styrelsearbete. 
Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. 
 
Not  7   Bank 
 
Behållning på Stiftelsens samtliga bankkonton. 
 

 2019 2018 
Bank 16,764 4,974 

Summa 16,764 4,974 
 
 
Not  8 Förändring av Eget Kapital 
 

  
Stiftelse-
/donations  Ändamålsbestämda  Balanserat  Total Eget 

  Kapital Medel Kapital Kapital 
Ingående balans -  -  -    57,761     -     57,761     
Ändamålbestämt av givaren -   0 - 
Ändamålbestämt av styrelsn - - - - 
Ändamålbestämt av årsstämman - - - - 
Utnyttjande - - - - 
Årets resultat - 0 21,936 21,936 
          
Utgående balans 0 0 -35,825 -35,825 
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REVISIONSBERÄTTELSE 

Till styrelsen i Insamlingsstiftelse JLOF Sweden (Jeremiah Lucas Opira Foundation) 
Org.nr. 802477-3643 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Insamlingsstiftelse 
JLOF Sweden (Jeremiah Lucas Opira Foundation) för år 2019. 

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 2019 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga 
delar. 

Grund för uttalanden 

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing 
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa 
standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

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

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för 
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den 
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka 
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om 
beslut har fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga 
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och 
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för 
att en revision som utförs enligt 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 misstag och 
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan 
förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme 
och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Dessutom: 

•  identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i 
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa 
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för 
att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är 
högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av 
intern kontroll. 

•  skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll 
som har betydelse för min revision för att utforma 
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen. 

•  utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används 
och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och 
tillhörande upplysningar. 

•  drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 
drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana 
händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om 
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i 
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan 
fortsätta verksamheten. 

•  utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och 
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om 
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också 
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag 
identifierat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

Uttalande 

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Insamlingsstiftelse JLOF Sweden 
(Jeremiah Lucas Opira Foundation) för år 2019. 

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar 
enligt denna beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Jag är 
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige 
och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mitt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen 
och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av 
säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt 
avseende: 

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse 
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen, eller om det 
finns skäl för entledigande, eller 

•  på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att 
en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer 
att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 
tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min 
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att jag fokuserar granskningen på sådana åtgärder, 
områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och 
där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens 
situation. Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, 
vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt 
uttalande. 

 

Stockholm  den 25 maj 2020                 

 

 

Josefine Fors 

Auktoriserad revisor 
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