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Styrelsen för  Giving People  Barnstiftelse far härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2020. 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. 

Förvaltningsberättelse 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Stiftelsen har sitt säte i Malmö. 

Främjande av ändamålet 
Stiftelsen har till huvudsakliga ändamål att i Sverige främja och stödja barn, ungdomar och barnfamiljer i 
social, ekonomisk eller annan utsatthet. 
Stiftelsen har också till ändamål att i Sverige främja och stödja barn, ungdomar och barnfamiljer i behov 
av vård eller omsorg eller som är i kris eller drabbats av någon form av katastrof eller personlig olycka. 
Stiftelsen har vidare till ändamål att i Sverige främja och stödja åtgärder som syftar till att förebygga och 
motverka social, ekonomisk eller annan utsatthet eller andra missförhållanden hos barn och ungdomar. 
Stiftelsen ska vidare främja och stödja åtgärder till förmån för barn och ungdomars hälsa och välmående. 
Stiftelsen har även till ändamål att främja och stödja åtgärder som bidrar till att öka allmänhetens 
kunskap och förståelse för de svåra förhållanden som många barn, ungdomar och barnfamiljer i Sverige 
lever under och de insatser som behövs för att motverka och förebygga social, ekonomisk och annan 
utsatthet hos barn, ungdomar och barnfamiljer i Sverige. 
Stiftelsens ändamål må även tillgodoses genom ekonomiska bidrag tillinstitutioner, förvaltningar, 
stiftelser, organisationer, bolag, föreningar, privata initiativ och andra för främjande och stöd genom 
deras försorg av ovan angivna ändamål. 
Stiftelsen kan vidare tillgodose ändamålet genom förmedling av mat, kläder eller andra förnödenheter 
eller nödvändigheter. 
Stiftelsen äger också rätt att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga sitt ändamål. 

Stiftelsen har delat ut totalt 44 000 kr i anslag under året, till 5 mottagare. 

Flerårsöversikt (Tkr) 2020 2019 2018 2017 
(11 mån) 

Ränteintäkter 741 507 150 22 
Gåvor 525 6 2 0 
Förvaltningsresultat 961 222 -115 -52 
Eget kapital 22 844 13 010 7 717 4 598 
Marknadsvärde värdepapper 16 797 10 489 5 780 3 707 
Beviljade anslag 44 0 10 0 

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter. 
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Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter 

Not 2020-01-01 
-2020-12-31 

2019-01-01 
-2019-12-31  

Ränteintäkter 740 950 507 129 
Gåvor 524 690 5 600 
Summa stiftelsens intäkter 1 265 640 512 729 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -94 098 -80 599 
Personalkostnader 2 -210 272 -210 272 
Summa stiftelsens kostnader -304 370 -290 871 
Förvaltningsresultat 961 270 221 858 

Finansiella poster 
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar -140 000 0 
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och 
kortfristiga placeringar -1 443 320 290 300 
Summa finansiella poster -1 583 320 290 300 
Resultat efter finansiella poster -622 050 512 158 

Årets resultat -622 050 512 158 
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Balansräkning 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 

Not 2020-12-31 

4 (7) 

2019-12-31 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 3 16 796 660 10 488 980 
Summa finansiella anläggningstillgångar 16 796 660 10 488 980 
Summa anläggningstillgångar 16 796 660 10 488 980 

Omsättningstillgångar 

Kassa och bank 
Kassa och bank 6 098 788 2 550 634 
Summa kassa och bank 6 098 788 2 550 634 
Summa omsättningstillgångar 6 098 788 2 550 634 

SUMMA TILLGÅNGAR 22 895 448 13 039 614 
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Balansräkning Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 4 
Bundet eget kapital 

2020-12-31 2019-12-31 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 12 430 000 7 650 000 
Förändringar av bundet eget kapital 8 151 499 4 780 000 
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 20 581 499 12 430 000  

Fritt eget kapital 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 579 614 67 456 
Inbetalda medel 10 500 000 4 780 000 
Överfört till och från bundet eget kapital -8 151 499 -4 780 000 
Lämnade och återförda bidrag -44 000 0 
Årets resultat -622 050 512 158 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 2 262 065 579 614 
Summa eget kapital 22 843 564 13 009 614 

Kortfristiga skulder 
Övriga skulder 12 884 0 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 000 30 000 
Summa kortfristiga skulder 51 884 30 000 

SUM1VIA EGET KAPITAL OCH SKULDER 22 895 448 13 039 614 
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Noter 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmämm 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

Eget kapital 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital 
(ursprungligt donationskapital samt senare donerat kapital efter beslut om fördelning mellan bundet och 
fritt). Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserat resultat och redovisat årsresultat minskat 
med omföringar till/från bundet eget kapital. 

Disposition av redovisat årsresultat sker i enlighet med stadgarna. 

Not 2 Personal 
Stiftelsen har ej haft några anställda under verksamhetsåret. Ersättningar till styrelsen har utgått. 

Not 3 Andra långfristiga värdepappersinnehav 
2020-12-31 2019-12-31  

Ingående anskaffningsvärden 11 272 500 6 853 500 
Inköp 10 313 500 4 419 000 
Försäljningar -2 562 500 0 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 19 023 500 11 272 500 

Ingående nedskrivningar -783 520 -1 073 820 
Återförda nedskrivningar 0 290 300 
Årets nedskrivningar -1 443 320 0 
Utgående ackumulerade nedskrivningar -2 226 840 -783 520 

Utgående redovisat värde 16 796 660 10 488 980 

,1 



Linda Gurenius 
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Not 4 Eget kapital 
Bundet eget 

kapital 
Fritt eget 

kapital 
Totalt 

Belopp vid räkenskapsårets början 12 430 000 579 614 13 009 614 
Erhållna gåvor 10 500 000 10 500 000 
Beviljade anslag -44 000 -44 000 
Årets resultat -622 050 -622 050 
Realistationsresultat från föregående år -765 181 765 181 0 
Realisationsresultat -140 000 140 000 0 
Nedskrivning av fmansiella 
anläggningstillgångar -1 443 320 1 443 320 0 
Belopp vid räkenskapsårets slut 20 581 499 2 262 065 22 843 564 

Not 5 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut 
Stiftelsen följer löpande händelserna i omvärlden och samhället avseende på spridningen av Covid-19 
och hur det påverkar marknadsvärdet för finansiella tillgångar. I nuläget kan stiftelsen inte bedöma vilken 
påverkan det far för stiftelsens verksamhet 2021. 

Malmö  

Vår revisionsberättelse har lämnats  364 - 7 y 

KPMG AB 

Peter Cederblad 
Auktoriserad revisor 
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Till styrelsen i  Giving People  Barnstiftelse, org. nr 802480-1030 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  Giving People  Barnstiftelse för år 2020. 

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 2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on  Auditing  (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder 
beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 

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

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Sty-
relsen 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 oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, 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 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna 
en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

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

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

skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan 
leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 
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 vi 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. 

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade 
omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för  Giving People  Barnstiftelse år 2020. 

Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende i förhållande 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 tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelsela- 
gen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande, 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skäl för entledigande, eller 

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet 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 

Malmö den 30 juni 2021 

KPMG AB 

Peter Cederblad 

Auktoriserad revisor  

att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersätt-
ningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige-
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 
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