Revisionsberiittelse f6r Svensk-Etiopiska fdrenin gen,
verksamhetsiret 2021
I

egenskap av revisorer

i Svensk-Etiopiska foreningen har undertecknade granskat foreningens verksar4het

och ekonomi.
Den ridande coronapandemifl har fortsatt a*piverka foreningens verksamhet och nigra av styrelsens
moten har fatt ske digitalt. Detta giillde ocksi irsmotet den 29 r;rlorj.
Undertecknade har granskat irsmcitesprotokollet ftin irsmdtet dern 29 maj, sex protokollforda
styrelsemoten och verksarnhetsberittelsen samt rikenskapspiirmen har granskats i revisionen.
UppdeLungen av den lopande- och stipendiefondsverksarnheten i

tvi

separaa organisationsnurnmer har

gjort det enklare och folia rrarsarnheten.
Rdkenskapema har forts med stor nogrannhet och ella utgifter och intiikter finns styrkta med

verifikationer.

I

Foreningens lopande rikning har intiikterna for foteningsverksarnheter ix 2027 (organisationsnrunmer
802004-5657) exklusive projektet "Ett mil mat''uppgitt till 180 %49A kronor och dess utgifter uppgatr
till 189 494,80 kronor. Tillsammans med omfordelningar i foreningens resursfond under iret kom
foreningens saldo att vaa222 084,73 kronor vid 6rets borian och 206 889,82 kronor vid irets sluq vilket

innebiir att2027 irs resulat for foreningen blir minus 75 794,37 kronor.
Proiektet "Ett mil mat''redovisas separat under samma organisationsflllfl[ner och intiiktema med
inkluderande fond var 382 277,57 tronot och utgifterna Ar 749 372,00 kronor blir resultatet for
verksamhetsiret 2021 232 965,57 kronor.

For stipendieverksamheten (organisationsnunlmer 802008-0969) uppgck intiikter i form av tillskott i form
av utdelningar och vitdeforiindringar till 506 140,58 kronor och utgifterna pL 55 752,0A kronor. Detta
medfor ett positiw resulat pi 450 388,58 kronor. Stipendiefondens balans per 2027-7247 tu 7 697 289,27
kronor.
Balanskontostiilningarnas foriindriag for foreningen inklusive prcjektet "Ett rn:il mat" och stipendiefondema visar en okningpi 634 593,35 kronor genom att kootostiillningen var 1765 890,03 kronor vid irets
boriarr och 2 400 483,38,kronor vid irets slut.
Granskningen har inte foranlett nigot att erinra och undertecknade revisorer foreslfu diirfor att styrelsen
bevilias ansvats{ilhet for riikenskaps- och yerksarnhetshret 2027.
Undertecknade revisorer foreslir att irsrnotet faststdller balaasriikningen for hela verksamheten pi.
2 400 483,38 kronor per 31 december 2021 liksom att verksamhetens samlade posiriva resulat pi
634 593,35 kronor overfors i ny tiilrung. Fordelningen pA tilgangama ?ir stipendiefood er:ta 7 697 259 27
kronor, "Ett mil maf' 502 30439 kronor och foreningen 206 889,82 kronor.

uppslfa, 17 mas2022

Clason

Revisor

Uppsala, 77 mars 2022

Eric Renman
Revisor

