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Emmaus Stockholms finansieringspolicy
Inledning
Emmaus Stockholm är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening som driver
utvecklingsprojekt och informationsarbete för fred, mänskliga rättigheter och hållbar utveckling.
Vi stödjer människor som organiserar sig och hävdar sina rättigheter främst i Västsahara och
Maghrebregionen, samt verkar för en ökad samhällsomställning till cirkulär ekonomi. Vi vet att rätt
hanterat kan textilavfall vara en värdefull resurs i en cirkulär ekonomi med positiva effekter för
miljö och klimat. Med insamlade medel från privatpersoner, företag och vår second handförsäljning vill vi medverka till att skapa en hållbar och mer rättvis värld.

Riktlinjer för finansiering
Syftet med denna finansieringspolicy är att skapa transparens gällande organisationens
finansiering samt skapa god kontroll och styrning. Dokumentet ska klargöra följande:
1. Hur verksamheten får finansieras.
2. Hur föreningen hanterar eventuellt kapital
3. Förhållningssätt till kapitalplacering (se även Insamlingspolicy)
4. Gränsvärden för föreningens kapital
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1. Hur verksamheten får finansieras
Second hand-försäljning är Emmaus Stockholms största källa till insamlade medel, men föreningen
verkar för att diversifiera och öka andelen insamlade medel även från bland annat privatpersoner,
stiftelser, föreningar och företag. Föreningen får även bidrag från Forum Syd, Folke
Bernadotteakademin (FBA) och statliga institutioner.
Insamlingens ändamål är att finansiera verksamhet som ligger i linje med föreningens vision och
övergripande mål vilka finns i föreningens verksamhetsplan. Ett ändamål är även att informera och
sprida kunskap om verksamheten samt vilka resultat och förändringar den bidrar till.
Alla gåvor till föreningen är frivilliga och Emmaus Stockholm ska alltid respektera givarens
integritet. Det konto som används för insamling ska vara ett 90-konto.
Emmaus Stockholm strävar efter att till största möjliga del ta emot icke öronmärkta gåvor för att
medel ska kunna användas där de bäst behövs.

Nekande av gåvor
Emmaus Stockholm har möjlighet att neka till gåva vid stark misstanke om att gåvogivares
värderingar eller verksamhet står i strid med organisationens värderingar samt om det finns
misstanke att gåvans ursprung är förenad med olämplighet. Emmaus Stockholm kan även tacka
nej till gåva om den är förenad med specifika villkor, som Emmaus Stockholm inte kan uppfylla
eller om kostnaderna för att ta emot gåvan inte står i rimlig proportion till gåvan i sig. Andra skäl
att tacka nej kan vara att gåvan får oönskade konsekvenser eller om den består av varor, tjänster,
byggnader etc. som Emmaus Stockholm inte kan använda eller avyttra. Emmaus Stockholm
förbehåller sig rätten att neka till gåvor från politiska partier och religiösa samfund där krav på
motprestation ställs. Vi kan dock ta emot gåvor från politiska partier om vi kan förfoga över
medlen oberoende.
Emmaus Stockholm samarbetar inte med finansiärer eller företag som:
• arbetar för att underminera folkligt inflytande
• har sin näring i pornografi, kärnkraft eller vapen.
• är involverat i oetisk eller korrupt verksamhet.
• bryter mot internationella lagar och överenskommelser inom miljöområdet.
Företag som vill använda Emmaus Stockholm i sin marknadsförening ska få detta godkänt av
Emmaus Stockholm.
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Placering av kapital
I de fall Emmaus Stockholm erhåller gåvor antingen direkt eller via testamente i form av fast
egendom eller lösöre ska en extern värdering utföras. Gäller det fast egendom ska mäklare
konsulteras och i det fall det gäller lösöre en värderare utses. Gäller det hela dödsbon kan dessa
komma att säljas som en helhet. Ingen anställd eller person med kopplingar till Emmaus
Stockholm ska ges förtur till budgivning eller köp av donerat lösöre eller fastigheter.
Utgångspunkten är att Emmaus Stockholm inte ska äga värdepapper och fast egendom. Då
Emmaus Stockholm erhåller gåvor i form av aktier, obligationer eller fonder, ska dessa
värdepapper avyttras snarast för att undvika spekulation och möjliggöra användningen av kapital
snabbast möjligt. Dessa regler för kapitalplaceringar finns även publicerade på föreningens
hemsida i Insamlingspolicyn.

Policy för föreningens egna kapital
Emmaus Stockholm ska ha ett eget kapital på en rimlig nivå som säkrar verksamheten och
uppfyllnad av ändamålet. Dock ska ambitionen vara att hålla detta kapital på en så låg nivå som
möjligt då målet är att så stor del som möjligt av insamlade medel ska gå till ändamål enligt vision
och övergripande mål.
Emmaus Stockholms egna kapital ska vid årsskiftet varje år ej understiga 1/3 av årsomsättning och
ej överstiga 1/2 av årsomsättningen. Om det egna kapitalet skulle komma att överstiga
gränsvärdet har styrelsen att fatta beslut på nästkommande styrelsemöte, vad som bäst bör ske.
Detsamma gäller om kapitalet vid något tillfälle skulle komma att understiga det lägsta
gränsvärdet.
Vår riktlinje är att det egna kapitalet ska vara på en nivå som motsvarar minst 6 månaders fasta
verksamhetskostnader, dvs att vårt kapital skall kunna finansiera en rekonstruktion eller ordnad
avveckling av föreningen och därmed fullgöra föreningens utlovade åtagande och föreningens
kostnader vid förlorade intäkter.
Uppföljning görs i anslutning till kvartalsbokslut, budgetarbetet och upprättande av
årsredovisning. I de fall uppföljningsarbetet visar på ett utfall som avviker negativt från de
fastställda gränsvärdena skall styrelsen fatta beslut om åtgärder för att eget kapital håller sig inom
angivna gränser.

Gränsvärden för föreningens egna kapital
Syftet med en lägsta nivå för en acceptabel storlek på det egna kapitalet är att ge föreningen
handlingsfrist för att vidta åtgärder vid en situation som kräver extraordinära åtgärder. Syftet med
en högsta nivå för det egna kapitalet är att tillse att de ekonomiska medlen används i enlighet med
föreningens vision och övergripande mål.
Gränsvärden bör sättas var för sig för ändamålsbestämda medel och verksamhetens kapital
(grundkapital och balanserat kapital).
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Gränsvärde för lägsta nivå för verksamhetens eget kapital
Det sammanlagda värdet av verksamhetens eget kapital ska inte understiga ett värde
motsvarande 1/3 av årsomsättning.
Gränsvärde för högsta nivå för verksamhetens eget kapital
Det sammanlagda värdet för verksamhetens eget kapital ska inte överstiga ett värde motsvarande
1/2 av årsomsättningen.

Detta styrande dokument gäller tillsvidare.
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