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Finanspolicy
Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmissions ("Stiftelsen") finanspolicy är ett övergripande styrdokument med
utgångspunkt i ändamålsparagrafen och värdegrunden.
Finanspolicyns syfte och omfattning
Syftet med policyn är att:
- Säkerställa Stiftelsens betalningsförmåga på kort och lång sikt
- Säkerställa att Stiftelsens placeringar görs i enlighet med gällande riktlinjer
- Säkerställa att Stiftelsens finansverksamhet bedrivs med god intern kontroll
- Säkerställa Stiftelsens egna kapital
Ansvars- och befogenhetsfördelning
Stiftelsens styrelse ansvarar ytterst för Stiftelsens medelsförvaltning och fastställer årligen dess finanspolicy,
placeringsreglemente samt styrande dokument för eget kapital, (bilaga till denna policy). Styrelsen utfärdar
dessutom fullmakter för teckning av likvida konton samt värdepappershantering.
Stiftelsens ekonomiavdelning ansvarar inför styrelse och direktor för den finansiella verksamheten.
Stiftelsens dotterbolag skall följa Stiftelsens finanspolicy i tillämpliga delar. Respektive dotterbolags styrelse har ett
självständigt ansvar för bolagets finansiella verksamhet.
Likviditetshantering
Stiftelsen skall ha en god likviditetsplanering för att säkerställa en god betalningsförmåga på såväl kort som lång sikt.
Placering av medel och utlåning
Stiftelsens långfristiga placeringar skall göras för att uppnå en god avkastning över tid (beräknat som summan av
direktavkastning och värdetillväxt) samtidigt som Stiftelsens grundläggande värderingar och principer för hållbarhet
vidmakthålles. Stiftelsens regler för placeringar framgår av Stiftelsens placeringsreglemente, bilaga 1. I bilaga 2 finns
Riktlinjer för Stiftelsens långsiktiga kapitalförvaltning.
Utlåning till dotterbolagen får endast förekomma i mycket begränsad omfattning och enligt särskilt styrelsebeslut.
Finansiering
Investeringar i anläggningstillgångar såsom fastigheter och fordon och liknande skall i normalfallet finansieras
externt.
Finansiering kan ske hos i Sverige verksamma banker, bostadsfinansieringsinstitut och finansbolag eller liknande.
Checkkredit kan användas för att utjämna likviditetssvängningar över året samt att säkra betalningsförmågan
kortsiktigt.
Borgensåtaganden och ställda säkerheter
Borgensåtaganden och ställda säkerheter skall normalt inte förekomma mellan Stiftelsen och dess dotterbolag eller
dotterbolagen emellan. Varje sådant borgensåtagande kräver därför styrelsens godkännande.
Gränsvärden eget kapital
Styrningen av det egna kapitalet är central för stiftelsens långsiktiga åtagande och överlevnad. Göteborgs kyrkliga
stadsmissions Policy för gränsvärde för Eget Kapital beskriver detta.
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