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Arsredovisning

LatiCe - Latinamerika i Centrum

802440451.2

Styrelsen for LatiCe - Latinamerika i Centrum fdr hiirmed ltimna sin redogorelse f<ir fdreningens utveckling

under riikenskapsiret 201901-07 - 2019-12-3'1,.

Om inte annat siirskilt angeq redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

I I{NIE HATT SF ORTEC KN I NG SIDA

- F orvaltningsbertttelse

- Resultatrdk*ing

- Balansrdkning

- Nloter

- ljnderskrifter
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r ON VALTNI}{G S BE RA T T E LS E

VERKSAMHETEN

Allm6nt om verbamheten
F6reningen dr en partipolitisk och religids obunden organisation. I Sverige arbetar vi fdr att 6ka medvetenheten om
Latinamerika genom att synligg6ra folkrOrelsernas kamp fdr erkSnnande av sina demokratiska rittigheter. Fdreningen

driver informativ verksamhet alltsi genomf6r kulturella aktiviteter framf6ralh fdr spansktalande barn. Likas6, genomfdr
f6reningen internationellt utuecklingssamarbete. Vi publicerar en tvdsprikig digital tidskrift f6r information och debatt.
Alla 6versittare arbetar p5 frivilliga basis.

F0reningen har sitt siite i Solidaritetshuset Tegelviksgatan 4O, 11641 Stockholm.
En detaljerad rapport 6ver fdreningens verksamhet finns iverksamhetsberdttelsen fdr 2019.

Frtmjande av Sndamilet
Vi genomfcirde ett informativt projekt med stod av Forum Syd (Vifick 70 000 kr). Projektets Overgripande mSlvar att
6ka kunskap och engagemanget f6r att stirka kvinnor-mddrars (och deras barn) ekonomiska, sociala och kulturella
riittigheter. For att lyfta fram kvinnornas egen problematik och ge dem rost gjorde vi en video. PA vAr Youtube-kanal
och FB-sida publicerades videon.

Till vAr informativa insats bj6d vi till Sverige tv6 representanter av projehet (en frin arbetsgruppen och en av deltagare)
som h6ll informativa moten med 2 gymnasieskolor, en folkh6gskola, kvinnoorganisationer samt familjestodenheten
Rinkeby-Kista. Vi uppn6dde fdljande resultat PA m6ten med organisationer deltog 70 personer och pA skolorna 10

lSrare och 145 studenter. Vi lyckades vicka intresset fdr frAgan och engagemang.

Vi arbetade ocksi under 6ret fdr att synligg6ra situationen for kvinnor som 5r frihetsberOvade i Latinamerika. Vi

publicerade en dossier (Frihetsber6vade kvinnor) med texter frdn sju latinamerikanska lander och 6ven Sverige. Fdr att
lyfta fram problematiken gjorde vi ocksi en dokumentSr (De bortgldmda) om situationen i ett kvinnofingelse (Enhet 5-
Montevideq Uruguay).

V6sentliga h6ndelser under r6kenskapsSret

Donationer uppgick till23 796 kr. Av dessa medel transfererade vi medet tih Hormig6n Armado (Bolivia) som studiestod
for nSgra deltagare samt ett bidrag till en tjej i La Paz som var frihetsberovad sA att hon kunde fdrsiittas p5 fri fot

Virt bolivianska samarbetspartner skickade oanvdnda medel frAn utvecklingsprojektet som genomfordes 2018. Vi

iterbetalde de 19 000 kr vi fick frin Bolivia till Forum Syd.
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2019-01-01
2019- 12-31

2018-01 -01

2018- 12-31

R6relseintf, lder, la gerf6r5ndringar m. m.

Medlemsavgifter

Bidrag

NettoomsEittning

Ovriga rO relseintikter
S umma rOrdsei ntEikten la gerfii*ind rin ga r m. m.

R6relsekctnader

Transfererade medel till partners

Ovriga 6 nda mi lskostnader

Ovriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa rOrelsekoetnader

10 380

74 796

23 766

3 300

112 242

3 oel
-39 828

-33 215

-42 958

-112 937

3 611

276 586

2774

1 200

284 171

-227 698

-58 173

-34 334
-12 MO

-332 245

-695

-695
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BALANSRAKNING

24fi-12-31 2018- 12-31

TITTGANGAR
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O mslittn ingstill gA nga r
Kortftktiga fordringar
Ovriga fordringar
S u m m a ko rtfristiga fard ringa r

Kossa och bank

Kassa och bank

-4 511

-4 511

21 565

2t 565

17 054

18 030

-695

-281

17 335

B 061

B 061

27 741

27 74t

3s 802

17 772

E6ET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Eget kapital vid riikenskapsirets bdrjan

Arets resultat

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 17 054 35 802



5(6)
LatiCe - Latinamerika i Centrum

802440-45L2

T{OTE,R

Enligt BFNAR 2015:10

Arsredovisningen har uppr;ittats enligt irsredovisningstagen och BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag (lQ)"

Noter till resultaffekning

Kommunala bidrag Oforbrukat 2017

Fonrm Syd bidrag

Forum Syd oforbrukat bidr,ag 2018

ovriga Bidrag

Summa

Medelantalet anstillda

UI{DEP"SI{RIFTER

Stockholm 2020-05-15

Vir revisionsberittelse har limnats 2020-05-25

,.,,., ., . .,,., ,..,.,.1.'1.. 
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-70 000

19 000

-23 796

-74 796

..::..::....

5754
-259 0m

-23 340

-276 586

iwdNA
scallett G#cia

F6renings revisor



Jag har granskat foreningens redovisning f6r fcireningen Latinamerika i Centrum
(Latice) organisationsnummer 8oz44o-45L2 ndr det giiller perioden 2o19-o1-o1-
2019-12-3r.

Jag har i samband med granskningen inte funnit n&got att anmdrka p6.

?hDc Llnol n rczO os ?z{

Ort datum

Namnteckning

fonvW 6qt la

Nu*rrfortydligand.e


