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Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01 - 2019-12-31
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Stiftelsen Sundsbergs Gård
Org.nr. 874000-6153

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Stiftelsen har till ändamål att for all framtid förvalta och bevara Sundsbergs Gård, samt tillse att fastigheter, på tider som
Stiftelsen fastställer, är tillgängliga för den besökande allmänheten. Stiftelsen skall jämväl, enligt upprättad förteckning, äga alla i
fastigheten befintliga inventarier.
Stiftelsen har sitt säte i Sunne, Värmlands län.

Främjande av ändamålet
Verksamheten har främjat stiftelsens ändamål under räkenskapsåret.

År 2018 ärvde stiftelsen 501 647 kr och inventarier värda 100 000 kr efter Birgitta Sjöqvist. Arvet skall enligt testamente
användas till fortsatt upprustning av gårdens fastigheter. De ärvda likvida medlen är bokförda som en skuld post i
balansräkningen.

Flerårsöversikt
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital

2019

o

2018
100000

2017
o

2016
o

-60 520

-14078

-49 338

-27471

752207

276525

290603

339941

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande
resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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Verksamhetsberättelse för Stiftelsen Sundsbergs gård för år 2019

Stiftelsen har till ändamål att för all framtid förvalta och bevara Sundsbergs
gård, samt tillse att fastigheter, på tider som stiftelsen fastställer, är tillgängliga
för den besökande allmänheten. Stiftelsen skall jämväl, enligt upprättad
förteckning, äga alla i fastigheten befintliga inventarier.

Stiftelsen har under år 2019 haft tre ordinarie styrelsesammanträden. Utöver det har vi haft
ett stort antal möten med representanter för Sunne kommun, revisorsfirman PWC och
kommunens revisorer. Enligt granskning gjord av PWC har många fel begåtts genom åren
sedan stiftelsen bildades 1976. Det största har varit en sammanblandning av Sunne kommun
och Stiftelsen Sundsbergs gård, där allt som donerats har gått till "Sunne kommun. Stiftelsen

Sundsbergs gård". De två är dock två olika juridiska personer och således borde
donationerna av skog, mark, fastigheter, frimärkssamling, myntsamling etc genom åren,

rimligen ha delats lika mellan de två. Sunne kommun har istället tagit ut lagfarter och tagit
emot gåvorna. Huruvida Sunne kommun har följt paret Sjöqvists anmodan att alla
nettointäkter från donationerna skall tillfalla stiftelsen, är det nu mycket svårt att
kontrollera.
l ett missiv som stiftelsen mottog från revisorerna i maj, ålades stiftelsen och kommunen att

inkomma med förslag på hur vi, framför allt ekonomiskt, visade hur vi arbetar för att dela de

två juridiska personerna åt. Stiftelsen inkom i oktober med sitt förslag, nämligen att själva ta
hand om ekonomin och således få en bättre översikt. Sunne kommuns ekonomiavdelning
har alltsedan stiftelsens grundande haft hand om stiftelsens ekonomi. PWC anmärkte på att
stiftelsen, som egen juridisk person, själv ska ansvara för ekonomi, tillika beslut inom ramen
för stadgarna.
Eftersom Sunne kommun avslutade sin verksamhet vid gården den l september och således
avskedade personalen, beslutade stiftelsen att fortsätta driva verksamheten vid museerna i
egen regi. Dock blev 2019 ett mellanår, så gott som utan någon verksamhet alls. l februari
besöktes bostadsmuséet av en grupp på 20 personer, i övrigt fanns ingen verksamhet vid
museerna. Vår guide var sjukskriven från början av mars och ingen vikarie tillsattes, trots
upprepade kontakter med kommunchefen. Från den l juli var också guiden uppsagd och
verksamheten, tillika ekonomin, togs inte över förrän 2019-09-24. Från 2009 har kommunen
tagit alla intäkter i ett avtal som, visade det sig i granskningen från PWC, aldrig varit giltigt då
det stred mot stadgarna.

Hösten är alltid en mellanakt, men inför advent pyntades bostadsmuséet och vi annonserade
om guidning. Dock har det varit svårt att komma igen efter att kommunen avslutade
verksamheten vid gården. Allmänheten har trott att gården stängts helt och det kommer
• troligen att kräva en del annonsering och marknadsföring för att visa att museerna

fortfarande är tillgängliga.

Sundsbergs gårds vänner övertog verksamheten i kaféet, galleriet och
uthyrningsverksamheten vid gården fr.o.m. den l september. Stiftelsen har dock ingenting
med den verksamheten att göra, även om det verkligen gynnar oss att verksamheten pågår
som tidigare. Det kommer att vara en fin draghjälp för oss inför vår och sommar 2020,då
stiftelsen kommer att öppna museerna med start på påskafton. Det finns dock ingen

möjlighet för stiftelsen att avlöna en guide, så vi kommer själva att arbeta ideellt
innevarande år.

Sunne 2020-02-19
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Stiftelsen Sundsbergs gård

Stiftelsen Sundsbergs Gård
Org.nr. 874000-6153

RESULTATRÄKNING

2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

o
o
o

o
100000
100 000

-27 920

-81 477

Summa stiftelsens kostnader

-32 600
-60 520

-32 600
-114077

Rörelseresultat

-60 520

-14077

Resultat efter finansiella poster

-60 520

-14077

Resultat före skatt

-60 520

-14077

Not
Stiftelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella

anläggningstillgångar

Årets

resultat

-60

520

-14

077

Stiftelsen Sundsbergs Gård
Org.nr. 874000-6153

BALANSRÄKNING 2019-12-31 2018-12-31
Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 2 72 600 105 200
Summa materiella anläggningstillgångar 72600 105200
Summa anläggningstillgångar 72 600 105 200

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 5204 10322
Summa kortfristiga fordringar 5204 10322

Kassa och bank

Kassa

och

bank

641803

692650

Summa kassa och bank

641 803

692 650

Summa omsättningstillgångar

647 007

702 972

SUMMA TILLGÅNGAR

719 607

808 172

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 276 526 290 603
Årets resultat -60 520 -14 078
Eget kapital vid räkenskapsårets slut 216 006 276 525

Långfristiga skulder
Övriga skulder 501647 501647
Summa långfristiga skulder 501 647 501 647

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder l 954 O
Övriga
skulder
O
30
000
Summa kortfristiga skulder l 954 30 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 719 607 808 172
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Stiftelsen Sundsbergs Gård
Org.nr. 874000-6153

NOTER
Not l Redovisningsprinciper

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

Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

Noter till balansräkningen
2019-12-31

2018-12-31

Utgående anskaffningsvärden

163 000
o
163 000

63000
100 000
163 000

Årets avskrivningar

-32 600

-32 600

72600

105200

Not 2 Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Arv

Redovisat värde
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Sundsbergs Gård
Org.nr. 874000-6153

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen
Sundsbergs Gård för år 2019.
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 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten
"Den auktoriserade revisorns ansvar" samt "Den förtroendevalde

revisorns ansvar". Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort
mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund for våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av en annan
revisor som lämnat en revisionsberättelse daterad 29 maj 2019 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas

dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken
för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än for en väsentlig felaktighet som beror på
misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller
åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för min revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte for att uttala mig om effektiviteten i
den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen
och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen.
Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som
kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina
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

och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.

verksamheten.

Styrelsen ansvarar även for den interna kontroll som den bedömer

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och

är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för
bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, 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

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade

omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Jag måste också
informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som jag identifierat.

beslut har fattats om att avveckla verksamheten.
Den förtroendevalde revisorns ansvar
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen
som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed
enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig
grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i
enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som

utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter
kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas
påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

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

• identifierar och bedömer jag riskerna for väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
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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 Stiftelsen Sundsbergs Gård för
år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna 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 oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt
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
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande, 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
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen, eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet 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 att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige
använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild
betydelse for stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade
beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta for vårt uttalande.

Sunneden IY/S' »^2020
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Christina Sundkvist Nilsson
Förtroendevald revisor
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Till styrelsen i
Stiftelsen Sundsbergs gård

Sunne den 14 maj 2020

Revisionskommentarer:

Försäkringen står i Birgitta Sjökvist namn, detta bör snarast ändras.
Något anläggningsregister avseende ärvda inventarier har inte framlagts, ett sådant register skall
upprättas av styrelsen.

Att arvet från Birgitta Sjökvist om drygt 501 kkr, är uppbokat som skuld vilket kan ses något märkligt
då något skuldförhållande mot fastighetsägaren Sunne kommun inte föreligger, ej heller kan
stiftelsen ha skuld till sig själv. Arvet som endast får användas för underhåll och reparationer av
fastighetens byggnader bör insättas på särskilt konto, för att sammanblandning av övrig verksamhet
inte sker.

Att styrelsen finner någon intäktskälla är för nöden, om stiftelsens ändamål skall kunna främjas
framgent.
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