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Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Gräsmarks
Gåvomedelsfond
KS2020/445/03
Förslag till beslut
1. Årsredovisningen 2019 för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond
godkänns.
2. Styrelsen för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond beviljas
ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen omfattar.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond överlämnar stiftelsens
årsredovisning för 2019. Årets resultat uppgår till -1 203 kr.
Enligt stiftelsens stadgar är det kommunfullmäktige som beviljar styrelsen
ansvarsfrihet.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelsen för Stiftelsen Gräsmarks gåvomedelsfond får härmed avge årsredovisning för år 2019.
Allmänt om verksamheten

Stiftelsen gåvomedelsfonden i Gräsmark härtill ändamål att främja jordbruket och dess
binäringar inom Gräsmarks socken. Enligt stadgarna "För fullföljande av stiftelsens ändamål

må endast ränteavkastningen å fondkapitalet användas; dock kan jämväl kapitalet tagas i
anspråk, därest i visst fall synnerliga skäl anses föreligga att vidtaga mera kostnadskrävande
åtgärder, vilka bedömas vara antingen av bestående värde eller i det uppkomna läget av
särskilt gagn".
Stiftelsen har sitt säte i Sunne, Värmlands län.

Främjande av ändamålet
Under 2019 har ingen utdelning skett.

Flerårsöversikt

2019 2018 2017 2016
Huvudintäkter 0000
Årets resultat -1203 -5010 -1512 -2254

Eget kapital 145018 146222 151231 152743
Soliditet 100% 100% 100% 100%
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2019-01-01 2018-01-01

Resultaträkning Not 2019-12-31 2018-12-31
Intäkter
Summa

intäkter

O

O

Kostnader
Övrig externa kostnader -5 684 -5 683
Summa kostnader -5 684 -5 683

Verksamhetens resultat -5 684 -5 683

Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar 4 481 673
Årets

resultat

-1203

-5010
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2019-01-01

2018-01-01

2019-12-31

2018-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

299

139818

Summa anläggningstillgångar

299

139818

716
3
719

6400
3
6403

145018

146 221

88282
88282

88282
88282

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

57939

62949

Årets resultat

-1 203

-5010

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

56736

57939

145018

146 221

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kassa och bank

Övriga kortfristiga fordringar
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut
Fritt eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut.
Vi har särskilt beaktat hur effekterna av covid-19 utbrottet kan komma att påverka
stiftelsens framtida utveckling och risker som kan påverka den finansiella rapporteringen
framåt, l denna bedömning har vi kommit fram till att portföljens värde och utdelning
kommer att påverkas negativt 2020.
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och

Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre
företag. Årsredovisningen upprättas för första gången 2017 i enlighet med Bokförings-

nämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag,
vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast
föregående räkenskapsåret.

Not 2 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående anskaffningsvärden
- inköp
- försäljning
Utgående anskaffningsvärden

2019-01-01

2017-01-01

2019-12-31

2017-12-31

139818
4481

151 145
673
-12000

144 299

139818

Redovisat värde

144299 139818
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Revisionsberättelse har lämnats för Stiftelsen Gräsmarks Gåvomedelsfond /ö/
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Gräsmarks gävomedelsfond, org.nr 874000-7698

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Gräsmarks gåvomedelsfond 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 re\dsionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt
årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som denna bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på misstag.
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
beslut har fattats om att aweclda verteamheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pä oegentligheter eller på misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 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 vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror pä
oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror pä misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss
om effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar w lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra 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 verksamheten.
* utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna pä ett
sätt som ger en rättvisande bild.
Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella
betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt stiftelselagen 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.

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
Gräsmarks gåvomedelsfond för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen i annat avseende än att årsredovisningen inte avlämnats inom den tid som föreskrivs i 8 kap
2§ årsredovisningslagen.

Grundför 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 och har i övrigt
fullgjort värt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräcldiga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar
Värt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed värt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att
med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

2 av 3

• 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 tan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 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 pä var professionella
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 särsldld betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Sunne den ,./.tr'.^.!?........ 2020
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