Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock minnesfond
Org.nr. 855900-8076

ÄnsneDovrsNrNc FöR zo2L
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun tillika förvaltare för stiftelsen Birger Alfredssons
från Bäckenäset i Dals Rostock minnesfond får härmed avge årsredovisning for
räkenskapsåret 2021.

Förva ltn

in

gsberättelse

Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen förvaltas av kommunstyrelsen i Melleruds Kommun, Socialnämnden beslutar
om utdelning från stiftelsen. Stiftelsens förmögenhet samförvaltas med flera andra
stiftelsers kapital på ett fondkonto med andelar i Nordea Donationsmedelsfond Utd.
Främjande av ändamålet
Stiftelsens ändamål är att den årliga avkastningen efter skatt, sedan 15 o/o tillförts
kapitalet, ska användas till trivsel och uppmuntran för boende i servicehuset Karolinen
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under 2O2L har 759 27I kr delats ut och avser 2020 års utdelningsbara överskott.
Utdelade medel har överförts till avräkningskonto hos Melleruds kommun för att
användas till bl.a. W-utbud, tidningsprenumerationer, blommor och fika m.m. for de
boende på servicehuset Karolinen,
Väsentliga händelser efter räkenska psåret
Vi har beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet har och kan komma att påverka
stiftelsen framtida utveckling. Vi bedömer att påverkan på stiftelsen är begränsad.
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Stiftelsens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. Utdelningar redovisas
direkt mot eget kapital och stiftelsens kapital delas upp ibundet och fritt stiftelsekapital
Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet som motsvarar det belopp som är tillgängligt for
utdelning for bokslut 2O2L är 162723,28 kr då stiftelsen redovisar positivt resultat.
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RESULTATRÄKNINGEN
NOT

2021

2020

Utdelningar
Räntor

253 331,08

Summa intäkter

255 056,15

247 941,04
1-c12,90
249 558,94

Stiftelsens intäkter
11j._07

Stiftelsens kostnader
Förvaltningskostnader

-13 950,00

Summa kostnader

-13 950,00

Verksamhetens resultat

241

106,15

234158,94

Stiftelsens resultat före skatt

241

106,15

234158,94

-15 400,00
-15 400,00

Skatter
Skatt på årets resultat
Övriga skatter

-49 667,00
0,00

Stiftelsens resultat efter skatt
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439,15

-51 015,00
4 233,00
187 376,94
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BALANSRAKNING
NOT

2021

2020

23 025,00

60 603,00
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TILLGANGAR

Omsättningstillgångar
Kottfri stig a ford ringa

r

Övriga fordringar
Kortfri stiga

p Iace ri nga
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Övriga kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

STIFTELSEKAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet kapital vid årets början
Förändring av bundet eget kapital
Summa bundet eget kapital vid ärets slut

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Överfört till och från bundet eget kapital
Lämnade och återförda bidrag
Arets resultat
Summa fritt eget kaptial vid årets slut
Summa eget kapital
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Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

SUMMA STIFTELSEKAPITAL OCH SKULDER

0,00

0,00
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Not 1. Allmänna redovisningsprinciper
Ärsredovisningen är upprättad ienlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning imindre företag.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Tillämpade redovisningsoch värderingsprinciper överensstämmer med föregående år.

Antal andelar i Nordea Donationsmedelfond
Marknadsvä rde på fondandelar 2021 -12-31

53 900,2271 st
10 175 150,12 kr

Not 2. Eget kapital
Utdelningar redovisas direkt mot eget kapital som är uppdelat i bundet och fritt eget stiftelsekapital.

Bundetstiftelsekapital Frittstiftelsekapital
Belopp vid årets ingång
Omfört till bundet kapital
Arets resultat
Beslutade anslag/utdelningar
Belopp vid årets utgång

5S0,43
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0,00
0J0
-7 897 276,30
-7 868
-28

-159 271,24
28 715,87

-1s1 43s,15
159211.99
-162723,52

Not 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Revisionsberättelse
Till förvaltaren i Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock minnesfond, org.nr
855900-8076

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen for Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals
Rostock minnesfond för är 2021.
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
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) 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.

Förvaltarens ansvar
Det är forvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Förvaltaren ansvarar även för den interna kontroll som den 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 förvaltaren för bedömningen av stiftelsens formåga 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 avveckla verksamheten.

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 på 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 utfors 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:
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identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på 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 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 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 vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förvaltarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar vi en slutsats om lämpligheten i att förvaltaren 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 iårsredovisningen 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 forhållanden göra att en stiftelse inte
långre kan fortsätta verksamheten.
utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av forvaltarens forvaltning for
Stiftelsen Birger Alfredssons från Bäckenäset i Dals Rostock minnesfond för är 2021.
Enligt vår uppfattning har förvaltaren 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.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revrsorns ansvar. Vi är oberoende iförhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Förvaltarens ansvar
Det är forvaltaren 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 forvaltaren 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 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 på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga for
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
är relevanta för vårt uttalande.
Karlstad den 19 juni 2022

Önrlings PricewaterhouseCoopers AB

Elin Kock
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Auktoriserad revisor
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