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Arsredovisning 2016, Stiftelsen Gillersklack 

Allmänna utskottet 
Ärendebeskrivning 

3 (46) 

Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med förslag till årsredovisning 2016 för 
Stiftelsen Gillersklack. 2016 års resultat uppgår till ett underskott med 18 960 kronor. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna årsredovisningen 2015 för Stiftelsen 
Gillersklack till kommunfullmäktige för kännedom. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 





Stiftelsen Gillersklack 
Org nr 877100-7195 

Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 

Styrelsen avger följande årsredovisning. 

Innehåll 

- förvaltningsberättelse 
- resultaträkning 
- balansräkning 
- noter 
- underskrifter 
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Stiftelsen Gillersklack 
Årsredovisning för 2016 
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Verksamhetsberättelse för år 2016 

Stiftelsens syfte och ändamål 
Stiftelsen har till ändamål att äga och förvalta tillskjuten egendom åt en anläggning för 
turism- och konferensverksamhet samt en fritidsanläggning som kan nyttjas av kommunens 
innevånare. Verksamheten ska bedrivas i samverkan med turistnäringen inom kommunen 
vaiiill kommunens samlade utbud för turism ska utvecklas och marknadsföras. Stiftelsen ska 
också samverka med lokala, regionala och statliga organisationer vars verksamheter uppfyller 
stiftelsens ändamål. 

Under året har ingen verksamhet bedrivits. Stiftelsen, som förvaltas av Ljusnarsbergs 
kommun, ska avvecklas så snart det kan ske. Eftersom stiftelsen ej längre kan bedriva 
verksamhet enligt ändamålsbestämningen så har styrelsen beslutat att påbörja en process för 
att avveckla stiftelsen, vilket är avstämt med stiftaren Ljusnmsbergs kommun. 

Styrelsens sammansättning 
Fr.o.m. 20160101 - 20181231 

Ordinarie ledamöter 

Ewa-Leena Johansson, ordf 
Arne Eklund, v ordf 
Susanne Hall 

Ersättare 

Ulla Kalander-Karlsson 
Maud Tsupukka 
Ingemar Javinder (tom 31/12-16) 

Under verksamhetsåret har styrelsen har haft ett protokollfört möte. 

Viktiga händelser under året 
Styrelsen beslutade ge föreningen Ställdalens IK 15 000 kr i bidrag för att iordningsställa 
vandringsled och en grillplats i anslutning till fritidsanläggningen. Stiftelsen har fått tillbaka 
inbetalda försäkringspremier motsvarande 7 086 kr för år 2004 från AFA Försäkring. 

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställning vid räkenskapsårets utgång framgår av 
efterföljande resultaträkning och balansräkning med bokslutskommentarer. 
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Stiftelsen Gillersklack 
Årsredovisning för 2016 

Förslag till behandling av förlust 

Till stiftelsens förfogande står 
följande medel: 

Balanserat resultat 
Årets resultat 
Balanserad förlust 

Den balanserade förlusten behandlas så 

att i ny räkning överföres 

Resultat och ställning 

-1 298 965 
-1 8 960 

-1317 925 

- 1 317 925 
- 1317925 

Resultatet av stiftelsens verksamhet samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av 
efterföljande resultaträkning och balansräkning med bokslutskommentarer. 
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Stiftelsen Gillersklack 
Årsredovisning för 2016 

Resultaträkning 

Rörelsens intäkter m.m. 

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 
Summa rörelsens kostnader 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella investeringar 
Övriga ränteintäkter och liknande 
resultatposter 
Summa resultat från finansiella 
investeringar 

Resultat efter finansiella poster 

Årets resultat 

Not 

1 

4 

2016 2015 

7 086 0 
7 086 0 

-26 096 -8 250 
-26 096 -8 250 

-19 010 - 8 250 

50 38 

50 38 

-18 960 8 212 

-18 960 - 8 212 
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Stiftelsen Gillersklack 
.Årsredovisning för 2016 

Balansräkning 

Tillgångar 

Omsättningstillgångar 

K01ifristiga fordringar 
Övriga kortfristiga fordringar 
Förutbetalda kostnader och upplupna 
intäkter 
Summa kortfristiga fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Not 

5 

2016-12-31 2015-12-31 

10 396 7 997 

0 0 
10 396 7 997 

679 079 700 438 

689 475 708 435 

689 475 708 435 
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Stiftelsen Gillersklack 
Årsredovisning för 2016 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 

Bundet eget kaQital 
Inbetalda insatser 
Fritt eget kaQital 
Balanserad vinst eller förlust 
Årets resultat 
Summa fritt eget kapital 

Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Upplupna kostnader och förutbetalda 
intäkter 
Summa kortfristiga skulder 

Summa eget kapital och skulder 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

2 

2016-12-31 

2.000.000 

- 1 298 965 
- 18 960 

- 1 317 925 

682 075 

7 400 
7 400 

689 475 

Inga 

Inga 

2015-12-31 

2.000.000 

- 1 290 753 
- 8 212 

- 1 298 965 

701 035 

7 400 
7 400 

708 435 

Inga 

Inga 
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Stiftelsen Gillersklack 
Årsredovisning för 2016 

Noter 

Redovisningsprinciper 

7 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd. Om inte annat framgår, är principerna oförändrade i jämförelse med föregående 
år. 

Fordringar 

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. 

Not 1 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Ränteintäkter 
Summa 

Not2 Förändring av eget kapital 

Bundet eget kapital 

Grundfond 
Belopp vid årets ingång 
Belopp vid årets utgång 
Summa bundet eget kapital vid årets 
utgång 

Fritt eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
Årets resultat 
Summa fritt eget kapital 
vid årets utgång 

Totalt eget kapital 

11>-J.e! 

50 38 
50 38 

2016-12-31 2015-12-31 

2.000.000 2.000.000 
2.000.000 2.000.000 

2.000.000 2.000.000 

-1 298 965 -1290753 
- 18 960 -8 212 

- 1 317 925 -1 298965 

682 075 701 035 



Stiftelsen Gillersklack 
Årsredovisning för 2016 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning, arg.nr 877100-7195 

Rapport om årsredovisningen 

Uttalanden 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Gillersklacks Fritidsanläggning för år 2016. 

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 2016 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Grund får 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 icke-kvalificerade 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 revisions bevis 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 den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

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 avveckla verksamheten. 

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 på fel. 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 fel 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 för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och 
inhämtar revisions bevis 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 för en väsentlig 
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. 
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• 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 för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisnings principer 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 hmuvida 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 fo1tsätta verksamheten. 

• utvärderar jag 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. 

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 betydande 
brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 

Den icke-kvalificerade revisorns ansvar 

J ag 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 stiftelsen resultat och ställning. 
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfö1t en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
Gillersklacks Fritidsanläggning för år 2016. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 

Vi har utfö1t revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vått ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet 
Revisorernas 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. 

Revisorernas ansvar 

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vå1t 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 övetträdelser 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. 

Kopparberg den 20 apr· 2017 
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