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Ftirvaltn in gsberdttelse

Allmdnt om verksamheten
Enligt stiftelsens, med sate i Karlstad, stadgar skall, sedan 10% av avkastningen tillforts
kapitalet, resterande anvdndas fdr inkOp av aldre och nyare konsthantverk. Dock m6 i

sarskilda fall och efter styrelsens besked stdrre inkop kunna verkstdllas oavsett denna
generella regel.

Anknuten fdrvaltning tilliimpas innebarande att stiftelsens tillgangar och forvaltningsresultat
redovisas hos Varmlands Museiforening org.nr 873201-0171, med sate i Karlstad. Vid Arets

utg6ng fdrdelas resultatet till stiftelsen i forhallande till dess andel av den ursprungliga
fdrmogenheten.

Under perioden 2017-2019 genomfcirs en total fornyelse av basutstellningen vid Vermlands
Museum. Avkastningen ur stiftelsen kommer under perioden att tas i ansprak for denna i de
delar som sammanfaller med stlftelsens dndamdl.

Fremjande av stiftelsens Sndamil
Av medel disponibla for utdelning 2017 har foljande belopp beviljats

Vermlands [/ useum
- Fornyelse av basutstdllning
Summa 32 000

Avkastningen under 2017 tillsammans med saldo frAn tidigare Ar ger ett underlag for
utdelning Ar 2018 pA 36 353 kr.

Vesentliga hindelser under rdkenskapsiret
Det beddms inte ha intraffat nAgra vdsentliga hdndelser for stiftelsen under rdkenskapsaret

Flerirs6versikt
2017-01-01

- 2017-12-31

201d01-01
- 2016-12-31

2015-01-01

- 2015-12-31

2014-01-01

- 2014-12-31

Huvudintdkter
Arets resultat
Totalt eget kapital

47 091

42 991
703 802

42 791
,li Eao

692 811

39 145
31 874

668 534

63 250
55 688

696 222

Huvudintdkterna bestar av f0ljande
- Aktieutdelningar
- Realisationsvinster

Vad betraffar stiftelsens resultat och stdllning i6vrigt, hdnvisas till efterfdljande resultat- och
balansrakningar med tillhorande noter.
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Belopp ikr
2017-01-01

Not - 2017-12-31
201 6-01-01

- 201 6-1 2-31

Sfifte/sens intdkter
Resultat fr6n vdrdepapper och fordringar
som dr anldggningstil196ngar

Summa stiftelsens intdkter

Sfiflelsens kostnader
Ovriga externa kostnader

Summa stiftelsens kostnader
F ti rtr a ltn i n gs res u ltat

Finansiella poster
Rearesultat fr6n finansiella an ldggn in gsti llgAngar

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat fore skatt

Skatter

Skatt pA Arets resultat

Arets resultat

43 513 42 791

43 513

-4 100

42 791

-6 430

-4100 -6 430

39 413

3 578

36 361

-4 772

3 578 -4 772

42 991 31 589

42 991 31 589

42 991 31 589
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Belopp i kr Nof 2017-12-31 2016-12-31

TILLGANGAR

An ldggningsti I lgingar
Fi n ansi el I a anl dggni ngstil lgdn gar
Andra l6ngfristiga fordringar

Summa anldggningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

2 703 802

703 802

703 802

692 811

692 81 1

692 811

EGET KAPITAL OGH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid rdkenskapsirets boflan
Fordndringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid rlkenskapsirets slut

Fritt eget kapital

Fritt eget kapitalvid rdkenskapsArets borjan

Overfort till och fr6n bundet eget kapital

Ldmnade bidrag
Arets resultat

Fritt eget kapital vid rikenskapsArets slut

Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

J

123 316
3 941

119680
3 636

127 257

569 495
-3 941

-32 000
42 991

123 316

576 542
-3 636

-35 000
31 589

576 545

703 802

569 495

692 811

703 802 692 811
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforings-
namndens allmanna rAd BFNAR 20'16:10 Arsredovisning i mindre foretag.

Arsredovisningen upprattas fdr forsta gingen i enlighet med BFNAR 2016:1 0 Arsredovisning
i mindre foretag vilket kan innebara en bristande jdmfdrbarhet mellan rakenskapsaret och

det narmast foregAende rdkenskapsAret.

Anknuten fOrvaltning tillaimpas innebiirande att stiftelsens tillgingar och forvaltningsresultat
redovisas hos Vdrmlands Museiforening. Vid arets utgSng fordelas resultat till stiftelsen ifdr-
hAUande till dess andel av den ursprungliga formogenheten.

Eget kapital
Enligt styrelsens tolkning skall 90 % av ranta och utdelningar minskat med forvaltnings-

kostnader anvandas for att framja stiftelsens andamal. Resterande del avsattes till

vardesekringsfonden.
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldf6rs vid beslutstillfallet

Om utfestelsen er beroende av framtida avkastning bokfOrs anslagen i den takt villkoren

uppfylls.

Not 1 Resultat fran 6vriga verdepapper och fordringar som er anlaggningstillgangar

Den under "Redovisningsprinciper" namnda fdrdelningen av forvaltningsresultat redovisat i

Varmlands Museiforening innebar for 2017 att stiftelsen tillfdrts 8,2 % av det totala

forvaltningsresultatet.

Utdelning pa aktier och andelar
Realisationsvinst pa aktier och andelar
Realisationsfdrlust pa aktier och andelar

Bokfort varde vid Srets borjan
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Bokf6rt varde vid Arets slut

2017-01-01
'L911:1?-s1

43 513
4 445
-867

it ogt

2017-12-31

692 811
42 991

-32 000
703 802

2016-01-01
- 2016-12-31

42 791

-4 772

38 019

2U6-12-31

696 222
31 589

-35 000
692 811

Pt(

Not 2 Andra lirngfristiga fordringar

Avser fordran pa Varmland Museif6rening som forvaltar stiftelsens tlllgangar.
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Donations-
kapital
34 546

34 546

Vdrdesdk-
ringsfond

88 770
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Fritt eget
kapital

569 495
42 991

-32 000

Not 3 Eget kapital

Vid Arets bdrjan
Arets resultat
Beviljade anslag
Avs€ittning till bundet eget kapital
. kapitalisering av lopande avkastning
Vid irets slut

3941 1) -3 941

92711 576 545

1) Enligt styrelsens tolkning skall 90% av rdnta och utdelningar minskat med forvaltnings-

kostnader anvdndas for att frdmja stiftelsens dindamAl. Resterande del avsdttes till vdrde-

sdkringsfonden.

Not 4 Stdllda sikerheter och eventualf6rpliktelser
2017-1 2-31 2016-12-31

Stdillda sdkerheter
Eventualforpliktelser

Karlstad den 2018
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V6r revisionsberdttelse har avgivits 2018- 05'Oq

Emelie Nilsson

Katarina Hultkrantz

Svetlana Pimonova-Lundh

Charlotta Eriksson
Auktoriserad revisor
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Auktoriserad revisor



RevrstonsberaileSe
Till styrelsen i Konsul Thor Stawes Stiftelse, org. nr 873202-4560

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av Arsredovisningen fdr Konsul Thor Stawes Stiftelse fdr Ar 2017.

Enligt vAr uppfattning har 6rsredovisningen upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i alla vdsentliga avseenden rattvisande
bild av stiftelsens finansiella stallning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat for Aret enligt 6rsredovisningslagen. Forvalt-
ningsberdttelsen iir forenlig med Arsredovisningens ovriga delar.

Grund fcir uttalanden
Vi har utfort revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. V6rt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi dr oberoende i forhiillande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt full-
gjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat dr tillrdckliga och dndamAlsenliga som grund f6r v6ra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr att Arsredovisningen upprattas
och att den ger en rdttvisande bild enligt irsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar dven fOr den interna kontroll som den bedomer ar
nodvdndig f6r att uppratta en Srsredovisning som inte innehAller
nAgra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentlig-
heter eller pA fel.

Revisorns ansvar
VAra mAl ir att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida Srsre-
dovisningen som helhet inte inneh6ller n69ra vdsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pA oegentligheter eller p6 fel, och att ldmna en
revisionsberdttelse som innehAller v6ra uttalanden. Rimlig sdkerhet
ar en h6g grad av sdkerhet, men dr ingen garanti for att en revision
som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptdcka en visentlig felaktighet om en s6dan finns. Felaktig-
heter kan uppst6 p6 grund av oegentligheter eller fel och anses vara
viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forviintas p6-
verka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i Arsre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvdnder vi professionellt omdOme
och har en professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och bed0mer vi riskerna for vdsentliga felaktigheter i

6rsredovisningen, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller
p6 fel, utformar och utfor gransknings6tgdrder bland annat uti-
frAn dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som iir tillr6ckliga
och iindamAlsenliga for att utgora en grund for vAra uttalanden.
Risken for att inte uppt-icka en vdsentlig felaktighet till fdljd av
oegentligheter dr hogre dn fdr en vdsentlig felaktighet som be-
ror pA fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, fdrfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig inform-
ation eller Ssidosdttande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en forstAelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse for v6r revision fdr aft utforma gransk-
ningsAtgdrder som ar lampliga med hdnsyn till omst-indighet
erna, men inte for att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

- 
utv6rderar vi liimpligheten i de redovisningsprinciper som an-
v6nds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillh6rande upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om ldmpligheten i att styrelsen anvdnder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprdttandet av Srsredovisningen.
Vi drar ocksA en slutsats, med grund i de inhdmtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns nAgon vdsentlig osdkerhetsfak-
tor som avser s6dana hdndelser eller forhAllanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens formAga att fortsdtta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vesentlig
osakerhetsfaktor, mAste vi i revisionsberattelsen fasta uppmark-
samheten pA upplysningarna i Arsredovisningen om den vA-
sentliga osdkerhetsfaktorn eller, om s6dana upplysningar ar
otillrdckliga, modifiera uttalandet om Arsredovisningen. VAra
slutsatser baseras pi de revisionsbevis som inhamtas fram till
datumet fdr revisionsberdttelsen. Dock kan framtida hdndelser
eller fdrh6llanden gdra att en stiftelse inte ldngre kan fortsdtta
verksamheten.

- 
utvarderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och
innehAllet i Arsredovisningen, ddribland upplysningarna, och om
6rsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och
handelserna pd ett siitt som ger en rdttvisande bild.

Vi mAste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den. Vi m6ste ocksi in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra f6rfattningar

Uttalande
Utdver vir revision av irsredovisningen har vi dven utfdrt en revision av styrelsens forvaltning f6r Konsul Thor Stawes Stiftelse Ar 2017

Enligt v6r uppfattning har nAgon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelsefdrordnandet eller Arsredovisningslagen.

Grund fdr uttalande
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. V6rt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar obero-
ende i forhAllande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt fullgjort v6rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ar tillrackliga och dndamdlsenliga som grund f6r vArt uttalande.

1(2)Revisionsberattelse Konsul Thor Stawes Stiftelse, org. nr 873202-4560,2017
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Vid upprdttandet av Arsredovisningen ansvarar styrelsen f6r bedom-
ningen av stiftelsens fdrmdga att fortsatta verksamheten. Den upply-
ser, nar sA iir tilldmpligt, om forhAllanden som kan piverka form6gan
att fortsatta verksamheten och att anviinda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.



Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for f6rvaltningen enligt stiftelsela-
gen och stiftelsefdrordnandet.

Revisorns ansvar
V6rt mAl betraffande revisionen av forvaltningen, och dirmed vArt ut-
talande, ar att inhamta revisionsbevis for att med en rimlig grad av
sdkerhet kunna beddma om nAgon styrelseledamot i nAgot vdsentligt
avseende:

- 
fdretagit nAgon Atgdrd eller gjort sig skyldig till n6gon fdrsum-
melse som kan foranleda ersdttningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skdl fdr entledigande, eller

- 
pA nAgot annat satt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
f0rordnandet eller Arsredovisningslagen.

Rimlig sdkerhet iir en h6g grad av sdkerhet, men ingen garanti fdr att
en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer

att upptacka itgdrder eller fOrsummelser som kan fdranleda ersdtt-
ningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder
vi professionellt omd6me och har en professionellt skeptisk instiill-
ning under hela revisionen. Granskningen av fdrvaltningen grundar
sig frdmst pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsAtgdrder som utfdrs baseras p6 vAr professionella be-
ddmning med utg6ngspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebar att vi
fokuserar granskningen pA sAdana 6tgdrder, omrAden och fdrhAllan-
den som dr visentliga for verksamheten och ddr avsteg och dvertra-
delser skulle ha sdrskild betydelse for stiftelsens situation. Vi 96r ige-
nom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna Atgdrder
och andra fdrhAllanden som ar relevanta for v6rt uttalande.

Karlstad den 4 maj 2018

Marcus Persson

Auktoriserad revisor
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Charlotta Eriksson

Auktoriserad revisor
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