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Fcirva ltn i n gs berdttelse

Allmint om verksamheten
Stiftelsen, med sete i Karlstad, tir avsedd fcir iindam6l som inte kan inrymmas iVdrmlands
Museums ordinarie budget, sAsom inkop av konst och museiforemel, inredning i museet,
publicering, undersdkningar och forskning i museets regi, Atgtirder till skydd for kulturhistoriska
byggnader m m.

Anknuten forvaltning tilltimpas innebiirande att stiftelsens tillgSngar och forvaltningsresultat
redovisas hos Varmlands Museiforening org.nr 873201-017'1, med sdte i Karlstad. Vid 5rets
utging fdrdelas resultatet till stiftelsen ifdrhallande till dess andel av den ursprungliga
formogenheten.

Ett Aterkommande inslag i bidragsgivningen har under mSnga 5r varit anslag till Vtirmlands
Museum fdr utgivning av dess Srsbok "Vdrmland - f6rr och nu".

Om exceptionella forh6llanden si krdva, skall ut6ver fondens avkastning jdmvel medel ur
fonden kunna tas iansprAk fcir uppgift av ovan namnt slag, som er av den art eller storleks-
ordning att den inte kan bestridas av upp till tva ars sammanlagda avkaslning.

Under perioden 2017-2019 genomf6rs en total fdrnyelse av basutstdllningen vid Varmlands
Museum. Avkastningen ur stiftelsen kommer under perioden att tas iansprik for denna ide
delar som sammanfaller med stiftelsens dndam6l.

Fremjande av stiftetsens dndamil
Av medel disponibla for utdelning ar 2017 har foljande belopp beviljats

Varmlands Museum,
- Arsboken
- Fornyelse av basutstdllning

Summa

75 000
23 000
98 000

Avkastningen under 2017 tillsammans med saldo fr6n tidigare ar ger ett underlag for
utdelning Ar 2018 pA 107 009 kr.

Visentliga h!indelser under rdkenskapsiret
Det bedoms inte ha intrdffat negra vasentliga hiindelser fdr stiftelsen under riikenskaps6ret

F le ri rsrive rs i kt
2017-01-01

- 2017-12-31

2016-01-01

- 2016-12-31

2015-01-01

- 2015-12-31

2014-01-01

- 2014-12-31

Huvudintdkter
Arets resultat
Totalt eget kapital

141 276
128 976

1 155 336
94 765

I 124 360

115 477
94 028

'l 050 451

187 502
165 144

1 131 595

Huvudintakterna bester av foljande
- Aktieutdelningar
- Realisationsvinster

Vad betreffar stiftelsens resultat och stiillning idvrigt, hdnvisas till efterfdljande resultat- och
balansrakningar med tillhdrande noter.
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Belopp ikr
2017-01-01

Not - 2017-12-31
2016-01-01

- 2016-12-31

Sfittelsens intdkter
Utdelningar
Rdnteintdkter

Summa stiftelsens intdkter

Sfiftelsens kostnader
Ovriga externa kostnader

Summa stiftelsens kostnader
Fdrvaltningsresultat

Finansiella poster
Rearesultat frAn fi nansiella anldggningstillgingar
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat ftSre skatt

Skafter
Skatt pA Arets resultat

Arets resultat

130 541 128 373

130 541

-12 300

128 373

-19 291

-12 300 -19 291

1

118 241

10 735

109 082

-14 317

10 735 -14 317

128 976 94 765

128 976 94 765

128 976 94 765

Cr t(



Landshtivding A Westlings Stiftelse
Org nr 8732Q2-4552

Balansrikning

4 (6)

Belopp ikr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGANGAR

Anldggningstill gingar
Fi nansiel I a an ldggni n gsti I lgdngar
And ra lAngfristiga fordringar

Summa anldggningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

2 1 155 336

1 155 336

1 155 336

1 124 360

1 124 360

1 124 360

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid rdkenskapsArets bdrjan
Fordndringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid rdkenskapsArets slut

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid rdkenskapsArets bdrjan
Overfort till och fr6n bundet eget kapital
Ldmnade bidrag
Arets resultat
Fritt eget kapital vid rikenskapsirets slut
Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

449 148
11 824

438 240
10 908

460 972

675 212
-11 824
-98 000
128 976
694 364

449 148

693 355
-10 908

-102 000
94 765

675 212
1 155 336 1 124 360

1 155 336 1 124 360
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Noter med redovisn i n gspri nci per och boksl utskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforings-
ndmndens allmdnna rAd BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag.

Arsredovisningen upprdttas for fdrsta gAngen i enlighet med BFNAR 2016:10 Arsredovisning
i mindre foretag vilket kan innebdra en bristande j-imforbarhet mellan rdkenskapsAret och
det ndrmast foregAende rdkenskapsiret.

Anknuten fdrvaltning tilldmpas innebdrande att stiftelsens tillgAngar och forvaltningsresultat
redovisas hos Vdrmlands [\Iuseiforening. Vid 6rets utgdng fdrdelas resultat till stiftelsen i for-
hAllande till dess andel av den ursprungliga fdrmdgenheten.

Eget kapital
Enligt styrelsens tolkning skall 90 o/o av rdnta och utdelningar minskat med forvaltnings-
kostnader anvdndas for att frdmja stiftelsens dndamil. Resterande del avsdttes till
vdrdesdkringsfonden.
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldfors vid beslutstillfdllet.
Om utfdistelsen dr beroende av framtida avkastning bokfors anslagen i den takt villkoren
uppfylls.

Not 1 Resultat frin tivriga vdrdepapper och fordringar som dr anldggningstillgAngar
2017-01-01 2016-01-01

- 2017-12-31 - 2016-12-31

Utdelning pA aktier och andelar
Realisationsvinst pi aktier och andelar
Realisationsfdrlust pd aktier och andelar

141 276 1 14 056

Den under "Redovisningsprinciper" ndmnda f6rdelningen av forvaltningsresultat redovisat i

Vdrmlands [\tluseiforening innebdr fdr 2017 att stiftelsen tillforts 24,6 % av det totala
forvaltn in gsresu ltatet.

Not 2 Andra lingfristiga fordringar
2017-12-31 201 6-1 2-31

130 541
13 336
-2 601

128 373

-14 317

Bokfrirt vdrde vid Arets bdrjan
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Bokftirt vdrde vid irets slut

1 124 360
128 976
-98 000

1 131 595
94 765

-102 000
1 155 336 1 124 360

Avser fordran pA Vdrmland Museiforening som forvaltar stiftelsens tillgAngar
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Verdesek-
ringsfond

245 148
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Fritt eget
kapital

67 5 212
128 976
-98 000

-11 824
694 364

2016-12-31

lnga
lnga

1) Enligt styrelsens tolkning skall 90% av ranta och utdelningar minskat med forvaltnings-
kostnader anvandas fdr att framja stiftelsens dndamal. Resterande del avsattes till varde-
sdkringsfonden.

Not 4 Stdllda siikerheter och eventualftirpliktelser
2017-12-31

Not 3 Eget kapital

Vid 6rets bOrjan
Arets resultat
Beviljade anslag
Avsettning ti bundet eget kapital
. kapitalisering av ldpande avkastning
Vid irets slut

Stallda sakerheter
Eventualforpliktelser

Karlstad den 28 ma

Kenneth SSON

Ordf

in-Kdstel

11 824 1)

256 972

lnga
lnga
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VAr revisionsberiittelse har avgivits 2018-O5 -O7
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Marcus Persson
Auktoriserad revisor

Donations-
kapital
204 000
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Charlotta Eriksson
Auktoriserad revisor



RevrstonsberafteBe
Till styrelsen i Landsh6vding A Westlings Stiftelse, org. nr 873202-4552

Rapport om Arsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av Srsredovisningen for Landsh<ivding A Westlings Stiftelse 16r Ar 2017.

Enligt v6r uppfattning har Arsredovisningen uppratats i enlighet med 6rsredovisningslagen och ger en i alla vasentliga avseenden rattvisande
bild av stiftelsens finansiella stillning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat fdr 6ret enligt arsredovisningslagen. F6rvalt-
ningsberdttelsen ar fdrenlig med Arsredovisningens dvriga delar.

Grund for uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i f6rh6llande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt full-
gjort v6rt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser aft de revisionsbevis vi har inhdmtat Ar tillrdckliga och dndamilsenliga som grund f6r vAra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret fdr att 6rsredovisningen upprattas
och aft den ger en rattvisande bild enligt arsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar Sven f6r den interna kontroll som den bedOmer ar
nddviindig fdr att upprdtta en arsredovisning som inte innehAller
n6gra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentlig-
heter eller pd fel.

Vid upprdttandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen for bedOm-
ningen av stiftelsens fdrm6ga att fortsatta verksamheten. Den upply-
ser, nar sA ar tillampligt, om fOrh6llanden som kan piverka fdrmigan
att fortsetta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
V6ra mAl iir att uppn6 en rimlig grad av sakerhet om huruvida 6rsre-
dovisningen som helhet inte innehiller nAgra vdsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pA fel, och att lamna en
revisionsberdttelse som innehAller vAra uttalanden. Rimlig siikerhet
ar en hog grad av sdkerhet, men ar ingen garanti for att en revision
som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptacka en visentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktig-
heter kan uppst6 pA grund av oegentligheter eller fel och anses vara
viisentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvdntas pA-

verka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i irsre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvander vi professionellt omdome
och har en professionellt skeptisk instillning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och bed6mer vi riskerna f6r viisentliga felaktigheter i

Arsredovisningen, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller
pi fel, utformar och utfdr granskningsatgdrder bland annat uti-
fr6n dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som dr tillrickliga
och dndam6lsenliga for att utgora en grund f6r vera uttalanden.
Risken for att inte uppticka en visentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter ar hogre dn f6r en visentlig felaktighet som be-
ror pA fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, fdrfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig inform-
ation eller 6sidosdttande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en f6rst6else av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse f6r v6r revision for att utforma gransk-
ningsAtgiirder som iir lSmpliga med hdnsyn till omstdndighet
erna, men inte f6r att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

- 
utvdrderar vi lAmpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vdnds och rimligheten i styrelsens uppskaftningar i redovis-
ningen och tillhorande upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om ldmpligheten i att styrelsen anvander an-
tagandet om fortsatt drift vid uppriittandet av 6rsredovisningen.
Vi drar ocksi en slutsats, med grund i de inhdmtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns nigon visentlig osdkerhetsfak-
tor som avser sAdana hindelser eller forhAllanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens fdrmAga att fortsatta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vasentlig
osiikerhetsfaktor, miste vi i revisionsberattelsen fasta uppmark-
samheten p6 upplysningarna i irsredovisningen om den vi-
sentliga osakerhetsfaktorn eller, om sAdana upplysningar dr
otillrdckliga, modiflera uttalandet om Arsredovisningen. VAra
slutsatser baseras p6 de revisionsbevis som inhdmtas fram till
datumet for revisionsberittelsen. Dock kan framtida hAndelser
eller f0rh6llanden gdra att en stiftelse inte lSngre kan fortsiitta
verksamheten.

- 
utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och
innehAllet i Arsredovisningen, ddribland upplysningarna, och om
arsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och
hdndelserna pA ett sitt som ger en rdttvisande bild.

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

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar

Uttalande
Ut6ver v6r revision av Srsredovisningen har vi dven utfdrt en revision av styrelsens forvaltning fdr Landshdvding A Westlings Stiftelse Ar 20'17

Enligt vAr uppfattning har nAgon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelsef6rordnandet eller Arsredovisningslagen.

Grund for uttalande
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar obero-
ende i forh6llande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat tir tillrdckliga och dndamAlsenliga som grund f6r v6rt uttalande.

Revisionsberdttelse Landsh6vding A Westlings Stiftelse, org. nr 873202-4552,2017 1(2) t(
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Slyrelsens ansvar
Det er styrelsen som har ansvaret fdr f6rvaltningen enligt stiftelsela-
gen och stiftelsefdrordnandet.

Revisorns ansvar
Vert mal betrdffande revisionen av fdrvaltningen, och darmed vart ut-
talande, dr att inhemta revisionsbevis f6r att med en rimlig grad av
sakerhet kunna bedoma om negon styrelseledamot i nagot vesentligt
avseende:

- 
fdretagit negon atgdrd elle. gjort sig skyldig till nagon fdrsum-
melse som kan fdranleda ersettningsskyldighet mot stiftelsen el-
Ier om det finns skalf6r entledigande, eller

- 
pe negot annat satt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
f0rordnandet eller arsredovisningslagen.

Rimlig sakerhet ar en h6g grad av sekerhet, men ingen garanti fdr att
en revision som utfdrs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer

att upptdcka atgarder eller fdrsummelser som kan f6ranleda ersatt-
ningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvender
vi professionellt omddme och har en professionellt skeptisk install-
ning under hela revisionen. Granskningen av fdrvaltningen grundar
sig framst pe revisionen av rakenskaperna. Vjlka tillkommande
granskningsatgarder som utfdrs baseras pe ver professionella be-
ddmning med utgangspunkt i risk och vdsentlighet. Det innebar att vi
fokuserar granskningen pa sedana atgarder, omraden och fdrhallan-
den som dr vasentliga fdr verksamheten och dar avsteg och dvenra-
delser skulle ha sdrskild betydelse fdr stiftelsens situation. Vi gar ige-
nom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgArder
och andra f0rhellanden som ar relevanta fOr vert uttalande.

Karlstad den 4 maj 2018

/@424-
Marcus Persson

Auktoriserad revisor

Charlotta Eriksson

Auktoriserad revisor
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