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Ftrrvaltn i n gsberittelse

Allmant om verksamheten
I gavobrev for stiftelsen, med sate i Karlstad, bendmnes fonden "Fryksdalens Gilles

donationsfond av den 10 oktober 1947 for vetenskaplig hembygdsiorskning vid Vdrmlands

museum".

Anknuten f6rvaltning tillampas innebiirande att stiftelsens tillgAngar och fOrvaltningsresultat

redovisas hos vdrmlands Museiforening org.nr 873201-0171, med sate i Karlstad. vid arets

utgang fordelas resultatet till stiftelsen iforhallande till dess andel av den ursprungliga

formogenheten.

Under perioden 2017-2019 genomfors en total fornyelse av basutstallningen vid Vdrmlands

Museum. Avkastningen ur stiftelsen kommer under perioden att tas iansprak for denna i de

delar som sammanfaller med stiftelsens zindamAl.

Framjande av stiftelsens indamil
Av medel disponibla fdr utdelning 61 2017 har foljande belopp beviljats

73 000

10 000
83 000

Avkastningen under 2017 tillsammans med saldo frSn tidigare ar ger ett undellag for

utdelning Ar 2018 pA 91 662 kr.

Vasentliga hdndelser under rikenskapsiret
Det bedoms inte ha intraffat nagra vdsentliga handelser for stiftelsen under rakenskapsiret

Flerars6versikt
2016-01-01

- 2016-12-31

2015-01-01

- 2015-12-31

HuvudintEikter
Arets resultat
Totalt eget kapital

120 601
I 10 10'l

1 702 655

109 587
80 897

1 675 554

159 240
140 274

1 681 657

97 862
79 684

1 612 383

Huvudintdkterna bestar av foljande
- Aktieutdelningar
- Realisationsvinster

vad betreffar stiftelsens resultal och stallning i ovrigt, henvisas till efterfouande resultat- och

balansrakningar med tillhdrande noter.

tf

2014-01-01

- 2014-12-31

Enligt donationsvillkoren skall det selunda donerade kapitalet bibehallas vid ursprungligt

belopp och endast den Arliga avkastningen darav anvandas enligt museistyrelsen och

intendentens bestdmmande.

Vdrmlands Museum
- F6rnyelse basutstallning

P-O Davidsson
- Carlstad Balorchestre Ar 1819

Summa

2017-01-01

- 2017-12-31
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Resultatrdkning
2017-01-01

Not - 2017-12-31

2016-01-01
- 2016-12-31Belopp ikr

Sfiftelsens intdkter
Utdelningar
REinteintEikter

Summa stiftelsens intdkter

Sfiftelsens kostnader
Ovriga externa kostnader

Summa stiftelsens kostnader

F6rvaltningsresultat

1 111 437

111 437

-10 500

-10 500

100 937

I 164

I 164

1 10 101

1 10 101

1 10 101

109 587

109 587

-16 468

-16 468

93 119

-12222
Finansiella poster
Rearesultat frAn finansiella anldiggningstillgAngar

Summa finansiella Poster
Resuttat efter finansiella poster

Resultat f6re skatt

Skatter
Skatt pA Arets resultat

Arets resultat

-12222

BO 897

80 897

BO 897

C- l'(
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Belopp ikr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGANGAR

An liig g n i n gsti I I gi n ga r

Fi n ansiel I a an I dggni ngsti llgdn gar
Andra lAngfristiga fordringar

Summa anldggningstillgAngar

SUMMA TILLGANGAR

2 1702655
1 702 655

1 702 655

1 675 554

1 675 554

1 675 554

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid rdkenskapsArets bdrjan

Fordndringar av bundet eget kapital

Bundet eget kapita! vid rikenskapsirets slut

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid rdkenskapsirets borjan

Overfort till och frAn bundet eget kapital

Ldmnade bidrag
Arets resultat
Fritt eget kapital vid rikenskapsirets slut
Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3

267 071
10 094

277 165

1 408 483
-'10 094
-83 000
1 10 101

1 425 490

1 702 655

1702655

257 759
I 312

267 071

1 423 898
-9 312

-87 000
80 897

1 408 483
1 675 554

1 675 554

G t(
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2017-12-31

1 675 554
110101
-83 000

1 toz ass

2016-01-01
- 2016-12-31

109 587

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Not 1 Resultat fran 6vriga vardepapper och fordringar som ar anlaggningstillgangar

Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforings-

niimndens allmanna r6d BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre fdretag'

Arsredovisningen upprattas for fdrsta gangen i enlighet med BFNAR 2016:10 Arsredovisning

i mindre f6reta-g vilkei kan innebdra en bristande jamforbarhet mellan rdkenskapsAret och

det nermast f6regaende rakenskapsaret.

Anknuten forvaltning tillampas innebarande att stiftelsens tillgangar och f6rvaltningsresultat

redovisas hos Vdrmlands Muselforening. Vid Srets utgAng fdrdelas resultat till stiftelsen i fdr-

hellande till dess andel av den ursprungliga formogenheten'

Eget kapital
Eiligt siyrelsens tolkning skall 90 % av ranta och utdelningar minskat med f6rvaltnings-

kosirader anvandas fdr att fremja stiftelsens iindamAl. Resterande del avsattes till

vardesakringsfonden.
Beviljade anilag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldfdrs vid beslutstillfallet

Om utfastelsenlr beroende av framtida avkastning bokfOrs anslagen iden takt villkoren

uppfylls.

Utdelning pA aktier och andelar
Realisationsvinst pa aktier och andelar

Realisationsforlust pA aktier och andelar

Not 2 Andra lingfristiga fordringar

Bokfdrt varde vld arets borjan

Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Bokftirt varde vid irets slut

2017-01-01
- ?017-12-s1

111 437

11 384
-2 220

120 601

Avser fordran pA Vdrmland Museiforening som forvaltar stiftelsens tillgangar

l(
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-12 222
97 365

2016-12-31

1 681 657
80 897

-87 000
1 675 554

Den under "Redovisningsprinciper" namnda fdrdelningen av f6rvaltningsresultat redovisat i

varmlands Museiforening innebar fdr 2017 att stiftelsen tillforts 21 ,0% av det totala

forvaltningsresultatet.
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Not 3 Eget kapital

Vid arets borjan
Arets resultat
Beviljade anslag
Avsdttning till bundet eget kapital
. kapitalisering av lopande avkastning
Vid arets slut

hansson

Not 4 Stdllda sekerheter och eventualftirpliktelser

Stellda sekerheter
Eventualfdrpliktelser

Karlstad den 28 18

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

kostnader anvdndas for att framja stiftelsens eindamil. Resterande del avsattes till varde-

siikringsfonden.

Donations-
kapital
50 000

50 000

Vardesek-
ringsfond

217 071

10 094 1)

227 165

2017-12-31
lnga
lng a
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Fritt eget
kapital

'1 408 483
1'10101
-83 000

-10 094
1 425 490

2016-12-31
lnga
lnga
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RevlstonsberaileSe
Till styrelsen i Stiftelsen Fryksdalens Gille, org. nr 873202-4586

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av Arsredovisningen f6r Stiftelsen Fryksdalens Gille for Ar 2017.

Enligt v5r uppfattning har Arsredovisningen upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i alla vdsentliga avseenden rettvisande
bild av stiftelsens finansiella stdllning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat f6r Sret enligt arsredovisningslagen. F6rvalt-
ningsberdttelsen iir f0renlig med Arsredovisningens 6vriga delar.

Grund fdr uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt lnternational 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 vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

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

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret f6r att irsredovisningen upprdttas
och att den ger en rdttvisande bild enligt Arsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar aven f6r den interna kontroll som den bedomer ar
nodvindig for att uppratta en irsredovisning som inte innehiller
nAgra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pA oegentlig-
heter eller p6 fel.

Vid upprdttandet av drsredovisningen ansvarar styrelsen for beddm-
ningen av stiftelsens fdrmaga att fortsatta verksamheten. Den upply-
ser, nar sa ar tillampligt, om fdrh6llanden som kan piverka fdrmAgan
att fortsatta verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tilltimpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
V6ra m6l ar att uppne en rimlig grad av sekerhet om huruvida Arsre-
dovisningen som helhet inte innehAller nAgra visentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror p6 oegentligheter eller pA fel, och att lamna en
revisionsberdttelse som innehAller v6ra uttalanden. Rimlig sAkerhet
5r en h6g grad av sdkerhet, men ar ingen garanti f6r att en revision
som utfdrs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltld kommer
att upptdcka en vdsentlig felaktighet om en sAdan finns. Felaktig-
heter kan uppsti pA grund av oegentligheter eller fel och anses vara
vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrv6ntas pA-
verka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i Arsre-
dovisningen.

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

- 
identifierar och bed6mer vi riskerna fOr vasentliga felaktigheter i

Arsredovisningen, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller
p6 fel, utformar och utfor granskningsatgdrder bland annat uti-
fr6n dessa risker och inhimtar revisionsbevis som ar tillrackliga
och dndamilsenliga fdr att utgora en grund fdr v6ra uftalanden.
Risken f6r att inte upptecka en vdsentlig felaktlghet till fdljd av
oegentligheter ar h6gre dn for en vdsentlig felaktighet som be-
ror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, forfalskning, avsiktliga uteldmnanden, felaktig inform-
ation eller Asidosittande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en fdrstAelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse f6r vAr revision fdr att utforma gransk-
nings6tgEirder som dr ldmpliga med hdnsyn till omstiindighet-
erna, men inte f6r att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

- 
utvarderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vdnds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhOrande upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om ltimpligheten i att styrelsen anvSnder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprdttandet av Arsredovisningen.
Vi drar ocksA en slutsats, med grund i de inhimtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns nAgon visentlig osdkerhetsfak-
tor som avser sAdana hdndelser eller fdrh6llanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens fdrmaga att fortsatta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig
osekerhetsfaktor, maste vi i revisionsberattelsen fasta uppmark-
samheten pA upplysningarna i arsredovisningen om den va-
sentliga osakerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar tir
otillrdckliga, modifiera uttalandet om Arsredovisningen. VAra
slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhdmtas fram till
datumet f0r revisionsberattelsen. Dock kan framtida hdndelser
eller forhAllanden g6ra att en stiftelse inte langre kan fortsetta
verksamheten.

- 
utvarderar vi den 6vergripande presentationen, strukturen och
inneh6llet i 6rsredovisningen, diiribland upplysningarna, och om
Srsredovisningen Aterger de underliggande transaktionerna och
hdndelserna pA ett sitt som ger en riittvisande bild.

Vi m6ste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten fdr den. Vi mAste ocksA 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 fdrfattningar
Uttalande
Utover vAr revision av Arsredovisningen har vi aven utfdrt en revision av styrelsens forvaltning fdr Stiftelsen Fryksdalens Gille Ar 2017.

Enligt vir uppfattning har nAgon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller 6rsredovisningslagen

Grund fcir uttalande
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi dr obero-
ende i fdrhAllande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort vArt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat ar tillrackliga och dndam6lsenliga som grund for v6rt uttalande.

d'tr
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Slyrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret f0r forvaltningen enligt stiffelsela-
gen och stiflelsefdrordnandet.

Revisorns ansvar
Vert mel betreffande revisionen av forvaltningen, och darmed vart ut-
talande, 5r att inhemta revisionsbevis fdr att med en rimlig grad av
sdkerhet kunna bedijma om nagon styrelseledamot i nagot vasentligt
avseende:

- 
fdretagit negon etgard eller gjort sig skyldig till nagon fdrsum-
melse som kan fdranleda ersettningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skal fdr entledigande, eller

- 
pe nagot annat sat handlat istrid med stiftelselagen, stiftelse-
fdrordnandet eller arsredovisningslagen.

Rimlig sakerhet ar en hdg grad av sdkerhet, men ingen garanti f6r att
en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer

att upptecka atgerder eller fdrsummelser som kan fdranleda ersaft-
ningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvender
vi professionellt omdome och ha. en professionellt skeptisk install-
ning under hela revisionen. Granskningen av fdrvaltningen grundar
sig framst pa revisionen av rakenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsetgArder som utfdrs baseras pe var professionella be-
ddmning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebAr att vi
fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och fdrhallan-
den som ar vesentliga fdr verksamheten och der avsteg och dvertra-
delser skulle ha sarskild beMelse fdr stiftelsens situation. Vi gar ige-
nom och prdva. fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgarder
och endra fdrhellanden som er relevanta fdr vart uttalande.

Karlstad den 4 maj 2018

lee%c*
lvlarcus Persson

Auktoriserad revisor

Charlotta Eriksson

Auktoriserad revisor
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