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Styrelsen för Stiftelsen Edit och Arnold Gustafssons Fond får härmedavge årsredovisning för
räkenskapsåret 2019.

Förvaltni ngsberättelse

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

ln'formatisn om verksarnheten

Stif'telsen Edit och Arnold Gustafssons fond härrör från ett testamente !974. En beskrivning av

stifteisen och dess historia flnns redovisad i en promemoria daterad den 6 februari 2019.

Stiftelsens medel skall användas för den verksannhet som EFS i Västsverige bedriver.

Stlftelsen han sitt säte i 8orås.

Väsentliga händelser t,nnder räkenskapsåret

Genom ett misstag av stiftelsens dåvarande nevisor överfördes stiftelsens kapltal 2014 till förvaltaren

och skatteverket avregistrerade samtidigt stifteisens organisationsnummer. Detta skedde uEan att
stiftelsen avregistrerats hos länsstyrelsen. Misstaget upptäcktes 2018 och ledde tillatt kapitalet

återfördes tili stifteisen, sorn ju är en egen juridisk person, och det tidigane organisationsnumret

återöppnades av skatteverket"

Stiftelsens förvaltare, EFS iVästsverige, har under året vidtagit åtgärder för att använda stifteisens
medeltill de ändamålsom avses. Målsättningen harvarit att stifteisens kapitalskalivara förbrukat
under en period av högst fem år och att en redovisning därefter skall inlännnas till iänsstyrelsen rned

en begäran om avregistrering.

StyreBsens/Förvaltarens arbete

Förvaltaren har genom distriktsstyrelsen för EFS i Västsverige har haft fem sarnnrantnäden. Vld dessa

har bl.a. ärenden som berört Stiftelsen Edit och Arnold Gustafssons fond behandlats. En ordning för
utdelning av medel har faststälits. Förutom att förvaltaren s.jälv tar initlativ kan också medei deias r.rt

efter ansökningar. I augusti fattades besiut att dela ut samrnanlagt 200 000 kr från två tillgängiiga

stifteiser varav Edit och Arnold Gr.lstafssons fond var en.

Efter ett ansökningsförfarande under hösten beslöt förvaltaren vid ett sarnmanträde den 26

november att dela ut sammanlagt 25 000 kr till två EFS-föreninger nämligerr Salt Falbygden {15 000 kr

till tält och utrustning) och Noltorp (10 000 kr till utbyte med Tanzania).

Förvaltarens beslut har fattats av distriktsstyrelsen för EFS iVästsverige unden ordförandeskap av

Staffan Lundberg. Claes-Olof Emgård-Olsson har haft mandat att handlägga ärenden rörande
stiftelsen samt dessutom utsetts tiil registertecknare hos länsstyrelsen.
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Fåerårsöversikt 2019 2S1E

Resuitat efter finansiella poster -29 836 0

Soliditet (%) 100 100

Resultat och ställning

Stiftelsens förmögenhet består av likvida medel på bank.

sid 3

Resultatdispositlon

Resu!tatdisposition

Balanserat reultat

Årets resultat -2s 83€

Anse nrlad förlust -29 835

Förändring av eget kapitai

Belopp vid årets ingång 4At 1-17 0

Årets nesultat

Stiftelse- Balanserat Årets 5:a eget

kapitaN resultat nesultat kapital

a 4ax1!v

-29 836 -29 835

Eelopp vid årets utgång 403. 1L7 CI -29 E36 3VL28t
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Resultaträkning

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader

Förvaltningsnesultat

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt

Årets resultat
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Itot zCI19

-29 835

-29 836

0

0

-29 836

-29 836

0

-29 836

2018

0

0

0

0

0
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Balansräkning

Til!gångar

Onnsättningsti llgå nga r

Kassa och bank

Sumrna omsättningstillgångar

Summa tillgångar

Eget kapital oeh skulder

Eget kapital
Bundet eget kapital
Stiftelseka pital

Frltt eget kapital
Ansamlad förlust

Surnma eget kapital

Surnn'ra eget kapitaloch skulder

Not 2019-3.2-31

t_

371.28t

373" 281

37L28L

401 LL7

-29 836

373.2E1

37L28L
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20!.8-3.2-33.

4At n7

4SX Lf7

fiAtLL7

$AXTE

t,

40L 117

403 117
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprEneipen

Årsredovisningen är upprättad i enlighet rned årsredovisningslagen och

BFNAR 20L2:tÅrsredovisning och koncernredovisning (K3).

mindre företag.

Redovisningspri nci perna är oförändrade jännfört nned foregående år.

Not 2 Nyckeltalsdefinitioner
Resultai efter finansieiia poster:

Resultat efter finansielia lntäkter och kostnader nnen före boksluts-

dispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital {eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för

uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.
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Not 3 övriga externa kostnader
Förvaltni ngskostnader

Utbetalda medel

Alingsås 2020-

2019 ? 0L8

4836 0

25 000 0

29 836 S

Staffan Lundberg

Sven Karlsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lärnnats 2020-

Claes-Olof Erngård-Olsson

I


