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Styrelsen för Stiftelsen Edit och Arnold Gustafssons Fond får härmed avge årsredovisning för
räkenskapså ret 2021.

Förva ltni ngsbe rättel se

Ärsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

lnformation om verksamheten

Stiftelsen Edit och Arnold Gustafssons Fond härrör från ett testamente 1974. Enbeskrivning av

stiftelsen och dess historia finns redovisad i en promemoria daterad den 6 februari 20t9. Stiftelsens

medel skall användas för den verksamhet som EFS i Västsverige bedriver.

Stiftelsen har sitt säte i Borås.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Stiftelsens förvaltare, EFS i Västsverige, har fortsatt det tidigare inledda arbetet med att använda

stiftelsens medel till de ändamål som avses. Målsättningen har varit att stiftelsens kapital skall vara

förbrukat under en period av högst fem år och att en redovisning därefter skall inlämnas till
länsstyrelsen med begäran om avregistrering.

Stiftelsen har sitt säte i Borås.

Främjande av stiftelsens ändamål

Stiftelsens förvaltare, EFS iVästsverige, har under året vidtagit åtgärder för att använda stiftelsens

medel till de ändamål som avses. Målsättningen har varit att stiftelsens kapital skall vara förbrukat
under en period av högst fem år och att en redovisning därefter skall inlämnas till länsstyrelsen med

begäran om avregistrering. Under året har sammanlagt 80 000 kr av stiftelsens medel delats ut i

enlighet med stiftelsens ändamå1.

Styrelsens/Förvaltarens arbete

Förvaltaren har genom distriktsstyrelsen för EFS i Västsverige haft sex sammanträden varav tre hållits

digitalt pga. den pågående pandemin. Vid några av dessa har ärenden som berört Edit och Arnold
Gustafssons Fond behandlats. Bl.a. fattade styrelsen beslut om en utdelning av medelfrån stiftelsen,
efter ett ansökningsförfarande vars slutdatum var den 15 oktober. Sammanlagt inkom 13

ansökningar varav fem bedömdes ligga inom ramen för stiftelsens ändamå1. Vid sammanträde den 2

november beslöt styrelsen dela ut sammanlagt 80 000 kr till följande organisationer; Lutherska
Missionsföreningen i Göteborg, Buråskyrkans vänner, Falköpingskretsens EFS-stuga och EFS

M issionsförening i Kristinehamn.

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

Staffan Lundberg.
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Resultat och ställning

Stiftelsen förmögenhet består av likvida medel på bank.
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- 82 091_

100

Balanserat
resultat

-29 836

- 4325

-34t6L
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2019

- 29 836

100

S:a eget
kapital

356 956

- 82 091

- 284 865

balansräkning samt

Flerårsöversikt

Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

Förändring av eget kapital

Belopp vid årets ingång

Resultatdisposition

Årets resultat

Belopp vid årets utgång

Stiftelse-
kapital

407 Lt7

401 tt7

2020

- 4325

100

Årets
resultat

- 4325

4325

- 82 091

- 82 091

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och

noter.
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Resultaträkning

Stiftelsens kostnader
övriga externa kostnader

Förvaltningsresultat

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter och övriga finansiella intäkter

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Skatt

Årets resultat
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Not 2021

- 82 091

- 82 091

0

- 82 091

-82091

0

- 82 091

2020

- 432s

- 4325

0

- 4325

- 4325

0

- 4325
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Balansräkning

Not 2OZL-L2-3! 2O2O-12-3t

1

Tillgångar

Omsättni ngsti I lgångar

Kassa och bank 284 865 366 956

Summa omsättningstillgångar 284 865 366 955

Summa tillgångar 284 865 366 956

Eget kapital och skulder

Eget kapital

sid s

Bundet eget kapital
Stiftelsekapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat

Summa eget kapital

Summa eget kapitaloch skulder

4OLI!7 4OLIL7

-1L6252 -34L61.

28486s 3669s6

284 86s 366 955
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Noter

Not 1

Not 2

Not 3 övriga externa kostnader
Fö rva ltn i ngskostnader

Utbetalda medel

Alingsås 2022-01-13
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Redovisnings- och värderingsprincipe r

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och

B FNAR 2OL2:L Årsredovisn ing och ko ncern redovisn i ng ( K3 ).

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster:

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före boksluts-

Dispositioner och skatter.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för
Uppskjuten skatt) i procent av balansomslutningen.

2021
2 091

80 000

2020
4 325

0

82 091 4325

JZ::

oftfrn:lr &/!i,//,rt
Staffan Lundberg I

Sven Karlsson

Revisorspåteckning

Min revisionsberättelse har lämnats 267f,-u\ ll



Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Edit och Arnold Gustafssons Fond
Org.nr. 867800-7348

Rapport om årsredovisningen

Uttalande
Jag har utfort en revisions av årsredovisningen ftir Stiftelsen Edit och Arnold Gustafssons Fond för
räkenskapsåret 202I.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den J 1 december 2021
och av dess finansiella resultat fijr året enligt årsredovisningslagen. Förvaltnlngsberättelsen iir förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Grundfi)r uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standars on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns oriror.Jag är oberoende i
ftirhållande till stiftelsen enligt god revisionssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund for mitt
uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret på att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även ltir den interna kontroll roå d"n bedömer är
nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen ftir bedömningen av stiftelsens ftirmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, niir så är tillämpligt, om ftirhållåd"n som kan påverka furmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet oÅ fortsatt drift
tillämpas dock inte om st5zrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvilr
Mina mål iir att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög g.uå u' säker-
het, men är ingen garanti flor att en revision som utftirs enligt ISA oöh god revisionssei i Sverige alltid
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på giund av
oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt ellei tillsam-unrii*tig"i kun
loruäntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i arsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

- identifierar och bedömerjag riskerna lor väsentliga felaktigheter i arsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller misstag, utformar och utltir granskningsåtgZirder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga for att utgöra en grund for
mina uttalanden. Risken ftir att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oJgentligheter är



högre än ftir en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta
agerande i maskopi, Iörfalskning, avsiktliga utelåimnanden, felaktig information eller åsidosättande av
intern kontroll.

- skaffar jag mig en ftirståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse for min
revision fiir att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omst:indigheterna, men
inte ftir aff uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

- utvåirdera jag låimpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhOrande upplysningar.

- drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upp-
rättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen,
om huruvida det finns någon väsentlig os?ikerhetsfaktor som avser sådana händelser eller ftrhållanden
som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag dra
slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fiista
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osiikerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar åir otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inh2imtats fram till datumet ftir revisionsberätielsen. Dock kan
framtida händelser eller ftirhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

- utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, diiribland
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 for den. Jag måste också informera om betydeliefulla iakttagels"r rrid", revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen somjag identifierar.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fiirfattningar

Uttulande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfort en revision av stgelsens ftirvaltning för
stiftelsen Edit och Arnolds Gustafssons Fond ftir räkenskapsåret 2021.

Enligt min uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseforordnandet eller arsredovisningslagen.

Grundfi)r uttalande
Jag har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jagär oberoende i ftirhållanden till stiftelr"tr 

"nligt 
god revisionssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund ftjr mitt
uttalande.

Styrelsens ansvu
Det är styrelsen som har ansvaret for ftirvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseftirordnandet.

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av ftirvaltningen, och därmed mitt uttalande, är attinhämta
revisionsbevis ftjr att med en rimlig grad av siikerhet kunna bedöma om någon sfrelseledamot i något
väsentligt avseende:



- foretagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon ftirsummelse som kan ftiranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl {tir entledigande, eller

- på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseforordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti for att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller flbrsummelser som kan ftiranleda
ersätbringsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har
en professionellt skeptisk inst?illning till hela revisionen. Granskning""än t*uttningen grundar sig
frzimst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande g.unrkoingråtgiirder soniutförs baserai på
min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och vasentlighät. det innebär att jagfokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga ftir verksamheten och där
avsteg och överhädelser skulle ha särskild betydelse ftir stiftelsens situation.-Jag går igenom och prövar
fattade beslut' beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra ltjrhållanden sotn aiåteåta ftir mitt
uffalande.

Alingsås den 14 februari2l22

@z
Stig-Arne Gunnevik
Revison


