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Dr Arvid  Aaby-Ericssons  stiftelse

Org.nr.  845000-6682

FöRVALTNINGSBERÄTTELSE

Årsredovisningen  är upprättad  i svenska  kronor,  SEK.

Verksamheten

Stiftelsen  har  till  huvudsakligt  ändamål  att  främja  svensk  halvblodsavel.  Med  halvblod  skall förstås

svensk  varmblodig  ridhäst.  Stiftare  är Avelsföreningen  för  svenska  varmblodiga  hästen,  numera  benämnd

Swedish  Warmblood  Association  (SWB).

Denna  organisation  utser  också  stiftelsens  styrelse.

Styrelsen  har  beslutat  att  den  operativa  ledningen  skall  samordnas  med  SWB:s  organisation.  På enahanda

sätt  har  revisionsuppdraget  samordnats,  i enlighet  med  stiftelsens  stadgar.

Någon  omfördelning  av förvaltade  medel  har  inte  skett  under  verksamhetsåret

Styrelsen  har  under  året  beslutat  att  lämna  en gåva  till  ASVH  Service  AB på I.OOO.OOO kr.

Ordinarie  ledamöter

Olle  Kindberg,  ordförande

Charlotte  Liliemark,  ledamot

Stiftelsen  har  under  året  förvaltats  av Göran  Smedberg,  SWB

Flerårsjämförelse*

Res. efter  finansiella  poster

Balansomslutning

Soliditet

2019

534  895

6 411  267

100

*Definitioner  aV nyckeltal,  se tiIIäggsuppIysningar

Eget  kapital

Belopp  vid  årets  ingång

Disposition  av föregående  års resultat

Lämnad  gåva

Årets  resultat

Belopp  vid  årets  utgång

S:a eget  kapital

Förslag  till  disposition  av stiftelsens  vinst

Balanserad  vinst

årets  vinst

för  stiftelsens  ändamål  disponeras

2018

206  925

6 886  872

99,8

Stiftelse-

kapital

6 658  009

-781  637

5 876  372

2017

198  580

6 879  446

99,8

Balanserat

resultat

1 l  438

2 06 925

-218  363

kronor

kronor

2016

200  866

7 085  378

99,7

Resultat

206  928

-206  925

534  895

534  898

6 411  270

o

534  895

534  895

534  895

534  895

Beträffande  föreningens  resultat  och  ställning  i övrigt  hänvisas  till  efterföljande

resu!tat-  och  balansräkningar  med  tillhörande  tiIIäggsuppIysningar.

Sida 2 av 5



Dr Arvid  Aaby-Ericssons  stiftelse

Org.nr.  845000-6682

RESULT  ATRÄKNING

Rörelsens  kostnader

Övriga  externa  kostnader

Personalkostnader

Rörelseresultat

Resultat  från  finansiella  poster

Utdelningar

Resultat  försäljning  värdepapper

Resultat  efter  finansiella  poster

Årets  resultat

t!!r-

Not

2019-01-01  2018-01-01

2019-12-31  2018-12-31

- 3 166

o

- 3 166

-3 166

-12  081

o

-12  081

-12 081

263  803

274258

538  061

534  895

534  895

219 006

o

219  006

206  925

206  925
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Dr Arvid  Aaby-Ericssons  stiftelse

Org.nr.  845000-6682

BALANSRÄKNING

Tillgångar

0msättningstiIIgångar

Kortfristiga  placeringar

Kassa och  bank

Not

2

Summa  omsättningstiIIgångar

Summa  tillgångar

Eget  kapital  och  skulder

Eget  kapital

Eget  kapital

Eget  kapital

Balanserade  vinstmedel

Årets  resultat

Summa  eget  kapital

Kortfristiga  skulder

Upplupna  kostnader  och  förutbetalda  intäkter

Summa  kortfristiga  skulder

Summa  eget  kapital  och  skulder

2019-12-31  2018-12-31

5 936  532

474735

6 411  267

6 411  267

6 411  267

6662274

224  098

6 886  372

6 886  372

6 886  372

5 876  372

5 876  372

o

534  895

6 411  267

6 658  009

6 658  009

1 l  438

206 925

6 876  372

6 411  267

10  000

IO OOO

6 886  372
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Dr Arvid  Aaby-Ericssons  stiftelse

Org.nr.  84S000-6682

TILLÄGGSUPPlYSNlNGAR

AlLMÄNNA  UPPLYSNlNGAR

Redovfsningsprinciper

Årsredovisningen har  upprättats  i enlighet  med  årsredovisningsIagen  och

BFNAR 2012:1  årsredovisning  och koncernredovisning  {K3).

Fordringar

Fordringar  har  upptagits  till de belopp  varmed  de beräknas  inflyta.

Övriga  tfl[gångar,  avsättnEngar  och  skulder

Tillgångar,  avsättningar  och  skulder  har  värderats  till  anskaffningsvärden  om inget  annat  anges  nedan.

Deftnitfon av nyckeltal
Soliditet

Justerat  eget  kapital  i procent  av balansomslutning.

UPPLYSNINGAR  TILL  ENSKILDA  POSTER

Not  I Resu)tat  från  övriga  värdepapper  och  fordringar

-2018

Utdelning

Resultat  vid  försäljning  av värdepapper

263 803

274 258

538  061

219 006

o

219  006

Not  2 Andra  kortfristiga  värdepappersinnehav 2019-12-31 2018-12-31

På balansdagen uppBår marknadsvärdet på ovanstående värdepapper till 8 444 333 kronor

Ingående  anskaffningsvärde

Årets försälJning
Utgående  ackumulerade  anskaffningsvärden

6662274

-725743

5 936  531

6662274

o

6 662 274

Ordförande

VårrevtsionsberätteIseharIämnatsden  5mOJ'3(9j:'A
Baker  Tilly  MLT  KB

Katarina  RemnemarkKristina  Anderson

Huvudansvarig  revisor Lekmannarevisor
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*  bakertilly

REVISIONSBERÄTTELSE

Till  styrelsen  i Dr  Arvid  Aaby  Erikssons  stiftelse

Org.nr.  845000-6682

Rapport  om  årsredovisningen

Uttalarxden

Vi  har  utfört  en revision  av årsredovisningen  för  Dr  Arvid  Aaby  Erikssons  stiftelse  för  år 2019.

Enligt  vi  uppfattning  har  årsredovisningen  upprättats  i enlighet  med  årsredovisnings1agen  och  ger  en i

alla  väsentliga  avseenden  rättvisande  bild  av stiftelsens  finansiella  ställning  per  den  31 december  2019

och  av dess finansiella  resultat  för  året  enligt  årsredovisnings1agen.  Förva1tningsberätte1sen  är förenlig

med  årsredovisningens  övriga  delar.

Grund  för  uttalanden
Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Revisorernas  ansvar  enligt  denna  sed beskrivs

närmare  i avsnitten  "Det  registrerade  revisionsbolagets  ansvar"  samt  "Den  förtroendevalde  revisorns

ansvar".  Vi  m oberoende  i förhållande  till  stiftelsen  enligt  god  revisorssed  i Sverige.  Vi  som  registrerat

revisionsbolag  har  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  krav.

Vi  anser  att  de revisionsbevis  vi  har  irföämtat  är tillräckliga  och  ändamålsenliga  som  grund  för  våra

uttalanden.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  att  årsredovisningen  upprättas  och  att  den  ger  en rättvisande  bild

enligt  årsredovisnings1agen.  Styrelsen  ansvarar  även  för  den  interna  kontroll  som  den  bedömer  är

nödvändig  för  att  upprätta  en årsredovisning  som  inte  innehåller  några  väsentliga  felaktigheter,  vare  sig

dessa  beror  på  oegentligheter  eller  misstag.

Vid  upprättandet  av årsredovisningen  ansvarar  styrelsen  för  bedömningen  av stiftelsens  förmåga  att

fortsätta  verksarnheten.  Den  upplyser,  när  så % tillämpligt,  om  förhållanden  som  kan  påverka  förmågan

att  fortsätta  verksamheten  och  att  använda  antagandet  om  fortsatt  drift.  Antagandet  om  fortsatt  drift

tillämpas  dock  inte  om  styrelsen  avser  att  likvidera  stiftelsen,  upphöra  med  verksamheten  eller  inte  har

något  realistiskt  alternativ  till  att  göra  något  av detta.

Det  registrerade  revisionsbolagets  ansvar

Jag  har  att  utföra  revisionen  enligt  International  Standards  on  Auditing  (ISA)  och  god  revisionssed  i

Sverige.  Mitt  mål  i  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.  Rimlig

säkerhet  är en hög  grad  av säkerhet,  men  är ingen  garanti  för  att  en revision  som  utförs  enligt  ISA  och

god  revisionssed  i Sverige  alltid  kornmer  att  upptäcka  en väsentlig  felaktighet  om  en sådan  finns.

Felaktigheter  kan  uppstå  på  grund  av oegentligheter  eller  rnisstag  och  anses  vara  väsentliga  om  de

enskilt  eller  tillsarnrnans  rimligen  kan  förväntas  påverka  de ekonomiska  beslut  som  användare  fattar

med  grund  i årsredovisningen.

Som  del  av en revision  enligt  ISA  använder  vi  professionellt  omdöme  och  har  en professionellt  skeptisk

inställning  under  hela  revisionen.  Dessutom:
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*  bakertilLy

ii  identifierar  och  bedömer  vi  riskerna  för  väsentliga  felaktigheter  i årsredovisningen,  vare  sig  dessa

beror  på  oegentligheter  eller  misstag,  utformar  och  utför  granskningsåtgärder  bland  annat  utifrån  dessa

risker  och  irföämtar  revisionsbevis  som  är tillräckliga  och  ändamålsenliga  för  att utgöra  en grund  för

våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet  till  fö5d av oegentligheter är högre
än för  en väsentlig  felaktighet  som  beror  på misstag,  eftersom  oegentligheter  kan  innefatta  agerande  i

maskopi,  förfalskning,  avsiktliga  utelämnanden,  felaktig  information  eller  åsidosättande  av intern

kontroll.

ii  skaffar  vi  oss en förståelse  av den  del  av stiftelsens  interna  kontroll  som  har  betydelse  för  vår  revision

för  att  utforma  granskningsåtgärder  som  är fömpliga  med  hänsyn  till  omständigheterna,  men  inte  för  att

uttala  oss om  effektiviteten  i den  interna  kontrollen.

*  utvärderar  vi lämpligheten  i de redovisningsprinciper  som  används  och  rimligheten  i styrelsens

uppskattningar  i redovisningen  och  tillhörande  upplysningar.

*  drar  vi  en slutsats  om  lämpligheten  i att  styrelsen  använder  antagandet  om  fortsatt  drift  vid

upprättandet  av årsredovisningen.  Vi  drar  också  en slutsats,  med  grund  i de inhämtade  revisionsbevisen,

om  huruvida  det  finns  någon  väsentlig  osäkerhetsfaktor  som  avser  sådana  händelser  eller  förhållanden

som  kan  leda  till  betydande  tvivel  om  stiftelsens  förmåga  att  fortsätta  verksamheten.  Om  vi  drar

slutsatsen  att  det  finns  en väsentlig  osäkerhetsfaktor,  måste  vi  i revisionsberätte1sen  fästa

uppmärksamheten  på  upplysningarna  i årsredovisningen  om  den  väsentliga  osäkerhetsfaktorn  eller,  om

sådana  upplysningar  är otillräckliga,  modifiera  uttalandet  om  årsredovisningen.  Våra  slutsatser  baseras

på de revisionsbevis  som  inhämtas  fram  till  datumet  för  revisionsberätte1sen.  Dock  kan  framtida

Mndelser  eller  förhållanden  göra  att  en stiftelse  inte  längre  kan  fortsätta  verksarnheten.

*  utvärderar  vi den  övergripande  presentationen,  strukturen  och  innehållet  i årsredovisningen,  däribland

upplysningarna,  och  om  årsredovisningen  återger  de underliggande  transaktionerna  och  Mndelserna  på

ett  sätt  som  ger  en rättvisande  bild.

Vi  måste  informera  styrelsen  om  bland  annat  revisionens  planerade  omfattning  och  inriktning  samt

tidpunkten  för  den.  Vi  måste  också  informera  om  betydelsefulla  iakttagelser  under  revisionen,  däribland

de eventuella  betydande  brister  i den  interna  kontrollen  som  vi  identifierat.

Den förtroendevalde  revisorns  ansvar
Jag  har  att  utföra  en revision  enligt  revisionslagen  och  därmed  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Mitt

mål  är att  uppnå  en rimlig  grad  av säkerhet  om  huruvida  årsredovisningen  har  upprättats  i enlighet  med

årsredovisningslagen  och  om  årsredovisningen  ger  en rättvisande  bild  av stiftelsens  resultat  och

ställning.
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Rapport  om  andra  krav  enligt  lagar  och  andra  författningar

Uttalande

Utöver  vår  revision  av årsredovisningen  har  vi  även  utfört  en revision  av styrelsens  förvaltning  för  Dr

Arvid  Aaby  Erikssons  stiftelse  för  år 2019.

Enligt  vår  uppfattning  har  styre1se1edamöten'ia  inte  handlat  i strid  med  stiftelselagen,

stifte1seförordnandet  eller  årsredovisnings1agen.

Grund  för  uttalande
Vi  har  utfört  revisionen  enligt  god  revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar  enligt  denna  beskrivs  närmare  i

avsnittet  "Revisorns  ansvar".  Vi  är oberoende  i förhållande  till  stiftelsen  enligt  god  revisorssed  i

Sverige.  Vi  som  registrerat  revisionsbolag  har  i övrigt  fullgjort  vårt  yrkesetiska  ansvar  enligt  dessa  la'av.

Vi  anser  att  de revisionsbevis  vi  har  inhärntat  är tillräckliga  och  ändamålsenliga  som  grund  för  vårt

uttalande.

Styrelsens  ansvar

Det  är styrelsen  som  har  ansvaret  för  förvaltningen  enligt  stiftelselagen  och  stiftelseförordnandet.

Revisorns  ansvar

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och  därmed  vårt  uttalande,  är att  inhämta

revisionsbevis  för  att  med  en rimlig  grad  av säkerhet  kunna  bedöma  om  någon  styrelseledamot  i något

väsentligt  avseende:

* företagit  någon  åtgärd  eller  gjort  sig skyldig  till  någon  försummelse  som  kan  föranleda

ersättningsskyldighet  mot  stiftelsen,  eller  om  det  finns  skäl  för  entledigande,  eller

på något  annat  sätt  handlat  i strid  med  stiftelselagen,  stifte1seförordnandet  eller  årsredovisnings1agen.

Rimlig  säkerhet  L  en hög  grad  av säkerhet,  men  ingen  garanti  för  att  en revision  som  utförs  enligt  god

revisionssed  i Sverige  alltid  kommer  att  upptäcka  åtgärder  eller  försummelser  som  kan  föranleda

ersättningsskyldighet  mot  stiftelsen.

Som  en del  av en revision  enligt  god  revisionssed  i Sverige  använder  det  registrerade  revisionsbolaget

professionellt  omdöme  och  har  en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.

Granskningen  av förvaltningen  grundar  sig  främst  på  revisionen  av räkenskapema.  Vilka  tillkomrnande

granskningsåtgärder  som  utförs  baseras  på  det  registrerade  revisionsbolagets  professionella  bedömning

och  öwiga  valda  revisorers  bedömning  med  utgångspunkt  i risk  och  väsentlighet.  Det  innebär  att  vi

fokuserar  granskningen  på  sådana  åtgärder,  ornråden  och  förhållanden  som  är väsentliga  för

verksamheten  och  där  avsteg  och  överträdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för  stiftelsens  situation.  Vi

går  igenom  och  prövar  fattade  beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  åtgärder  och  andra  förhållanden  som  är

relevanta  för  vårt  uttalande.

Lund  och Uppsala  den 5 (<7 2020

Baker  Tilly  MLT  KB

AJ"f)"% 4Jvv's,-  ,
Kristina  Anderson

Auktoriserad  revisor

Katarina  Remnemark

Förtroendevald  revisor Sida 3(3)
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Rapport  om andra  krav  cnligt  lagar  ocb andra  författningar

Uttala»tde

Utöver  vår revision  av årsredovisningen  har vi även utfört  en revision  av styrelsens  förvaltiiing  för  Dr

Arvid  Aaby  Erikssons  stiftelse  för  år 2019.

Enligt  vår uppfattning  har styre)seledamöterna  inte handlat  i strid med stiftelselagen,

stiftelsefömrdnandet  elier  årsredovisningslagen.

Griuid  fijr  uttala»ide

Vi har utfört revisionen enligt  god revisionssed  i Sverige.  Vårt  ansvar enIigt  denna beskrivs  närmare i

avsnittet "Revisorns  anSVar". vi =  oberoende  iförhållande  till  stiftelsen  enligt  god revisorssed  i

Sverige. Vi som registrerat  revisionsbo]ag  liar  i övrigt  f'ullgjort  vårt yrkesetiska  ansvar enligt  dessa krav.

Vi anser ati  de revisionsbevis  vi har inhämtat  u tillräckliga  och ändamålsenliga  som grund  för  vårt
uttalande.

StyreL:ens  anspar

Det  är styrelsen  som har ansvaret  för  förvaltningen  enligt  stiftelse1agen  och stiftelseförordnandet.

Rtiy*onis  ansyar

Vårt  mål  beträffande  revisionen  av förvaltningen,  och därmed vårt uttalande,  är att inhämfö

revisionsbevis  rar  att tned en riinlig  grad aV saerhet  kunna  bedöma  Onl någon styrelseledamot  i något

väsent)igt  avseende:

*  f?5refögit någon åtgärd eller  gjort  sig sky]dig  till  någon försummelse  som kan föranleda

ersättningssky1digliet  JnOt stifteIsen,  eller  om det finns  skäl för  entledigande,  eller

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

Rimlig  säkerhet  ?u en hög grad av säkerhet,  men ingen garanti  för  att en revision  som utförs  enligt  god

revisionssediSverige  al1tid kommer  att uppföcka  åtgärder  eller  försummelser  som kan föranleda

ersättningsskyldighet  mot  stiftelsen,

Som en del av en revision  enligt  god revisionssed  i Sverige  använder  det registrerade  revisionsbolaget

professionellt  omdöme  och har en professionellt  skeptisk  inställning  under  hela  revisionen.

Granskningen nv f?5rva1tninHen grundar sig främst  på revisionen  avräkenskaperna.  Vilka  tillkommande

granskningsåtgärder  som  utf'örs baseras på det registrerade  revisionsbolagets  professionella  bedöming

och övriga  valda  revisorers  bedömning  med utgångspunkt  iiisk  och väsentlighet.  Det  innebär  att vi

fokuserar  granskningen  på sådana åtgärder,  områden  och förhållanden  som är väsentliga  fl5r

verksamheten  och där avsteg  och överWdelser  skulle  ha särskild  betydelse  för  stiftelsens  situation.  Vi

går igenom och prövar  fattade beslut,  beslutsunderlag,  vidtagna  åtgärder  och andra  förhållanden  som k
relevanta  för  vårt ultalande.

LundochUppsaladen G/7 2020

Baker  Tilly  MLT  KB

#Å4.
Kristina  Anderson

Auktoriserad  revisor

Katarina  Remnemark

Förtroendevald  revisor Sida 3(3)


