
Ärende nr 15 

o 

Arsredovisning 2013 
Korröstiftelsen 

1



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Au§ 123 Dm 2014/151 042 

Årsredovisning 2013 Korröstiftelsen 

Konöstiftelsen redovisar årsredovisning för 2013. 

Beslutsunderlag 
Konöstiftelsens årsredovisning för räkenskapsåret l januari - 31 december 
2013 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning i 
kommunstyrelsen. 
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7(orröstijtefsen 

V.erksamhetsberättelse för året 2013 
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Styrelsen för Korröstiftelsen får härmed avge fåljande verksamhetsberättelse får året 20i3. 
styrelsen 
Styrelsen består av fem ledamöter och fem ersättare. Uppdraget gäller för en tid av fYra år. 
Styrelseledamötei· och ersättare utses enligt fåljande: · 

Kommunfullmäktige 
Linneryds hembygdsfårening 
Smålands Museum 

ordinarie · ersättare 
3 3 
l l 
l l 

Kommunft.Jl!mäktige har den 2010-12-16 utsett fåljande ledamöter och ersättare får åren 
2011 -2014 (ersättarna anges inom parentes). 

· Catarina Thor, Rolsmo Sjöändan 360 24 Linneryd, c 
(Magdalena Andersson, Möllevik 360 13 Urshult, m) 

Mats Karlsson, Obbetorp 360 24 Linneryd, c 
(Cecilia Cato, Bro, 360 23 Älmeboda, c) 

Allan Svensson, Karlavägen 6 360 24 Linneryd, s 
(Gunilla Svensson, Karlavägen 6 360 24 Linneryd, s) 

Karl-Axel Arvidss6n, Linneryds Hembygdsfårening 
Kyrkvägen 2 360 24 Linneryd 
(Marit Karlsson, Obbetorp 360 24 Linnerycl avliden 130417, vakant året ut) 

Samuel Palmblad, Box 102 Smålands Museum 351 04 Växjö 
(David Fuchs, Box 102 Smålands Museum 351 04 Växjö) 

Sven--Erik Svensson Högagärde, 360 13 Urshult c, har utsetts som revisor 
och som revisorersättare har Mats Pehrsson, Lyckvägen 5, 360 lO Ryd, s, utsetts. 
Auktoriserad revisor f o m 2012 är Yvonne Lundin på PwC. 

Sammanträden · 
Styrelstm har hållit fem protokollförda sammanträden. 

Övriga möten 
Samrådsgruppen har haft 3 möten. I år har gruppen samordnat Folkmusikfestivalen, 
midsommarfirande och hantverksdag med slåtter. 
styrelsen har haft två arbetsdagar på Konö, utöver det har styrelsens medlemmar arbetat flera 
timmar med olika underhållsarbeten inomhus och utomhus. 
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Uthyrning 
Turistcenter i Småland AB hyr vandrarhemsdelen på Korrö. Logen hyrs ut till olika arrangemang, 
Mjölnarbostaden hyrs av Turistcenter i Småland AB . 
Kräftfisket har arrenderats av Ola Abrahamsson. Jakten i naturreservatet arrenderas av Jonny 
Sjöholm. 
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~ Korrösliftelsen 

RESULTATRÄKNING (kr) 2013. 2012 

l[(ltäktter 

Hyresintäkter 167 892,00 173 221 ,00 
övriga rörelseintäkter 33 900,00 
Erhållna bidrag 237 869,00 262 760,00 
Ränteintäkter i 821,79 2 540,04 

Summa inl:äkte~ 441 482,79 438 521,04 

1'\ostnader 

Direkta kostnader -134 560,00 -121 173,00 
Personalkostnader -23 785, 30 -23 455,05 
övriga kostnader -210 659,16 -291 822,50 
Avskrivningar -21 000,00 -21 000,00 

Summa lcost nader -390 004,46 -457 450,55 

1'Ö.rets res u ~t~ t · 51 478,33 -18 929,51 
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.tS Korröstiftelsen 
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BALANSRÄKNIMG (~tr) 

Til!gångar 
Anläggningstillgångar 
Inventarier 
avskrivningar 
Summa an lägg:nings~illgångar 

Omsättn ingsitiilgångar 
Fordringar 
Likvida medel 

Summa omsäHfl'hongsti!!gångar 

Summa ti! lg.:ångar 

Skulde1r och eget kapital 

Eget kaputal 

Bunde·( eget kapital 
Balanserat eget kapital 
Arets resultat 

Summa eget kapital 

SkuldeU' 

Långfristiga sl<.ulder 

Summa långfristiga skulder 

Kortfristiga skulder 

Summa kortfrristiga slwlder 

Summa stm~clerr och eget ka[pital 

2013 

208 739,10 
147 000,00 
6'1 739,10 

21 1 831 ,84 

211 831,84 

273 570,94 

107 689,51 
51 478,33 

159 167,84 

61 739,10 

61 739,10 

52 664,00 

52 664,00 

273 570,94 

2012 

208 739;10 
'126 000,00 
82 739,10 

210 931,51 

2'1 0 931,51 

293 670,61 

'126 619,02 
18 929,51 

107 689,51 

82 739,10 

82 739,10 

'103 242,00 

·J03 242,00 

293 670,61 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Korröstiftelsen org.nr 829500-8463 

Rapport om årsredovisningen 
Vi bar reviderat årsredovisningen för Korröstiftelsen för år 2013. 

Styrelsens ansvar for årsredovisningen 

Det är styrelsen som bar ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och får den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig får att upprätta 
en årsredovisning som inte innehållerväsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar 

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i 
Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen får att med . 
rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innebåller 
väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljervillca åtgärder som sl<a utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamåli;enliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
forfattningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 
styrelsens förvaltning får Kor:röstiftelsen för år 2013. 

Styrelsens ansvar 

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

Revisorernas ansvm· 

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid 
vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår revision av 
årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det 
filln.s skäl fot ei:itledigatJ.de. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordDan det. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund får vårt uttalande. 

Uttalande 

styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförutdoan det. 

Tingsryd 2014-03-18 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. ( ) '~Y'.YL 0 - ./ ///~/ 
Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen ooh ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 

december 2013 och av dess finansiella resultat for året enligt 
årsredovisningslagen. 

Sven-Erik Svensson 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

/ // Auktoriserad revisor 
. ~/' 
·/ 
'/ 
/ 

7




