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~Tingsryds 
\:!V kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-03-31 

Justeran e 

Au§ 124 Dm 2014/171 042 

Årsredovisning 2013 stiftelsen solängen 

stiftelsen solängen redovisar årsredovisning för 2013. 

Beslutsunderlag 
Stiftelsen Solängens årsredovisning för räkenskapsåret l januari- 31 
december 2013 

Beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet för handläggning i 
kommunstyrelsen. 
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Bilaga Ks Au § 124 2014-03-31 

Stiftelsen Solän·gen 

'-'. 829502-5715 

Årsredovisning för räkensk:apsåret 2013 
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stiftelsen Solängen 
Org nr 829502-5715 

Årsredovisning for råkenskapsåret 2013 

· Styrelsen avger följande årsredovisning. 

Redovisningen omfattar 

- förvaltningsberättelse 

- resultaträkning 

- balansräkning 

- revisionsberättelse 
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Stiftelsen Solängen~ 
Org.nr 829502-5715 

J 

Förvaltningsberättelse 2013 

Allmänt om verksamheten 

Tingsryds kommun erhölll995-1 0-26 genom beslut i 
kommunfullmäktige § 126 testamenterade medel från Bengt Petersson, 
Solängen, Ryd. Enligt testamente tillföll del av hans kvarlåtenskap 
"Sti:ftelsen Solängen". 

A v kastningen skall användas till de inneboendes trivsel och trevnad på 
Solängen, Ryd. 

Resultat och ställning 
Under 2013 har 25 160:- tagits ur fonden. En mängd mindre inköp för 
att ökatlivsel på Solängen har genom:föliS. 

Beträffande stiftelsens redovisade resultat för räkenskapsåret och 
ställning 2013-12-31 hänvisas till nedanstående resultat- och 
balansrälrning-L .. , 
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~ /~ 
stiftelsen solängen 

# 

Org.nr 829502-5715 

RESULTAT~G(~) 
2013 2012 

Intäkter 

Ränteintäkter 8 801 19 264 
skattefri ränteintäkt lO 19 
Summa intäkter 8 811 19 283 

Kostnader· 

1 Tillsynsavgift myndighet 825 825 
Räntekostnad 
l 

Summa kostnader 825 825 

·Årets skatt l 936 5 036 

Redovisat resultat 6 050/-1 13 422 
./%·'-
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stiftelsen solängen 
Org.nr 829502-5715 

BALANSRÄKNING (kr) 

Tillgångar 
qmsättningstillgångar 
skattekonto 
skattefordran 
Likvida medel 
Summa omsättningstillgångar 

Summa tillgångar 

Eget kapital och skulder 

Ege~ kapital 
Bundet eget kapital 
Fritt eget kapital \ 

Årets resultat 
Summa eget kapital 

Not l 

Summa eget kapital och skulder 

Not l 

Eget kapital vid årets början 
Beviljade anslag 
Summa 
Årets resultat 

4 

2013 

l 921 
704 

1 580 181 
.1582 806 

1582 806 

l 560 736 
16 02t 

6 050 
1582 807 

1582 807 

Bundet teget kapital 
2013-12-31 

l 560 736 

l 560 736 

2012 

1197 
714 

1.600 006 

1601917 

1 601917 

l 560 736 
27 759 
13 422 

1601917 

1 601917 

Fritt eget kapital 
2013-12-31 

41 181 
-25 160 . 
16 021 

6 050 (,~-,__ 
p 
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stiftelsen solängen 
Org nr 829502-5715 

.,1.1 Tingsryd den mars 2014 

Underskrifter 

Karin Olsson 

Vår revisionsberättelse har avgivits den mars 2014 

Yvonne Lundin
Auktoriserad revisor 

Peter Koch 

L r--___ 
. ' 

t!f"C ---' 

Gert Andersson 
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Kerstin Petersson 
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Stiftelsen Solängen org.nr 829502-5715 

Rapport om årsredovisningen 
Rapport öm an dia Irra v enligt lagar och andra 
författningar 

Vi har reviderat årsredovisningen för Stiftelsen Solängen för år .201,3 . Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat 
styrelsens förvaltning för stiftelsen solängen för år 201,3 . 

Styrelsens ansvarfår årsredovisningen 

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som stp:elsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorernas ansvar 

Vått 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 för att med 
timlig säkerbet försälu-a oss om att å:t-sredovisningen inte innehåller 
väsentliga felalctigheter. 

En revision iruiefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i år'Sredovisningen. 
Revisorn väljervilka åtgärder som sl<a utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna får väsentliga felaktigheter i årsredovisningen. 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning bealctar 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 
ändamå1senliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effelttiviteten i stiftelsens interna kontrolL 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens uppskattninzar i redovisningen, liksom en utvärdering av 
den övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Vi ansel" att de revisionsbevis vi harinhämtat ärtillräcldiga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden 
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt 
år'Sredovisningslagen. 

Styrelsens ansvar 

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

Revisorernas ansvar 

V" art ans'var är att med rimlig säl<erhet uttala oss om huruvida vi vid 
vår granskning funnit att någon ledarnot i styrelsen handlat i strid 
med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag får vårt uttalande har vi utöver vår revision av 
år'Sredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
fårhållanden i stiftelsen får att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om· det 
finns skäl får entledigande. 

Vi har även gransl<at om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

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

Uttalande 

styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. 

Tingsryd 2014-03-18 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 
A 

<~i<~~;;';';:'t;? ~i··;:;~1/',[Z'~ '?>' 
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..-Yvonne Lundin 

,.,,.,--·· 
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Auktoriserad revisor 
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TINGSRYDS KOMIVIUN S~TRÄDESPROTOKOLL 

S odalnämnden 2014-03-11 

SN §57 2014/90 SN 046 

Årsredovisning för stiftelsen Solängen, 2013 

Ekonomiavdelningen har översänt redovisning för räkenskapsåret 
201~ avse~nde stiftelsen solängen för godkännande och underskrift. 

Socialnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen· och shiver under densanima. 

Exp: 
Ekonom 
Ekonomiavdelning 
Revisorer 

(7!5- 7JL3 N 
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