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Styrelsen för Stiflelsen Gagnefs Naturvårdsfond får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret
2020.

Årsredovisningen är uppränad i svenska kronor. SEK. Om inte annat sarskilt anges, redovisas alla belopp
i hela komor (kr).

Förvaltningsbcrättclsc

Verksamheten

Allmänt oni verksam/se/en

Stiftelsen har sitt säte i Gagnef

Främjande av ändamålet

Stiftelsens ändamål är att genom markköp, markbyten eller på annat sätt, säkerställa skyddet av
ekologiskt särskilt känsliga miljöer såsom t ex orörd natur. områden med utrotningshotade arter,
variationsrika marker, kulturhistoriskt intressanta naturområden eller områden som på annat sätt
kan bidra till variationsrikedom och biologisk mångfald inom kommunen.

Väsentliga Ii ände/ser under räkenskapsåret

A nslags es *vu itu? et

Under 2020 har röjning av träd vid naturreservat Brötjärna och gränsmarkering vid Hemtjärn
och Brötjärna naturreservat genomförts.

Sti/?elsensJdrmögenhet

Årets resultat ger ett överskott på 33 485 kr.
Stiftelsen tillgångar är till största delen placerade på två konton i Länsförsäkringar Bank AB. ett
konto med en biridningstid av 3 månader samt ett placeringskonto. En mindre del är placerade på
Nordeas plusgiro. Avkastningen har under året varit 137 kr.
1arknadsvardet av stiftelsens förmögenhet uppgår till 563 509 kr.

Fram tuta iitieck/usg

1 samband med omarrondering av skogsmark inom Gagnefs kommun inventerades skogen på
naturvård intressanta områden och Stiftelsen Gagnefs Naturvårdst’ond bildades 1994.

Stiftelsen bildades som ett organ för att möjliggöra insamling av medel och tiansiering av
nätverk av skyddade områden utöver den del som garanteras av stat och kommun, samt svara för
skötselinsatser inom aktuella områden. Efter avslutad omarrondering skall naturvårdsfonden
använda tillgångarna till främjande av naturvården inom kommunen bIn. genom att säkerställa
skyddet för ekologiskt känsliga miljöer.
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Omarronderingen är nu klar sedan en tid. Då stort behov finns av underhåll och skötsel av kommunens
naturreservat fortsätter fonden att finansiera arbete med skölselinsatser samt verkar för all höga
naturväden skyddas.

För att nå ut till allmänheten med information om naturvårdsfonden för marknadsföring och fortsatt
insamling till naturvård i kommunen finns nu fonden som del under Gagnefs kommuns hemsida

Övrigt

Stiftelsen har inga anställda. Stiftelsen har en styrelse som väljs av Kommunfullmäktige efter
varje val. \y styrelse om sju ledamöter och sju ersättare vald av Kommunfullmäktige efter valet
2018 med uppdrag till och med nästa val är 2022. Löner. styrelsearvoden eller ersättningar
betalas inte ut. Ersättningar utgår endast rör administration och revision.

Styrelsen har under året haft ett sammantrade.

Den 1 januari 2019 övergick ansvaret för betalning av vägavgifter och mottagning av
markersättning från viltvårdsområden inom kommunens reservatsområden till markägaren.
Gagnefs kommun. Detta har skett som ett led i att tydliggöra ansvarsområden mellan
Naturvårdsfonden och Gagnefs kommun vad gäller de naturreservat som finns inom kommunens
gränser. Naturvårdsfonden fortsätter bistå med skötsel av reservaten och arbeta med att
säkerställa skyddet av ekologiskt känsliga miljöer som kan bidra till variationsrikedom och
biologisk mångfald inom kommunen.

Resultat och ställning

Flerårsövervikt(Tlcr) 2020 2019 2018 2017
Nettoomsättniiig 0,0 0,0 0,0 0.0
Resultat eller finansiella poster 33.5 43.6 27.6 11.7
Soliditel (%) 99,6 98,1 98.5 98.9
Eget kapital 561,0 527.5 483.9 456,3

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och halansräkning med noter.
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Resultaträkning Not 2020-01-01 2019-01-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Stiftelsens intäkter

Övriga rorelseintäkter 2 50 550 50 200
Summa stiftelsens inläkter 50 550 50 200

Stiftelsens kostnaider

Övriga externa kostnader 3 -11 644 -1350
Övriga rörelsekostnader 4 -5 558 -5 356
Summa stiftelsens kostnader -17 202 -6 706
Rörelseresultat 33 348 43 494

Finansiella poster
Övriga ränteinräkter och liknande resultatposter 137 137
Summa finansiella poster 137 137
Resultat efter finansiella poster 33 485 43 631

Resultat före skatt 33 485 43 631

Årets resultat 33 485 43 631
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

Kassa och bank 563 509 537 524
Summa kassa och bank 563 509 537 524
Summa omsättningstillgångar 563 509 537 524

SUMMA TILLGÅNGAR 563 509 537 524
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Balansräkning Not 2020-12-31 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5
Fritt eget kapital

Fritt eget kapital 527 524 483 893
Ärets resultat 33 485 43 631
Fritt eget kapital vid rilkenskapsårets slut 561 009 527 524
Summa eget kapital 561 009 527 524

Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 2 500 10000
Summa kortfristiga skulder 2 500 10 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 563 509 537 524
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Noter

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Allmänna upplysningar

Årsredovisningen upprättas enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om
årsredovisning i mindre företag.

Tillgångar. avsättningar och skulder har värderats till anskafihingsvärdet om inget annat anges
nedan, Under året erhållna gåvor och donationer har värderats till marknadsvärde och redovisas
bland stiftelsens intäkter.

Stiftelsen har inte haft någon anställd personal. Inga arvoden har betalats ut till styrelsen i är eller
förra året.

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta.

Belopp i kronor om inget annat anges.

Nyckeltalsdefinitioner

Nettoomsättning
Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader. sidointäkter samt intäktskorrigeringar.

Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men fire hokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
halansoni si utni ng.

Eget kapital
Företagets neitotillgängar. dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.

Not 2 Övriga rörelseintäkter
2020 2019

Erhållna kommunala bidrag -50 000 -50 000

Gåvor -550 -200
Summa -50 550 -50 200
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Not 3 Övriga externa kostnader
2020 2019

Reparation och underhåll II 644 1350
Summa Il 644 1 350

Not 4 Övriga rörelsekostnader

2020 2019

Förva Itnings kostnader
Arvode för revision och rådgivning 2 500 2 500
Redovisningstjänster 1 500 1500
Övriga förvaltningskostnader 1 558 1 356
Summa 5 558 5 356

Not 5 Förändring eget kapital

Summa
Fritt eget eget

kapital kapital

Belopp vid årets ingång 527 524 527 524
Utdelade medel 0 0
Årets resultat 33 485 33 485
Belopp vid årets utgång 561 009 561 009

Not 6 Upplupna kostnader och förutbelalda intäkter

2020-12-31 2019-12-31

Upplupna revisionskostnader -2 500 -10 000
Summa -2 500 -10 000
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond, org.nr 882601-6845

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Gagnefs Naturvårdsfond för är 2020.

Enligt min uppfattnng har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsent[ga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finarsiella resultat för året enligt ärsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisonssed i
Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar Jag är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverge och har övrigt fullgjort mitt
yrkeseliska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att ärsreoovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en arsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheter. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
:ortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina m& är att Lppna en rimlig grad av säkerhet om huruvida ärsredovisringe9 som helhet inte
innehåller nägra väsentliga felaktigheter vare sig dessa beror på oegentligheter eller pä misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av
säkerhet, men är ngen garanti för att en revision som utförs enligt SA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas päverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i
årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
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identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som år tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd
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.

• skaffarjag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar redovisningen och tillhörande upplysningar.

• drarjag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsati drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar år otillräckliga, modiflera uttalandet
om årsredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhällanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland 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 för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande

Utöver min revision av ärsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för
Stiftelsen Gagnefs Naturvärdsfond för år 2020.

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige och hari övrigt fullgjort mitI yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
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Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

Styrelsens ansvar

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

Revisorns ansvar

Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande) är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:

• företagit någon åtgäro eller gjort sig sKyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. eller

• pa något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen. stiftelseförordnandet eller
årsredovisni ngslagen.

Rimlig säkerhet är 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 använoer jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag fokuserar gransknirigen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för mitt uttalande.

Falun den 30juni 2021

7.
.._— . - -

Emil Forsling —.

Auktoriserad revisor /
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