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Fastställelseintyg

Undertecknad styrelseledamot i Insamlingsstiftelsens Växjö Charity intygar härmed dels att denna
kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultat- och balansräkningen
fastställts på årsstämma 2020-06-30. Stämman beslutade också att godkänna styrelsens förslag till
resultatdisposition.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Insamlingsstiftelsens Växjö Charity, 802480-8811, får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2018-07-12 - 201 9-12-31.

Verksamheten

Verksamhetsberättelse Insamlingsstiftelsen Växjö Charity

Insamlingsstiftelsens Växjö Charity registrerades 2018-07-12 och företräds av företagen Adekvat
Försäkring, Creon, Advisory samt Santhe Dahl Invest AB.

2018 förvärvade stiftelsen 100 procent av Växjö Charity AB. l Växjö Charity AB planeras, arrangeras
och genomförs högkvalitativa event for näringslivet där ändamålet är att samla in medel till ideella
förmånstagare med lokal förankring. Växjö Charity AB:s överskott delas varje år ut till Insamlings-
stiftelsens Växjö Charity, vilken ansvarar för att dela ut insamlade medel till förmånstagarna. Både
Insamlingsstiftelsen Växjö Charity och dess dotterbolag drivs helt utan arvoden, avgifter eller kostnader
kopplat till de fyra företagen som företräder stiftelsen.

Sedan starten för 3 år sedan har Insamlingsstiftelsen och Växjö Charity AB tillsammans delat ut över 3
miljoner kronor till lokalt förankrade förmånstagare.

Stiftelsens styrelse och revisorer består av:

Mikael Svensson
Fredrik Ottosson
Kristoffer Dahl

Johan Lindberg
Santhe Dahl
Eric Rosander

Thomas Olofsson

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Suppleant

Auktoriserad Revisor Ernst & Young

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2018 års Växjö Charity event hölls torsdagen den 30:e augusti. Totalt var det tre arrangemang, en
golftävling, en padelturnering och en galamiddag med underhållning och välgörenhetsauktion. Totalt
samlade vi 450 personer under dagens aktiviteter och kvällens gala. Sammantaget en väldigt lyckad
dag och kväll där näringslivet i Kronobergs Län bidrog med mycket pengar till våra utvalda
förmånstagare.

Årets Växjö Charity event gick av stapeln den 29:e augusti. Totalt var det fyra arrangemang, en
golftävling, en padelturnering, en hälsa och inspirationsdag samt en galamiddag med underhållning
och välgörenhetsauktion. Totalt samlade vi 600 personer under dagens aktiviteter och kvällens gala.
Sammantaget en fantastiskt lyckad dag och kväll där näringslivet i Kronobergs Län bidrog med väldigt
mycket pengar till våra utvalda förmånstagare.

För mer detaljerad information hänvisar vi till www.vaxjocharitv.se <http://www. vaxiocharitv.se>
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Verksamheten i siffror

2018
Växjö Charity AB omsatte under verksamhetsåret 2018 2 098 000 kr och gjorde en vinst efter skatt på
1 016 000 kr av vilka 960 000 kr delades ut till Insamlingsstiftelsens Växjö Charity.

Insamlingsstiftelsens Växjö Charity delade under 2018 ut 960 000 kr till nedan förmånstagare.

2019
Växjö Charity AB omsatte under verksamhetsåret 2 850 311 kr och gjorde en vinst efter skatt pé
1 359 664 kr av vilka 1 340 000 kr delades ut till Insamlingsstiftelsens Växjö Charity.

Insamlingsstiftelsens Växjö Charity delade under 2019 ut 1 625 000 kr till nedan förmånstagare.

Förmånstagare 2018
Kvinnojouren Blenda
Ensemble Cor
Öster i Samhället

Förmånstagare 2019
Svenska Sjöräddningssällskapet
Lekterapin Barn & Ungdomsmottagningen Växjö Lasarett
Kvinnojouren Blenda
Theleborgs Ryttarsällskap
Ingelstad IBK
ÖjabyIS
Brottsofferjouren
Atrium
Frida
Covus

320 000:-
320 000:-
320 000:-

500 000:-
467 000:-
249 000:-
60 000:-
90 000:-
60 000:-
50 000:-
114000:-
15000:-
20 000:-

Flerårsöversikt Belopp i kr
2018/2019

Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Soliditet, %

o
-9818

-12
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-07-12-

2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändring m.m.
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m.

259 000
259 000

Rörelsekostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader

Rörelseresultat

Finansiella poster
Resultat från andelar i koncernföretag
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

3

-2603818
-2603818

-2344818

2 335 000
2 335 000

-9818

Bokslutsdispositioner
Resultat före skatt

Skatter

Arets resultat

-9818

-9818
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Balansräkning
Belopp i kr

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank

Summa kassa och bank

Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGÅNGAR

4(7)

Not 2019-12-31

4 49998
49998

49998

32032
32032

32032

82030
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Arets resultat

Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Skulder till koncernföretag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

-9818

-9818

-9818

26850
49998
15000

91 848

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 82030
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Noter

Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.

Not 2 Personal

Personal
2018-07-12-
2019-12-31

Stiftelsen har inte haft några anställda, inga arvoden eller andra ersättningar utbetalats till styrelsen.

Not 3 Resultat från andelar i koncernföretag
2018-07-12-
2019-12-31

Utdelning
Summa

2 335 000
2 335 000

Not 4 Andelar i dotterföretag
2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Förvän/

Redovisat värde vid årets slut

49998
49998

Specifikation av bolagets innehav av aktier och andelar i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av rösterna för totalt antal
aktier.

Dotterföretag / Org nr / Säte
Antal

andelar /'%
Redovisat

värde

Växjö Charity AB, 559105-8580, Växjö 500 100 49998
49998
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Underskrifter

Växjö 2020-06-30.

7^
Mikael Svensson
Styrelseordförande

L—^
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ristoffer Dahl
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J/
Såi<he bahl
/\ \
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L

han btffdberg

Fredrik Ottosson

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 juni 2020

Q.,
Thomas Olofsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Insamlingsstiftelsens Växjö Charity, org.nr: 802480-8811

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för 2018-07-
12-2019-12-31.

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 31 december 2019 och av dess finansiella resultat för
året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Jag har utfört revisionen enligt International Standards on
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt
dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns

ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed 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 för mina uttalanden.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredo-
visningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovis-
ning 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 verksam-
heten. De upplyser, när så är 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 beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.

Revisorns ansvar

Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att
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 grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA
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 för-
väntas påverka 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:

identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga fel-
aktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför gransk-
ningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är 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.

skaffar jag 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 i
redovisningen och tillhörande upplysningar.

drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använ-
der antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av års-
redovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de
inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller för-
hållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slut-
satsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste
jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upp-
lysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäker-
hetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till
datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida

händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

utvärderar jag den övergripande presentationen, struk-
turen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplys-
ningarna, och om årsredovisningen återger de under-
liggande 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 de eventuella betydande brister i
den interna kontrollen som jag identifierat.

A member firm of Ernst & Young Globa! Limited
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalande

Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning av Insamlingsstiftelsens
Växjö Charity for år 2018-07-12-2019-12-31.

Jag har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

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 har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

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
tryggandelagen och stadgarna.

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 styrelse-
ledamot i något väsentligt avseende företagit någon åtgärd
eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

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
använder jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkens-
kaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar gransk-
ningen 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.

Växjö den Sos u^/i 2oZo

tO*M
Thomas Olofsson
Auktoriserad revisor
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Årsstämmoprotokoll

Protokoll fört vid årsstämma med företrädare för Insamlingsstiftelsens Växjö Charity, 802480-8811,
Växjö 2020-06-$9.

Närvarande

Mikael Svensson
Santhe Dahl

Johan Lindberg
Fredrik Ottosson
Kristoffer Dahl

Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

c

Till ordförande för stämman valdesMikael Svensson.

Till att föra protokoll för stämman valdes Fredrik Ottosson.

Stämman beslutade att dagens protokoll skulle jämte ordföranden justeras av
Johan Lindberg och Kristoffer Dahl.

Ovanstående närvaroförteckning godkändes som röstlängd.

Stämman förklarades i behörig ordning sammankallad och dagordningen godkändes.

Styrelsen föredrog den upprättade årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret
2018-07-12-2019-12-31.

Stämman beslutade att fastställa den i årsredovisningen intagna resultat-
räkningen och balansräkningen för räkenskapsåret.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att årets underskott -9 818 kronor, skall
balanseras i ny räkning.

§9
Styrelsens ledamöter beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018-07-12 - 2019-12-31.

§10
Stämman beslutade att inget arvode skulle utgå till styrelsen. Arvode till revisor skulle utgå enligt
räkning.

Till ordinarie styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma omvaldes Mikael Svensson, Santhe
Dahl, Johan Lindberg, Fredrik Ottosson och Kristoffer Dahl samt till styrelsesuppleant Erik Rosander.

§12
Till ordinarie revisor för kommande fyra år omvaldes Thomas Olofsson.
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§13
Inga övriga ärenden förelåg, varför stämman förklarades avslutad.

^^^c
Mikael Svensson
Ordförande

c

c

Vid protokollet:.

^-^-
Fledrik^3ttAsson

jsteras: •

\l'/^^-
lan Lindberg

^ ^
N.

'Kristoffer Dahl

c


