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STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS FORSKNINGSFOND

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Stiftelsen har bildats av Svenska Kennelklubben för att främja forsloiing inom de områden
som rör hund, i första hand inom veterinärmedicin, genetik och etologi men även forskning
om hundens psykiska, sociala och ekonomiska betydelse samt hundens historiska och
Iculturella betydelse. Särskild uppmärksamhet skall därvid ägnas ändamål av betydelse för såväl
hundens hälsa som möjligheterna att i Sverige föda upp och hålla hund.
Stiftelsen redovisar för år 2016 ett rörelseöverskott på 329 635 la-.
Stiftelsens placeringar i värdepapper administrerade av Nordea har skett enl not 2.
Stiftelsen har under året beviljat anslag med 190 288 kr.
F^rddningen-av^edlenJia^
förvaltade forskningsstiftelser och försäkringsaktiebolaget AGRIA.

Stiftelsens resultat har disponerats enligt följande.
Fritt stiftelsekapital v i d årets ingång

170 578

Årets resultat enl resultaträkningen
Reservering ändamålsbestämda medel

329 635
-151 23 0

Kapitalisering 10% (enligt stadgarna)

-32 963
-190 288

Anslag

Fritt stiftelsekapital vid årets utgång

125 732
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RESULTATRAKNING
2016

2015

Stiftelsens intäkter
Resultat från värdepapper och fordringar
som är anläggningstillgångar
Redovisningsmässigt resultat vid
försäljning av värdepapper

194 780

224 448

Summa intäkter

346 010

224 448

Stiftelsens
kostnader
Förvaltningskostnader

-16 375

-13 820

Rörelseresultat

329 635

210 628

Årets resultat

329 635

210 628

151 230

L?

sid 2 av 5

oig.m 80 20 01 -7599

ÅRSREDOVISNING 2016

STIFTELSEN SVENSKA KENNELKLUBBENS FORSKNINGSFOND

BALANSRÄKNING 2016-12-31
TILLGÅNGAR

2016-12-31

2015-12-31

4 679 135
4 679 135

4 533 035
4 533 035

178 085
178 085

424 837
424 837

4 857 220

4 957 872

Stiftelsekapital

4 731 488

4 547 294

Fritt stiftelsekapital
Summa eget kapital

125 732
4 857 220

170 578
4 717 872

0
0

240 000
240 000

4 857 220

4 957 872

Ställda panter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Finansiella
anläggningstillgångar
Värdepapper, not 2
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA T I L L G Å N G A R

EGET KAPITAL

OCH

SKULDER

Eget kapital, not 3

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R
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NOT1
Redovisnings- och värderingsprinciper.
Stiftelsens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen.

NOT 2
Andra långfristiga
värdepappersinnehav
Nordea Donationsmedelsfond
Castellum
Eriksson B
H&MB
NordeaTiank
SEB
Tele2
Telia Company

Antal
26 749
5 550
1 700
1 200
3Jfl0_
3 200
1 575
4 000

Ansk kurs
123,00
84,80
64,15
135,00
56,56
68,59
67,13
36,72

Ansk.värde Marknadsvärde
3 640 196
3 290 000
693 195
470 640
90 950
109 055
304 080
162 000
314 030
175 325
219 500
303 760
115 054
105 735
146 840
146 880
4 679 135

5 610 104

Stiftelsen har en orealiserad kursvinst på 930 969:Långfristiga värdepappersinnehav är upptagna till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt
värde. Dessa innehav är värderade enligt portföljmetoden då syftet är att uppnå riskspridning.
Samtliga placeringar har skett i fonder administrerade av NORDEA.

J\F\
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NOT 3
Förändringar i eget kapital

Fritt
Stiftelsekapital

Belopp vid årets ingång
Redovisat årsresultat
Kapitalisering 10% (enligt stadgarna)
Anslag
Avsättning till ändamålsbestämda medel

4 547 295

Belopp vid årets utgång

4 731 488

32 963
151 230

stiftelsekapital

170
329
-32
-190
-151

578
635
963
288
230

125 732

Spånga 2 0 1 7 - ( f l - J ^

lim

Per Erik Olson

'Ulf Uddrnan

M i n revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits 2017-0^ - CA

Malin Nilsson
Auktoriserad revisor
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REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Svenska Kennelklubbens Forskningsfond
Org.nr. 802001-7599
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Svenska Kennelklubbens Forskningsfond för år 2016.
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 2016
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Grundför uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet "Revisorns ansvar". Vi är
oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
V i anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden;
'—
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig
dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen och för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. 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 styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har
något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 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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• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa
risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre
än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.
• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga 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 och
verkställande direktörens 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 revisionsberättelsen 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 revisionsberättelsen. Dock kan framtida
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar vi 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.
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 betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.
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
Svenska Kennelklubbens Forskningsfond för år 2016.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grundför 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 och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
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Styrelsens och verkställande direktörens 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 eller
verkställande direktören 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 med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
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^n-deLa\Lenj-evision-enbgLgadjsvisiQnssed i Sverige använder vi 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
vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden 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.

Malin Nilsson
Auktoriserad revisor
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