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Styrelsen för Ransbergs Herrgård avger härmed följande årsredovisning.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen Ransbergs Herrgård bildades genom stiftelseförordnande 1968 och har sitt säte i Munkfors
kommun, Värmlands län. Stiftelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Dalarnas län.
Stiftelsens har till ändamål – ”att tillhandahålla mark och lokaler för barn och ungdomars vård och fostran i drogfri
miljö”. Allt sedan bildandet har stiftelsen uppfyllt ändamålet direkt genom att ett stort antal aktiviteter för
barn och ungdomar årligen genomförts på anläggningen. Stadgarna ger också utrymme för att annan typ
av verksamhet kan bedrivas om denna tjänar ändamålet, t ex genom ekonomiskt förbättrade
förutsättningar. Sådan verksamhet är t ex verksamhet för vuxna, vilket även under 2019 förekommit i
normal omfattning.
Stiftelsen Ransbergs Herrgård har en bifirma registrerad under namnet – Scout Camp Ransberg.
Stiftelsen har Nykterhetsrörelsens Scoutförbund (NSF) som registrerad Verklig huvudman.
Stiftelsen har sin huvudman i Nykterhetsrörelsens Scoutförbund som också, i enlighet med gällande
stadgar, utser stiftelsens styrelse.
Huvudmannen lämnar också betydande ekonomiskt stöd till verksamheten i form av verksamhetsstöd
och stöd till viss personal som behövs för anläggningens ledning, drift och skötsel.

Främjande av ändamålet
Stiftelsen Ransbergs Herrgård är en verksamhetsmässig del av NSF och därmed också delaktig i NSF:s
uppdrag att genom drogfria förebilder och scouting göra unga redo för livet. Stiftelsens delaktighet i
detta görs genom att vara en verksamhetsplats med lokaler, natur och lägerområde och där inga droger i
någon form förekommer. För den av stiftelsen eget bedrivna verksamheten, men även för den
verksamhet som vuxna eller icke medlemmar bedriver på anläggningen, råder förbud mot användande av
droger. I samband med genomförande av den egna verksamheten finns oftast fördjupande information
om drogers påverkan på samhälle och individ.
Stiftelsen Ransbergs Herrgård är därmed en helt drogfri anläggning. Stiftelsen Ransbergs Herrgård
tillhandahåller för sitt uppfyllande av ändamålet ett omfattande lägerområde, ca 25 ha, där såväl mindre
som större lägeranordnare årligen hyr in sig för sitt barn- eller ungdomsläger. Lägerservice såsom
intendentur, äventyrsbanor och programmaterial (ca 35 programboxar finns i dagsläget) gör att ett läger
för barn och ungdomar med enkelhet kan ordnas på Scout Camp Ransberg.
Stiftelsen Ransbergs Herrgård samverkar med NSF:s två andra stiftelser Kungshol och Storvallen för att
utgöra en än större drogfri verksamhetsresurs för unga människor.

Styrelsen
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen bestått av
Maria Hill, Karlstad, ordf.

Rasmus Lindberg, vice ordf.

Johan Persson, sekr.

Rolf B Carlsson, t f kassör
19)

Ulrika Andersson, ledamot

Jimmy Eklund, ledamot (fr. sept.

Celice Söder Forbes, suppl. (fr. maj 19)

Revisor har varit Fredrik Persson med Anders Ödman som suppleant.
Auktoriserad revisor för IOGT-NTO-rörelsen är Lena Johnsson, Grant Thornton, med Marcus Jonasén
Grant Thornton som suppleant. Den auktoriserade revisorn utses av de förtroendevalda revisorerna
inom IOGT-NTO-rörelsen, vilket gjort att också stiftelsen bytt revisor.
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Styrelsen skall enligt stiftelsens stadgar bestå av minst fem personer. Styrelsen har under året och efter
beslut i NSF:s förbundsstyrelse kompletterats med två ordinarie ledamöter och en suppleant. Under
2018 reducerades styrelsens antal, av naturliga skäl, utan att ersättare snabbt kunde tas fram. Styrelsens
behov av att kompletteras med ytterligare ledamöter har, genom ett förtjänstfullt arbete av NSF:s
valberedning och NSF:s förbundsstyrelse, lösts under 2019 på ett tillfredsställande sätt. Nya
styrelseledamöter är Birgitta Persson och Celice Söder Forbes. Maria Hill har klivit av styrelsen.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Personal
I mars 2019 påbörjades föräldraledighet för personen på halva föreståndartjänsten och den lediga
halvtiden löstes de första månaderna med att den person som har den ”andra halvan” tidsutfylldes till 80
%. Fr.o.m. augusti anställdes en vikarie för den andra halvtjänsten som ordinarie föreståndare.
Föreståndartjänsten delas genom ½-tidsanställning av två personer från samma familj, vilket fungerar
alldeles utmärkt. Detta förklarar den lite ”udda” lösningen och dess konsekvenser vid tillökning i
familjen.
Under tidigt 2019 anställdes en ny kock på halvtid. Under sommarmånaderna kompletterades denna
köksfunktion med ytterligare en person samt att den tidigare kockens anställning ökades till heltid. Från
hösten har kocktjänsten återgått till i snitt drygt halvtid.
Under verksamhetsåret har en person varit anställd som Verksamhetsutvecklare. Denna roll har medfört
nära kontakt med våra kunder/besökare för fånga upp synpunkter, initiera förändringar samt testa andra
sätt att göra saker samt har också stöttat upp med bokningar och visst stöd i anläggningens
vaktmästerifunktion.
Under sommarmånaderna har en stor hjälp varit de sommar-jobbs-funktionärer och volontärer som
stöttat upp de arbetsintensiva sommarmånaderna. Detta ideella arbete har främst varit att ge support till
de många pågående scoutlägren. Sommarens läger under 2019 har medfört en väsentligt större
beläggning än året före.
En viss farhåga att beläggningen skulle påverkas negativt av den från Sverige väl besökta VärldsscoutJamboreen i USA besannades inte.
Brandsyn
Det i förra årsredovisningen beskrivna föreläggandet från Räddningstjänsten i Karlstad att på flera
punkter förbättra utrymningsskyddet och uppgradera/ersätta det äldre brandlarmsystemet har krävt
betydande insatser från både styrelse, personal och konsultation från vår Riksorganisation Våra Gårdar.
Under januari 2019 träffades representanter från stiftelsen, Munkfors/Forshaga byggnadsnämnd,
Räddningstjänsten i Karlstad. Vid mötet konstaterades att flera av de åtgärder som efterfrågas kräver
bygglov varför underlag och ansökan för detta måste upprättas för valda lösningar.
Ett ytterligare problem att lösa vara att kunna finansiera de omfattande arbetena som uppskattades till ca
500 000 kr.
Under resterande del av året har bygglovsansökan med underliggande ritningar och beskrivningar
upprättats lämnats in och godkännande erhållits sent 2019. Finansieringsfrågan har lösts genom att
främst få omdisponera innestående medel hos IOGT-NTO:s Kursgårdsfond.
Arbeten, som ej krävt bygglov har utförts och avslutats till årsskiftet. Detta är främst byte av brandlarm
och inre förändringar. Fasadpåverkande åtgärder har, p.g.a. långa leveranstider måst förskjutas till våren
2020.
Stiftelsen framför sitt varma tack till Våra Gårdar och till IOGT-NTO:s Kursgårdsfond för sitt stora
stöd i detta omfattande arbete
Vattenkraft och dammprojektet
Det sedan flera år tillbaks pågående ”vattenkraftsprojektet” har även fortsatt under året vad gäller att
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avlägsna hotet mot själva dammanläggningen och därmed hela den kulturmiljö som förvaltas vid
Ransbergs Herrgård sedan 1661.
Under tidigt 2019 kallade Mark & Miljödomstolen till att huvudförhandling skulle hållas på Ransbergs
Herrgård den 8 maj. Huvudförhandlingen i lagligförklaringen av dammen hölls denna dag på Ransberg
och samlade förutom domstolens ledamöter, länsstyrelsen representant, kommunens representant, våra
juridiska ombud och två från stiftelsens styrelse samt några intresserade sakägare. Efter sedvanligt
framställande, frågor och svar gjorde alla deltagare en rundvandring för ett ingående platsbesök.
Efter rundvandringen återsamlades alla och konklusion gjordes. I denna konstaterades till sist att domen
i ärendet skulle avkunnas inom 2 månader.
I början av juli 2019 mottogs domen som klargjorde att alla våra yrkanden om vår damms laglighet och
detaljer runt denna laglighet bifölls av domstolen.
Under slutet av sommaren 2019 fick stiftelsen veta att Länsstyrelsen i Värmlands län överklagat Mark &
Miljödomstolens dom till Mark & Miljööverdomstolen, vilken under hösten beviljade Länsstyrelsen
prövningstillstånd i ärendet.
Detta medför att ny dom i ärendet måste inväntas och bör delges under 2020.
Värdefulla besök – nu och för framtiden
Som stiftelsens ändamål tydligt anger en anläggning för barn och ungdom, som stöds ekonomiskt genom
annan verksamhet och bidrag.
Årets verksamhet har likt tidigare år präglats av flera viktiga arrangemang för yngre människor.
Framträdande exempel på sådana är Nyårsbal, Vårfest, Radioscouthelg, Höstugglan m.fl. Stiftelsen ser
ett stort värde i att kunna erbjuda en drogfri miljö med verksamhet under de helger där stora
ungdomsproblem förekommer i samhället.
Sommaren präglades som brukligt av flera läger på lägerängarna. Flera av lägren var från nya arrangörer,
bl.a. från Europa, vilket är glädjande och det känns som att anläggningens tillgångar och möjligheter blir
allt mer kända både i och utanför Sverige. Under året har flera förfrågningar för större läger de
kommande åren mottagits. Ett större läger, NSF:s nästa förbundsläger år 2020, beslöts vid FM på
Ransberg 2017.
Övriga viktiga händelser
Glädjande kan konstateras att stiftelsens mångåriga tradition att vara värd-anläggning för
sommarkonfirmation återupptogs under 2019. Detta har kunnat ske genom att Karlstads pastorat, som
vi förra årets kom till ett avtal med, nu också genomförde sitt första sommarkonfirmandläger på
Ransberg med drygt ett femtiotal konfirmander. Stiftelsen hoppas att avtalet skall fortsätta många år
framåt. Det är viktigt att vi på bästa sätt kan utveckla samarbetet i denna för stiftelsen långa tradition att
vara en eftersökt konfirmationslägerplats.
De flesta kunderna som årligen brukar besöka oss har även under 2019 bevistat anläggningen, t.ex.
boende för Svenska Rallyts åskådare, Vandrarhemsgäster samt många andra gäster som bor hos oss när
de deltar i eller bevistar Ransäters olika spelmansstämmor eller bara ”gör den värmländska
kulturbygden”.

Flerårsöversikt
Verksamhetsintäkter
Kvarstående belopp
Balansomslutning
Antal besöksnätter
Varav lägerdygn utomh.
Antal anställda
Antal ideella arb.tim

2019
3 678 081
286 444
2 315 892
6 601
5 047
4
11 000

2018
2 947 823
265 214
2 281 144
4 500
1 022
4
14 000
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2017
3 529 222
-428 398
2 539 233
5 000
Ej redov.
4
12 000

2016
3 891 057
123 613
2 354 767
4 980
Ej redov.
5
12 000

2015
3 251 099
144 075
2 103 668
3 348
Ej redov.
3
10 000
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Framtida utveckling
Fokus under 2019 har satts på att fortsätta och återskapa långsiktig stabilitet i anläggningen vad gäller
personal, ekonomi och försäljning av verksamhetslokaler. Deltagande i den Europeiska
samarbetsorganisationen för scoutanläggningar, ”Goose Network”, bedöms kunna vara ett verktyg för
att förankra Scout Camp Ransberg bland europeiska scoutorganisationer och därmed kunna få nya gäster
från systerorganisationer i Europa. Dock tycks engagemanget i detta nätverk under 2019 ha tonats ned.
Under 2019 har detta tidigare engagemang svarat för viss framgång i det att flera utländska scoutgrupper
bokat in flera större scoutläger de kommande åren.
En målsättning är att genom fortsatt effektivisering vad gäller administration, bokningsförfarande,
fakturahantering, rätt bemanning och bokföring så skall en allt mer kostnadseffektiv anläggning uppnås.
Stiftelsens hela kostnadsmassa kommer att fortsatt ses över och främst kommer löpande kostnader,
såsom rullande abonnemang och ofördelaktiga avtal att sägas upp eller omförhandlas.
För att möjliggöra för anläggningen att kunna ta emot större läger har planering påbörjats för att starta
projekt som behövs för en allt mer eftertraktad storlägerplats. Idéer eller projektförslag finns, men då
detta oftast är projekt som kräver en betydande extern finansiering så måste stora ansträngningar läggas
på att ansöka om finansiellt stöd från bidragsgivare där detta är möjligt.

Förändring av eget kapital
Stiftelsekapital
Ingående belopp
Årets resultat
Förändring ändamåls.best. medel
NSF avskriven låneskuld
Utgående belopp

Ändamålsbestämda medel
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-35 000

Ändamåls
bestämda
medel
-808 990
60 373

-35 000

Ingående belopp
0
-306 148
-305 375
-266 289
-218 434
-196 155
-248 777
-963 220
-1 002 917
-1 048 955
-1 097 417
-808 990

-748 617

Balanserat
resultat
2 025 199
-226 070
-60 373
-650 000
1 088 756

Årets
förändring Utgående belopp
-306 148
-306 148
773
-305 375
39 086
-266 289
47 855
-218 434
22 279
-196 155
-52 622
-248 777
-714 443
-963 220
-39 697
-1 002 917
-46 038
-1 048 955
-48 462
-1 097 417
288 427
-808 990
60 373
-748 617

Förändring av stiftelsens ändamålsbestämda medel har utförts med planmässigt återförande av belopp
enligt den avskrivningsplan som finns dessa ändamål.
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Not

2019

2018

1 800 640
553 650
1 323 791
0
0
3 678 081

895 377
752 698
1 086 202
102 104
111 442
2 947 823

-627 554
-1 133 936
-1 576 136

-243 171
-943 050
-1 662 358

-86 136
-3 423 762

- 90 528
-2 939 107

254 319

8 716

0
-28 248
-28 248

0
-31 930
-23 214

226 071

-23 214

226 071
60 373

-23 214
288 427

0

0

286 444

265 214

Verksamhetsintäkter
Nettoomsättning
Verksamhetsbidrag
Lönebidrag
Övriga bidrag och anslag
Övriga ersättningar och intäkter
Summa verksamhetsintäkter

2
2
2

Verksamhetskostnader

3

Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Av och nedskrivningar av
materiella anläggningstillgångar
Summa verksamhetskostnader

3
3
4
5-8

Verksamhetsresultat
Resultat från finansiella poster
Ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter

Årets resultat

Fördelning av ändamålsbestämda medel
Årets resultat enligt resultaträkningen
Utnyttjande av ändamålsbestämda medel
Avsättning till ändamålsbestämda medel
Kvarstående belopp för året
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Not

2019-12-31

2018-12-31

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader, mark fastighetstekniska system
Inventarier och Maskiner
Pågående nyanläggningar
Summa materiella anläggningstillgångar

5,6
7,8
5

816 486
84 009
754 043
1 654 538

862 427
124 204
445 352
1 431 983

Finansiella anläggningstillgångar
Långfristiga värdepappersinnehav
Summa finansiella anläggningstillgångar

9

2 523
2 523

2 523
2 523

1 657 061

1 434 506

146 758
218 651
257 467
622 876

90 027
143 772
598 633
832 432

35 955

14 206

658 831

846 638

2 315 892

2 281 145

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Summa anläggningstillgångar
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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EGET KAPITAL OCH SKULDER
Not

2019-12-31

2018-12-31

35 000

35 000

748 617
-1 375 199
286 443
-305 139

808 990
-2 290 413
265 214
-1 181 209

72 150
1 887 000
1 959 150

209 462
2 537 000
2 746 462

372 258
228 867
60 756
661 881

249 979
46
413 973
51 940
715 892

2 315 892

2 281 145

Eget kapital
Bundet eget kapital

Stiftelsekapital
Fritt eget kapital

Ändamålsbestämda medel
Balanserat resultat
Årets resultat efter fördelning
Summa eget kapital
Långfristiga skulder
Skulder kreditinstitut
Lån NSF
Summa långfristiga skulder

10

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Noter och tilläggsupplysningar
#Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen upprättas enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1
Årsredovisning och koncernredovisning.
Intäkter
Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som stiftelsen erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget anges nedan, till verkliga värdet av det som
erhållits eller kommer att erhållas.
Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas
som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som hänför sig till en
anläggningstillgång minskar anskaffningsvärdet (alt redovisas som en förutbetald intäkt)
Erhållna bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att
få.
Nettoomsättning
Fakturerade intäkter som utgör huvudintäkt för stiftelsen med nära anknytning till föreningens
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huvudsakliga ändamål klassificeras som Nettoomsättning. Dessa redovisas vid försäljningstillfället
och utgörs i huvudsak av hyresintäkter.
Materiella anläggningstillgångar
Materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång som innehas för att bedriva
näringsverksamhet. (ge kassaflöde).
Inventarier med ett anskaffningsvärde under 50 % av prisbasbeloppet har utifrån
väsentlighetsbedömning redovisats som kostnad.
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången.
En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter där skillnaden i förbrukning förväntas
vara väsentlig, redovisas och skrivs av som separata enheter utifrån varje komponents nyttjandeperiod.
När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla
komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Tillkommande utgifter som avser
tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda
ökar i förhållande till tillgångens värde vid anskaffningstidpunkten.
Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som kostnader.
Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring av en materiell anläggningstillgång redovisas
som Övriga verksamhetsintäkter respektive Övriga verksamhetskostnader.
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.
När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Linjär avskrivningsmetod används.
Följande avskrivningstider tillämpas:
Antal år
Procent
Mark och markanläggningar
20 år
5%
Maskiner och tekniska anläggningar (ej fastigh.tekn. system)
5 år
20%
Inventarier, verktyg och maskiner
5 år
20%
Datorer elektronik
3 år
33%
Byggnader
Stomme
Tak
Fastighetstekniska system (värme, ventilation, elanläggning)

50 år

2%

30 år

3%

20 år

5%

Aktier och andelar
Aktier och andelar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde
(marknadsvärde).
Långfristiga innehav värderas till anskaffningsvärdet. Om värdet på aktierna och/eller andelarna
minskat och denna värdenedgång kan antas vara varaktig görs en nedskrivning.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.
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Direkta kostnader
Direkta kostnader avser rörelsens löpande kostnader för sin verksamhet exklusive
personalkostnader, avskrivningar och finansiella kostnader.

#Not 2. Verksamhetsintäkter

2019

Verksamhetsbidrag – NSF
Lönebidrag - NSF
Lönebidrag – Arb. förmedlingen
Värmlands region för Filmfestival
Återfört från ÄMBM
Övriga bidrag, anslag, ersättningar

553 650
1 125 000
198 791
0
60 373
0
1 937 814

2018
557 300
911 618
417 282
15 000
288 427
133 209
2 322 836

* ÄMBM =Ändamålsbestämda medel

#Not 3. Verksamhetskostnader
Hushållet
Fastighetskostnader
Administration, försäkring mm
Förbrukningsinventarier/kostnader
Kommunikation
Fordonskostnader
Reskostnader ej personal
Marknadsföring, reklam och PR
Bank, kredit och riskkostnader
Redovisning, revision
Övriga externa kostnader
Av och nedskrivningar
Summa verksamhetskostnader, exkl. personal
och finansiella intäkter/kostnader

2019
-627 554
-528 784
-92 895
-145 581
-51 065
-95 815
-17 382
-27 211
-6 337
-141 120
-27 746
-86 136

2018
-243 170
-425 522
-123 761
-43 534
-31 525
-95 739
-12 605
-1 215
-15 705
-155 498
-45 287
-80 427

-1 847 626

-1 273 988

#Not 4. Medeltal anställda, löner och andra ersättningar
Medelantal anställda
Kvinnor
Män
Totalt
Löner, ersättningar och sociala kostnader
Löner och andra ersättningar till anställda
Pensionskostnader anställda
Övriga sociala kostnader

2019
1
4
5

2018
1
3
4

1 137 209
97 081
341 846
1 576 136

1 189 338
86 453
386 568
1 662 359

Könsfördelning bland styrelseledamöter och ledande
befattningshavare
Styrelseledamöter
Ledande befattningshavare

2019

6
2
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Varav kvinnor

2
1

2018

4
2

Varav kvinnor

1
1
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#Not 5. Byggnader, mark,
markanläggning, pågående arbete
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Årets inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019
8 489 427
308 691
8 798 118

2018
8 446 449
42 978
8 489 427

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

-7 395 935
-28 968
-7 424 903
1 373 215

-7 366 967
-28 968
-7 395 935
1 093 492

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Året inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019
339 450
0
339 450

2018
301 616
37 834
339 450

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

-125 163
-16 973
-142 136
197 314

-108 190
-16 973
-125 163
214 287

Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Året inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019
365 352
0
365 352

2018
365 352
0
365 352

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

-315 890
-2 638
-318 528
46 824

-311 252
-2 638
-315 890
49 462

#Not 6. Fastighetstekniska system

#Not 7. Maskiner och tekniska
anläggningar
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#Not 8. Inventarier, verktyg och
installationer
Ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående anskaffningsvärden
Året inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

2019
1 325 971
0
1 325 971

2018
1 301 971
24 000
1 325 971

Ackumulerade avskrivningar enligt plan
Ingående avskrivningar enligt plan
Årets avskrivningar enligt plan
Utgående avskrivningar enligt plan
Utgående planenligt restvärde

-1 251 229
-37 557
-1 288 786
37 185

-1 209 280
-41 949
-1 251 229
74 742

Andelar SVIF
Aktie-Ansvar
Utgående bokfört värde

2019
100
2423
2 523

2018
100
2423
2 523

#Not 10. Långfristiga skulder

2019

2018

Nykterhetsrörelsen Scoutförbund
Checkräkningskredit Nordea –
kreditbelopp 200 000 kr mot
fastighetsinteckning
Checkräkningskredit Marginalen –
kreditbelopp 400 000 kr mot
fastighetsinteckning

1 887 000

2 537 000

-104 418

18 057

176 568
1 959 150

191 405
2 746 462

2019

2018

1 663 000

1 663 000

837 000
2 500 000

837 000
2 500 000

#Not 9. Långfristiga värdepappersinnehav

#Not 11. Ställda säkerheter
För egna avsättningar och skulder
Avseende skulder till kreditinstitut
Fastighetsinteckningar
Avseende skulder till NSF
Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter

#Not 12. Stiftelsens förmögenhetsvärde
Efter viss korrigering av stiftelsens tillgångar kan dess
tillgångar bedömas ha ett marknadsvärde enligt följande
Redovisat balanserat resultat inkl. årets resultat
Skillnad mellan marknadsvärde och bokfört värde på
- marknadsvärde anläggningstillgångar
Eget kapital, uppskattat till marknadsvärde

2019

2018

-1 088 756

-1 990 199

6 342 939
4 027 047

6 692 221
4 702 022

Stiftelsens fastigheter har värderats till marknadsvärdet 8 000 000 kr enligt värderingsintyg från 2017-06.
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#Not 13. Eventualförpliktelser
Eventualförpliktelser

Inga

Inga

Ransberg 2020-

Birgitta Persson
Ordförande

Rasmus Lindberg

Rolf B Carlsson

Johan Persson

Ulrika Andersson

Jimmy Eklund

Celice Söder Forbes

Vår revisionsberättelse har avgivits 2020-

Lena Johnsson
Auktoriserad revisor

Fredrik Persson
Förtroendevald revisor
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Method: BankID SE
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Activity log
E-mail invitation sent to birgitta@ransberg.com
2020-06-26 15:43:53 CEST,
E-mail invitation sent to rasmus@ransberg.com
2020-06-26 15:43:53 CEST,
E-mail invitation sent to rolf@ransberg.com
2020-06-26 15:43:53 CEST,
E-mail invitation sent to jimmie@ransberg.com
2020-06-26 15:43:53 CEST,
E-mail invitation sent to celice@ransberg.com
2020-06-26 15:43:53 CEST,
E-mail invitation sent to fredrik.persson@nsf.scout.se
2020-06-26 15:43:53 CEST,
E-mail invitation sent to ulrika@ransberg.com
2020-06-26 15:43:53 CEST,
E-mail invitation sent to lena.johnson@se.gt.com
2020-06-26 15:43:53 CEST,

E-mail invitation sent to johan@ransberg.com
2020-06-26 15:43:53 CEST,
Clicked invitation link Ulrika Andersson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-26 15:57:28 CEST,IP address: 94.234.34.219
Document viewed by Ulrika Andersson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-26 15:57:29 CEST,IP address: 94.234.34.219
Document signed by Marianne Ulrika Andersson
Birth date: 1994/05/05,2020-06-26 15:59:45 CEST,
Clicked invitation link Johan Persson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; ONEPLUS A6003) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Mobile
Safari/537.36,2020-06-26 16:00:58 CEST,IP address: 94.191.152.236
Document viewed by Johan Persson
Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; ONEPLUS A6003) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Mobile
Safari/537.36,2020-06-26 16:00:59 CEST,IP address: 94.191.152.236
Document signed by JOHAN PERSSON
Birth date: 1988/12/12,2020-06-26 16:01:37 CEST,
Clicked invitation link Birgitta Persson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-26 16:42:15 CEST,IP address: 98.128.181.137
Document viewed by Birgitta Persson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-26 16:42:16 CEST,IP address: 98.128.181.137
Document signed by BIRGITTA PERSSON
Birth date: 1965/09/06,2020-06-26 16:43:36 CEST,
Clicked invitation link Celice Söder Forbes
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-26 17:15:42 CEST,IP address: 83.182.25.110
Document viewed by Celice Söder Forbes
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-26 17:15:43 CEST,IP address: 83.182.25.110
Document signed by CELICE SÖDER FORBES
Birth date: 1999/05/27,2020-06-26 17:16:23 CEST,
Clicked invitation link Rasmus Lindberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36,2020-06-28
09:20:43 CEST,IP address: 77.53.64.118
Document viewed by Rasmus Lindberg
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36,2020-06-28
09:20:44 CEST,IP address: 77.53.64.118
Document signed by RASMUS LINDBERG
Birth date: 1978/02/07,2020-06-28 09:26:49 CEST,
E-mail invitation sent to rolf@ransberg.com
2020-06-28 13:08:19 CEST,

Clicked invitation link Rolf B Carlsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-28 17:06:36 CEST,IP address: 81.235.241.33
Document viewed by Rolf B Carlsson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-28 17:06:37 CEST,IP address: 81.235.241.33
Document signed by ROLF CARLSSON
Birth date: 1948/09/13,2020-06-28 17:08:05 CEST,
Clicked invitation link Jimmy Eklund
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,202006-28 19:21:09 CEST,IP address: 83.187.190.99
Document viewed by Jimmy Eklund
Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G950F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.106 Mobile Safari/537.36,202006-28 19:21:10 CEST,IP address: 83.187.190.99
Document signed by JIMMIE EKLUND
Birth date: 1985/02/14,2020-06-28 19:25:01 CEST,
Clicked invitation link Lena Johnson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-06-29 11:10:37 CEST,IP address: 88.131.44.131
Document viewed by Lena Johnson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-06-29 11:10:39 CEST,IP address: 88.131.44.131
Document signed by LENA MARGARETHA JOHNSON
Birth date: 1960/12/22,2020-06-29 11:11:34 CEST,
Clicked invitation link Fredrik Persson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-29 20:14:42 CEST,IP address: 212.181.146.172
Document viewed by Fredrik Persson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-29 20:14:43 CEST,IP address: 212.181.146.172
Document signed by FREDRIK PERSSON
Birth date: 1971/02/19,2020-06-29 20:16:00 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i Stiftelsen Ransbergs Herrgård
Org.nr. 852000-1341
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:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i
årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag,
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 misstag, 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 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 eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi
identifierat.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Ransbergs
Herrgård för år 2019.
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 2019 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga
delar.
Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas
ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten "Det registrerade
revisionsbolagets ansvar" samt "Den förtroendevalda revisorns
ansvar". Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revisorssed i Sverige. Vi som registrerat revisionsbolag har fullgjort
vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Övriga upplysningar
Revisionen av årsredovisningen för år 2018 har utförts av andra
revisorer som lämnat en revisionsberättelse daterad 28 juni 2019 med
omodifierade uttalanden i Rapport om årsredovisningen.
Styrelsens 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 den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning 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 verksamheten. Den
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.

Den förtroendevalda revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt
god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av
säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild
av stiftelsens resultat och ställning.

Det registrerade revisionsbolagets ansvar
Vi har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt 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 misstag. 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
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder
det registrerade revisionsbolaget 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 det
registrerade revisionsbolagets professionella bedömning och övriga
valda revisorers 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.

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision
av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Ransbergs Herrgård för år 2019.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Grund för 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.
Vi som registrerat revisionsbolag har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Stockholm den

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen
och stiftelseförordnandet.

2020

Fredrik Persson
Förtroendevald revisor

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 i något väsentligt
avseende:

Grant Thornton Sweden AB

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse
som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen, eller om det
finns skäl för entledigande, eller

Lena Johnson
Auktoriserad revisor

• på något annat sätt handlat i strid 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.
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Lena Johnson

lena.johnson@se.gt.com

Method: BankID SE

Action: Sign

Activity log
E-mail invitation sent to lena.johnson@se.gt.com
2020-06-29 10:36:22 CEST,
E-mail invitation sent to fredrik.persson@iogt.se
2020-06-29 10:36:21 CEST,
Clicked invitation link Lena Johnson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-06-29 11:07:40 CEST,IP address: 88.131.44.131
Document viewed by Lena Johnson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-06-29 11:07:40 CEST,IP address: 88.131.44.131
Document signed by LENA MARGARETHA JOHNSON
Birth date: 1960/12/22,2020-06-29 11:14:22 CEST,
Clicked invitation link Fredrik Persson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-29 20:16:37 CEST,IP address: 212.181.146.172
Document viewed by Fredrik Persson
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_5_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1.1 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-06-29 20:16:38 CEST,IP address: 212.181.146.172
Document signed by FREDRIK PERSSON
Birth date: 1971/02/19,2020-06-29 20:17:36 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

