ARSREDOVISNtr{G 2016
STIFTELSEN LINKOPINGS TRADGARDSFoRENING PARI(
(o nr 822fin-2755, Al<t ur Linsstyrels€n E 1592)

FOrvdtningsberettelse
Styrelsen Itir Link6pings Triidgardsftirening Park avger beriittelse d,ver stiftelsens verksamhet under
2016.
Stiftelsen har idag inte llingre nigon affirsdrivande rti,relse
veckla rE,relsen under ordnade former.

di

ir

styrelsen under 1994 beslutade att av-

Andamll
Stiftels€ns iindam iir att inom Ostergdtlands kin och Linkdpings stift befordra och uppmunta tr?idg6rdssk6tseln dels genorn uppdragande och planterande av fruktftid och andra till nytta och prydnad
liimpliga triidslag och buskvlixter jiimte sidana tr?idgArdsalster, som Agna sig till ftidoiimnen eller annal ekonomisk anvtindning, dels och genom blomster- och bladviixtodling i parken, med undantag av
den inhigrade delen omkring utskiinkningslokalen samt frukttrtidgrirden, skall anses s6som en Link6pings stads allmiinna promenadplats, aft fiir allrniinheten avgiftsfritt upplitas pi tid och villkor som
st,,relsen bestiimmer.

Styrelse och revisorer
Styrelsen bestir av ftiljande personer: Mari Hultgren ordfttrande, Anna Steiner Ekstrtim, Conny Delerud, Johan Flyborg, Thomas Bystedt, Rebecka Hovenberg, Ann Hoknlid.

Av kommunfullmiiktige vald auktoriserad revisor har varit Jonas Leek vid PwC i Linkiiping samt
dessutom Anne-Marie Andersson och G6ran Eriksson.

Arvoden, ersittningar och pensioner
Inga arvoden och ersettningar har utbetalats under

fuets utbetalda pensioner inkl lOneskatt uppgar

till

ir

201 6.

172 884

konor ( 183 158 konor).

Pensionsskulden rtiknas upp med rlinta och filriindring av basbeloppet. Skulden minskar med gjorda
utbetalningar och avlidna pensionstagare under Aret. Pensionsskulden har minskat under 6.1 2016 med
233 852 kronor (0kade 235 572 kronor 2015).
Skulden uppgick den 3l/12 2016

till2

041 720 ktonor (2 27 5 572 krctor).

Arets resultat
Arets resultat uppgar

till

I

74 234 konor (423 423 konor). Resultatet beror fiamfiir allt pri pensions-

skulden.

Arrendeintiikter och arrendekostnader
Marken i Triidgirdsftireningen iigs av Linkiipings kommun (Lagfart 8 oktober, 1894). Komrnunen har
ocksA ftirviirvat de byggnader som tidigare iigts av Stiftelsen Linkdpings Trddgardsftirening Park.
Det iir Stiftelsen Linkdpings Tr[dgArdsftirening Park som arrenderar ut markomnidet till annan verksamhetsutdvare. (Thormans Entreprenad AB). Arrendeintiikten uppgick ftfr Ar 2016 till 301 223 kronor
(Not 2 i rOrelsens

intiikter).

,r/

Fdr att mdjliggdra ftir Stiftelsen Linkdpings Triidgardsftirening Park att genomftira denna utarrendering till verksamhetsutd,vare tecknade kommunen i september 1994 ett kontrakt pA anliiggningsarrende
med Stiftelsen Linkdpings TrEdgArdsfiirening Park. Arrendeavgiften till Linktipings kommun uppgick
ar 2016

till

217 940

konor bendmnd "Arrende" i not 3 Rdrelsens kostnader.

Denna konstruktion med att stiftelsen betalar en arrendeavgift till kommunen och sedal i sin tur arrenderar ut omridet och diirmed erhiller en arrendeintiikt, tillkom ft)r att stiftelsen skulle klara sina framtida ekonomiska Ataganden ftir pensionsutbetalningar.

Kapitaltlickningsgaranti
Kommunfirlkniiktige beslutade den 3l mars 1998, att frAn och med verksamhetseret 1998 liimna stiftelsen en kapitaltiickningsgaranti pi sammanlagt hogst I 500 000 konor. Med anledning av TriidgArdsft)reningens negativa egna kapital beslutade kommunfullmiiktige den 26 januari 2010 att hOja kapitalteckningsgarantin till 2 000 000 kronor. Kommunfullmiiktige beslutade den 25 februari 2014 att
medge en kapitalttickningsgaranti pn 2 500 000 kronor med anledning av stiftelsens negativa egna kapital. Kapitaltickningsgarantin h6jdes till 3 500 000 konor enligt beslut i kommunfulkniiktige den 29
november 2016.

I6wigt

hiinvisas till efterftiljande resultat- och balansriikning med diirtill hdrande noter.
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Rf,SI'LTATRiKNING

Not

2016

2014

2015

Rdrelseintiikter
Or,riga rdrelseintiikter

2

Summa 16relseintiikter

301 223,00

300 962,00

301 810,00

301 223,00

300 962,00

301 E10,00

-127 002,00

-724 413,00

-280 735,50

-127 002,00

-724

4t3,N

-280 73550

-423

4s1,00

Rtirelsekostnader
Rdre lsekostnader

Summa rdrelsekostnader
Resultat l6re finansiella intilder och kostnader

3

t74221,00

Riinteintiikter

r3,00

28,00

2107450
995,49

234,00 423 423,00

22 069,99

-423423,00

2206999

Resultat efter finansielh intekter och kostnader

r74

Anrrsnrsur,rl.r

174234,00

),t/
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BALA}ISRAIfl\IING

Not

2016-12-31 201$12-31

2014-12-31

TILLGANGAR
Omsittni ngstillgin gar
Kortfristiqa fordrinsar
Kundfordringar
Skattefordran
Fordran kapitaltiickning Linkdpings kommun

Upplupna intiikter och ftirutbetalda kostnader

4

0,00

0,00

150 905,00

4 790,00

2 77 t,00

5 248,00

2 484 748,34

2 484 748,34

2 061 325,34

54 527,00

205 005,00

54 527,00

254406534 26v252434 2272OOs34

Summa kortfristiga fordringar

Bank

257

514,6

231283,66

35Et21,66

Summa omsittningstillgingar

2Eor 5E0,00 2923E0E,00 2630E27,00

ST]MMA TILLGAXCA,N

2801

580,00 2923808p0 2630827,lJo

EGET KAPITAL, AVSATTNtr{GAR OCII

SKULDER
Eset

krrital

Grundfond

500 000,00

500 000,00

500 000,00

-2 984 748,34

-2 561 325,34

-2 s83 395,33

2 484 748,34

2 4E4 748,34

2 061 325,34

Arets resultat

174 234,00

423 423,00

22 069,99

Summa eget kapital

174 234,00

0,00

0,00

2 041 720,00

2275 572,00
552 054,00

2 040 000,00

Balanserat resultat

Kapitaltiickningsgaranti Linkdpings kommun

Avsiittninsar
Avsiittning fiir pensioner

5

liineskatt pA pensionsskuld
Summa avsittningar

495 321,00

2 537

041,N

2 827

A6,00

494 904,00

2 534

9O4,AO

Kortfristiea skulder
Upplupna kostnader och liirutbetalda intikter m.m
Summa ko rtfristiga skulder

SUMMA f,GET KAPITAL, AVSATNVNVCN.N
OCII SKT]LDER

frilL

6

305,00
90 3o5,oo
90

2 801

s80,00

96
96

2 923

182,00
182,00
808,00

95 923,00
95 923,00

2 630 827,00

Noter till resultat och balansrflkningen

Not I Redovisningsorinciper
Arsredovisningen har upprattats enligt Arsredovisningslagen och Bok{iiringsniimndens allmiinna rAd.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prdvning beriknas bli betalt.
Avsdttningdr
Med avsattningar avses fiirpliktelser pi balansdagen som ?ir siikra eller sannolika
men ovissa till belopp eller till den tidpunkt dri de skall infrias.

till

sin ftirekomst

Stiftelsen har gjort avsiittningar med 2 041 720 kronor plus ldneskatt med 495 321 konor
pensioner enliS beriikningar ffin KPA.

Not 2 Rtirelsens intikter
Arrendeintakter

2016
301

223,00

301223,N

till framtida

2015
300962,00
300

962,00

2014
301 810,00

3or E10,00

Not 3 Rtirelsens kostnader
Ldneskatt pensionsutbetalningar

33 753,00

35 759,00

33 2s4,00

Pensionsskuldf tirtindring

-94 721,00

382971,00

-56 734,00

57 150,00

26 076,00
-26928,00

5 400,00

5 300,00

5 12s,00

10 000,00

l5 943,00

15 470,00

82s,00

825,00

82s,00

L<ineskatt

pi pensionsskuldsftiriin&ing

Revisionskostnader

KPA, administrationsavgift
Tillsynsavgift , liinsstytelsen
Borgensavgift
Arrende

9 939,00

8245,00

8 334,00

217 940,00

217 770,00

218 110,00

600,00

450,00

469,50

Ovrig
127

Not 4 Interimsfordran
Arrendekostnad Link6pings kommun lll
Arrendeintiikt Thormans AI| lll0 - 3113

-

3113

002,00

724

413,00

2E0 73550

54 527,00

54 527,00

0,00

150 478,00

54 527,00
0,00

54527$0

205005,00

54 527,00

J

).u
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Not 5 Avslttning ftir pensioner
Ingiende skuld enligt KPA/SPP
Arets pensionsutbetalningar
Gniga ftiriindringar av pensionsskulden
Utgiende skuld enligt KPA/SPP
Ltineskatt pi utgiende skuld

20tGt2-31 201*12-31

201+12-31

2 275 572,00

2 040 000,00

-139 131,00

-147 399,00

-94 721,00

382 97r,00

2 151 000,00
-137 076,00
26 076,00

2 041720,,00 2275 572,,00

2 040 000,00

49s

Summa avsiiftningar

2

321,00

$7 04r,00

494 904,00

552 0s4,00

2 827

A6,N

2 534 904,00

Not 6 Upplupna kostnader och 16rutbetalda intiilder
Arrende Thormans AB

l/l

75 305,00

7s 239,00

75 4s3,O0

Adm.avg. KPA/SPP

-31l3

10 000,00

15 943,00

l5 470,00

hNC i Linktlping AB

5 000,00

s 000,00

5 000,00

90

Linkiiping denJ

5t\

305,00

96

182,00

9s 923,00
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Revisionsberf,ttelse
Till stpelsen i Linkopings Tridgirdsfdrenings Park org.nr 822ooo-2755

Rapport om fi rsredovisningen
Uttalanden
Vi har utftirt en revision av irsredovisningen fiir Linkiipings Tr?idglrdsfiirenings Park fiir ar 2o16.

Enlig ver uppfattning har arsredovisningen upprattats i enlighet med lrsredovisningslagen och ger en i alla
visentliga avseenden riittvisande bild av stiftelsens finansiella stiillning per den 3r december zo16 och av dess
finansiella resultat f6r flret enligt irsredovisningslagen.

GrundJor uttalanden
Vi har utfiirt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs narmare i
avsnitten Den cuktoriserade reuisorns ansuar samt Lekmannqreuisorernas ansuar.
Vi dr oberoende i ftjrhillande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som aukoriserad revisor har
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhemtat ar tillrackliga och iindamilsenliga som grund ftir vira uttalanden.

Styrelsens ansuar
Det ar s[Telsen som har ansvaret fiir att arsredovisningen upprdttas och att den ger en r?ittvisande bild enligt
irsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar dven ftir den interna kontroll som den bedtimer dr ntidvdndig ftir att
uppratta en arsredovis[ing som inte inrtehiller n6gra vdsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pa fel.

Vid upprettandet av Srsredovisningen ansvarar stlrelsen ftir bedtimningen av stiftelsens ftirmega att fortsatta
verksamheten. Den upplyser, ndr sA iir tilliimpligt, om ftirhillanden som kan piverka liirmAgan att fortsatta
verksamheten och att anvdnda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om foftsatt drift tilldmpas dock inte om
st Telsen avser att likvidera stiftelsen, upphtira med verksamheten eller inte har nigot realistiskt alternativ till att
giira nigot av detta.

Den auktoriser ade reuisorns unsuar
Jag har att utft ra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.

Mitt

mil dr att uppni

en rimlig grad av s6kerhet om huruvida &rsredovisningen som helhet inte innehiller nigra
viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pi fel. Rimlig sdkerhet dr en hdg grad av
sakerhet, men er ingen garanti fiir att en revision som utftirs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid
kommer att upptdcka en vesentlig felaktighet om en sidan finns. FelaLtigheter kan uppste pe grund av

oegentligheter eller fel och anses vara vdsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fiirvdntas ptverka
de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i irsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA any:inderjag professionellt omdtime och har en professionellt skeptisk

instdllning under hela revisionen. Dessutom:
. identifierar och bedtimerjag riskerna fiirvdsentliga felaLtigheter i irsredovisningen, vare sig dessa beror pi
oegentligheter eller pi fel, utformar och utftir granskningsitgarder bland annat utifrin dessa risker och
inhdmtar revisionsbevis som 6rtillrdckliga och indamilsenliga fiir att utgiira en grund fiir mina uttalanden.
fusken f6r att inte upptdcka en vdsentlig felallighet till liiljd av oegentligheter dr h6gre dn ltir en vdsentlig
fela}lighet som beror pi fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, ftirfalskning,
avsihliga utelemnanden, felaktig information eller esidosettande av intern kontroll.

skaffarjag mig en fiirstaelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse fiir min revision fdr
att utforma Bransknings6tgdrder som dr Idmpliga med hiinsyn till omstendigheterna, men inte ftir att uttala
mig om effeltiviteten i den intema kontrollen.
utverderarjag lempligheten i de redovisningsprinciper som anvdnds och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhiirande upplysningar.

drarjag en slutsats om lempligheten i att st].relsen anvender antagandet om fortsatt drift vid uppr?ittandet av
irsredovisningen. Jag drar ocki en slutsats, med grund i de inhdmtade revisionsbevisen, om huruvida det
finns nigon vdsentlig osikerhetsfaktor som avser sidana h?indelser eller liirhillanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens fijrmaga att foftsatta verkamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en
viisentlig osiikerhetsfaktor, mistejag i revisionsberdttelsen lista uppmirksamheten p6 upplysningarna i
flrsredovisningen om den vdsentliga osdkerhetsfaktorn eller, om sidana upplysningar ar otillrecHiga,
modifiera uttalandet om irsredovisningen. Mina slutsatser baseras pl de revisionsbevis som inhhmtas fram
till datumet fiir revisionsberdttelsen. Dock kan framtida h?indelser eller fijrhAllanden gtira att en stiftelse inte
ldngre kan fortsdtta verkamheten.
utvdrderarjag den iivergripande presentationen, strulduren och innehellet i arsredovisningen, ddribland
upplysningarna, och om irsredovisningen iterger de underliggande transaktionerna och hdndelserna pi ett
sdtt som ger en rettvisande bild.
Jag miste informera stlrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunl<ten
Iiir den. Jag maste ocksl informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, deribland de betydande

brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Lekmannar euiso

r e r nas znsu

ur

Vi har att utlitra en revision enligt stiftelselagen och dirmed enligt god revisionssed i Sverige. Vart mal ar att
uppnl en rimlig grad av sdkerhet om huruvida trsredovisningen har upprdttats i enlighet med
irsredovisningslagen och om trsredovisningen ger en rdttvisande bild av stiftelsen resultat och stellning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar
Uttalande
Utiiver vtr revision av Arsredovisningen har vi aven utftirt en revision av st,,relsens ftirvaltning fiir Linkiipings

Triidgirds{iirenings Park ftir 6r zot6.
Enligt var uppfattning har styrelseledamtiterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseftirordnandet eller
6rsredovisningslagen.

Grundfir uttalande
Vi har utftirt revisionen enli4 god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt denna beskrivs ndrmare i avsnittet
Revisorernas ensuar. Vi hr oberoende i ftirhillande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i tivrigt fullgiort mitt )Tkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inh?imtat dr tillriickliga och iindamilsenliga som grund fiir

virt uttalande.

Styrelsens ansuar
Det er stlrelsen som har ansvaret ftir {tirvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseliirordnandet.

Reuisorernas ansuar

Virt mil

betrdffande revisionen av fiirvaltningen, och darmed vert uttalande, ar att inhamta revisionsbevis ftir att
med en rimlig grad av sdkerhet kunna bediima om negon styrelseledamot i nigot vdsentligt avseende:
. fiiretagit negon etgard eller gjort sig skyldig till nlgon fiirsummelse som kan Itiranleda ersdttningsskyldighet
mot stiftelsen eller om det finns skdl fiir entledigande, eller

.

pe nagot annat sett handlat i strid med stiftelselagen, stiftelsefiirordnandet eller irsredovisningslagen.

)
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Rimlig sdkerhet dr en hiig grad av s6kerhet, men ingen garanti fiir att en revision som utftirs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka etgerder eller Idrsummelser som kan ftiranleda
ersiittningsskyldighet mot stift elsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder den auktoriserade revisorn professionellt
omdiime och har en professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen. Granskningen av Iiirvaltningen
grundar sig frdmst pi revisionen av rdkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsatgerder som utliirs baseras

pl den aultoriserade revisorns professionella bediimning

och tiwiga valda revisorers bedtimning med
utgingspunkt i risk och viisentlighet. Det inneber att vi fokuserar granskningen pe sedana etg:irder, omriden och
ftirh&llanden som dr vlsentliga fiir verksamheten och ddr avsteg och tivertriidelser skulle ha sirskild betydelse fiir
stiftelsens situation. Vi gir igenom och prtivar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna itgdrder och andra
Itirhlllanden som dr relevanta ftir vlrt uttalande.

l,inkiiping den
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