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30%pä avkastningen
fran totalt placerade
894.665

268.440

NOT 2
Från Vtinerns regleringsfond har erhållits 250.000 kr ftir är 2013.
Insamlade medel av fiskeklubbarna 228.650.

NOT 3
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Räntebärande papper:

Anskaffningsvärde
Bokftirt värde
Mar:knadsvärde per balansdagen

Aktier:
Anskaffningsvärde
Bokftirt viirde
Marknadsvärde per balansdagen

19.008.09s
19.008.095
19.100.959

17.948.745

1.925.537

7.925.537
1.921.388

1.675.129
1.675.129
1.625.705
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t60.572

112.098

17.948.74s
17.714.557

PERSONAL
Löner och arvoden

VD

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Laxfond för Vänern, org. nr 873201-6210

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Laxfond för Vänern för år 201 3.

Utöver min revision av årsredovisningen har 1ag även utfört en
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Laxfond för

Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Vänern för år 201 3.

Det är styrelsen som har ansvaTet för att upprätta en årsredo-

Styrelsens ansvar

visning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen
och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nÖdvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter

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

eller på fel.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt lnternational

Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar
och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat
genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den
interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar
årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till
omständigheteTna, men inte i syfte att göra ett uttalande om
effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar
också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut,
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om
någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller
om det finns skäl för entledigande.
Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt
har handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
å

rsredovi sni ngsla gen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga
och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Uttalande

Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.
Uttalanden

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i

enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Stiftelsen Laxfond för Vänerns finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
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Anders Naeslund
Auktoriserad revisor
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