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Årsredovisning
för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
Styrelsen för Familjen Kamprads stiftelse (Stiftelsen) har upprättat årsredovisning för stiftelsens verksamhet
under räkenskapsåret 2021.
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Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i kronor (kr).
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Information om verksamheten
Familjen Kamprads stiftelse bildades 2011 på initiativ av familjen Kamprad och genom donation från Ingvar Kamprad,
Inter IKEA och !kan°. Stiftelsen har sitt säte i Växjö.
Stiftelsens ändamål
Familjen Kamprads stiftelse har till ändamål att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning
på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas - regionalt, nationellt
och globalt. Särskilt fokus ska riktas på genomförandet av resultaten av denna forskning och utbildning så att de
snarast och med kostnadseffektivitet kan komma de många människorna till del. Stiftelsen kan även bedriva hjälpverksamhet bland behövande äldre för att öka livskvaliteten.
I första hand ska sådan forskning och utbildning stödjas, stimuleras och belönas som bedrivs eller tillgodoser intressen
i Småland och som bedrivs inom ramen för Linnauniversitetet. I andra hand kan regionala forsknings- och utbildningsprojekt stöttas. Därefter kan medel fördelas nationellt och globalt i enlighet med syftet ovan. Stiftelsen ska särskilt stödja
projekt som syftar till;
- förbättrad livskvalitet för äldre
- entreprenörs kap, särskilt för en levande landsbygd
- en bättre miljö, med särskild inriktning på möjligheten att praktiskt genomföra forskningsresultat
- utveckling, forskning och utbildning inom arkitektur, inredning och design
- forskning och utbildning inom medicin
Familjen Kamprads stiftelse har ett helägt dotterbolag, Entreprenörinvest Sverige AB. Bolaget har sitt säte i Växjö.
Bolaget är en del av stiftelsens investeringsstrategi och långsiktiga förvaltning av stiftelsekapitalet. Bolaget investerar
i entreprenöriella småföretag.
Styrelse och kansli
Styrelsen har under 2021 bestått av ordförande Katarina Olsson, Kristina Alsar, Leif B Bengtsson, verkställande ledamot
Lena Fritzan, Mathias Kamprad, Lennart Nilsson och Hans-Göran Stennert. Styrelsen har haft fem protokollförda sammanträden. Därutöver har placeringsutskottet och vetenskapsutskottet haft ett antal sammanträden. Placeringsutskottet
förvaltar stiftelsens kapital i enlighet med ett placeringsreglemente. Vetenskapsutskottet samordnar granskningsarbetet
av de forsknings- och utbildningsprojekt som stiftelsen finansierar. Stiftelsens kanslichef är Anna Carlström.
Främjande av ändamålen
Familjen Kamprads stiftelse har under 2021 i huvudsak beviljat forskningsbidrag till äldreforskning. De projekt som stiftelsen
har valt att stödja ska bidra med ny kunskap som förbättrar äldres livskvalitet inom områden som; ensamhet, svåra samtal,
digitala lösningar, olika medicinska svårigheter, kognitiv svikt och det nya åldrandet när 50-talister blir 70 år.
Inom ramen för för "Framtida utmaningar i Norden" - ett nordiskt programinitiativ i samarbete med bland andra Riksbankens
Jubileumsfond och Svenska Litteratursällskapet i Finland har stiftelsen lämnat bidrag till ett forskningsprojekt om hälsosamt
åldrande i en digital värld.
Under året har stiftelsen uppmärksammat sitt 10-årsjubileum genom att anordna en kunskapsdag för personal som arbetar
inom äldreomsorgen. 300 personer bjöds in från samtliga 33 kommuner i Småland. Ett tiotal forskare, som mottagit bidrag av
stiftelsen, presenterade nya rön inom äldreforskningen.
Stiftelsen har, i ett pilotprojekt, lämnat bidrag till en utbildningsinsats för all personal vid tre äldreboenden i Småland genom
Silviahemmets certifieringsprocess. Målet är att projektet ska vidareutvecklas och utvidgas till fler äldreboenden i Småland.

-b7

Inom ändamålet hjälpverksamhet bland behövande äldre har stiftelsen fattat beslut om ett eget programinitiativ, "Det goda
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åldrandet", som inledningsvis är inriktat mot fysisk aktivitet och rörelse. I samarbete med Röda Korset genomförs ett pilotprojekt som handlar om promenadhjälp vid äldreboenden samt en föreläsningsserie vid Linnäuniversitetet om betydelsen
av fysisk aktivitet.
Ingvar Kamprad testamenterade hälften av sina tillgångar till Familjen Kamprads stiftelse för "utveckling av företagsverksamhet
i Norrland". Stiftelsen lämnade 2020 bidrag till ett åttaårigt initiativ - Norrlandsnavet, ett center vid Luleå tekniska universitet.
Under året har en behovsanalys genomförts i de fyra norrlandsregionerna. Behov som identifierats gäller områden som
kompetensutveckling, digitalisering, marknadsföring och hållbarhet. Centrat har anställt så kallade samverksansdoktorander,
anordnat utbildningsinsatser samt utarbetat ett system för matchning av studenter till företag.
Pandemin, med alla dess konsekvenser, har under året påverkat stiftelsens bidragsverksamhet. Några av forskningsprojekten
har inte kunnat genomföras inom givna tidsramar, vilket har inneburit att projekten fått förlängd dispositionsrätt. Inom ramen för
ändamålet hjälpverksamhet behövande äldre har äldre endast i begränsad omfattning kunnat delta i de projekt som stiftelsen
finansierar.
Stiftelsen har under året beviljat bidrag om totalt 186,4 miljoner kronor (205,0 miljoner kronor kr).
Bidragen har beviljats enligt följande:

Forskning
Utbildning
Hjälpverksamhet till behövande äldre

Projekt
45 (37)
2 (2)

Mkr
176,0 (176,9)
6,5 (5,0)

3 (44)

3,9 (23,2)

2021
252
261
554
4 665
8 136
358
186

2020
167
203
242
4 250
6 752
281
205

(inom parentes anger föregående år)

Fl erårsöversikt (mkr)
År
Aktieutdelningar och ränteintäkter
Förvaltningsresultat
Årets resultat
Eget kapital
Förmögenhet
Fritt eget kapital
Beviljade anslag
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2019
217
226
278
4 205
6 550
274
197

2018
188
196
241
3 551
4 659
243
164

2017
174
171
220
3 474
4 710
211
129 c,
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RESULTATRÄKNING
Not
Stiftelsens intäkter
Aktieutdelningar från andra långfristiga värdepappersinnehav
Ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Övriga stiftelseintäkter
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader och styrelsearvoden
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsresultat
Finansiella poster
Valutakursres ultat
Realisationsvinster
Realisationsförluster

Årets resultat
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2

3
4

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

199 499 863
52 700 661
18 599 433
83 418
270 883 375

107 560 784
59 050 320
44 900 909
150 022
211 662 035

-2 588 142
-6 926 080
-239
-9 514 461
261 368 914

-2 875 400
-6 173 624
0
-9 049 024
202 613 011

3 071 650

-5 736 493

323 857 219
-34 762 794
292 166 075

113 221 994
-68 545 567
38 939 934

553 534 989

241 552 945/
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BALANSRÄKNING
Not

2021-12-31

5

28 421
28 421

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Fl nansi el la anl äggni ngstiI I gångar
Andelar i dotterföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

252 000 000
6
502 000 000
7,13,14 4 372 464 572 3 898 691 991
4 874 464 572 4 150 691 991

Summa anläggningstillgångar

4 874 492 993

4 150 691 991

4 107 442
13 084 677
17 192119

2 635 865
15 443 177
18 079 042

307 223 225
324 415 344

328 357 414
346 436 456

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
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Stiftelsens balansräkning
Not

2021-12-31

2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
indet eget kapital
Bundet eget kapital vid årets början
Förändringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid årets slut

10
3 969 836 347 3 930 896 414
38 939 933
337 166 074
4 307 002 421 3 969 836 347

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Beviljade och återförda anslag
Årets resultat
Överfört till och från bundet eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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553 534 989

241 552 945

-292 166 074

-38 939 933

357 571 041

280 659 602

11

Kortfristi ga skulder
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Beviljade inte utbetalda anslag
Utestående optioner
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

273 856 874
-195 810 284

4 664 573 462 4 250 495 949

Summa eget kapital

Långfristiga skulder
Beviljade inte utbetalda anslag
Skulder till koncernföretag

280 659 602
-184 457 476

12,14

81 011 414
200 000 000
281 011 414

81 947 808
0
81 947 808

148 221
50 000 000
192 779 268
9 261 871
660 444
473 657
253 323 461

0
0
146 273 000
17 323 453
578 423
509 814
164 684 690

5 198 908 337

4 497 128 447
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Noter
Not 1 Redovisningsprinciper
Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2016:10, årsredovisning i mindre företag (K2).
Intäkter
Intäkt redovisas när de ekonomiska fördelarna som är förknippade med transaktionen sannolikt kommer att tillfalla
stiftelsen samt när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.
Säkringsredovisning
Valutaterminer och swappar innehas i säkringssyfte för räntebärande värdepapper. Terminerna och swapparna säkrar
framtida räntekuponger samt placerat kapital i underliggande värdepapper. Både underliggande värdepapper och valutatermin
och swap innehas normalt till förfall. Upplupen ränteintäkt värderas till säkrad kurs enligt valutatermin respektive valutaswap.
Värdering av värdepapper
Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning och är kollektivt
värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning. I de fall marknadsvärdet totalt understiger bokfört värde
görs nedskrivning till det lägre värdet.
Marknadsvärdet av direktinvesterade utländska värdepapper har framräknats med den på utländsk börs noterade kursen
och köpkursen per bokslutsdagen på respektive valuta.
Obligationer
Obligationer, klassficerade som anläggningstillgång, redovisas till upplupet anskaffningsvärde det vill säga inklusive
periodiserad över-/underkurs. Över-/underkurs i förhållande till nominellt värde periodiseras jämnt över kvarvarande löptid.
Perpetualobligationer periodiseras jämnt över löptid till fastställt villkorsändringsdatum.
Aldieindexobligationer
Aktieindexobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Vinst/förlust vid avyttring redovisas som realisationsresultat.
Aktieobligationer
Aktieobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad avkastning redovisas som ränteintäkt. Vinst/förlust vid
avyttring redovisas som realisationsresultat.
Kreditobligationer
Kreditobligationer redovisas till anskaffningsvärde. Garanterad avkastning redovisas som ränteintäkt. Vinst/förlust vid
avyttring redovisas som realisationsresultat.
och säljoptioner
Stiftelsen utfärdar köp- och säljoptioner i syfte att öka avkastningen på kapitalet. Erhållen premie skuldförs tills optionen
avslutats genom kvittning, lösen eller förfall.t

KÖD-
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Anslag
Beviljade anslag redovisas direkt mot fritt eget kapital. Anslag skuldförs vid beslutstillfället.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter indivduell prövning beräknas bli betalt. Fordringar och skulder i utländsk valuta
omräknas till balansdagens kurs.
Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital. Fritt eget kapital utgörs av balanserade medel och årets resultat justerat
för omföringar mot bundet eget kapital.
Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/-förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot eget kapital.
Resterande del av årets resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning.
Styrelsen kan vid behov besluta om att nyttja del av ackumulerat realisationsresultat för sitftelsens ändamål. I detta fall
görs en omföring från bundet eget kapital till fritt eget kapital.
Förmögenhet
Stiftelsens förmögenhet definieras som andra långfristiga värdepappersinnehav upptagna till marknadsvärde och övriga
tillgångar upptagna till redovisat värde minskat med skulder och avsättningar„,
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Not 2 Ränteintäkter
2021
Räntor, obligationer
Räntor, övriga placeringar
Räntor, bank
Summa

Not 3 Övriga externa kostnader
Förvaltnings kostnader
Kostnader för ansöknings- och granskningsprocessen
Övriga kostnader
Summa

Not 4 Personalkostnader
Medelantal anställda
Utöver löner ingår styrelsearvoden och övriga arvoden.

2020

48 869 535
3 788 371
42 755
52 700 661

55 791 269
3 228 221
30 830
59 050 320

156 485
308 857
2 122 800
2 588 142

320 946
916 801
1 637 653
2 875 400

4

3

2021-12-31

2020-12-31

Not 5 Materiella anläggningstillgångar

Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar

28 660

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

28 660

Ingående avskrivningar
Årets avskrivning
Utgående ackumulerade avskrivningar

-239
-239
28 421

Bokfört värde

Not 6 Andelar i dotterföretag
2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden
Aktieägartills kott
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

252 000 000
250 000 000
502 000 000

200 000 000
52 000 000
252 000 000

Utgående redovisat värde

502 000 000

252 000 000

Specifikation av andelar i dotterföretag
Org.nr.

Säte

Resultat

Eget kapital

556904-4752

Växjö

5 320 077

473 753 687

Kapitalandel

Röstandel

Antal
andelar

Kvotvärde

Bokfört värde
2021-12-31

100%

100%

100 000
100 000

100

Namn
Entreprenörinvest Sverige AB

Entreprenörinvest Sverige AB
Summa
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Not 7 Andra långfristiga värdepappersinnehav
2021-12-31
Ingående anskaffningsvärden
Årets investeringar
Försäljningar
Nedskrivningar
Årets periodisering av över- eller underkurser
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Aktier, svenska noterade
Redovisat värde
Marknadsvärde
Aktier, svenska onoterade
Redovisat värde
Marknadsvärde

2020-12-31

691 992 3 951 490 330
616 082 385
079 956
-669 561 000
335 448
431 082
0
680 277
459 154
4 372 464 572 3 898 691 992

3 898
1 057
-567
-16

2 002 303 139 1 703 399 235
3 633 212 932 2 788 274 116

279 425 400
323 201 613

77 981 204
90 240 003

1 005 350 337
2 704 667 187

967 730 743
2 283 845 385

Obligationer, svenska
Redovisat värde
Marknadsvärde

430 186 017
424 461 026

451 773 616
445 847 003

Obligationer, utländska
Redovisat värde
Marknadsvärde

435 963 990
457 459 678

492 330 230
491 866 218

Fondandelar mm
Redovisat värde
Marknadsvärde

219 235 689
287 233 524

205 476 964
217 764 940

Aktier, utländska
Redovisat värde
Marknadsvärde

Summa redovisade värden
Summa marknadsvärden
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Not 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter
Övriga poster

2021-12-31
12 968 985
115 692
13 084 677

2020-12-31
14 561 784
881 393
15 443 177

2021-12-31
307 223 225
307 223 225

2020-12-31
328 357 414
328 357 414

Not 9 Kassa och bank

Disponibla banktillgodohavanden

Not 10 Eget kapital

Ingående balans 2020-01-01
Transaktioner:
Beviljade anslag
Återförda och återbetalda anslag
Omföring till bundet kapital
Årets realisationsresultat
Årets resultat
Utgående balans 2020-12-31
Transaktioner:
Partiellt arvskifte
Beviljade anslag
Återförda och återbetalda anslag
Omföring till bundet kapital
Årets realisationsresultat
Årets resultat
Utgående balans 2021-12-31

Stiftelsekapital

Bundet eget kap
Ackumulerat
realisationsres

Fritt eget kap
Balanserade
medel

Totalt

3 727 592 248

203 304 166

273 856 874

4 204 753 288

-205 018 000
9 207 716

-205 018 000
9 207 716

-38 939 933
241 552 945
280 659 602

4 250 495 949

-18B 390 000
1 932 524

-186 390 000
1 932 524

-292 166 075
553 534 989
357 571 041

0
553 534 989
4 664 573 462

2021-12-31

2020-12-31

81 011 414
200 000 000
281 011 414

81 947 808
0
81 947 808

0
0

0
0

38 939 933
3 727 592 248

242 244 099

241 552 946

45 000 000

292 166 075
3772 592 248

534410 174

Not 11 Långfristiga skulder

Förfaller mellan 1 och 5 år efter
balansdagen
Beviljade inte utbetalda anslag
Koncernskuld
Förfaller senare än 5 år efter
balansdagen
Beviljade inte utbetalda anslag

(
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Not 12 Utestående optioner
2021-12-31

2020-12-31

235 502 000
1 905 711
115 250 000

253 380 000
8 163 031
128 500 000

Utfärdade säljoptioner
Värde på erhållna premier för utfärdade säljoptioner
OM krav för utfärdade säljoptioner

7 356 160
8 469 841

9 160 422
6 762 363

Summa premium utestående optioner

9 261 871

17 323 454

Utfärdade köpoptioner
Totalt redovisat värde av aktier för utfärdade köpoptioner är
Värde på skuldförda premier
Lösenpris

Not 13 Ställda säkerheter
Depåer

1 012 025 526 1 138 299 211

Not 14 Eventualförpliktelser
Utfärdade säljoptioner
Valutaterminer och valutaswappar

98 250 000
362 315 301

170 565 000
414 953 307

Dessa har ingåtts för att säkra räntekuponger och innehav av obligationer i utländska valuta.
Motyärdet i SEK för utestående kontrakt uppgår till 362 315 301 kr (414 953 307 kr).
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Not 15 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Den pågående covid-pandemin har påverkat stiftelsens ekonomiska verksamhet i ringa omfattning. Någon påverkan
har heller inte noterats under de inledande månaderna av 2022. I slutet av februari 2022 utbröt ett krig mellan Ryssland
och Ukraina. Kriget medförde att omvärlden inledde ekonomiska sanktioner mot Ryssland. Kriget i kombination med
sanktionerna har lett till hög volatilitet på finansmarknaderna och ett höjt inflationstryck i det område som stiftelsen verkar.
Nedgångar på marknadsvärdena i stiftelsens värdepappersportfölj har noterats. Stiftelsens bedömning är dock att det
inte föreligger något nedskrivningsbehov på stiftelsens finansiella tillgångar.

Växjö den 18 maj 2022

Katarina Olsson
Ordförande

Kristina Als&

Leif B Bengtsson

Lena Fritz&I
Verkställande ledamot

Mathias Kamprad

Lennart Nilsson

Hans-Göran Stennert

Min revisionsberätte e har lämnats den 18 maj 2022

MW.hael
Auktori
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Till styrelsen i Familjen Kamprads Stiftelse, org. nr 802423-4075

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Familjen Kamprads Stiftelse för år 2021.
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 2021 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Grund för uttalande
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 mitt uttalande.
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.
Revisorns ansvar
Mina 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, 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 förväntas 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 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 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.

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 beslut har
fattats om att upphöra med verksamheten.

—

utvärderar jag lämpligheten ide redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Jag 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 jag drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen
om den väsentliga osäkerhetsfaktorn 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, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om
årsredovisningen återger de underliggande 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.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Familjen Kamprads Stiftelse år 2021.
Enligt min uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
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./t

Revisionsberättelse Familjen Kamprads Stiftelse, org. nr 802423-4075, 2021

1 (2)

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
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 styrelseledamot 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 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 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 räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag 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. Jag går
igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder
och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande.

Växjö den 18 maj 2022

Michael Johan o
Auktoriserad revisor
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