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Styrelsen ftir Willy och Berit Heymans djurskyddsstiftelse låimnar ftiljande årsredovisning
verksamhet säret 2021, Stiftelsens femtonde verksamhetsår.
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rÖnvATTNINGSBERJiTTEL SE
Allmänt om verksamheten
Stiftelsens iindamål dr att av sin finansiella avkastning ekonomiskt stöda ideella organisationer och
enskilda som via forskning, opinionsbildning eller direkta ingripanden verkar fiir att fiirbättra
livsvillkoren ftr djur.

Främjandet av ändamåIet
Utdelningsbart utrymme fran 2020 utglorde 358 698 kronor. Totalt utdelades under 2021 250 000
kronor, se not 3, vilket medfor att utdelningsbart belopp 2022 enlig!.not 4, iir 488 030 kr.

Styrelsens arbete och sammansättning

-

Styrelsen har under året haft tre protokollforda styrelsemöten och bestått av Willy Heyman
ordforande, Karin Gabrielson Morton, Ulf Uddman samt Catarina Krång som invaldes som ledamot vid
årets ftirsta möte. Alexandra Leijonhufuud, tidigare ledamot, kvarstår i styrelsen som suppleant

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Några väsentliga häindelser utöver ordinarie verksamhet har inte inträffat.

Flerårsöversikt
2021

2020

2019

2018

2017

Hur,.udintäkter i kronor

439 900

336 727

271 73r

321 87t

159 902

Årets resultat i kronor

46s 930

334 848

264 957

t 317 24t

I 318 482

Soliditet i %

99,9

99,9

99,9

99,9

99,9

Beträffande Stiftelsens resultat och stäIlning i övrigt
Årets resultat blev en vinst på 465 930 kronor.
Marknadsvärdet av Stiftelsens frrmögenhet, som är placerad hos Svenska Handelsbanken, uppgick per
bokslutsdagen till 10 585 643 kronor.

I öwigt hänvisas till foljande resultat- och balansräkningar. Alla belopp uttrycks i kronor där annat inte
anges.
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RESULTATRJiKNING
Stiftelsens intäkter

Not

Utdelningar
Summa rörelseintäkter
Stiftelsens kostnader
Ovriga externa kostnader
Summa rörelsekostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Resultat från öwiga finansiella anläggnrngstillgångar
Summa linansiella poster

Ånnrs

2021-01-01
2021-12-31
439 900
439 900

2020-01-01
2020-12-31
336 128
336 728

-18 420

-18 824
-18 824

-18 420
421 480

RESULTAT

317 904

t6 944

44 450
44 450

16 944

465 930

334 848

BALANSRJiKNING

2021-12-31

(sErq
TILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Summa anläggningstillgångar
Oms ättningstillgån gar
Kassa och bank
Summa oms ättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Förändring av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Fritt

eget

8314428
8314 428

8 091 882
8 091 882

40 6t5
40 615

33 999

33 999

8348427

8132497

| 491 291

r

459 501
3t 790

t

491291

42 t48
1,533

439

kapital

Fritt eget kapital vid riikenskapsårets början
Överfiirt till bundet eget kapital
Liimnade bidrag
Årets resultat

Fritt

2

2020-12-31

kapital vid räkenskapsårets slut
SUMMA EGET KAPITAL
Kortfristiga skulder
eget

Upplupna kostnader och fiirutbetalda intåikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

J

6 634 331
-42 t48

6 531 273
-31790

-250 000
465 930

-200 000
334 848

113
8341552

6808

6 875
6 875

8348427

6634331
8125522
6 875
6 875

8132497
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NOTER

1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen åir upprättad i enlighet med årsredovisningslagen (1995:1554) och BFNAR 2016:10
Årsredovisning i mindre ftiretag.
Årsredovisningen är upprättad

i svenska kronor

2021-t2-31

2020-12-31

8 091 882

7 952 t70

2. Finansiella anlässninestillsånsar
Ingående ackumulerade anskaffiringsviirden
Reinvesterade utdelningar

222 546

Försäljningar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

3. Utdelade

.
o
o
o
.
o
o
.
o
o
o
o
o
.
o

ans

t39

71.2

0

0

8314 428

8 091 882

250 000 sEK

Chickas Minnesfond
Nordens Viltrehabilitering
Tender Loving care
Hästvälfiirdsgruppen
Björn Ekwalls MF
Varma Tassar
Akutgruppen
Djurens Viinner Karlshamn
Höörs hemlösa katter
Gefle Katthem
Gästrike katthem
DjurskyddetLandskrona
Stockholms Katthem
Öbacka djurhem
Djurskyddet Norra Värmland

Kalmar
Ingarö
Våixjö
Österbybruk
Täby
Jönköping
Södertälje
Karlshamn
Höör
Gävle
Valbo
Landskrona
Nacka
Utansjö
Sunne

50.000 kr
10.000 kr
10.000 kr
5.000 kr
10.000 kr
15.000 kr
25.000 kr
15.000 kr
10.000 kr
15.000 kr
15.000 kr
15.000 kr
25.000 kr
15.000 kr
15.000 kr

4. Utdelninesbara medel
Enligt stiftelsefiirordnandet åir löpande avkastning efter avdrag fiir kostnader samt
kapitalisering på 10 % utdelningsbar. Baserat på tidigare ackumulerade resultat och
utdelningar har det utdelningsbara utrymmet fiir 2021 fastställts till totalt 488 030
kronor.
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Willy

Karin Gabrielson Morton
Ledamot

Ordforande

f,t*

Ltt
L^2.-

Catanna Krang

Ledamot

Revisorspåteckning

Min

berättelse har

avgivits 2022 - 05 - 09
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FIN N HAM MARS
AUKToRISERADE oCH GoDKÄNDA REVISoRER

REVISIONSgNR]iTTNLSN

Till

styrelsen i Willy och Berit Heymans
djurskyddsstiftelse
Org.nr. 802425-5187

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

utliirt en revision av årsredovisningen fiir Willy och Berit Heymans
djun§ddsstiftelse ftir år 2021 -0l-01---2021-12-31 .
Jag har

Som del av en revision enligt ISA använderjag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
a

felaktigheter

Jag har utfiirt revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA)
och god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt dessa standarderbeskrivs
a

utftir

eller åsidosättande av intem kontroll.
skaffar jag mig en fiirståelse av den del av stiftelsens intema
kontroll som har betydelse ft)r min revision Iiir att utforma

som är liimpliga med hänsyn till

omständighetema, men inte ftir att uttala mig om effektiviteten
i den intema kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som

anvåinds
§tyrelsens ansvar

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen fiir bedömningen

väsentliga
dessa beror på

eller misstag, utformar och

granskningsåtgärder

mina uttalanden.

Det är styrelsen som har ansvaret fiir att årsredovisningen upprättas och att
den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar
även ftir den intema kontroll som de bedömer är nödvändig fiir att upprätta
en årsredovisning som inte innehaller någm väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter e11er misstag.

sig

örfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhiimtat är tillräckliga och

ör

jag riskema lor

årsredovisningen, vare

granskningsåtgärder bland an-nat utifiån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och iindamå1senliga
ftir att utgöra en grund ftir mina uttalanden. Risken fiir att inte
upptiicka en väsentlig felaktighet till öljd av oegentligheter är
högre iin ftir en väsentlig felaktighet som beror på misstag,
eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,

Grund ftir uttalanden

ändamålsenliga som grund

i

oegentligheter

Enligt min uppfattning har årsredovisningen uppdttats i urlighet med
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande
bild av stiftelsens finansiella stiillning per den 31 december 2021 och av
dess finansiella resultat fiir året enligt årsredovisningslagen.

närmare i avsnittet Revisorns ansvar. lag är oberoende i ftirhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgiort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

identifierar och bedömer

a

och rimligheten i

styrelsens uppskattningar i

redovisningen och tillhörande upplysningar.
drar jag en slutsats om l?impligheten i att styrelsen anviinder
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 osåikerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
ftirhållanden som kan leda ti1l betydande tvivel om stiftelsens
ftirmåga att fotsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att

jag i

av stiftelsens ftirmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är

det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor,

tillämpligt, om ftirhållanden som kan påverka ftirmågan att fortsätta

revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningama
i årsredovisningen om den väsentliga osiikerhetsfaktom eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet

verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om

fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att aweckla
verksamheten.

om

Mina mål är att uppna en rimlig grad av säkerhet om

huruvida
årsredovisningen som helhet inte irmehåller några väsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet 2ir en
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti fiir att en revision som utft)rs
enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptiicka en
viisentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppsta på grund
av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan ftirväntas påverka de ekonomiska beslut som
anviindare fattar med grund i årsredovisningen.

Mina slutsatser baseras på de
som inhiimtas fram till datumet fiir

årsredovisningen.

revisionsbevis
Revisorns ansvar

måste

revisionsberättelsen. Dock kan framtida hiindelser eller
ftirhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta
verksamheten.

utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningeq däribland upplysningama, och
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionema
och hiindelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunl(en fiir den. Jag måste också
informera om betyde1sefulla iakttagelser under revisionen, däribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
fiirfattningar
a

Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen harjag även utfiirt en revision av
styrelsens fiirvaltning fiir Willy och Berit Heymans djurs§ddsstiftelse ftir
är 2021 -0 | -0 |

stiftelsen eller om det finns skäl fiir entledigande

på nagot annat sätt handlat i strid med

-1021 -12-3 l.

Enligt min uppfatfidng har styrelsen inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

fiJretagit någon åtgärd eller giort sig s§ldig till nagon
fiinummelse som kan fiiranleda ersättningss§ldighet mot
stiftelselagen,

stiftelseftirordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av siikerhet, men ingen garanti fiir att en
revision som utfiirs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att

upptiicka åtgärder eller fiirsummelser som kan
Grund ftir uttalande

i Sverige. Mitt ansvar
enligt denna beskrivs niirmare i avsnittet Revisorns ansvar. lag är
oberoende i ftirhälande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övri5 fullgiort mitt y*esetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag har utfiirt revisionen enligt god revisionssed

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund

ör mitt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret fiir {iirvaltningen enligt stiltelselagen och
sti fle I selo rordnandet.

Revisorns ansvar

Mitt mål

fiiranleda

ersättningss§ldighet mot stiftelsen.

betråiffande revisionen av fiirvaltningen, och diirmed mitt
uttalande, iir att inhämta revisionsbevis ftir att med en rimlig grad av
såikerhet kunna bedöma om styrelsen i nagot väsentligt avseende:

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anviinderjag
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk instiillning under
hela revisionen. Granskningen av fiirvaltningen grundar sig fråimst på
revisionen av räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgiirder
som utliirs baseras på min professionella bedömning med utgangspunkt i
risk och väsentlighet. Det innebär attjag fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och ftirhållanden som är väsentliga fiir verksamheten
och d'är avsteg och övertriidelser skulle ha särskild betydelse fiir stiftelsens
situation. Jag går igenom och p«ivar fattade beslut, beslutsunderlag,

vidtagna åtgiirder och andra forhållanden som
uttalande.
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Bredberg
revlsor

är relevanta ftir mitt

