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Styrelsen för Mats Paulssons Stiftelse får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp 
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
 
 
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen startade sin verksamhet 2003-10-30 och har grundats av Mats Paulsson. Stiftelsens stadgar 
medger att såväl avkastning som inbetalt kapital kan utdelas.

Stiftelsen har sitt säte i Båstad.
 
Främjande av ändamålet
Stiftelsens ändamål är att, inom de svenska kommuner som PEAB AB och Skistar AB eller deras 
dotterbolag bedriver, bedrivit eller kommer att bedriva verksamhet,

-främja vård av behövande äldre eller sjuka personer,

-främja barn och ungdomars vård och fostran särskilt genom åtgärder till förebyggande av brottslighet 
och drogmissbruk, samt 

-främja konstnärliga eller därmed jämförliga kulturella ändamål.

 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
 
Gåvor till Stiftelsen var under året 0 kr (132 212). 
 
Erhållna utdelningar på aktier uppgick under 2021 till 12 175 472 kr (0). Resultat från försäljning av 
aktier var 218 698 kr (0) och Stiftelsens ränteintäkter uppgick till 60 223 kr (75 146).
 
Under året har stiftelsen i sin främjande verksamhet beviljat donationer till ett värde av 11 688 tkr 
(8 778). Stiftelsen har betalat ut 12 888 tkr (6 678) tkr avseende årets och föregående års beviljade 
donationer, vara 647 000 kr avsåg inköp av ett konstverk för donation.
 
Beviljade donationer för 2021 omfattade följande projekt:
- 75 000 kr till Västra Karups IF för modernisering av planskötsel i syfte att säkerställa fortsatt barn- och 
ungdomsverksamhet.
- 2 236 000 kr till forskningsprojekt kring diabetes ” Implication of mitochondrial voltage-dependent 
anion channel 1 (VDAC1) in diabetic cardiovascular and renal complications”, vid Lunds universitet.
- 30 000 kr till Åkagårdens Golfklubb för verksamhet med barn-, ungdomar och vuxna med olika 
funktionsnedsättningar.
- 8 700 000 kr till Lunds universitet och Fondation CHUV, Lausanne , för projektet ”Advancing 
Innovative Cancer Therapies”; innovativa tekniker, forskningsverktyg och metoder för nya och 
patientspecifika cancerbehandlingar.
- Ett konstverk till ett värde av 647 000 kr till Förslöv-Grevie församling, för utsmyckning av 
kyrkogården i Grevie i syfte att utveckla kyrkogården för att möta dagens och framtidens olika behov 
och intressen av kontemplation eller rekreation.
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Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Stiftelsen följer utvecklingen i omvärlden med anledning av krigsutbrottet i Ukraina och utvärderar 
vilken eventuell påverkan detta kan ha på Stiftelsens verksamhet. I dagsläget går det inte att göra en 
bedömning av om och hur stiftelsens verksamhet kan komma att påverkas.
 
Flerårsöversikt (tkr) 2021 2020 2019 2018  
Stiftelsens intäkter 12 454 75 11 323 10 778
Årets resultat 12 003 -524 11 076 10 611
Eget kapital 129 437 129 123 138 368 123 591
Soliditet (%) 99 98 99 96
Beviljade anslag 11 688 8 778 11 374 8 040

På grund av rådande Covid-19-pandemi har bland annat uteblivna utdelningar påverkat stiftelsens 
intäkter år 2020, vilka minskade mer än 30 % i förhållande till år 2019.
 
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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Resultaträkning Not
1

2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

 

Stiftelsens intäkter
Utdelningar 2 12 235 696 75 146

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader -444 274 -599 438
Summa stiftelsens kostnader -444 274 -599 438
Rörelseresultat 11 791 421 -524 292

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 218 698 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 
och kortfristiga placeringar -7 455 0
Summa finansiella poster 211 243 0
Resultat efter finansiella poster 12 002 664 -524 292

Resultat före skatt 12 002 664 -524 292

Årets resultat 12 002 664 -524 292
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Balansräkning Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 3 132 212 132 212
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda 
företag 1 1
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4 106 524 554 106 524 554
Andra långfristiga fordringar 5 20 000 20 000
Summa finansiella anläggningstillgångar 106 676 767 106 676 767
Summa anläggningstillgångar 106 676 767 106 676 767

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar 18 269 0
Summa kortfristiga fordringar 18 269 0

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 6 548 711 0
Summa kortfristiga placeringar 6 548 711 0

Kassa och bank
Kassa och bank 17 199 765 24 648 295
Summa kassa och bank 17 199 765 24 648 295
Summa omsättningstillgångar 23 766 745 24 648 295

SUMMA TILLGÅNGAR 130 443 512 131 325 062
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Balansräkning Not
1

2021-12-31 2020-12-31

 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 6
Fritt eget kapital
Gåvor, inbetalda medel, balanserad vinst 117 434 691 129 647 483
Årets resultat 12 002 664 -524 292
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 129 437 355 129 123 191
Summa eget kapital 129 437 355 129 123 191

Långfristiga skulder 7
Beviljade ej utbetalda bidrag 600 000 900 000
Summa långfristiga skulder 600 000 900 000

Kortfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda bidrag 300 000 1 200 000
Övriga skulder 0 1 200
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 106 157 100 671
Summa kortfristiga skulder 406 157 1 301 871

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 130 443 512 131 325 062
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Noter
 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna 
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 
 

 
Not 2 Utdelning

2021 2020

Utdelning från anläggningstillgångar 12 175 472 0
Ränteintäkter från omsättningstillgångar 60 223 75 146

12 235 695 75 146

Not 3 Andelar i koncernföretag
2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 132 212 0
Gåva 0 132 212
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 132 212 132 212

Utgående redovisat värde 132 212 132 212

 
Not 4 Andra långfristiga värdepappersinnehav

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 106 524 554 106 524 554
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 106 524 554 106 524 554

Utgående redovisat värde 106 524 554 106 524 554

 
Not 5 Andra långfristiga fordringar

2021-12-31 2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden 20 000 20 000
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 20 000 20 000

Utgående redovisat värde 20 000 20 000
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Not 6 Eget kapital

Gåvor och Balanserat Årets Totalt
inbet kapital resultat resultat  

Belopp vid 
räkenskapsårets början 120 220 407 9 427 076 -524 292 129 123 191
Beslut styrelsen  -524 292 524 292 0
Beslutade anslag  -11 688 500  -11 688 500
Årets resultat   12 002 664 12 002 664
Belopp vid 
räkenskapsårets slut 120 220 407 -2 785 716 12 002 664 129 437 355

Not 7 Långfristiga skulder
2021-12-31 2020-12-31

Beviljade ej utbetalda bidrag 600 000 900 000
600 000 900 000

 
 
Förslöv den dag som framgår av vår elektroniska signatur
 
 
 

Mats Paulsson Fredrik Paulsson
Ordförande

Göran  Grosskopf Bengt Johansson

Anders Sundström

 
 
Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av vår elektroniska signatur
 
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
 
 

Eric  Salander  
Auktoriserad revisor
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Deltagare

  MATS PAULSSONS STIFTELSE 802423-3150 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: MATS PAULSSON

Mats Paulsson

Ordförande

2022-04-28 08:41:10 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Göran Josef Grosskopf

Göran Grosskopf

2022-04-28 06:26:22 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: FREDRIK PAULSSON

Fredrik Paulsson

2022-04-28 06:40:44 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: BENGT JOHANSSON

Bengt Johansson

2022-04-28 06:39:50 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: ANDERS SUNDSTRÖM

Anders Sundström

2022-04-28 06:57:33 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSE COOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: Eric Gunnar Salander

Eric Salander

Auktoriserad revisor

2022-04-28 16:18:37 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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Revisionsberättelse 
Till styrelsen i MATS PAULSSONS STIFTELSE, org.nr 802423-3150 

 
Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Mats Paulssons Stiftelse för år 2021. 

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 
2021 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. 
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i 
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska 
ansvar enligt dessa krav.  

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 att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som denna 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. 

Revisorns ansvar 
Våra 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 våra 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. 
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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 andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Mats 
Paulssons Stiftelse för år 2021. Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med 
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.  
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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 
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 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. 

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: 

• 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 vi 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 vår professionella 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. 

 

Malmö den 28 april 2022 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

Eric Salander 
Auktoriserad revisor 
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