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Fdrvaltn i n gsberattelse

Styrelsen for Stiftelsen Naturarvet, 802424-1393 fAr hdrmed avge Arsredovisning f6r 2012.
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Allmdnt om verksamheten
Stiftelsen och dess dndamil
lnsamlingsstiftelsen Naturarvet registrerades under namnet Ett klick f6r skogen den 15 januari 2004.
Den 15 februari samma Ar lanserades den officiella hemsidan. Den 20 januari 2011 bytte stiftelsen
namn till I nsamlingsstiftelsen Naturarvet.
Naturarvets uppfyller sitt dndamAl genom att f6rvdrva skogsmark med skyddsvdrd gammelskog f6r
evigt bevarande. Stiftelsens vision dr att alla Sveriges djur- och vdixtarter, som ar beroende av gammal
skog, ska kunna leva itrygg livsmiljo i livskraftiga bestAnd.
Fdr att garantera ett permanent bevarande av naturskog uppk6pt av stiftelsen, har Naturarvet antagit
stadgar som inte kan dndras och som dr bindande enligt stiftelselagen. Stadgarnas dndamAlsparagraf
lyder:

"Stiftelsens drndamil dr att forvdrva skogsfastigheter med skyddsviird gammal skog for att medverka
till bevarandet av den biologiska mAngfalden i Sverige. Stiftelsen ska forviirva skogsfastigheter som
komplement till myndigheters, foretags och privatpersoners itg:irder med samma syfte. Stiftelsen
skyddar ddrav omr6dets rodlistade djurarter och vdxter samt frdmjar och befdster forskning, friluftsliv,
turism for nuvarande och framtida generationer.
All skog uppkopt av stiftelsen skall ha skyddsbestdmmelserna total avverkningsskydd med forbjudet
jord- och skogsbruk samt nar den organisation som ansvarar fOr naturreservatsbildning samtycker,
upplAta skog och mark for naturreservatsbildning utan intrAngsersdttning. Dessa foreskrifter har
uppkommit for att fr€imja och trygga skogens skydd mot avverkning i framtiden.
Styrelsen ska tillse att skogen iir i gott skydd, dvs. Se till att skogen ej blir nedhuggen, plundrad,
vandaliserad och nedskrdpad. Stiftelsen fAr ej salja forvdrvad skog. Skog utan skyddsvdrde som
skdnkts till stiftelsen fAr bytas mot skyddsvdrrd skog efter styrelsebeslut.
Verksamheten finansieras av bidrag som erhAlls och stiftelsen fAr dven ha viss forsiiljningsverksamhet
for att fA in pengar. Vid siirskilda fall fir stiftelsen, efter styrelsens beslut ge bidrag till myndigheter och
organisationer vars verksamhet dr att frdmja skogens biologiska mAngfald."

Fdr att garantera att skog som kops upp och bevaras av stiftelsen har hoga naturvdrden tar Naturarvet
del av inventeringar utforda av NaturvArdsverket, Ltinsstyrelsen, SkogsvArdsstyrelsen,
NaturskyddsfOreningen och andra. Uppk6pta skogsomrAden ska till vzisentliga delar uppfylla
SkogsvArdsstyrelsens kriterium for klassificering av nyckelbiotop eller ha motsvarande naturvdrden
som en nyckelbiotop eller pA annat sdtt vara av avgOrande betydelse fdr unika rodlistade arter.
lnsamlingsstiftelsen Naturarvet dr icke-vinstdrivande och stAr under Ldnsstyrelsen i Norrbottens ldns
Overinseende samt innehar 90-konto och dr ddrmed godkiind och granskas av Svensk
lnsamlingskontroll med Bankgiro 901-'1 1 72 och Plusgiro 90 11 17-2.

Styrelse och funktiondrer
Ordforande: Anna-Karin Grennvall
StyrelseledamOter: Katinka Lindholm, Yrsa Sturesdotter och Chris Williams
Suppleanter: Hannah Wallin och Annevi Sjdberg
Revisor: Erik Albenius, PwC, Stockholm
Revisorssuppleant: Tommy Enstedt, PwC, LuleA
Verksamhetsledare: Mats Abrahamsson

Resultat och stdllning
Naturarvet har under 2012 fortsatt uppbyggnaden av stiftelsen till en professionell
insamlingsorganisation som kan uppfylla sitt dndamAl att bevara Sveriges gammelskogar utan att
mista sin sdrart som en innovativ och kreativ kraft.
Av Arets intdkter pA 739 016 kronor samlades 538 839 kronor in frAn privatpersoner och 164 255 kom
frAn olika typer av foretagssamarbeten. 30 822 kronor var g6vor och bidrag frAn andra organisationer. I

samband med byte av lokaler fick stiftelsen ocksA en hyresinttikt om 5 '100 kronor.
Stiftelsens kostnader pA totalt 1 593 080 kronor fordelade sig under Aret pA I 200 849 kronor i

dndamAlskostnader, 223 894 kronor i insamlingskostnader samt 168 337 kronor i administrativa
kostnader.
Arets underskott pA 850 242 dr planerat och beror pA kOpet av lglekdrrs gammelskog som en del t, 
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stiftelsens verksamhet med stora skogskdp med flera Ars mellanrum. Underskottet forvintas
neutraliseras av kommande Ars insaml in gsverksamhet.
Svensk lnsamlingskontrolls regler for 90-konto samt den nya stiftelselagen krdver att stiftelsen
anviinder minst tre fjairdedelar av sina intiikter for stiftelsens andamal, JaviOa synnerliga skail inte
foreligger. I och med Arets skogskop har denna regel under 2012 uppfyllts medr6ge. Aven raknat
sammanlagt Over samtliga Ar stiftelsen har varit verksam har kravet uppfyllts.
Naturarvet placerar aldrig insamlade medel i aktier eller vdrdepapper utan forvarar dem pA
rantebarande bankkonton.
Resultatet av verksamheten samt stdllningen vid verksamhetsArets utg6ng framgAr i ovrigt av
efterfoljande resultat- och balansrdkningar med noter.

Verksamheten under rdkenskapsiret
Ar 2012 var insamlingsstiftelsen Naturarvets nionde verksamhetsAr.

Skogar
Stiftelsen genomforde den 20 februari 2012 kopel av lglekdrrs gammelskog genom kontraktsskrivning
tillsammans med de tre sdljarna. Kontraktet innebar att Naturarvet erlade enlorsta betalning om cirkj
10 procent av vardet ioch med kontraktsskrivningen samt forband sig erlagga ytterligare cirka 30
procent vid slutet av 2012 samt resterande cirka 60 procent vit utgAngen ai-ZflZ.
Juridiskt sett har Naturarvet k6pt skogen i och med kontraktsskrivningen och har ddrmed en skuld till
sdljarna. Det Overenskomna priset dr 75 000 kronor/ha. Den exakta ytan har fastst€illts genom
lantmdterifOrrdttning under 2013 och uppg&r till ca 70 ha, vilket ger 6tt slutpris pA S 258 5g5 kronor.
Stiftelsen hade vid slutet av Aret inte lyckats samla in till den overenskomna deibetalningen men ett
avtal har slutits med en av sdljarna om att senareldgga delbetalning av max 1 000 000 (ronor mot en
rdnta pi 4 % pA den utestAende summan tills insamling har skett.
En prelimindr overenskommelse har ocksA gjorts med JAK bank om att kunna ta upp ett rdntefritt lAn
pA den del av kopesumman som eventuellt kvarstAr i slutet av 2013. Ddrmed skulle genomforandet av
kopet vara sakrat.

6vrig verksamhet under 2012
Naturarvet uppfylleridag sitt:indamAl att bevara skyddsvard gammelskog men det 96r lAngsamt. I sitt
arbete for att bdttre frdmja dndamAlet och kunna bevara fler skogar sokei stiftelsen ltanOig-t utveckla
sin verksamhet. Naturarvet har under 2012lagt ner tid och enerii pA att utveckla en ny
verksamhetsmodell som siktar mot att bygga upp intresse och aktivitet pA ett lokalUregionalt plan for
att kunna identifiera lampliga skogar och i ett tidigt skede sdkra engagemang och finansiering.
Arbetssdttet kopplar samman aktOrer och skapar lokala ndtverk.
I den nya modellen blir Naturarvets roll:' Att identifiera och kontakta lokala aktorer inom olika sektorer och med ett potentiellt intresse av att
bevara gammelskog.
' Att hjalpa dessa aktOrer att identifiera viirden i bevarandet av skog och av samverkan med andra
aktOrer.
' Att tillsammans med dessa aktdrer inventera och prioritera de gammelskogar som finns inom
omrAdet (som kan vara t ex en kommun, flera kommuner, ett lan eller ett landskap)' Att koppla samman aktOrerna i nirtverk for att gemensamt finna metoder for samarbete och
finansiering.
' Att nar finansieringen ar sakerstalld, sti som garant for att skogen och dess natur- och
upplevelsevdrden bevaras for kommande generationer.
Verksamhetsmodellen har p& forsdk borjat tilliimpas pi tvA omrAden: viistra Sormland och runt Siljan i

Dalarna. Stiftelsen rdknar med att fortsdtta utveckling och implementering av modellen under 201i.

Vdsentliga hdndelser efter rdkenskapsArets utging
Naturarvet fick i februari 2013 en vilande lagfart pA lglekeirrsskogen. I mars 2013 inleddes den
lantmateriforrdttning som ska bestdmma ytan av de kopta fastigheterna, sl6 samman de olika delarna
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till en ny fastighet, samt gora det mojligt for Naturarvet att fA fullstaindig lagfart.
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Belopp i kr /Vof 201 2-01 -01- 201 1 -01 -01 -
2012-12-31 2011-12-31

lnsamlade medel
Ovriga intdkter

Sfifte/sens kostnader
Andamilskostnader
lnsamlingskostnader
Ad mi n istrationskostnader

Rdrelseresultat

Resultat frdn finansiella poster
Ovriga ranteintakter och liknande resultatposter
Rdntekostnader och liknande resultatposter

Resultat efter finansiella poster

Resultat f6re skatt

Arets resultat

733 916
5 100

1 088 805

739 016

-1200 849
-223 894
-168 337

1 0BB 805

-388 574
-143 260
-171292

-854 064

4 147
-285

385 679

10 412
-93

-850 242 395 998

-850 242 395 998

-850 242 395 998
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Balansrdkn
Belopp i kr 201 2-1 2-31 2011-12-31

TILLGANGAR

AnlAggningstillgAngar
M ateri el I a an I dggn i ngsti I I g Angar
Skog
lnventarier

Summa anliiggningstillgingar

Omsdttn i n gsti llgi nga r

Ko rtf ri sti ga fo rd ri n g a r
Ovriga fordringar
FOrutbetalda kostnader och upplupna

Kassa och bank

Summa omsdttningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

4 398 595
6 449 rc74;

4 405 044 10 747

intdkter

4 405 044

19 37;

10 747

53 056
3 356

19 370

50 854

56 412

909 595

70 224 966 007

4 475 268 976 754
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Belopp i kr /Vof 2012-12-31 201 1-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Stiftelsekapital/donationskapital
AndamAlsbest€rmda medel
Balanserat kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Leverant6rsskulder
Ovriga skulder
Upplupna kostnader och forutbetalda intdkter

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

17 999
121 353
-68 046

17 999
121 353
782 195

71 306 921 547

71 306

4 399 606
4 356

921 547

10115
8 808

36 284
4 403 962 55 207

4 475 268 976 754

Sttillda sdkerheter och ansvarsfdrbindelser

2012-12-31 201 1-12-31
Stdllda sdkerheter

Ansvarsf6rbindelser

lnga

lnga

lnga

tnoa 
dr
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Redovisn i n gs pri nci per och boks I utskom mentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmdnna redovisningsprinciper
lnsamlingsstiftelsens redovisnings- och vdrderingsprinciper Overensstdmmer med
Arsredovisningslagen, Bokforingsnamnden allmanna rAd f6r ideella foreningar och FRlls mall for
Arsredovisning. I Aresredovisningen har iven vissa upplysningar ldmnats s6m kravs av Svensk
lnsamlingskontroll.

Verksamhetsintdkter
lntdkter redovisas till det verkliga vdrdet av vad som erhAllits eller kommer att erhAllas.

lnteikter i form av gavor inteiktsfors i den period gAvan overldmnas pA ett sakriittsligt bindande satt.
I ntdkten ska motsvara til lgAngens anskaffn in gsv€irde.

GAvor i form av kontanter frSn i forsta hand privatpersoner redovisas av naturliga skdl normalt enligt
kontantprincipen. Aven gAvor frSn foretag och organisationer redovisas normali i den period dA giian
inbetalas. I den mAn 9"t p? balansdagen finns avtalade men ej erhAllna g6vor fr6n foretag och
organ isationer intdktsfors dessa efter ind ivid uell pr6vn in g.

lnsamlade medel
Som insamlade medel.inkluderas mottagna gAvor frAn allmanheten, foretag, organisationer, samfund,
privata och ideella fonder och stiftelser samt sponsring. Till insamlade medll ra'knas dven
te-stamentsgAvor och donationer, vardet av skanta tillgAngar samt intdkter frAn insamlade medel med
gAvobevis, t ex nAl- och brevmdrken.

Med gAva av9€q tillg6ng som ldmnats utan krav pA ekonomisk motprestation. GAvan utg6r
anldggningstillgiing om den dr avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksam-heten. Ovriga
gAvor utgor omsattningstillg€ngar. ErhAllna g6vor vdrderas till verkligt vdrde, dvs forsziljningsvarde Lller
Ateranskaffningsvdrde. ErhAllna gAvor redovias netto, dvs efter avOLg for forsaljnings- och
hanteringskostnader (exempelvis gAvoskatt). GAvor som utgors av annat an kontanta medel, med
undantag fOr kldder och liknande, vdrderas till marknadsvdrdet vid gAvotillf€illet.

Verksamhetskostnader

Andamdlskostnader
AndamAlskostnader drr sAdana kostnader som kan hdnforas till organistionens uppdrag enligt dess
stadgar. Till eindamAlskostnader raknas dven kostnader for opinionsbildande veiksamhet i Oe tatt
oipnionsbildning och upplysande verksamhet ligger i sjdlva uppdraget som organisationen har.

Till dndamAlskostnader rdknas dven de till eindamAlskostnaderna fordelade gemensamma
kostnaderna(samkostnaderna). Kostnader for administration som uppstAr som en direkt foljd av en
aktiviteUprojekt inom zindamilet rdknas till tindamAlskostnader. Stiftelsens aindamAlskostnider utgors
av kostnader i samband med val av skogsomride, kontroll av skogsomrAdet samt inkop av
skogsfastighet. I samband med valet av skogsomrAde genomfors iesor till och fr6n skogsomrAdet.

lnsamlingskostnader
Med insamlingskostnader menas direkta kostnader fOr insamlingsarbetet. Direkta kostnader dr
ldneskostnader for de medarbetare som arbetar med insamling, samt kostnader fOr
insamlingsaktiviteter, kampanjer, utskick och givareregister. Hit hor ocksi de till insamlinskostnaderna
fordelade gemensamma kostnaderna/samkostnaderna. Till insamlingskostnader h6r dven kostnader
for varumdrkesbyggande, profilering och positionering. Grdnsdragningen mellan opinionsbildning och
varumdrkesbyggande kan ibland vara svir att gdra. Hdr mAste organisationen stalla sig frAgan jm
huvudsyftet dr opinionsbildning eller insamling och ddrmed tydliggbra var kostnaden hor he-mma. NAI-
och brevmdrken, vykort, dekaler mm btraktas som ett slags kvittrc eller gAvobevis och iir ddrmed en
insamlingskostnad.

Stiftelsens insamlingskostnader utgors till stor del av kostnader for stiftelsens hemsida, d6 denna har
en betydelsefull roll i insamlingsarbetet, Kostnader i samband med kampanjer och rekl amutskick etgi,V
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dven inrdknade under denna post. Samt kostnader for utskick av diplom och kostnader i samband
med utskick och tryck av vykorten.

Ad mi n istrativa kostnade r
Administrativa kostnader dr sAdana som behOvs fOr att administrera organisationen. Administrationen
utgdr en kvalitetsgaranti for dndamAlet och for givaren. Exempel pA sidana kostnader dr
styrelsemOten, revision, delar av hyra och administrativa system. Hit hdr aven till administrativa
kostnader fordelade gemensamma kostnader/samkostnader, t ex hela eller delar av lOnekostnader for
ekonomifunktion och vaktmdsteri.

Ett klick for skogens administrationskostnader bestir av kostnader fOr revision, administrativa system
samt anstdllda.

Vdrderingsprinciper m m
TillgAngar, avsdrttningar och skulder har virderats till anskaffningsvdrden om inget annat anges nedan.

An I dg g n i n gsti I I g it n g a r
lnk6p av skogsfastighet hanteras som dndamAlskostnad dA syftet med stiftelsen dr att forvdrva
skogsmark med skyddsvard gammal skog, med dndamilet att skydda dess hotade djur- och vdxtarter,
samt att i 6vrigt gynna forskning, friluftslivoch turism fOr nuvarande och framtida generationer. I

stiftelsens stadgar framkommer att stiftelsen ej fAr sdlja f6rv:irvad skog och ddrfor anses marken inte
utgOra nAgon ekonomisk tillgAng.

Av denna Arsredovisning framkommer dock att mark tagits upp som anleiggningstillgAng. Detta avser
ingAngna kOpeavtal dirr hela kOpeskillingen annu ej dr erlagd. Motsvarande belopp har-aven tagits upp
som skuld.

Ovriga anltiggningstillgAngar skrivs av med 20 % per Ar.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prOvning berdknas bli betalt.

Varulager
Varulagret, vdrderat enligt Bokf6ringsndmdens allmdnna rAd BFNAR 2000:3 dr upptaget till det lagsta
av anskaffningsvdrdet enligt forst in- forst ut- principen, respektive verkligt varde. gk
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Not 1 Stiftelsens intdkter

lnsamlade medel
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2012-01-01-
201 2-1 2-31

201 1-01-01-
201 1-12-31

Mdnadsgivare
MinnesgAva
Ovriga gAvobevis
"Skogsbitar"
SMS gAvor
Sponsring
Ovriga gAvor

Summa

F6rdelning allmdnhet och ftiretag

Allmanhet
FOretag
Ovrigt
Summa

Not 2 Anstdllda och personalkostnader

Ltiner, andra ersdttningar och sociala kostnader

201 936

48 368
182 245
656 256

733 916 1 088 805

31 388
42 650

175 865
177 000
51 220

149 940
105 853

538 839
164 255
30 822

733 916

721 523
367 282

1 088 805

2012-01-01-
201 2-1 2-31

201 1-01-01-
201 1-12-31

Loner och andra ersdttningar: 214 234 240 000
Summa
Sociala kostnader

Not 3 Administrationskostnader

214 234
67 860

240 000
75 858

2012-12-31 201 1-12-31
Kostnader for anstdllda
Ovriga kostnader

Not 4 lnventarier

138 714 92 440

168 336 171 292

2012-12-31 201 1-12-31
Acku mu lerade anskaffn ingsv€irden :

-Vid Arets borjan

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:
-Vid Arets b0rjan
-Arets avskrivning enligt plan

Redovisat vdrde vid irets slut

21 490 21 490
21 490

-10 743
-4 298

21 490

-6 447
-4 296

-15 041 -10 743

6 449 10 747 r-i|
0/L
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Not 5 Byggnader och mark

Ale Verle 1:40 2 500 000 - 1 877 000
Ale SAlanda 6:3, 1:6, 1.16,2:4,2:19,2.5 och 2:18 5 258 595 4 398 SgS

Not 6 Eget kaPital 
Andam^ts-

Sfiffelse- bestdmda Balanserat Totalt eget
kapital medel kapitat kapitat

Di sposition e n I 6 rsstdm mobe sl ul
Arets resultat

Vid irets slut
-850242 -850242

17 999 12'1353 -68 047 71 305

8/L
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Revisionsberdttelse
Till styrelsen i Insamlingsstift elsen Naturarwet, org. nr 8 o z 4z 4- rgg g

Rapport om flrsredovisningen
Vi har utfort en rer''ision av irsredovisningen fdr Insamlingsstiftelsen
Naturan'et frir Ar zorz.

Styr els ens ansu ar fdr dr sr e douisning en

Det dr st).relsen som har ansvaret frjr att upprdtta en &rsredovisning
som ger en rdtMsande bild enligt 6rsredor-isningslagen och for den
interna kontroll som st)'relsen bedomer ir n6dvdndig frir att upprdtta
en Arsredovisning som inte innehAller vdsentliga felaktigheter, l'are
sig dessa beror piL oegentligheter eller p& fe1.

Reuisorns znsuar

Vflrt ansvar lr att uttala oss om irsredovisningen p& grundval av vAr
rer..ision. Vi har utfort revisionen enligt International Standards on
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder krdver att
vi friljer yrkesetiska krav samt planerar och utfor rer.isionen fcir att
uppni rimlig sdkerhet att irsredor-isningen inte innehiller vdsentliga
felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika Atgdrder inhimta
revisionsbevis om belopp och annan information i Arsredovisningen.
Revisorn vdljer vilka &tg:irder som ska utfriras, bland annat genom
att beddma riskerna fcir vdsentliga felaktigheter i Arsredovisningen,
vare sig dessa beror pi oegentligheter eller pi fel. Vid denna
riskbedrimning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som dr relevanta fcir hur stiftelsen upprhttar &rsredor'-isningen fcir att
ge en rdttvisande bild i ryfte att utforma gransknings6tgdrder som dr
dndamfllsenliga med hhns5n till omstdndighetema, men inte i q{te
att g6ra ett uttalande om efTektiviteten i stiftelsens interna kontroll.
En revision innefattar ocks6 en utr':irdering av dndam6lsenligheten i
de redovisningsprinciper som har anr'':ints och av rimligheten i
sb'relsens uppshattningar i redo'r'isningen, liksom en utvdrdering av
den <ivergripande presentationen i irsredor.isningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat lr tillrdckliga och
dndamilsenliga som grund ftir vira uttalanden.

Uttalanden

Enligt vfrr uppfattning har irsredovisningen upprdttats i enlighet
med irsredovisningslagen och ger en i alla l':isentliga avseenden
r:ittvisande bild av stiftelsens finansiella stillning per den 3r
december zorz och av dess finansiella resultat fcir 6ret enligt
fl rsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
forfattningar
Utciver v5r revision av irsredor,'isningen har vi dven utfrirt en revision
av stgelsens fdrvaitning frir Insamlingsstiftelsen Naturarvet frir flr
2012.

Styrelsens ansuar

Det lr st)'relsen som har ansvaret ftir ftin'altningen enligt
stift elselagen och stiftelseforordnandet.

Reuisorns znsulr
V5ft ansvar dr att med rimlig sdkerhet uttala oss om huruvida vi vid
r'dr granskning funnit att nAgon ledamot av st)'relsen handlat i strid
med stiftelselagen eller stiftelsefrirordnandet. Vi har utfrirt rer.isionen
enligt god rer''isionssed i Sverige.

Som underlag fcir v&rt uttalande om frirvaltningen har vi utriver v5r
rer''ision av Arsredor.isningen granskat vdsentliga beslut, itgdrder och
forhAllanden i stiftelsen fcir att kunna bedcima om nAgon
st1'relseledamot hr ersdttningsskfldig mot stiftelsen eller om det
finns skdl fdr entledigande. Vi har dr,en granskat om nigon
st)'relseledamot pA annat sdtt har handlat i strid med stiftelselagen,
stift elsefrirordnandet eller fl rsredor.isningslagen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhhmtat 6r tillrdckliga och
Sndamfllsenliga som grund frir v&rt uttalande.

Uttalande

Enligt v6r uppfattning har styrelseledamriterna har inte handlat i
strid med stiftelselagen, stiftelsefiirordnandet eller
fl rsredovisningslagen.

Stockholm den 14 juni zor3

dhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Auktoriserad rer,-isor


