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Ftirvaltn i ngsberdttelse

Allmint om verksamheten
Stiftelsen Helge Kjellins minne, med sdte i Karlstad, har tillkommit for att fdrvalta och fordela
de medel som bl a influtit genom forsdljning av en venetiansk marmorrelief som Helge Kjellin
inkopte 1 919.

Anknuten fdrvaltning tilliimpas innebarande att stiftelsens tillgAngar och forvaltningsresultat
redovisas hos Vdrmlands Museiforening org.nr 873201-0171, med sate i Karlstad. Vid Srets
utg6ng fcirdelas resultatet till stiftelsen i fdrhellande till dess andel av den ursprungliga
formogenheten.

Stiftelsen har till endamal
-att inventera och sata i stAnd professor Helge Kjellins arkiv hos Fdreningen fdr Vdrmlands-
litteratur i Karlstad, samt att uppretta arkivforteckning och halla det tillgiingligt for forskning
brlde i Karlstad och genom flarrlan
- att fremja andra kulturella/humanistiska insatser for Vdrmland i Helge Kjellins anda,
exempelvis genom utgivning av skrifter eller annan dokumentation inom vdrmltindsk historia,
konsthistoria eller personhistoria, utgivning av en varmlandsk bibliografi samt forskning inom
forn- och folklivskunskap eller byggnadskonst.

Under perioden 2017-2019 genomfors en total fdrnyelse av basutstallningen vid Varmlands
Museum. Avkastningen ur stiftelsen kommer under perioden att tas i ansprak for denna ide
delar som sammanfaller med stiftelsens iindamSl.

Frimjande av stiftelsens ilndamil
Av medel disponibla for utdelning ar 2017 har fdljande belopp bevljats

20 000
20 000

Avkastningen under 2017 tillsammans med saldo frSn tidigare ar ger ett underlag for
utdelning ar 2018 pa 22 547 kr.

Vasentliga handelser under rikenskapsiret
Det bed0ms inte ha intraffat nAgra v6sentliga hdndelser fdr stiftelsen under rakenskapsaret

Flerarsdversikt
2016-01-01

- 2016-12-31

2015-01-01
- 201112-31

2014-01-01
- 2014-12-31

H uvudintdkter
Arets resultat
Totalt eget kapital

20 674
'18 874

398 625

27 700
24 390

385 883

17 126
13 945

361 493

Huvudintekterna bestar av fdljande
- Aktieutdelningar
- Realisationsvinster

Vad betrdffar stiftelsens resultat och stiillning i ovrigt, hdnvisas till efterf6ljande resultat- och
balansrakningar med tillhorande bokslutskommentarer.

t(

Varmlands Museum,
- Frirnyelse av basutstdllning

2017-01-01
- 2017-12-31

18 787
13 868

399 751
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Belopp ikr
2017-01-01

Not - 2017-12-31

Sfffie/sens intdkter
Resultat frdn vdrdepapper och fordringar
som dr anldggningstillgAngar

Summa stiftelsens intikter

Sfilte/sens kostnader
Ovirga externa kostnader

Summa stiftelsens kostnader
F t5 rv a ltn i n g s res u ltat

Finansiella poster
Rearesultat frAn finansiella anldggningstillg6ngar
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

Resultat ftire skatt

Skatt pi Srets resultat

Arets resultat

19 103 18 787

19 103

-1 800

18 787

-2 823
-1 800 -2 823

17 303

1 571

15 964

-2 096

1 571 -2 096

18 874 13 868

18 874 13 868

18 874 13 868

Cr t(

2016-01-01
- 2016-12-31

1
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201 6-1 2-31

An liig g n i n gsti I I gin gar

Fi n ansiel la an I dgg ni ngsti I lgdn gar
Andra lAn gfristiga fordringar

Summa anldggningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

2 398 625

398 625

398 625

399 751

399 751

399 751

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid rdkenskapsArets borjan
Fordndringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid rdkenskapsirets slut

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid rdkenskaps6rets bdrjan
Overfort till och frin bundet eget kapital
Ldmnade bidrag
Arets resultat
Frift eget kapital vid rdkenskapsirets slut

Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

371 914
2 596

369 519
2 395

374 510

27 837
-2 596

-20 000
18 874

371 914

16 364
-2 395

13 868
24 115 27 837

398 625 399 751

398 625 399 751

t{

Belopp ikr Not 2017-12-31

TILLGANGAR

G
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokfdrings-
niimndens allmanna red BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag.

Arsredovisningen upprattas fOr forsta gangen i enlighet med BFNAR 2016:10 Arsredovisning
i mindre foretag vilket kan innebiira en bristande jamforbarhet mellan riikenskapsiret och
det narmast foregiende rdkenskapsSret.

Anknuten fcirvaltning tilldmpas innebarande att stiftelsens tillg6ngar och forvaltningsresultat
redovisas hos Vdrmlands Museiforening. Vid 6rets utgAng fdrdelas resultat till stiftelsen ifdr-
hallande till dess andel av den ursprungliga fOrmogenheten.

Eget kapital
1) Enligt stiftelsen stadgar skall 85 % av rdnta och utdelningar minskat med fdrvaltnings-
koslnader anvandas for att fremja stiftelsens tindam6l. Resterande del avsattes till varde-
sakringsfonden.
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldfors vid beslutstillfEillet.
Om utfdstelsen iir beroende av framtida avkastning bokfdrs anslagen iden takt villkoren
uppfylls.

Not 1 Resultat frin tivriga vardepapper och fordringar som ir anliiggningstillgangar
2017-01-01 2016-01-01

- 2017-12-31 - 2016-12-31

Utdelning pA aktier och andelar
Realisationsvinst pa aktier och andelar
Realisationsforlust pe aktier och andelar

Den under "Redovisningsprinciper" ndmnda fdrdelningen av fdrvaltningsresultat redovisat i

Vdrmlands Museifdrening inneber for 2017 att stiftelsen tillforts 3,6 % av det totala
f0rvaltn in gsresultatet.

Not 2 Andra lingfristiga fordringar
2017-12-31

399 7s1
18 874

-20 000
398 625

2016-12-31

399 751

Avser fordran pa Vermland Museifdrening som fOrvaltar stiftelsens tillg6ngar

'19 103
1 952
-9!1

20 674

18 787

-2 096
16 691

BokfOrt varde vid Arets bdrjan
Tillkommande fordringar
Reglerade fordringar
Bokftirt varde vid irets slut

t(

385 883
13 868
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Donations-
kapital
352 554

Vdrdesdk-
ringsfond

19 360

2596 1)

21 956
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Fritt eget
kapital
27 837

18 874
-20 000

-2 596

Not 3 Eget kapital

Vid 6rets borjan
Arets resultat
Beviljade anslag
Avsdttning till bundet eget kapital
. kapitalisering av lopande avkastning
Vid irets slut 352 554 24 115

1) Enligt stiftelsen stadgar skall 85 o/o av ranta och utdelningar minskat med forvaltnings-
kostnader anvdndas f6r att frdmja stiftelsens dindamil. Resterande del avsdttes till vdrde-
sdkringsfonden.

Not 4 Stdllda sikerheter och eventualfdrpliktelser
2017-12-31 2016-12-31

Stdllda sdkerheter
Eventualforpliktelser

Karlstad den 28

Marcus Persson
Auktoriserad revisor
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Auktoriserad revisor
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VIS ronsberafteSe
Till styrelsen i Stiftelsen Helge Kjellins Minne, org. nt 873201-6715

Rapport om arsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfdrt en revision av arsredovisningen fdr Stiftelsen Helge Kjellins Minne fdr ar 2017.

Enligt ver uppfattning har arsredovisningen upprettats i enlighet med ersredovisningslagen och ger en i alla vesentliga avseenden rettvisande
bild av stlflelsens flnansiella stellning per den 31 december 2017 och av dess flnansiella resultat fdr aret enligt arsredovisningslagen. Fdrvalt-
ningsberettelsen ar fdrenlig med arsredovisningens dvriga delar.

Grund for uttalanden
Vi har utfdrt revisionen enligt International Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vert ansvar enligt dessa standarder
beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende ifdrhallande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i ovrigt full
gjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionSbevis vi har inhamtat 5r tilkackliga och endamalsenliga som grund fdr vara uttalanden-

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvarct fdr att arsredovisningen uppratas
och att den ger en rattvisande bild enligt ersredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar aven f0r den interna kontroll som den beddmer er
nddvandig fdr att uppratta en arsredovisn,ng som inte inneheller
negra vasentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentlig-
heter eller pa fei.

Vid uppr5ttandet av arsredovisningen ansvarar styrelsen fdr bedOm-
ningen av stiftelsens fdrmega att fortsatta verksamheten. Den upply'
ser, ner se ar tillempligt, om fdrhallanden som kan paverka fdrmagan
att fortsatta verksamheten och att anvanda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tillampas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Vara mal ar att uppna en rimlig grad av sekerhet om huruvida ersre-
dovisningen som helhet inte innehrller nrgra vdsentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pe oegentligheter eller pa fel, och att lamna en
revisionsberattelse som innehaller vara uttalanden. Rimlig sakerhet
ar en hdg grad av sakerhet, men er ingen garanti fdr att en revision
som utfdrs enligt ISA och god revisionssed iSverige alltid kommer
att upptacka en vdsentlig felaktighet om en sadan finns. Felaktig-
heter kan uppsta pa grund av oegentligheter eller fel och anses vara
vesentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan fdrvdntas pa-
verka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i arsre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvender vi professionellt omdOme
och har en professionellt skeptisk installning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och beddmer vi riskerna fdr vesentliga felaktigheter i

arsredovisningen, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller
pa fel, utfo.mar och utfdr granskningsatgdrder bland annat uti-
fran dessa risker och inhamtar revisionsbevis som ar tillrdckliga
och andamrlsenliga f0r att utgdra en grund fdr vara uttalanden.
Risken for att inte upptacka en vdsentlig felaktighet till fdljd av
oegentligheter 5r hdgre an f6r en vasentlig felaktighet som be-
ror pa fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

maskopi, forfalskning, avsiktliga utelamnanden, felaktig inform-
ation eller esidosdttande av intern kontroll.

- 
skaffar vi oss en fdrstaelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse fdr var revision f6r att utforma gransk-
ningsatgarder som dr lempliga med hensyn till omstdndighet-
erna, men inte fdr att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra ftirfattningar

Uttalande
Utdver var revision av arsredovisningen har vi aven utfdrt en revision av styrelsens fdrvaltning fair Stiftelsen Helge Kjellins Minne er 2017

Enligt var uppfattning har nagon styrelseledamot inte handlat i skid med stiftelselagen, stiftelsefdrordnandet elbr alsredovisningslagen.

Grund for uttalande
Vi har utfdrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vart ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi er obero-
ende i f6rhallande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt fullgjort vart yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tilk5ckliga och dndamalsenliga som grund fdr vart uttalande.
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- 
utverderar vi lempligheten i de redovisningsprinciper som an-
vends och rimligheten i styre,sens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhdrande upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om lempligheten i att styrelsen anvander an-
tagandet om fortsatt drift vid upprattandet av arsredovisningen.
Vi drar ocksa en slutsats, med grund i de inhdmtade .evisions-
bevisen, om huruvida det finns nagon vasentlig osekerhetsfak-
tor som avser sedana handelser eller fdrhallanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens fdrmega att fortsatta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vasentlig
osakerhetsfaktor, maste vi i revisionsberattelsen festa uppmark-
samheten pa upplysningarna iersredovisningen om den va-
sentliga osakerhetsfaktorn eller, om sadana upplysningar ar
otillrackliga, modifiera uttalandet om arsredovisningen. Vara
slutsatse. baseras pa de revisionsbevis som inhdmtas fram till
datumet fdr revisionsberettelsen. Dock kan framtida handelser
eller fdrha,landen g6ra att en stiftelse inte lengre kan fortsdfta
verksamheten.

- 
utverderar vi den overgripande presentationen, strukturen och
innehallet i arsredovisningen, daribland upplysningarna, och om
arsredovisningen aterger de underliggande transaktionerna och
handelserna pa ett safi som ger en rettvisande bild.

Vi mrste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten f6r den. Vi maste ocksa in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, daribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.

C^
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Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret fdr fdrvaltningen enligt stiftelsela-
gen och stiftelsefdrordnandet.

Revisorns ansvar
Vert mal betratfande revisionen av fdrvaltningen, och dermed vart ut-
talande, dr att inhemta revisionsbevis fdr att med en rimlig glad av
sakerhet kunna bedOma om negon styrelseledamot i nagot vdsentligt
avseende:

- 
f6retagit negon etgerd eller gjort sig skyldig till nagon fdrsum-
melse som kan fdranleda ersettningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skelfdr entledigande, eller

- 
pe nagot annat satt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
f6rordnandet eller ersredovisningslagen.

Rimlig sakerhet da en hdg grad av sakerhet, men ingen galanti fdr att
en revision som utfdrs enligt god revisionssed iSverige alltid kommer

att upptecka atgerder eller fdrsummelser som kan fdranleda ersatt-
ningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvander
vi professionellt omdome och har en professionellt skeptisk instell-
ning under hela revisionen. Granskningen av fdrvaltningen grundar
sig framst pa revisionen av rekenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsetgarder som utfdrs baseras pa var professionella be-
ddmning med utgangspunkt i risk och vasentlighet. Det innebar att vi
fokuserar granskningen pa sadana atgarder, omraden och fdrhallan-
den som ar vasentliga fdr verksamheten och dar avsteg och ovedra-
delser skulle ha serskild betydelse fdr stiftelsens situation. Vj gar ige-
nom och prdvar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna ,tgdrder
och andra f0rhallanden som er relevanta fdr vart uttalande-

/z*{Ez
Marcus Persson

Auktoriserad revisor

Charlotta Eriksson

Auktoriserad revisor
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Karlstad den 4 maj 2018


