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Virmlandsfinska kulturstiftelsen
Org nr 874001-1989

Fcirvaltn i n gs berdttelse

Allment om verksamheten
Enligt Viirmlands ldns landstings forvaltningsutskotts tillstyrkan er medlen i denna stiftelse,
med sate i Karlstad, "avsedd att enligt bestammande av styrelsen for Varmlands Fornminnes-
och Museiforening eller av denna styrelse tillsatt sdrskild kommitt6 anvandas till framtida
etgarder for utforskande av finnkulturen iVarmland och publicering av forskningsresultat av
betydelse fdr belysandet av denna kultur".

Anknuten forvaltning tillampas inneberande att stifielsens tillgAngar och fdrvaltningsresultat
redovisas hos Vermlands Museiftirening org.nr 873201-0171, med sate i Karlstad. Vid erets
utgeng fordelas resultatet till stiftelsen i fdrhillande till dess andel av den ursprungliga
formdgenheten.

Framjande av stiftelsens !indamil
Av medel disponibla fcir utdelning ar 2017 har fdljande belopp beviljats

Varmlands Museum
- Fornyelse av basutstallning
Summa

Avkastningen under 2017 tillsammans med saldo frAn tidigare Ar ger ett underlag fdr

utdelning 61 2018 pA 86 668 kr.

Vesentliga hiindelser under riikenskapsiret
Det bedoms inte ha intraffat nagra vasentliga handelser fOr stiftelsen under rdkenskapsaret

Flerirstiversikt
2017-01-01

- 2017-12-31

2016-01-01

- 2016-12-31

2015-01-01

- 2015-12-31

2014-01-01

- 2014-12-31

H uvudintekter
Arets resultat
Totalt eget kapital

114 857
104 857

1 676 589

104 369
77 045

1 651 732

151 389
1 33 365

1 656 687

92 969
7s 700

1 590 322

Vad betraffar stiftelsens resultat och stallning i ovrigt, hanvisas till efterfoljande resultat- och

balansrekningar med tillhdrande noter.

(
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Under perioden 2017-2019 genomf0rs en total fdrnyelse av basutstdllningen vid V6rmlands
Museum. Avkastningen ur stiftelsen kommer under perioden att tas i ansprik for denna i de

delar som sammanfaller med stiftelsens iindamSl.

80 000
80 000

Huvudintakterna best5r av f<iljande:

- Aktieutdelningar
- Realisationsvinster
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Belopp i kr
2017-01-01

Not - 2017-12-31
2016-01-01

- 2016-12-31

Sfifte/sens intdkter
Utdelningar
Rdinteintdkter

Summa stiftelsens intdkter

Sfiftelsens kostnader
Ovriga externa kostnader

Summa stiftelsens kostnader

F i5 rv a ltn i n gs res u ltat

Finansiella poster
Rearesultat fr6n finansiella anldggningstillg6ngar

Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat fiSre skatt

Skatt pA Srets resultat

Arets resultat

106 130 104 369

106 130

-10 000

104 369

-15 684

96 130 -1 5 684

96 130

8 727

BB 685

-1 1 640

B 727 -11 640

104 857 77 045

104 857 77 045

104 857 77 045
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Belopp ikr Not 2017-12-31 2016-12-31

TILLGANGAR

An lli g g n i n gsti I I gin ga r

Fi n an siel la an ldggn i n gsti I lgdngar
And ra lAngfristiga fordringar

Summa anldggningstillgingar

SUMMA TILLGANGAR

2 1 676 589

1 676 589

1 676 589

1 651 732

1 651 732

1 651 732

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid rdkenskapsArets bdrjan
Fdrdndringar av bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid rdkenskapsirets slut

Fritt eget kapital

Fritt eget kapitalvid rdkenskapsArets borjan
Overfort till och frAn bundet eget kapital
Ldmnade bidrag
Arets resultat
Fritt eget kapital vid riikenskapsirets slut

Summa eget kapital

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

2

249 248
I 613

240 379
B 869

258 861

1 402 484
-9 613

-80 000
104 857

249 248

1 416 308
-8 869

-82 000
77 045

1 417 728 1 402 484

1 676 589 1 651 732

1 676 589 1 651 732

t/o
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Noter med redov:sn i n gsprinciper och bokslutskom mentarer
Belopp i kr om inget annat anges

Redovisningsprinciper
Arsredovisningen har upprdttats i enlighet med Arsredovisningslagen och Bokforings-
ndmndens allmdnna rid BFNAR 2016:10 Arsredovisning i mindre foretag.

Arsredovisningen upprdttas for forsta gAngen i enlighet med BFNAR 2016:10 Arsredovisning
i mindre fdretag vilket kan innebdra en bristande jdmforbarhet mellan rdkenskapsAret och
det ndrmast foreg6ende rdkenskapsAret.

Anknuten fdrvaltning tilldmpas innebdrande att stiftelsens tillgAngar och forvaltningsresultat
redovisas hos Vdrmlands Museiforening. Vid 6rets utgAng fdrdelas resultat till stiftelsen i for-
hAllande till dess andel av den ursprungliga form6genheten.

Eget kapital
Enligt styrelsens tolkning skall 90 %o av rdnta och utdelningar minskat med f6rvaltnings-
kostnader anvdndas for att frdmja stiftelsens dndamAl. Resterande del avsdttes till
vdrdesdkringsfonden.
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldfors vid beslutstillfdllet.
Om utfdistelsen iir beroende av framtida avkastning bokfors anslagen i den takt villkoren
uppfylls.

Not 1 Resultat frin 6vriga vdrdepapper och fordringar som ir anldggningstillgAngar
2017-01-01 2016-01-01

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

Utdelning pi aktier och andelar
Realisationsvinst pA aktier och andelar
Realisationsforlust pA aktier och andelar

104 369

114 857 92729

Den under "Redovisningsprinciper" ndmnda fordelningen av fdrvaltningsresultat redovisat i

Vdrmlands l/useiforening innebdr for 2017 att stiftelsen tillforts 20,0 o/o av det totala
forvaltningsresu ltatet.

Not 2 Andra Iingfristiga fordringar
2017-12-31 2016-12-31

106 130

10 841
-2114 -11 640

Bokfort vdrde vid Arets borjan
Tillkommande ford ringar
Reglerade fordringar
Bokfbrt vdrde vid Arets slut

1 651 732
104 857
-80 000

1 656 687
77 045

-82 000
1 676 589

Avser fordran pA Vdirmland Museiforening som forvaltar stiftelsens tillgAngar

t(

1 651 732



Vfi rm Iandsfi nska ku Itu rstiftelsen
Org nr 874001-1989

Donations-
kapital
34 967

Vtirdesiik-
ringsfond

214 281
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Fritt eget
kapital

1 402 484
104 857
-80 000

-9 613

Not 3 Eget kapital

Vid 6rets bdrjan
Arets resultat
Beviljade anslag
Avsdttning till bundet eget kapital
. kapitalisering av ldpande avkastning
Vid irets slut

I613 1)

34 967 223 894 1 417 728

1) Enligt styrelsens tolkning skall 90% av rdnta och utdelningar minskat med forvaltnings-
kostnader anvdndas for att frdmja stiftelsens dndamAl. Resterande del avsdttes till vdrde-
sdkringsfonden.

Not 4 Stillda sdkerheter och eventualf6rpliktelser
2017-1 2-31 201 6-12-31

Stdllda sdkerheter
Eventualforpliktelser

Karlstad den 28 mars 8
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VAr revisionsberdttelse har avgivits 2018- OS - O.l

Svetlana Pimonova-Lundh

Charlotta Eriksson
Auktoriserad revisor
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RevrstonsDerafieSe
Till styrelsen i Vdrmlandsfi nska kulturstiftelsen, org. nr 874001 -'1 989

Rapport om irsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfort en revision av 6rsredovisningen fOr Vdrmlandsfinska kulturstiftelsen 16r Ar 2017.

Enligt v6r uppfattning har 6rsredovisningen upprattats i enlighet med Arsredovisningslagen och ger en i alla viisentliga avseenden rdttvisande
bild av stiftelsens finansiella stdllning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat for Aret enligt 6rsredovisningslagen. F6rvalt-
ningsberattelsen ar f0renlig med Arsredovisningens ovriga delar.

Grund fdr uttalanden

Vi har utf6rt revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Virt ansvar enligt dessa standarder
beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi ar oberoende i fOrhAllande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i dvrigt full-
gjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhdmtat iir tillriickliga och dndamAlsenliga som grund f6r vira uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det ar styrelsen som har ansvaret for att Arsredovisningen upprattas
och att den ger en rattvisande bild enligt irsredovisningslagen. Sty-
relsen ansvarar aven f6r den interna kontroll som den beddmer Ar
nddviindig for att uppratta en Arsredovisning som inte inneh6ller
nigra viisentliga felaktigheter, vare sig dessa beror p6 oegentlig-
heter eller pA fel.

Vid upprdttandet av 6rsredovisningen ansvarar styrelsen for bed6m-
ningen av stiftelsens fdrmAga att fortstitta verksamheten. Den upply-
ser, nar sA dr tillAmpligt, om forhillanden som kan piverka fdrmigan
att fortsatta verksamheten och att anvenda antagandet om fortsatt
drift. Antagandet om fortsatt drift tilldmpas dock inte om beslut har
fattats om att aweckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Vira m6l dr att uppni en rimlig grad av sdkerhet om huruvida 6rsre-
dovisningen som helhet inte innehAller ndgra v6sentliga felaktigheter,
vare sig dessa beror pA oegentligheter eller pA fel, och att ldmna en
revisionsberdttelse som innehAller vAra uttalanden. Rimlig sdkerhet
dr en hog grad av sdkerhet, men dr ingen garanti for att en revision
som utfors enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer
att upptacka en visentlig felaktighet om en s6dan finns. Felaktig-
heter kan uppstA pA grund av oegentligheter ellerfel och anses vara
vasentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan forvantas pa-
verka de ekonomiska beslut som anvdndare fattar med grund i 6rsre-
dovisningen.

Som del av en revision enligt ISA anvdnder vi professionellt omdome
och har en professionellt skeptisk instdllning under hela revisionen.
Dessutom:

- 
identifierar och bed6mer vi riskerna fdr viisentliga felaktigheter i

6rsredovisningen, vare sig dessa beror pA oegentligheter eller
pA fel, utformar och utfor granskningsAtgiirder bland annat uti-
fr6n dessa risker och inhdmtar revisionsbevis som iir tillrdckliga
och dndamAlsenliga for att utgora en grund f6r vAra uttalanden.
Risken fdr att inte upptacka en vdsentlig felaktighet till foljd av
oegentligheter ar h6gre iin for en vdsentlig felaktighet som be-
ror pA fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i

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

- 
skaffar vi oss en fdrstSelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse for v6r revision for att utforma gransk-
nings6tgdrder som dr ldmpliga med hansyn till omstdndighet-
erna, men inte for att uttala oss om effektiviteten i den interna
kontrollen.

- 
utviirderar vi ldmpligheten i de redovisningsprinciper som an-
vdnds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhorande upplysningar.

- 
drar vi en slutsats om lAmpligheten i att styrelsen anvdnder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprdttandet av Arsredovisningen.
Vi drar ocksA en slutsats, med grund i de inhdmtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns nAgon vdsentlig osdkerhetsfak-
tor som avser sidana hdndelser eller forhAllanden som kan
leda till betydande tvivel om stiftelsens form6ga att fortsatta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en vdsentlig
osdkerhetsfaktor, maste vi i revisionsberattelsen festa uppmark-
samheten pA upplysningarna i Arsredovisningen om den vii-
sentliga osdkerhetsfaktorn eller, om s6dana upplysningar ar
otillrdckliga, modifiera uttalandet om 6rsredovisningen. V6ra
slutsatser baseras pA de revisionsbevis som inhamtas fram till
datumet f6r revisionsberattelsen. Dock kan framtida hdndelser
eller forhAllanden g6ra att en stiftelse inte ldngre kan fortsdtta
verksamheten.

- 
utvarderar vi den overgripande presentationen, strukturen och
innehAllet i Arsredovisningen, ddribland upplysningarna, och om
6rsredovisningen 6terger de underliggande transaktionerna och
hdndelserna pA ett sdtt som ger en rdttvisande bild.

Vi maste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade
omfattning och inriktning samt tidpunkten f6r den. Vi m6ste ocksA in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, ddribland de
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra fdrfattningar
Uttalande
Utdver v6r revision av Arsredovisningen har vi dven utfdrt en revision av styrelsens fdrvaltning for Vdrmlandsfinska kulturstiftelsen ir 2017,

Enligt vAr uppfattning har n6gon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelsefdrordnandet eller Srsredovisningslagen.

Grund fdr uttalande
Vi har utfort revisionen enligt god revisionssed i Sverige. VArt ansvar enligt denna beskrivs narmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi dr obero-
ende i fdrhillande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i Ovrigt fullgjort virt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhamtat ar tillrackliga och dndamdlsenliga som grund fOr v6rt uttalande.
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Styrelsens ansvar
Det dr styrelsen som har ansvaret fdr f6rvaltningen enligt stiftelsela-
gen och stiftelseforordnandet.

Revisorns ansvar
V6rt mAl betraffande revisionen av fdrvaltnlngen, och diirmed virt ut-
talande, ar att inhamta revisionsbevis f6r att med en rimlig grad av
sdkerhet kunna beddma om nigon styrelseledamot i nAgot vdsentligt
avseende:

- 
foretagit n6gon itgiird eller gjort sig skyldig till nAgon forsum-
melse som kan fdranleda ersdttningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skdl f6r entledigande, eller

- 
pi n6got annat satt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
forordnandet eller arsredovisningslagen.

Rimlig sdkerhet ar en h6g grad av sekerhet, men ingen garanti fdr att
en revision som utfors enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer

att upptacka atgdrder eller fdrsummelser som kan fdranleda ersdtt-
ningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvdnder
vi professionellt omddme och har en professionellt skeptisk instdll-
ning under hela revisionen. Granskningen av f6rvaltningen grundar
sig frdmst p6 revisionen av r6kenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsatgdrder som utfOrs baseras pa var professionella be-
ddmning med utgangspunkt i risk och visentlighet. Det innebar att vi
fokuserar granskningen p6 s6dana dtgiirder, omriden och f6rhallan-
den som ar vasentliga f6r verksamheten och dar avsteg och overtra-
delser skulle ha stirskild betydelse f6r stiftelsens situation. Vi gAr ige-
nom och provar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna atgdrder
och andra f6rhAllanden som dr relevanta fdr vArt uttalande.

Karlstad den 4 maj 2018

Marcus Persson

Auktoriserad revisor
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Charlotta Eriksson

Auktoriserad revisor
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