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Förvaltningsberättelse 

Allmänt om verksamheten 
Enligt Värmlands läns landstings förvaltningsutskotts tillstyrkan är medlen i denna stiftelse, 
med säte i Karlstad, "avsedd att enligt bestämmande av styrelsen för Värmlands Fornminnes-
och Museiförening eller av denna styrelse tillsatt särskild kommitté användas till framtida 
åtgärder för utforskande av finnkulturen i Värmland och publicering av forskningsresultat av 
betydelse för belysandet av denna kultur". 

Anknuten förvaltning tillämpas innebärande att stiftelsens tillgångar och förvaltningsresultat 
redovisas hos Värmlands Museiförening org.nr  873201-0171, med säte i Karlstad. Vid årets 
utgång fördelas resultatet till stiftelsen i förhållande till dess andel av den ursprungliga 
förmögenheten. 

Under perioden 2017-2019 genomfördes en förnyelse av basutställningen vid Värmlands 
Museum. Avkastningen ur stiftelsen har under perioden tagits i anspråk för förnyelsen 
i de delar som sammanfaller med stiftelsens ändamål. 

Främjande av stiftelsens ändamål 
Av medel disponibla för utdelning år 2019 har följande belopp beviljats: 

Värmlands Museum 
- Förnyelse av basutställning 

Summa 
96 000 
96 000 

Avkastningen under 2019 tillsammans med saldo från tidigare år ger ett underlag för 
utdelning år 2020 på 108 714 kr (f å 96 272 kr). 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Det bedöms inte ha inträffat några väsentliga händelser för stiftelsen under räkenskapsåret. 

Flerårsöversikt 
2019-01-01 2018-01-01 2017-01-01 2016-01-01 

-2019-12-31 -2018-12-31 -2017-12-31 -2016-12-31 

Huvudintäkter 130 491 117 227 106 130 104 369 
Årets resultat 123 394 106 926 104 857 77 045 
Totalt eget kapital 1 724 909 1 697 515 1 676 589 1 651 732 

Huvudintäkterna består av följande: 
- Aktieutdelningar 

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar med tillhörande noter. 
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Resultaträkning 

Belopp i kr Not 

2019-01-01 
-2019-12-31 

2018-01-01 
-2018-12-31 

Stiftelsens intäkter 
Utdelningar 1 130 491 117 227 
Summa stiftelsens intäkter 130 491 117 227 

Stiftelsens kostnader 
Övriga externa kostnader -10000 -11000 
Summa stiftelsens kostnader 120 491 106 227 
Förvaltningsresultat 120 491 106 227 

Finansiella poster 
Rearesultat från finansiella anläggningstillgångar 1 2 903 699 
Summa finansiella poster 2 903 699 
Resultat efter finansiella poster 123 394 106 926 

Resultat före skatt 123 394 106 926 

Skatt på årets resultat 

Årets resultat 123 394 106 926 
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Balansräkning 
Belopp i kr Not 2019-12-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga fordringar 2 1 724 909 1 697 515 

Summa anläggningstillgångar 1 724 909 1 697 515 

SUMMA TILLGÅNGAR 1 724 909 1 697 515 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 3 

Bundet eget kapital 

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 269 484 258 861 
Förändringar av bundet eget kapital 12 049 10 623 
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut 281 533 269 484 

Fritt eget kapital 

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 1 428 031 1 417 728 
Överfört till och från bundet eget kapital -12 049 -10 623 
Lämnade bidrag -96 000 -86 000 
Årets resultat 123 394 106 926 
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut 1 443 376 1 428 031 

Summa eget kapital 1 724 909 1 697 515 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 724 909 1 697 515 
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Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 
Belopp i kr om inget annat anges 

Redovisningsprinciper 
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokförings- 
nämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. 

Anknuten förvaltning tillämpas innebärande att stiftelsens tillgångar och förvaltningsresultat 
redovisas hos Värmlands Museiförening. Vid årets utgång fördelas resultat till stiftelsen i för-
hållande till dess andel av den ursprungliga förmögenheten. 

Eget kapital 
Enligt styrelsens tolkning skall 90 % av ränta och utdelningar minskat med förvaltnings- 
kostnader användas för att främja stiftelsens ändamål. Resterande del avsättes till 
värdesäkringsfonden. 
Beviljade anslag redovisas direkt mot eget kapital. Anslagen skuldförs vid beslutstillfället. 
Om utfästelsen är beroende av framtida avkastning bokförs anslagen i den takt villkoren 
uppfylls. 

Not 1 Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 
2019-01-01 

- 2019-12-31 
2018-01-01 

- 2018-12-31 

Utdelning på aktier och andelar 130 491 117 227 
Realisationsvinst på aktier och andelar 38 089 22 736 
Realisationsförlust på aktier och andelar -35 186 -22 037 

133 394 117 926 

Den under "Redovisningsprinciper" nämnda fördelningen av förvaltningsresultat redovisat i 
Värmlands Museiförening innebär för 2019 att stiftelsen tillförts 20,0 % av det totala 
förvaltningsresultatet. 

Not 2 Andra långfristiga fordringar 
2019-12-31 2018-12-31 

Bokfört värde vid årets början 1 697 515 1 676 589 
Tillkommande fordringar 123 394 106 926 
Reglerade fordringar -96 000 -86 000 
Bokfört värde vid årets slut 1 724 909 1 697 515 

Avser fordran på Värmland Museiförening som förvaltar stiftelsens tillgångar. 
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Not 3 Eget kapital 

Donations- 
kapital 

Värdesäk- 
ringsfond 

Fritt eget 
kapital 

Vid årets början 34 967 234 517 1 428 031 
Årets resultat 123 394 
Beviljade anslag -96 000 
Avsättning till bundet eget kapital 
• kapitalisering av löpande avkastning 12 049 1) -12049 
Vid årets slut 34 967 246 566 1 443 376 

1) Enligt styrelsens tolkning skall 90% av ränta och utdelningar minskat med förvaltnings-
kostnader användas för att främja stiftelsens ändamål. Resterande del avsättes till värde-
säkringsfonden. 

Not 4 Ställda säkerheter och eventualförpliktelser 
2019-12-31 2018-12-31 

Ställda säkerheter 
Eventualförpliktelser 

Karlstad den 5 februari 2020 
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Rapport om årsredovisningen 

Uttalande 

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Värmlandsfinska kulturstiftelsen för år 2019. 

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 2019 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvalt-
ningsberättelsen 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 full-
gjort 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. Sty-
relsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är 
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-
heter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedöm-
ningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upply-
ser, 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 beslut har 
fattats om att avveckla verksamheten. 

Revisorns ansvar 
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsre-
dovisningen 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 säker-
het är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revis-
ion som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kom-
mer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felak-
tigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och an-
ses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan för-
väntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med 
grund i årsredovisningen. 

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 ut-
ifrån 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 be-
ror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande 
i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig inform-
ation eller åsidosättande av intern kontroll. 

skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna kon-
troll som har betydelse för vår revision för att utforma gransk-
ningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständighet-
erna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna 
kontrollen. 

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som an- 
vänds och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovis-
ningen och tillhörande upplysningar. 

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder an-
tagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. 
Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfak-
tor 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 vii revisionsberättelsen fästa uppmärk-
samheten på upplysningarna i årsredovisningen om den vä-
sentliga 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 in-
formera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifie-
rat. 
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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 Värmlandsfinska kulturstiftelsen år 2019. 

Enligt vår uppfattning har någon styrelseledamot inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är obero-
ende 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 stiftelsela- 
gen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt ut-
talande, 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 försum-
melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen el-
ler om det finns skäl för entledigande, eller 

— på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-
förordnandet 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 ersätt-
ningsskyldighet mot stiftelsen. 

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder 
vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar 
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella be-
dömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållan-
den som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträ-
delser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går ige-
nom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder 
och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande. 

Karlstad den 28 april 2020 

#0.0.9m\or $211 
Marcus Persson Charlotta Eriksson 

Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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