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S pa rban ksstiftelsernas Barn-och U n gdomsstiftelse
Org. Nr. 802424-7986

VERKSAMHETEN

Allmänt om verksamheten

Stiftelsen har till ändamål att - antingen direkt eller via etablerade hjälporganisationer eller

institutioner - lämna bidrag för

- utbildning av barn och ungdomar, som förlorat en eller båda föräldrarna eller som på annat

sätt drabbats av flodvågskatastrofen i Sydostasien i december 2004 eller av andra

traumatiska händelser och som vistats i eller eljest har anknytning till Sverige,

- vidareutbildning av lärare, läkare, psykologer och andra specialister, som i sin verksamhet

möter sådana barn och ungdomar, och/eller

- vetenskaplig forskning avseende vård- och omsorgsbehov hos sådana barn och ungdomar.

Främjande av ändamålet

Stiftelsen bildades 2OOS-04-21då Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsaktiebolag beslöt att inrätta en

stiftetse under benämningen "sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse". Stiftelsens säte är

iGöteborg.
Stiftelsen har under året beslutat bevilja totalt 2 462 5OO kr i bidrag för fullföljd av stiftelsens ändamå|.

Under àren 2005-2017 har stiftelsen totalt beviljat bidrag på drygt 37 miljoner kronor.

Vid årsskiftet2017-12-31var 1082 500 kr beviljade men ännu ej utbetalda.

Styrelsen har beslutat, att följande principer skall gälla för stiftelsens bidragsgivning:

- Bidrag lämnas från och med årskurs 1 i grundskolan och längst till och med den termin under vilken

eleven fyller 18 år.

- Den som skallfå bidrag av stiftelsen skall ha vistats i Sverige i minst ett år.

- Bidrag lämnas med 5 000 kr per läsår.

- Bidrag beviljas vid varje tillfälle för en period på längst två år'

RESULTAT OCH STALLNING

Fritt eget kapital
Udelade gåvor
Marknadsv värdepapper
Bokfört värde, värdepapper

2017

2736 447
2462500

10 396 332
3 825 693

2016

4 121 536
2402500

13 408 473
5792726

2015

4282606
5 020 000

14949 477
7 007 926

2014

5 844 630
5 110 000

19 801 729
I 802 946

2013

9 104 r48
4 100 000

22226 559
11 598 011

STYRELSENS FÖRSLAG TILL RESULTATDISPOSITION

Arets resultat
Disponibla medelvid årets början

Utdelade gåvor

2017

1 077 411
4 121 536

-2 462 500

2736 447

2

räknin balanseras
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Sparbanksstiftelsernas Barn-och Ungdomsstiftelse
Org. Nr.802424-7986

1

Sfrñe/sens intlákter
Utdelningar
Ränteintäkter
Övriga fi nansiella intäkter
Summa intälder

Sfifie/sens kostnader
Förva ltn ingskostnader
Ad min istrationskostnader
Övriga externa kostnader
Summa kostnader

Förualtníngsresultat

Eínaneìallq nacfar

Realisationsresultat
Nedskrivningar, finansiella anläggningstillgångar
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa fin ansiella poster

Resultat efter finansíella Poster

ÁRETS RESULTAT

328
0
0

698969
0
0

600

2

600 969

-83747
-44 063

-427 295
-555 105

45 864

1 031 736

-189
1 031 547

1 077 411

I 077 411

698 328

-105 s59
0

-365 621
-471 180

227 148

2014788

-506
2 014 282

2 241 430

3
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Sparbanksstiftelsernas Barn-och Ungdomsstiftelse
Org. Nr.802424-7986

1

TILLGANGAR
An läggningsti llgångar
F in an siell a anl ägg n i ng stilgà ng ar
Lån gfristiga värdepappersinnehav
Su m m a fin an siell a a nlíigg ning stillgängar

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfri stig a ford ri ng a r
Övriga fordringar
S u m m a ko rtfri stig a ford ri ng a r

Kassa och Bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

Su m ma omsättn i n g sti I I g ân g a r

SUMMA TILLGANGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat resultat
Arets resultat
Summa eget kapital

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Beviljade ej utbetalda bidrag
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
S u m m a kortfri stig a skulde r

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 3 825 693
3 825 693

3 825 693

28 552
28 552

28 579

3 854 272

1 659 036
1 077 411
2736 447

2 736 447

1 082 500
0
0

35 325
1 117 825

3 854 272

5792726
5 792 726

5 792726

0
26 009
26 009

16 107
16 107

42 116

5 834 842

1 880 106
2 241 430
4 121 536

4 121 536

1 632 500
0

12 000
68 805

1 713 305

5 834842

0
27
27
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Sparbanksstiftelsernas Barn-och Ungdomsstiftelse
Org. Nr.802424-7986

Belopp vid årets ingång
Arets resultat
Utdelat under året
Belopp vid årets utgång

4 121 536
I 077 411

-2 462500
2736 44
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Sparbanksstiftelsernas Barn-och Ungdomsstiftelse
Org. Nr.802424-7986

Arsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och för första året också enligt
Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:l Arsredovisning och koncernredovisning (K3).
Detta har dock inte väsentligt påverkat jämförbarheten med föregående år trots att företaget valt att
tillämpa 3kap. 5$ fjärde stycket ARL och inte räkna om jämförelsetalen.

Värdering av värdepapper
Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde
(marknadsvärde), dvs enligt lägsta värdets princip.

Långfristiga värdepappersinnehav värderas till anskaffningsvärde minskat med eventuell
nedskrivning.

Aktier och andelar som erhålls genom testamente eller gåva värderas tillverkligt värde (ofta
börsku rsen) vid gåvotillfället.

Fordringar
Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta.

Skatt
Stiftelsen är skattebefriad och redovisar således ingen skatt

Medelantalet anställda 1

1

I
1
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S pa rba n ksstifte Ise rnas Ba rn -oc h U n g d om sstiftelse
Org. Nr.802424-7986

I ngående anskaffningsvärde
Arets inköp
Arets försäljning
Utgående anskaffningsvärde

Bokfört värde
Marknadsvärde

5792726
0

-1 967 033
3 825 693

3 825 693
10 396 332

7 007 926
29706

-1 244 906
5792726

5792726
13 408 473

I /:. 1-

Göte Bernhardsson, Ordförande

sah-Pewud

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Bengt riserad revisor

Birgit

Lena Holm

Lv

I 3 -2018
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse, org.nr 8oz4z4-7986

Rapport om årsred ovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse för är zotT

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 3t december zotT och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens öwiga delar.

Grundfor uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt
ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Reuisorns ansuar. Vi är oberoende i förhållande till
stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansuzr
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 frir att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.

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 realistisl¡t alternativ till att
göra något av detta.

Reuisorns ensuer

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 på fel, 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. Felalitigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de
enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 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 på fel, 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 fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning,
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. r /

v
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. 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.

. utvärderarvi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar 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 osäkerhetsfal¡¡tor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till
betydande tvivel om stiftelsens fcirmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fásta uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfal¡torn 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 transali:tionerna och händelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten
fcir den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakftagelser 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
SparbanksstifteÌsernas Barn- och Ungdomsstiftelse för àr zot7.

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

Grundfir uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Reutsorns ansuar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i öwigt
fullglort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräcldiga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansuar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Reuisorns ansuar

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 sþldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningssþldighet
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller

. på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stifteÌseförordnandet eller årsredovisningslagen.

hög grad av sä men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
alltid kommer täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
mot stiftelsen.
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Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk instállning under hela revisionen. Granskningen av föwaltningen 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.

mars 2018
P aterhousecoopersAB

revlsor
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Sparbanksstiftelsernas Barn-och Ungdomsstiftelse
Org. Nr.802424-7986

Bilaga 1 - Värdepappersförteckning

A¡rtal Bokförtvärde Marknadsvärde

Svenska Aktier
lndustriv C
lnvestor A
SwedbankA

Sumrna Svenska Aktier

14 000
5 050

28 830

1 163976
6r'.2370

2 019 U7

2 835 000
1 855875
5705 457

3 825 693 l0 396 332
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