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Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade 
stiftelser 

Arbetsutskottets beslut 

Ärendet bereds vidare. 

Sammanfattning 
Årsredovisningar 2014 för av Österåkers kommun förvaltade stiftelser. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienheten bereder ärendet. 

Förslag till beslut 
Michaela Fletcher (M) yrkar att ärendet bereds vidare. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletchers (M) yrkande och 
finner att så är fallet. 

Expedieras 
- Ekonomichef 
- Redovisningsenheten 
- Kansliet 

Justerandes signaturer ' >- Utdragsbestyrkande 



JL" Q Tjänsteutlåtande 1(1) 

Österåker 
Ekonomienheten 2015-06-01 Dnr KS 2015/0225-042 
Marie Jansson 

Till Kommunfullmäktige 

Årsredovisningar samt revisionsberättelser avseende av 
Österåkers kommun förvaltade stiftelser 

Beslutsförslag 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

1. Årsredovisningar för fonder och stiftelser år 2014, godkänns. 
2. Notera samtliga föreliggande revisionsberättelser till protokollet. 
3. Med åberopande av revisorernas uttalanden notera att förvaltaren, i 

samtliga stiftelser, inte har handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Bakgrund 
Österåkers kommun förvaltar sex stiftelser; Syskonen August och Viktoria 
Johanssons fond, Östra llyds magasinfond, Alma Karlssons fond, Social samfond, 
Österåkers skolors samfond och Ljusterö skolors elevers fond. 

Stiftelsernas tillgångar är placerade i räntefonder. Inga utdelningar har skett under 
året. 

I bokslutet för 2014 har kommunen tagit ut en förvaltningsavgift motsvarande 
1 200 kr för Syskonen Johanssons fond. Övriga fonder har erhållit en avgift om 
800 kr. 

Bilaga 1 - Samtliga stiftelsers revisionsberättelser. 
Bilaga 2 - Förvaltade stiftelsers egna kapital och möjlighet till utdelning 

Jan-Olof Friman 
Kommundirektör 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 



Ekonomienheten 
Marie Jansson 

Bilaga 2 
1(2) 

2015-06-01 

Förvaltade stiftelsers egna kapital och möjlighet till utdelning 

Stiftelsens namn 
Ingående balans 
2014-01-01 Intäkter*) Kostnader**) 

Utgående 
balans 201412-
31 

Syskonen August och Viktoria 1 764 817 0 4 403 1 760 414 
Johanssons fond 
Östra Ryds Magasinfond 47 526 0 4 500 43 027 

Alma Karlssons fond 84 686 0 4 448 80 238 

Social samfond 107 740 0 4416 103 324 

Österåkers skolors samfond 21 398 0 4 533 16 865 

Ljusterö skolors elevers fond 51 000 0 4 495 46 504 

Summa 2 077 167 0 26 794 2 050 373 

Intäkter* 
Avkastning på kapital: 0 kr 

Kostnader** 
Utdelningar: 0 kr 
Förvaltningsavgifter: 26 794 kr 

cP 

$ 
^s-

fe 



Ekonomienheten 
Marie Jansson 

Bilaga 2 
2(2) 

2015-06-01 

Stiftelsens namn 
Summa att utdela 

2014 Utdelat 2014 Avkastning 2014 Årets resultat * Kapitalisering 

Fritt eget 
kapital 
2014 ** 

Beslutande 
nämnd 

Syskonen August och Viktoria -8 198 0 0 -4 403 0 -12 601 VON 
Johanssons fond 
Östra Ryds Magasinfond 2 366 0 0 -4 500 0 -2 134 SN 

Alma Karlssons fond 8 573 0 0 -4 448 0 4 125 VON 

Social samfond 565 0 0 -4416 0 -3 851 SN 

Österåkers skolors samfond 687 0 0 -4 533 0 -3 846 KUN 

Ljusterö skolors elevers fond 6 161 0 0 -4 495 0 1 666 KUN 

Summa 10 154 0 0 -26 794 0 

* Årets resultat innebär avkastning 2014 minus kostnader 
** Fritt eget kapital består av beloppet ingående balans + årets resultat. 

Anm. 
Utdelningen är begränsat av fritt eget kapital 

% 
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Stiftelsen: Sociala samfonden 
Organisationsnummer: 802403-4111 

Årsredovisning för år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I stadgarna för stiftelse Sociala samfonden framgår att den årliga 
avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får användas till 
behövande inom kommunen. Vård- och omsorgsnämnden (VON) är 
beslutsfattande. 

Ingen utdelning har skett under året. 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Sociala samfonden 

Org.nr: 802403-4111 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,00 2,20 

Summa intäkter 0,00 2,20 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 415,87 947,98 

Summa kostnader 4 415,87 947,98 

Förvaltningsresultat -4 415,87 -945,78 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 448,67 

Årets resultat -4 415,87 -497,11 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Sociala samfonden 

Org.nr: 802403-4111 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 108 685,68 108 685,68 

Summa anläggningstillgångar 108 685,68 108 685,68 
Övriga fordringar 68,00 68,00 
Kassa och bank 2,20 2,20 
Summa omsättningstillgångar 70,20 70,20 
Summa tillgångar 108 755,88 108 755,88 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet kapital 107 174,98 107 174,98 
Fritt eget kapital -3 850,95 564,92 
Summa eget kapital 2 103 324,03 107 739,90 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 431,85 868,00 
Skatteskuld 0,00 147,98 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 
Summa kortfristiga skulder 5 431,85 1 015,98 

Summa eget kapital och skulder 108 755,88 108 755,88 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 108 685,68 116 837,01 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -8 151,33 
Utgående restvärde 108 685,68 108 685,68 
Utgående marknadsvärde 121 922,12 114 304,89 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 107 174,98 564,92 
Redovisat resultat -4 415,87 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 107 174,98 -3 850,95 

Summa Eget kapital 103 324,03 



Stiftelsen: Sociala Samfonden 
Organisationsnummer: 802403-4111 

Österåker 2015-04-27 

Michaela Fletcher S^örfian 
Kommunstyrelsens ordförande 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Min revisionsberättelse aV \ från standardutformningen och har 
lämnats 2015-05'oL Ö 

Birgitta Halling 
Förtroendevald revisor, 

/ 
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Revisionsberättelse 

Till förvaltaren för Stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfond 

Orgnr 802403-4111 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Österåkers kommuns sociala samfond för år 2014. Det är förvaltaren som har 
ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen 
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om 
årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

•n och balansräkningen redovisar stiftelsen ett 
negativt fritt eget kapital. 

Österåker 2015-0'S'oiO, / 

Birgitta Halling 
Förtroendevald revisor 
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Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 
Organisationsnummer: 802403-4103 

Årsredovisning för år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I stadgarna för stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons 
fond framgår att den årliga avkastningen, sedan minst en tiondel 
tillförts kapitalet, får användas för åldringsvård inom förutvarande 
Ljusterö kommun. Vård- och omsorgsnämnden (VON) är 
beslutsfattande. 

Ingen utdelning har skett under året 
& 
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BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 

Org.nr: 802403-4103 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,06 39,22 

Summa intäkter 0,06 39,22 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 

Summa kostnader 

Förvaltningsresultat 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 

Årets resultat 

4 402,99 3 642,78 

4 402,99 3 642,78 

-4 402,93 -3 603,56 

0,00 9 230,02 

-4 402,93 5 626,46 
£ 
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BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 

Org.nr: 802403-4103 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Anläggningstillgångar 
Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 1 768 420,53 1 768 420,53 

Summa anläggningstillgångar 
Övriga fordringar 
Kassa och bank 
Summa omsättningstillgångar 
Summa tillgångar 
Eget kapital och skulder 

1 768 420,53 
0,00 

39,28 
39,28 

1 768 459,81 

1 768 420,53 
1 297,00 

39,22 
1 336,22 

1 769 756,75 

Eget kapital 
Bundet kapital 
Fritt eget kapital 
Summa eget kapital 2 

1 773 015,08 
-12 601,04 

1 760 414,04 

1 773 015,08 
-8 198,11 

1 764 816,97 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 
Skatteskuld 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 
Summa kortfristiga skulder 

8 045,77 
0,00 
0,00 

8 045,77 

2 497,00 
2 442,78 

0,00 
4 939,78 

Summa eget kapital och skulder 1 768 459,81 1 769 756,75 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
$ 
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BOKSLUT 2014 

Stiftelsen Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 

Org.nr: 802403-4103 

Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 
marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 
Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 2014 2013 

Ingående anskaffningsvärde 1 768 420,53 1 911 590,51 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttringar 0,00 -143 169,98 
Utgående restvärde 1 768 420,53 1 768 420,53 
Utgående marknadsvärde 2 001 506,09 1 876 459,73 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 1 773 015,08 -8 198,11 
Redovisat resultat -4 402,93 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 1 773 015,08 -12 601,04 

Summa Eget kapital 1 760 414,04 

£ 
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Stiftelsen Syskonen August och Viktoria Johanssons fond 

Organisationsnummer: 802403-4103 

Österåker 2015-04-27 

:JCÖSZL 
Michaela Fletcher §j&fnan 
Kommunstyrelsens ordförande 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Vår revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har 
lämnats 2015-0-5"-/ 2 . 

y 
7L. yr: CL 

Ella Bladh 
Auktoriserad revisor 

JayWinberg 
Förtroendevald revisor 
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Revisionsberättelse 
Till föl-valtaren i Stiftelsen Syskonen Johanssons fond, org.nr 802403-4103 

Rapport om årsredovisningen 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Syskonen 
Johanssons fond för år 2014. 

Förvaltarens ansvar för årsredovisningen 
Det är förvaltaren som har ansvaret för att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte 
innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår 
revision. Granskningen har utförts enligt god revisionssed. För den 
auktoriserade revisorn innebär detta att denna utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer 
yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå 
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. 
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom 
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna 
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att 
ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte 
att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. 
En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i 
de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
förvaltarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering 
av den övergripande presentationen i årsredovisningen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. 

Uttalanden 
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 2014 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av förvaltarens förvaltning för Stiftelsen Syskonen Johanssons fond 
för år 2014. 

Förvaltarens ansvar 
Det är förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet. 

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är 
ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för 
entledigande. Vi har även granskat om förvaltaren på annat sätt har 
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. 

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

Anmärkning 
Som framgår av årsredovisningen och balansräkningen redovisar 
stiftelsen ett negativt fritt eget kapital. 

Österåker 2015-05-12 

Jai/Winberg 
Förtroendevald revisor 

M1 
Ella Bladh 
Auktoriserad revisor 
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Stiftelsen: Östra Ryds Magasinfond 
Organisationsnummer: 802403-4095 

Årsredovisning för år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

Urkund saknas för stiftelsen Östra Ryds Magasinfond. Beslut om 
utdelning från stiftelsen tas av Vård- och omsorgsnämnden i samband 
med utdelning ur stiftelsen sociala samfonden. Tillämpning sker i 
enlighet med sociala samfonden. 

Ingen utdelning har skett under året 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Östra Ryds magasinfond 

Org.nr: 802403-4095 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,00 0,05 

Summa intäkter 0,00 0,05 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 499,68 864,17 

Summa kostnader 4 499,68 864,17 

Förvaltningsresultat -4 499,68 -864,12 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 125,21 

Årets resultat -4 499,68 -738,91 

.3 (5 ) 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Östra Ryds magasinfond 

Org.nr: 802403-4095 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 48 390,39 48 390,39 

Summa anläggningstillgångar 48 390,39 48 390,39 
Övriga fordringar 1,00 0,05 
Kassa och bank 0,05 
Summa omsättningstillgångar 1,05 0,05 
Summa tillgångar 48 391,44 48 390,44 

Eget kapital och skulder 
* 

Eget kapital 
Bundet kapital 
Fritt eget kapital 
Summa eget kapital 2 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 364,85 800,00 
Skatteskuld 0,00 64,17 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 0,00 0,00 
Summa kortfristiga skulder 5 364,85 864,17 

Summa eget kapital och skulder 48 391,44 48 390,44 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

45 160,21 45 160,21 
-2 133,62 2 366,06 
43 026,59 47 526,27 
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Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Långfristiga värdepappersinnehav 

Not 1 Ingående anskaffningsvärde 48 390,39 50 665,18 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -2 274,79 
Utgående restvärde 48 390,39 48 390,39 
Utgående marknadsvärde 54 283,67 50 892,24 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 45 160,21 2 366,06 
Redovisat resultat -4 499,68 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 45 160,21 -2 133,62 

Summa Eget kapital 43 026,59 

1(5) 



Stiftelsen: Östra ryds magasinfond 
Organisationsnummer: 802403-4095 

Österåker 2015-04-27 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har 
lämnats 2015- 0 5-1*1 
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Ann-Katrin Flodén 
Förtroendevald revisor 

Michaela Fletcher 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Revisionsberättelse 

Till förvaltaren för Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond 

Org nr 802403-4095 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Östra Ryds Magasinfond för år 2014. Det är förvaltaren som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen och balansräkningen redovisar stiftelsen ett 
negativt fritt eget kapital. 

Österåker 2015- 0 $ -1 

Ann-Katrin Flodén 
Förtroendevald revisor 
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Stiftelsen: Österåkers skolors samfond 
Organisationsnummer: 802403-4129 

Årsredovisning for år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I stadgarna för Stiftelsen Österåkers skolors samfond framgår att den 
årliga avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, får 
användas för avskedsgåva till elever i årskurs nio. 

Ingen utdelning har skett under året 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Österåkers skolors samfond 

Org.nr: 802403-4129 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,00 0,33 

Summa intäkter 0,00 0,33 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 532,81 831,04 

Summa kostnader 4 532,81 831,04 

Förvaltningsresultat -4 532,81 -830,71 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 125,21 

Årets resultat -4 532,81 -705,50 

2(o) 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Österåkers skolors samfond 

Org.nr: 802403-4129 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 22 228,88 22 228,88 

Summa anläggningstillgångar 22 228,88 22 228,88 
Kassa och bank 0,33 0,33 
Summa omsättningstillgångar 0,33 0,33 
Summa tillgångar 22 229,21 22 229,21 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet kapital 20 711,17 20 711,17 
Fritt eget kapital -3 845,80 687,01 
Summa eget kapital 2 16 865,37 21 398,18 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 363,85 800,00 
Skatteskuld 0,00 31,04 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 
Summa kortfristiga skulder 5 363,85 831,04 

Summa eget kapital och skulder 22 229,21 22 229,21 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 



Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 22 228,88 24 503,67 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -2 274,79 
Utgående restvärde 22 228,88 22 228,88 
Utgående marknadsvärde 24 936,05 23 378,14 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 20 711,17 687,01 
Redovisat resultat -4 532,81 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 20 711,17 -3 845,80 

Summa Eget kapital 16 865,37 



Stiftelsen: Österåkers skolors samfond 
Organisationsnummer: 802403-4129 

Österåker 2015-04-27 

..Q 
Michaela Fletcher Spfnan Katarina Leinar 
Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichef 

Min revisionsberättelse avviker från standardutformningen och har 
lämnats 2015- 06~1c) 

Sylvester Johnson 
Förtroendevald revisor 
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Revisionsberättelse 

Till förvaltaren för Stiftelsen Österåkers skolors samfond 

Orgnr 802403-4129 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Österåkers skolors samfond för år 2014. Det är förvaltaren som har ansvaret för 
räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid 
upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och 
förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Som framgår av förvaltningsberättelsen och balansräkningen redovisar stiftelsen ett 
negativt fritt eget kapital. 

Österåker 2015 - O 6' -11 

Förtroendevald revisor 



Stiftelsen: Ljusterö skolors samfond 
Organisationsnummer: 802403-4137 

Årsredovisning för år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I stadgarna för Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö 
skolors elever framgår att den årliga avkastningen, sedan minst en 
tiondel tillförts kapitalet, får användas till förmån för Ljusterö skolors 
elevers företrädesvis för: 

- belöning eller uppmuntran åt elev, som visar god kamratanda eller 
berömvärt flit 
belöning till elev, som ägnat arbete åt teater eller musik eller annan 
kulturell verksamhet vid skolan eller åt gymnastik eller idrott 

- studiebesök, skolresa, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, 
idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål 

- förvärv av material eller andra saker 

Ingen utdelning har skett under året 

/ 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Ljusterö skolors samfond 

Org.nr: 802403-4137 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,16 0,05 

Summa intäkter 0,16 0,05 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 495,33 868,57 

Summa kostnader 4 495,33 868,57 

Förvaltningsresultat -4 495,17 -868,52 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 125,21 

Årets resultat -4 495,17 -743,31 

/ 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Ljusterö skolors samfond 

Org.nr: 802403-4137 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 51 868,06 51 868,06 

Summa anläggningstillgångar 51 868,06 51 868,06 
Övriga fordringar 0,00 931,00 
Kassa och bank 0,16 0,05 
Summa omsättningstillgångar 0,16 931,05 
Summa tillgångar 51 868,22 52 799,11 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet kapital 
Fritt eget kapital 
Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 363,85 1 731,00 
Skatteskuld 0,00 68,57 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 
Summa kortfristiga skulder 5 363,85 1 799,57 

Summa eget kapital och skulder 51 868,22 52 799,11 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

44 838,68 44 838,68 
1 665,69 6 160,86 

2 46 504,37 50 999,54 

3( if) 



Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 

justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 51 868,06 54 142,85 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -2 274,79 
Utgående restvärde 51 868,06 51 868,06 
Utgående marknadsvärde 58 184,89 54 549,72 

Not 2 Eget kapital Bundet eget Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 44 838,68 6 160,86 
Redovisat resultat -4 495,17 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 44 838,68 1 665,69 

Summa Eget kapital 46 504,37 



Stiftelsen: Ljusterö skolors samfond 
Organisationsnummer: 802403-4137 

Österåker 2015-04-27 

Michaela Fletcher §jörrtan Katarina Leinar 
Kommunstyrelsens ordförande Ekonomichef 

Min revisionsberättelse har lämnats 2015- 0'^ "lc1 

Ann-Katrin Flodén 
Förtroendevald revisor 
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Revisionsberättelse 

Till förvaltaren for Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors 
elever 

Org nr 802403-4137 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Österåkers kommuns samfond för Ljusterö skolors elever för år 2014. Det är 
förvaltaren som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att 
årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att 
uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Österåker 2015- C:s ' i c\ 

Ann-Katrin Flodén 
Förtroendevald revisor 



Til «v 

Stiftelsen: Alma Karlssons fond 
Organisationsnummer: 802403-4152 

Årsredovisning för år 2014 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅR 2014 

I testamentet för Stiftelsen Alma Karlssons fond framgår att den årliga 
avkastningen, sedan minst en tiondel tillförts kapitalet, skall användas 
för Österåkers ålderdomshem för att bereda pensionärernas trevnad och 
glädje. Österåkers ålderdomshem benämns numer servicehuset 
Solhälla. 

Ingen utdelning har skett under året 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Alma Karlssons fond 

Org.nr: 802403-4152 

Resultaträkning 

Stiftelsens intäkter Not 2014 2013 

Räntor och ränteutdelning 0,00 1,73 

Summa intäkter 0,00 1,73 

Stiftelsens kostnader 

Förvaltningskostnader 4 447,51 916,34 
Övriga kostnader 0,00 0,00 

Summa kostnader 4 447,51 916,34 

Förvaltningsresultat -4 447,51 -914,61 

Realisationsvinst, ej utdelningsbar 0,00 344,33 

Årets resultat -4 447,51 -570,28 



BOKSLUT 2014 

Stiftelsen: Alma Karlssons fond 

Org.nr: 802403-4152 

Balansräkning 

Tillgångar Not 2014 2013 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 1 85 600,35 85 600,35 

Summa anläggningstillgångar 85 600,35 85 600,35 
Övriga fordringar 1,00 1,00 
Kassa och bank 1,73 1,73 
Summa omsättningstillgångar 2,73 2,73 
Summa tillgångar 85 603,08 85 603,08 

Eget kapital och skulder 

Eget kapital 
Bundet kapital 76 113,16 76 113,16 
Fritt eget kapital 4 125,07 8 572,58 
Summa eget kapital 2 80 238,23 84 685,74 

Kortfristiga skulder 
Kortfristiga skulder 5 364,85 801,00 
Skatteskuld 0,00 116,34 
Beviljade, ej utbetalda utdelningar 0,00 0,00 
Summa kortfristiga skulder 5 364,85 917,34 

Summa eget kapital och skulder 85 603,08 85 603,08 

Ställda panter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 

3(5 



Noter 
Redovisnings- och värderingsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens 
allmänna råd. 

Finansiella anläggningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och 

marknadsvärde. 

Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapital. 

Bundet eget kapital utgörs av ursprungligt donationskapital, ackumulerad kapitalisering, 
ackumulerade realistationsresultat och eventuella nedskrivningar / återföring av 
nedskrivningar som ej är tillgängligt för utdelning. 

Fritt eget kapital (disponibla medel) utgörs av balanserade medel och årets resultat 
justerat för omföringar till / från bundet eget kapital. 

2014 2013 
Not 1 Långfristiga värdepappersinnehav 

Ingående anskaffningsvärde 85 600,35 91 856,02 
Inköp 0,00 0,00 
Avyttring 0,00 -6 255,67 
Utgående restvärde 85 600,35 85 600,35 
Utgående marknadsvärde 96 025,31 90 026,02 

Not 2 Eget kapital Bundet egei Fritt eget 
kapital kapital 

Belopp vid årets ingång 76 113,16 8 572,58 
Redovisat resultat -4 447,51 
Kapitalisering 0,00 0,00 
Utdelningar 0,00 
Realisationsvinst 0,00 0,00 
Belopp vid årets utgång 76 113,16 4 125,07 

Summa Eget kapital 80 238,23 



Stiftelsen: Alma Karlssons fond 
Organisationsnummer: 802403-4152 

Österåker 2015-04-27 

Katarina Leinar 
Ekonomichef 

-4 0 
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Michaela Fletcher gjöffian 
Kommunstyrelsens ordförande 

Min revisionsberättelse liar lämnats 

Birgitm Halling 
Förtr^ndevald revisor 



Revisionsberättelse 

Till förvaltaren för Stiftelsen Alma Karlssons donationsfond 

Org nr 802403-4152 

Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt förvaltarens förvaltning i 
Stiftelsen Alma Karlssons donationsfond för år 2014. Det är förvaltaren som har ansvaret 
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas 
vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen 
och förvaltningen på grundval av min revision. 

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag 
planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra mig 
om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att 
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i 
räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och 
förvaltarens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som 
förvaltaren gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade 
informationen i årsredovisningen. Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om förvaltaren är ersättningsskyldig mot 
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om förvaltaren på annat sätt handlat i 
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Jag anser att min revision ger mig rimlig 
grund för mina uttalanden nedan. 

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande 
bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har biträtt mig vid granskningen av årsredovisning, 
bokföring och förvaltarens förvaltning. 

Förvaltaren har inte handlat i striu med 

Österåker 2015- 05 -A 0 

Birgitt^Halling 
Förtroendevald revisor 

Förvaltaren har inte handlat i striu med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. 

Österåker 2015- 0-5-A 0 j J 


