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Stiftelsen Jöns och Alvida Åkermans fond Org nr 843001-0507 

FÖRV ALTNINGSBERÄ ITELSE 

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) - i egenskap av förvaltare för Stiftelsen Jöns och Alvida 
Åkermans fond - får härmed avlämna förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2011. 

Stiftelsens ändamål 
Enligt stiftelseförordnandet har stiftelsen till ändamål att förbättra miljön i den del av Sala kommun 
som utgjorde gamla Sala stad. 

Främjande av ändamålet 
Under verksamhetsåret har inga bidrag beviljats. 

Resultat och ställning 
Stiftelsens förmögenhet (marknadsvärden) uppgick 2011-12-31 till 6 698 084 kronor (7473 658). 

Vid räkenskapsårets slut understeg marknadsvärdet värdepappersportföljens bokförda värde med 
963380 kronor (13,5%). Värdepappersportföljen har skrivits ned med motsvarande belopp. 
Nedskrivningarna har omförts mot stiftelsens bundna kapital. 

Av årets förvaltningsresultat, efter skatt, har 10% eller 18 781 kronor kapitaliserats. Totalt uppgår de 
disponibla medlen per 2011-12-31 till 502 394 kronor. 

Flerårsöversikt 

• Ar 
2011 2010 2009 2008 2007 

(kr) 
Förvaltningsresultat 260289 255861 252794 278395 157325 

Förmögenhet 6698084 7473658 6813255 5982536 7674073 

Disponibla medel 502394 333369 166550 541794 362146 

Beviljade medel 541794 

Beträffande stiftelsens resultat och ställning hänvisas till bifogad resultat- och balansräkning med 
tillhörande noter. 
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Stiftelsen Jöns och Alvida Åkennans fond 

RESULTATRÄKNING Not 

Stiftelsens intäkter 
Aktieutdelningar 
Räntor, bank 
Räntor, övriga 

Stiftelsens kostnader 
Förvaltningskostnader 
Externa kostnader, övrigt 1 

Förvaltningsresultat 

Nedskrivningar och återförda nedskrivningar 

Resultat före skatt 

Skatter 2 

Årets resultat 
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2011 2010 

(kr) (kr) 

286347 271662 

3756 169 
11 43 

290113 271874 

-29825 -13 013 

-3000 

-29825 -16013 

260288 255861 

-963380 474815 

-963380 474815 

-703092 730676 

-72 482 -70273 

-775574 660403 
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Stiftelsen Jöns och Alvida Åkermans fond 

BALANSRÄKNING 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Finansiella anläggningstillgångar 
Långfristiga värdepappersinnehav 

Summa anläggningstillgångar 

Omsättningstillgångar 

~ 

Kortfristiga fordringar 
Fordringar 

Kassa och bank 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGÅNGAR 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 
Bundet eget kapital 
Fritt eget kapital 
Summa eget kapital 

Kortfristiga skulder 
Skatteskuld 
Upplupna kostnader 
Summa kortfristiga skulder 

Not 

3 

4 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
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2011 
(kr) 

6179270 

6179270 

6179270 

1988 
1988 

532929 

534917 

6714187 

6195690 
502394 

6698084 

9178 

6925 
16103 

6714187 

Inga 
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2010 
(kr) 

7142650 

7142650 

7142 650 

84 
84 

339742 

339826 

7482476 

7140289 
333369 

7473658 

1893 

6925 
8818 

7482476 

Inga 

SEB Kapitalförvaltning 
Institutioner & Stiftelser 



Stiltelsen Jöns och AJvida Åkermans fond Org nr 843001-0507 

NOTER 

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnärnndens allmänna råd, 
För att ge en mer rättvisande bild, är resultaträkningens uppställningsform anpassad till stiftelsens 
verksamhet. Tillämpade principer är oförändrade från föregående år, 

Värdering av värdepapper 
Långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärde minskat med eventuell 
nedskrivning och är kollektivt värderade då syftet med placeringarna är att uppnå riskspridning, I de 
fall marknadsvärdet understiger bokfört värde görs nedskrivning till det lägre värdet. 

Fordringar 
Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt, 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet och fritt eget kapitaL Bundet eget kapital utgörs av stiftelsekapital 
(ursprungligt donationskapital, senare donerat kapital samt ackumulerad kapitalisering) och 
ackumulerat realisationsresultat, som ej är tillgängligt för utdelning, Fritt eget kapital utgörs av 
balanserade medel och årets resultat justerat för omföringar till Ifrån bundet eget kapitaL 

Den del av årets resultat som avser realisationsvinst/ -förlust samt eventuell nedskrivning omförs mot 
bundet eget kapital, efter avdrag för eventuell avsättning till periodiseringsfond och skatt. Till bundet 
eget kapital förs även det belopp som enligt stadgarna skall kapitaliseras, Resterande del av årets 
resultat redovisas som fritt eget kapital och är tillgängligt för utdelning, 

Förmögenhet 
Stiftelsens förmögenhet definieras som värdepapper upptagna till marknadsvärde och övriga 
tillgångar upptagna till bokfört värde minskat med skulder. 

4 (6) 

SEB Kapitalförvaltning 
Institutioner & Stiftelser 



Stiftelsen Jöns och Alvida Åkermans fond 

NOTER 

Notl Externa kostnader 
Deklarationsarvode 

Not2 Skatter 
Skatt på årets resultat 
Aktuell skatt 

Not3 Långfristiga värdepappersinnehav 
Ingående anskaffningsvärden 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående nedskrivningar 
Återförda nedskrivningar 
Årets nedskrivningar 
Utgående ackumulerade nedskrivningar 

Utgående bokfört värde 

Fondandelar aktier, svenska 
Bokfört värde 

Marknadsvärde 

Summa bokfört värde 
Summa marknadsvärde 
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2011 
(kr) 

72482 

72 482 

7348515 
7348515 

-205865 

-963380 
-1169245 

6179270 

6179270 
6179270 

6179270 
6179270 
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2010 
(kr) 

3000 
3000 

70273 
70273 

7348515 
7348515 

-680680 
474815 

-205865 

7142650 

7142650 

7142650 

7142650 
7142650 
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Stiftelsen Jöns och Alvida Åkennans fond 

NOTER 2011 

Not 4 Eget kapital 
(kr) 

Belopp vid årets ingång 

Arets resultat 

Omföring till! från bundet kapital 
- årets kapitalisering 
- nedskrivningar 

Belopp vid årets utgång 

Summa bundet !fritt eget kapital 

Stockholm 2012-02-21 

Revisionsberättelse har lämnats 2012- O 7-0'1--

~~ gtFrOlIlclF~ 
Auktoriserad revisor 

Bundet eget kapital 

Stiftelsekapital Ackumulerat 
realisa tionsresul ta t 

4866677 2273612 

18781 
-963380 

4885458 1310233 

6195690 

lATo1 
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Fritt eget kapital 

Balanserade 
medel 

333369 

-775574 

-18781 
963380 

502394 

502394 
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MAZARS 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till f'örvaltaren i Stiftelsen Jöns och Alvida Åkermans fond 
Org.nr.843001-0507 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har reviderat årsredovisningen fOr Stiftelsen Jöns och Alvida Åkermans fond för år 20 II. 

Förvaltarens ansvar för årsredovisningen 

Det är förvaltaren som har ansvaret fOr att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
årsredovisningslagen och för den interna kontroll som förvaltaren bedömer är nödvändig f'ör 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. Vi har utfört revisionen 
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen fOr 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 fOr väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter 
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revis~rn 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 vårt 
uttalande. 

Uttalande 

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 2011 
och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
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MAZARS 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat förvaltarens förvaltning för Stiftelsen 
Jöns och Alvida Akermans fond för år 2011. 

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

Revisorns ansvar 
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att 
förvaltaren handlat i strid med stiftelseiagen eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen enligt 
god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för vårt uttalande 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 stiftelseiagen eller 
stiftelseförordnandet. 

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

Uttalande 
Förvaltaren har inte handlat i strid med stiftelseIagen eller stiftelseförordnandet. 

Stockholm 2012-03-07 

Mazars SET Revisionsbyrå AB 

;b~ 
Auktoriserad revisor 
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Stiftelsen Jöns och Alvida Akennans fond 

SPECIFIKATIONER 2011 

Spec 1 Långfristiga värdepappersinnehav 
(kr) 

Fondandelar aktier, svenska 

SEB Stiftelsefond Balanserad 

Summa värdepapper 

Antal 
73422,1862 

Bokfört 
värde 

6179270 
6179270 

6179270 

Org nr 843001-0507 

Marknads
värde 

6179270 
6179270 

6179270 
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