Översiktlig granskning av stiftelser, räkenskapsåret 2019
Svenljunga kommun
Juni 2020

Revisionsrapport

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en översiktlig granskning avseende sju av de stiftelser som kommunen förvaltar. Granskningen omfattar de
stiftelser vars tillgångar understiger 1,5 mnkr:
A P Hedbergs donationsfond 1, A P Hedbergs donationsfond 2, Alma och Julia Brolins
donation, Perslows donation, Donation för simhallens drift 1, Donation för simhallens drift
2 och Stiftelsen Samfonden skolfond för Svenljunga kommun.
Stiftelser med tillgångar överstigande 1,5 mnkr granskas i annan ordning.
Granskningen genomförs som ett led i bokslutsgranskningen i Svenljunga kommun. Syftet
med granskningen är att undersöka huruvida rättvisande redovisning föreligger för räkenskapsåret 2019 samt om stiftelsernas urkunder och stadgar följts.
Stiftelserna i Svenljunga kommun har granskats genom en genomgång av årsbokslut
samt underliggande verifikat. Inga utdelningar har gjorts under året. Årets in- och utbetalningar har kontrollerats.
Vi bedömer att sammanställningarna över stiftelsernas räkenskaper år 2019 i allt väsentligt ger en rättvisande bild av deras resultat och ställning Vi har inte noterat något som
tyder på att stiftelserna inte följer gällande stadgar och stiftelseurkunder. Vi förordar dock
att arbetet med permutation av stiftelserna fortsätter i syfte att undvika att kapitalet förbrukas av administrativa omkostnader.
Vi noterar att Perslows donation, Donation för simhallens drift 1, Donation för simhallens
drift 2 inte är registrerade hos registermyndighet, vilket är ett lagkrav enligt 1 § 10 kap.
stiftelselag. Åtgärd bör vidtas under 2020. Vidare bör stiftelsernas stadgar samlas i central
förteckning.
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Inledning
1.1.

Uppdrag

PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer gjort en översiktlig granskning avseende sju av de stiftelser som kommunen förvaltar. Granskningen omfattar de
stiftelser vars tillgångar understiger 1,5 mnkr:
A P Hedbergs donationsfond 1, A P Hedbergs donationsfond 2, Alma och Julia Brolins
donation, Perslows donation, Donation för simhallens drift 1, Donation för simhallens drift
2 och Stiftelsen Samfonden skolfond för Svenljunga kommun.
Stiftelser med tillgångar överstigande 1,5 mnkr granskas i annan ordning.

1.2.

Syfte

Syftet med granskningen är att undersöka huruvida rättvisande redovisning föreligger för
stiftelserna avseende räkenskapsåret 2019 samt att stiftelsernas urkunder och stadgar
följts.

1.3.
•
•

1.4.

Revisionskriterier
Stiftelselagen
Bokföringslagen

Metod

Stiftelserna i Svenljunga kommun har granskats genom en genomgång av årsbokslut
samt underliggande verifikat. Att eventuella utdelningar har gjorts i överensstämmelse i
enlighet med intentionerna gällande stadgar och stiftelseurkunder har säkerställts. Årets
in- och utbetalningar har kontrollerats.
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Granskningsresultat
2.1.

Allmänt

Svenljunga kommun förvaltar nio stiftelser, varav sju av dessa, har individuella tillgångar
understigande 1,5 mnkr. Dessa sju stiftelser har totalt tillgångar på ca 1 mnkr. Medlen är
placerade på bankkonton i Sparbanken Sjuhärad.
Huvudregeln är att föregående års avkastning ska delas ut efter att en tiondel avsatts till
stiftelsens förmögenhet. För att undvika att skattskyldighet inträder bör cirka 80 procent
av avkastningen delas ut under en period om cirka 5 år.
2.1.1.

AP Hedbergs donationsfond 1

Av stiftelsens avkastning skall 1 000 kr årligen utdelas som livstidspension till namn-givna
personer och 500 kr ska i december månad tilldelas fattigvårdsstyrelsen. I övrigt är avkastningen avsedd för allmännyttiga ändamål inom kommunen. Stiftelsens avkastning
används i huvudsak till ett kulturstipendium inom kommunen vilket är att anses som ett
allmännyttigt ändamål. Ingen utdelning har gjorts under året. Senaste utdelningen ägde
rum 2012.
Årets resultat uppgår till – 1 786 kr (-1 880) Årets resultat består av kostnader för 2018
års revisionsarvode 1 786 kr (1 786).
Stiftelsens egna kapital uppgår till 54 230 (56 015) och 0 kr (0) utgör fritt eget kapital
2.1.2.

AP Hedbergs donationsfond 2

Stiftelsens avkastning skall användas till allmännyttiga ändamål inom kommunen. Ingen
utdelning har skett under året. Senaste utdelningen ägde rum 2008.
Årets resultat uppgår till -1 789 kr (-1 841). Årets resultat består av kostnader för 2018 års
revisionsarvode 1 786 kr (1 786)
Stiftelsens egna kapital uppgår till 30 397 kr (32 182) och 0 kr (0) utgör fritt eget kapital.
2.1.3.

Alma och Julia Brolins donation

Stiftelsens avkastning skall användas till allmänna ändamål på Svenljunga Ålderdomshem. Ingen utdelning har gjorts under året. Senaste utdelningen ägde rum 2009.
Årets resultat uppgår till -1 786 kr (-1 819). Årets resultat består av kostnader för 2018 års
revisionsarvode 1 796 kr (1 786).
Stiftelsens egna kapital uppgår till totalt 16 855 kr (18 640) och 5 311 kr (5 311) utgör fritt
eget kapital som därmed är utdelningsbara medel. Utdelning 2019 har dock inte gjorts.
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2.2.

Perslows donation

Enligt urkund skall stiftelsens ändamål användas till samkväm, julkalas eller dylikt på
Toftalyckans ålderdomshem i Överlida. Ingen utdelning har gjorts under året och inte heller föregående år.
Årets resultat uppgår till -1 786 kr (-1 807). Årets resultat består av kostnader för 2018 års
revisionsarvode 1 786 kr (1 786).
Stiftelsens egna kapital uppgår till totalt 9 253 kr (11 038) och 0 kr (0) utgör fritt eget kapital.

2.3.

Donation för simhallens drift 1

Stiftelsen syftar till att främja driften och utveckla verksamheten för simhallen på Moga
Fritid efter permutationsbeslut 1978. Tidigare var avsikten med fonden att underhålla en
varmbadsinrättning samt stödja avgiftsfria bad för obemedlade. Enligt permutationsbeslutet skall 10 procent av stiftelsens årliga avkastning tillföras kapitalet. Ingen utdelning har
gjorts under året. Senaste utdelningen ägde rum 2011.
Årets resultat uppgår till -1 786 kr (-1 863) Årets resultat består av kostnader för 2018 års
revisionsarvode 1 786 kr (1 786).
Stiftelsen egna kapital uppgår till 43 510 kr (45 296) och 0 kr (0) utgör fritt eget kapital.

2.4.

Donation för simhallens drift 2

Stiftelsen syftar till att främja driften och utveckla verksamheten för simhallen på Moga
Fritid efter permutationsbeslut 1978. Tidigare var avsikten att använda stiftelsens medel
för att anrätta och underhålla badplatser i Svenljunga och Axelfors kommun. Enligt permutationsbeslutet skall 10 procent av stiftelsens årliga avkastning tillföras kapitalet. Ingen
utdelning har gjorts under året. Senaste utdelningen ägde rum 2011.
Årets resultat uppgår till -1 786 kr (-2 143). Årets resultat består av kostnader för 2018 års
revisionsarvode 1 786 kr (1 786).
Stiftelsens egna kapital uppgår per balansdagen till 214 404 (216 189) och 0 kr (0) utgör
fritt eget kapital.

2.5.

Samfonden Skolfond för Svenljunga kommun

Fondens avkastning skall företrädesvis nyttjas för elever vid grundskolan till bland annat
kulturell verksamhet, fritidsverksamhet, idrottstävlingar eller åt elever som visat god anda
eller berömvärt flit. Under året har ingen utdelning skett. Senaste utdelningen ägde rum
2015.
Årets resultat uppgår till – 1 986 kr (-3 002). Årets resultat består av kostnader för 2018
års revisionsarvode 1 786 kr (1 786), samt registerhållningsavgift (Länsstyrelsen Västra
Götalandsregionen) 200 kr (200).
Stiftelsens egna kapital uppgår per balansdagen till totalt 615 904 kr (617 890) och 0 kr
(0) utgör fritt eget kapital.
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2020-06-22

Fredrik Carlsson
Certifierad kommunal revisor
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740)
(PwC) på uppdrag av Svenljunga kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår av projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och
förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.
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