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Årsredovisning 2020, stiftelsen Selma Lagerlöfs
Litteraturpris
Dnr KS/2021:215
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisningen 2020 för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris
godkänns.
2. Styrelsen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris beviljas
ansvarsfrihet för år 2020.
Sanfattning av ärendet
Sunne kommun är tillsammans med Fryksdalens Sparbank och Quality
Hotell Selma Lagerlöf stiftare i Stiftelsen Selma Lagerlöf litteraturpris.
Stiftelsens ändamål är att främja författarskap i Selma Lagerlöf anda
genom att utdela ett litteraturpris till författare för ett eller flera verk på
svenska språket. I anslutning till prisutdelningen anordnar stiftelsen
Kulturveckan i Sunne. Enligt stiftelsens stadgar ska verksamhetsberättelse
och ekonomisk redogörelse hanteras av stiftarnas beslutande organ, som
ska besluta om ansvarsfrihet och godkännande av årsredovisningen.
Stiftelsens resultat för 2020 uppgår till – 5 628 kronor.
Beslutsunderlag
Årsredovisning 2020 för stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris
_____
Beslutet skickas till:
Stiftelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris
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Till Sunne kommun

Skickar härmed Årsredovisningen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris.

Med vänliga hälsningar
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Tuula Dajén
Ordförande i Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Epost: tuula.dajenra)gmail.com

Tel:072-2310093
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Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Org.nr 874000-6807

Styrelsen för Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris får härmed avge årsredovisning tör räkenskapsåret
2020.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp

i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fön/altningsberättelse
Verksamheten
Allmänt om verksamheten

Stiftelsens ändamål är att främja författarskap i Selma Lagerlöfs anda genom att utdela ett litteraturpris till
författare för ett eiler flera verk på svenska språket, l anslutning till prisutdelningen genomförs
Kulturveckan i Sunne som anordnas av stiftelsen.

Stiftelsen har sitt säte i Sunne.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Utbrottet av coronaviruset och pandemin COVID-19 har haft stor påverkan på Stiftelsens verksamhet

under 2020 då alla publika arrangemang har fått ställas in. Biljettintäkter och andra intäkter, som normalt
förekommer vid arrangemanget "Kulturveckan i Sunne", liksom rörliga kostnader i samband med dennp,
har uteblivit som en följd av pandemin. Litteraturpriset utdelades och en digital "Kulturveckohälsning"

genomfördes. Vissa kostnader för planering av Kulturveckan 2020 kan Stiftelsen dra nytta av vid
kommande års genomförande. Styrelsen beaktar den pågående pandemin genom att följa utvecklingen
och Folkhalsomyndighetens rekommendationer.

Flerärsöversikt (Tkr)

2020

2019

2018

2017

Bidrag

207,4

322,6

373,1

347,8

-5,6

-6,2

10,5

-12,0

100,0

100,0

99,2

99,9

Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper.
Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Förändring av eget kapital
Fritt eget kapital Totalt eget kapital
Belopp vid räkenskapsårets början
Arets resultat

Belopp vid räkenskapsårets slut

317227

317227

-5628

-5628

311 599

311 599
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Resultaträkning Not 2020-01-01 201?-°1-01
-2020-12-31 -2019-12-31

Stiftelsens intäkter
Bidrag
Nettoomsättning

207 400
o
o
207 400

322 748
69506
36900
429 154

Litteraturpris samt arrangemang under Kulturveckan

126404

-179002

Övriga externa kostnader

-83 348

-248114

övriga rörelseintäkter
Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader

-3432

-8507

213184

-435 623

-5784

-6469

200

233

-1

-2

Personalkostnader
Summa stiftelsens kostnader
Rörelseresultat
Finansiella poster
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntekostnader och liknande resultatposter
Summa finansiella poster
Resultat efter finansiella poster
Resultat

före

skatt

-5

199

231

-5585

-6238

585

-6

238

Skatter
Skatt
Arets

på

årets

resultat

resultat

-5

628

-42
-6

-49

286
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Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Org. nr 874000-6807

Not

2020-12-31

2019-12-31

5291
5291

5291
5291

48
o
48

o
618
618

Summa omsättningstillgångar

306 351
306 351
311 690

311 424
311424
317333

SUMMA TILLGÅNGAR

311 690

317333

Balansräkning
TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager m. m.

Lager av böcker
Summa varulager

Kortfristiga fordringar
övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
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Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Org. nr 874000-6807

Balansräkning

Not

2020-12-31

2019-12-31

317 227
-5 628
311 599
311 599

323 513

91
o
o
91

104
1
1
106

311 690

317333

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Årets resultat

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-6286

317227
317227
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Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Org.nr 874000-6807

Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna

råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Nyckeltalsdefinitioner
Resultat efter finansiella poster
Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före bokslutsdispositioner och skatter.

Soliditet (%)
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av
balansomslutning.

Not 2 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Utbrottet av pandemin COVID-19 pägår efter räkenskapsårets slut. Alla arrangemang har tills vidare
skjutits upp men vissa planerade evenemang, som inte kunde genomföras under 2020,kan
förhoppningsvis genomföras då restriktionerna lättar, Styrelsen följer utvecklingen och
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Not 3 Rapport om årsredovisningen
Rapport om årsredovisningen enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag har upprättats av
Srf Auktoriserad Redovisningskonsult Kerstin Larsson, EkonomoAB
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2021-

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Elin Kock
Auktoriserad revisor
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Susanne Nyman •

EKON MO AB
Rapport om årsredovisningen
Till styrelsen i Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris
Organisationsnummer 874000-6807

Uppdraget
Jag har biträtt Stiftelsen Selma Lagerlöfs Litteraturpris med att upprätta årsredovisningen för
räkenskapsåret 2020-01-01 -2020-12-31.
Det är styrelsen som har ansvaret för innehållet och utformningen av årsredovisningen.

Utförande
Jag har utfört mitt arbete enligt Rex - Svensk standard för redovisningsuppdrag. Det innebär att jag har
beaktat tillämpliga lagar och normer samt genomfört kontroller och rimlighetsbedömningar av underlag

och rapporter för att årsredovisningen ska uppnå en hög kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i
verksamheten.

Enligt min kännedom innehåller årsredovisningen inte några väsentliga fel eller brister som påverkar
företagets redovisade resultat och ställning.

Sunne 2021-02-15
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Kerstin Larsson /'

Aukt, Redovisningskonsult /
Ekonomo AB
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Revisionsberättelse
Till styrelsen Selma Lagerlöfs litteraturpris, org.nr 874000-6807

Rapport om årsredovisningen
Uttalande
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Selma Lagerlöfs litteraturpris för år 2020.

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
j alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningsiagen. Förvaltningsberättelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i
Sverige, Mitt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Jag är

oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt
yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för denna andra information. Den andra informationen bestar av
Verksamhetsberättelsen 2020 (men innefattar inte årsredovisningen och vår revision avseende
denna).

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och jag gör inget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information,
l samband med min revision av årsredovisningen är det mitt ansvar att läsa den information som
identifieras ovan och överväga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med
årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt inhämtat under
revisionen samt bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den

andra informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera detta. Jag har
inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
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 för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller misstag.

pwc
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 beslut har fattats om att avveckla verksamheten,

Revisorns ansvar
Mina 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 misstag, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 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. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag 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 jag professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegenttigheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
e utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana

händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i
revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Mina 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 jag 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.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

2 av 3

pwc
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för

Selma Lagerlöfs litteraturpris för år 2020.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i

Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt
uttalande.

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

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt 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 skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet 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

ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar
sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs

baseras på min professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att
jag 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.
Jag går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden
som är relevanta för mitt uttalande.

Karlstad den 8 mars 2021

Elin Kock
Auktoriserad revisor
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STIFTELSEN SELMA LAGERLÖFS
LITTERATURPRIS
874000-6807

Räkenskapsår 2021-01-01 - 2021-12-31
Period 2021-01-01 - 2021-12-31

Utskrivet 2021-03-07 21:05

Resultatrapport

Senaste vernr

Periodens budget

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
3110 Intäkter entréer
Summa nettoomsättning

65 000,00
65 000,00

Övriga rörelseintäkter
3985 Stiftarnas årliga bidrag
3987 Sponsorsbidrag
3989 Övriga erhållna bidrag

150 000,00
60 000,00
50 000,00

Summa övriga rörelseintäkter

260 000,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

325 000,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
4020 Köpta tjänster, entreprenörer
4500 Litteraturpriset

-100 000,00

Summa råvaror och förnödenheter

-170 000,00

BRUTTOVINST

-70 000,00

155 000,00

Övriga externa kostnader
5800 Resekostnader (gruppkonto)
5910 Annonsering
6071 Representation, avdragsgill
6110 Kontorsmateriel
6250 Postbefordran
6414 Måltider vid Stiftelsens ärr.
6415 Hotell och logi
6420 Ersättningar till revisor
65/10 iT-tjänster
CGGO Konsultarvoden
0950 Tillsynsavgifter myndigheter
6<J90 övriga externa kostnader/STIM-avgift
Summa övriga externa kostnader

-15 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-l 000,00
-500,00
-20 000,00
-10 000,00
-20 000,00
-2 000,00
-10 000,00
-l 000,00
-2 000,00
-106 500,00

Personalkostnader

7331 Skattefria bilersättningar
Summa personalkostnader

-3 000,00
-3 000,00

Finansiella poster
8300 Ränteintäkter
Summa finansiella poster

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
BERÄKNAT RESULTAT

200,00
200,00
-279 300,00

45 700,00
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