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Årssammanställning för räkenskapsåret
2017-01-01 – 2017-12-31
Styrelsen för Stiftelsen Victor Schneiders Fond avger härmed följande
årssammanställning.
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Förvaltningsberättelse
Stiftelsen Victor Schneiders Fond, som bildades på 1930-talet, har tidigare ingått i
Sparbanksakademins redovisning, men från och med 2005-11-15 är stiftelsen en egen
juridisk person med egen redovisning.
Stiftelsens ändamål var ursprungligen att lämna stöd åt behövande f.d.
sparbankstjänstemän och deras efterlevande. Bidrag utlystes vid flera tillfällen men
inga ansökningar mottogs. Mot bakgrund av detta inlämnades i september 2009
ansökan om permutation till Kammarkollegiet som godtog ansökan.
I enlighet härmed har ändamålsbestämmelsen för fonden erhållit följande ändrade
lydelse:
”Stiftelsen skall ha till ändamål i första hand att utdela bidrag i ömmande fall till
behövande sparbankstjänstemän och deras efterlevande eller i andra hand att utdela
stipendier till anställda inom sparbankssfären, däribland inbegripet Swedbank, för
studier inom eller utom riket av frågor sammanhängande med den finansiella sektorns
roll i samhällsutvecklingen”.
Styrelsen har noterat att det, såvitt kan bedömas, aldrig funnits något skriftligt
stiftelseförordnande och frågan om stiftelsen får förbruka både kapital och avkastning
för ändamålet, kan därmed inte med säkerhet fastställas. Vid en samlad bedömning har
styrelsen ansett det troligt att även kapitalet får förbrukas och balansräkningens rubrik
med bundet kapital har med anledning härav tagits bort.
Verksamheten under 2017
Utlysningar av stipendier har under året gjorts i Sparbanksakademins 2 medlemsbrev
samt i samband med ansökan till nedanstående utbildning för sparbankssfärens Ung
Ekonomi- (UE) ambassadörer.
UE är ett utbildningsprojekt som genomförs av Swedbank och sparbankerna på landets
grundskole- och gymnasieskolor. UE bidrar till att tillgodose barn och ungdomars behov
av utbildning i privatekonomi och att ge dem kunskap för att ta ansvar för sin egen
ekonomi och undvika överskuldsättning. Likt 2016, som en del i finansieringen av
utbildningen vid en nätverksträff för sparbankssfärens UE-ambassadörer, har anmälan
samordnats med en ansökan om utbildningsstipendium som motsvarar del av
kurskostnaden per deltagare. 139 UE-ambassadörer har beviljats stipendier om totalt
47 500 kr som finansierat en extern föreläsare vid ovanstående utbildning.
Styrelsen har för avsikt att under 2018 erbjuda UE-ambassadörer från Swedbank och
sparbankerna möjlighet att ansöka om bidrag till en liknande kompetenshöjande
utbildning. Stiftelsens medel är därefter förbrukade och stiftelsen kan avvecklas.
Alla belopp redovisas i SEK, där inte annat anges.
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Förslag till behandling av resultat
Årets resultat

-5 521

Styrelsen föreslår att vinstmedlen
disponeras så att i ny räkning överförs
kronor:

-5 521

Resultaträkning (SEK)
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Resultat från finansiella investeringar
Övriga ränteintäkter och liknande poster
Resultat efter finansiella poster
Skatt

Årets resultat

2017

2016

-

-

-5 603
-5 603

-3 813
-3 813

82

111

-5 521

-3 702

-

-

-5 521

-3 702
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Balansräkning (SEK)
Not

2017

2016

43 856

96 101

43 856

96 101

32 726
122 383
-5 521
-106 508

32 726
126 085
-3 702
-59 008

43 080

96 101

776

43 856

96 101

Inga
Inga

Inga
Inga

Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank

Summa omsättningstillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Stiftelsekapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Beviljade stipendier
Summa eget kapital

Skulder

Leverantörsskulder

Summa eget kapital och skulder
Ställda säkerheter
Ansvarsförbindelser
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Noter
Not 1

Redovisningsprinciper

Stiftelsen Viktor Schneiders Fond omfattas ej av reglerna i bokföringslagen och
årsredovisningslagen. Denna årssammanställning har upprättats baserat på en
grundbokföring som överensstämmer med bokföringslagen och omfattar förutom
resultat- och balansräkning den kompletterande information som kan anses motiverad
med hänsyn till stiftelsens verksamhet.
Alla belopp redovisas i SEK, där inte annat anges.

Not 2

Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Disposition f.g. års resultat
Beviljade anslag 2017
Årets resultat
Total

Stiftelse
kapital
32 726

32 726

Balanserat
resultat
126 085
3 702

Årets
resultat
-3 702
3 702

122 383

-5 521
-5 521

Beviljade
anslag
-59 008
-47 500
-106 508
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Västerås den 12 april 2018

Ordförande Marita Ljung

Jan Dahlberg

Sten Törnsten

Christina Wetterberg

Ragnar Udin

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 april 2018

Åke Elveros
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Revisionsberättelse
Till Stiftelsen Victor Schniders Fond
Org.nr 802425-1418
Jag har granskat årssammanställningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i
Stiftelsen Victor Schneiders Fond för år 2017. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Mitt ansvar är att uttala mig om
årssammanställningen 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 i rimlig grad försäkra mig om att
årssammanställningen 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 styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar
som styrelsen gjort när den upprättat årssammanställningen samt att utvärdera den
samlade informationen i årssammanställningen.
Styrelsen har gjort sannolikt att skriftligt stiftelseförordnande med stadgar inte existerat,
endast ett ändamål och i övrigt har man att handla enligt stiftelselagen.
Jag har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om någon styrelseledamot har handlat i strid med stiftelsens ändamål och
stiftelselagen.
Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan.
Årssammanställningen har upprättats på ett sådant sätt att den ger en rättvisande bild
av stiftelsens resultat och ställning.
Styrelsens ledamöter har enligt min bedömning inte handlat i strid med stiftelsens
ändamål eller stiftelselagen.
Västerås 2018-04-30

Åke Elveros
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