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FOrvaltningsberattelse

Stiftelsell Fё remilsvird i Kiruna

Den 26juni 1986 dagtecknad urkund beslutade staten,genom regeringen,att bilda en stiftelse med

namnet Fёremalsvard i Kiruna ined andamal att bedriva vard Och kOnservering av lnuseiibremal,

bё cker och arkivalier.Samtidigt som staten beslutade om att bilda stiftelsen faststaHde regeringen

stadgarお rs」 ftelsen att galla fran Och med den l juli 1986.Verksamheten inleddes 1987.I

budgetpropositionen ibr 1999 beslutade regeringen onl etablering av en trearig ibrsё ksverksamhet,

Kulturarvs‐ IT.Sti■elsen Fёremalsvard tilldelades di det digitala uppdraget Kulturarvs‐IT,Sti■elsen

Fёremalsvardぬ r ett ttligt anslag av Staten宙 a Kulturdepartementet.Styrelsens ata ledamё ter

fiirordnas av regeringen.Regeringen utser ordお randen sarnt ytterHgare en ledamot.Sex ledamё ter

utses efter fbrslag angaende vardera en ledamot av Riksantikvarieambetet,Statens historiska lnuseer,

Riksarkivet,Kungl.biblioteket,Gё teborgs universitet,Lulea tekniska universitet och Kiruna komlnun.

Samtliga utses ibr hё gst tre ar i sander.Efter fbrslag fran styrelsen ibrordnas direktё ren av regeringen.

Stiftelsen Fёremilsvirds uppdrag och ttndamil

stinelsen Fё remalsvard fh sitt uppdrag frin Kulturdepartementet arligen i ett regleringsbrev.Malet

おr Stiftelsen Fё remalsvard ar att rnedverka i bevarandet och tillgangliggOrandet av vart kulturarv.

Speciflka rnal fbr stiftelsen Fё remalsvttd ar att;effektivisera och utveckla arbetet rned vard och

konservering av bremal samt vard och digitalisering av bilder och dokument.

Med sitt uppdrag att vttda och digitalisera de centrala statliga kulturarvsinstitutionernas salnlingar

sakerstans andamalet fbr sti■ elsen Fёremalsvard.

Finansiella ibrutsattningar

Sti■elsen Fё remalsvard flnansieras dels av staten genonl anslag fran】 くulturdepartementet,dels av

bidrag fran Arbetsfё rmedlingen.

Verksamheten under 2012
Sti■elsen Fё remalsvard har:

‐  E)igitaliserat 41 203 fotografler,49 061 dokument sarnt registrerat 9 497 poster.

‐  Bearbetat 204 bё cker,av vilka 169 ar inbindningar och 35 restaureringar och/cHer

ombindningar.Utfう rt preventiv konservering pa 4 460 1bremal,av vilka 4 426 ar

omslagsbyten och 34 ar tillverkning av fOrvaringsaskar.UtRう rt aktiv konservering pa 970

fёremal,av vilka 959 ar bilder ur en samling,10 arteckningar och l ar en karta.

‐ Konserverat 3 228取 ndnummer,totalt 10 257お remal.

SけrelSearbete

SWrelSen har salnlnantratt vid tre tilllhHen under aret,

Stiftelsen Fёremilsvirds ekonoΠ liska resultat

Det ekonolniska resultatet fOr 2012 redovisar ett ёverskott pa 898 878 kr.Overskottet beror i huvudsak

pa vakanta ttanster,宙 nst vidおrsabning av vttdepapper samt tterお rd nedskrivning.

Framtida u"eckling
Under Overskidlig tid har Stiftelsen Fё remalsvttd obegransat rned uppdrag inonl den digitala

verksamheten.I konserveringsverksamheten fortgar en kontinuerlig utveckling som innefattar

konservering av mer komplexa och prioriterade fё remal.



Flerarsove『 sikt(tkr)       2012    2011

Nettoomsattning

ReSultat efter flnansnetto

Balansomslutning

Antal ansta‖ da

FOrs:ag til!vinstdispoSitiOn

Betrdffande stiftelsens redovisade resultat och stallning hanvisas till efterfdljande resulta!

och balansrakning

16398126  16213832  15791086     17214054
890878    ‐878589   1065525       -182790

8504155   7682855   8211 104      7163238

33         35         33            32



Resuttatrlikning

2012‐01‐01

‐2012‐12‐31

2011‐ 01‐01

‐2011‐ 12● 1

UtfOrda arbeten
374640 170013

‐2481267          ‐2005950

2       ‐13097229         ‐13709171

‐398397 ‐238690

1         16023486          160438190vnga rorelttntakter
16398126          16213832

R'rcls€,ns kostnader

Ovriga extema kostnader

Personalkostnader

Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och

immateriella anl6qgningstill06ngar

Rore|3eresultat

Rosultat frin finamiella Porte.:
Resultat frdn 6vriga verdepapper ocfi fordringar

som er anleggningstillgAngar 3           451790 ‐301675

17855             43065
____」 型 L____響

讐

469645            ・258610

890878            ‐873589
Areb resultat



Anllggnlngsdllglngtr

Matedclla anbggnin@i&ilager
Masklner

F i n an sblla an I eggn ing s/ilge ng a r

Sumn lntrggnlngetllfdngar

O|'',tj'filngpgtglngor

Kottftbtip fodingar
Kurdbrdringor

Ovr(la lUddnger

3712

65

44592

58999

368654

Sumrna omrllttringotil$ngrr

SUIXANLLGANGA,R

Balansrlkning

“

699 472245

3071027

3415726

3504155

Not      2012‐ 12‐31       2011‐ 12‐31

EGET KAP:TAL OCH SKULDER

Ega laprar

Belansotsde vinstmed€l 6414249 7292038
‐378509

Sunm. ego{ ktpibl

Av?frtu|ingel

7305127 6414249

AvsatningarfOr pen3mr OCh ilknande

Sumna ewllttnlngar

l(€,r''risdgt *uldF'r
Leverantdrsskulder

Ovriga skulcbr

Uooluona kctnader och fdrutb€talda intAkter

91∞5

202967

735692

Summa ko両軸 a Skuld●『

SU‖MA EGET KAPiTAL OCH SKULDER

1029田

0504155

33941

191371

670105

895417

7682055



KassaflOdesanalYs
2012‐01‐01
‐2012・12‐ 31

2011・ 01‐01

・2011‐ 1201

Den l6pande verksamheten

InEkter av anslag

lntekter frAn ext€mt utforda tjenster

IntAkter fi6n lonebidrag

Kostnader exklusive avskrivningar

Ka3Sa■ ●de fぬ n den 10pande verksamheten

fOre fO哺 ndrlngar av"5relookapitai

FO甫 nd"ngari roreisekapltal

FOぬ nd雨 ng av kortmstiga fOrdlngar

FO繭ndnng av kormmge skutter_______― 一

Kassanode fran den ioPande verksamheten

lavesわ″ngsveAsamhefen

FOrvarv av rrlatenelia anttgningst‖ lgangar

819 629 -381 290

13119000

374640

2904486

・15578497

12945000

170013

3098819
‐16595122

819629

127546
‐69578

877597

‐54974

17855

191100

‐381290

‐106783

350339
‐137734

‐705497
‐946500‐111000

‐165974
Kassafltt fttn investerlngsverksamhttn

FInanweragstretts曰
"力

erer

Ranteintakter

208955

920570

2150449

3071027

‐1651997

43066

30240

73306

‐1716425

3866074

2150449

]Gssafl6de frin finamhrlngvetk3.mheten

ArS ka$afltde
Llkvid. model vid ircts b6{an

Likvida medel vid Arcts slut



TilltggsuPPlYsningar

Redovisnings- och vlrderingaprinciper

Allmtnnr uPPly.nlngpt

Arsredrcvbningen ha upprettats enligt Arsr€do/isningshgen och rned tillSmpning av allmAnna r6d,

rekommendationer satnt uttglanden frgn Bokfbringsnemnden

Fofdringar har verderets till det l6gstra av anskafiningsv6rde och det belopp varmed de berdknas bli

regbrade. Ovriga tillgAngar, skulder ssmt avsSttningar har vdrderats till anskafiningsvarden om

annat ej angps

Re<tovisningsprincipema dr ofor6ndrade jdmf0rt med foregrAende 6r'

lnttkt'|?dovbnlng
lnkomstgn redovisss titl verkligt varde av vad stiftelsen fett ell€r kommer 8tt f6

Anltggningrtil196ngar

Metefiolls och immaterblla anl6ggningstillglngar rcdovisas lill anskaffningsv6rde minskat

metl eckumuleradc avskriwringar ocfr €v€ntu6ll8 rrdskrivninger'

Awkivnir€ 8ker linjert 6ver den fcirvgntade nyqandop€filden med hinsyn till vas€nuigt

rlrtvilttc. Fd,ljamb arrskrivningdilt€r tillgmpeE:

Maskineroctl inventaner 3 - 5 rir

Stadign Hdng
Bi<lr4 fr5n st8ten r€dovisas till verkligrt v6rle n5r det ar rimligt och sakert att bidrag€t

kommer att erlr6llas odr $iftelsen uppfylla de vilkor som dr fd'rknippade med bidraget.



Noter

ffc f ovrtge t0t€lsolntfktel

Erhelna 3|ruigs ansleg
13119000

2011

12945000

Not2 A円 饉llda∝ h pe●●rlalkootndい er

Medebaねわf ansfalda

2904

16023486

3098

10043019

2011

27

0
Kv:nnor

Man
33

674894

35

689274
Loner od an$d e/seflninger

Styrclae odt \€rtsiallonde dir€ktor

Ovdoa an!illllda 型 聖 L―
一 一 -8396004

9063000 9005358

Socrala■ osfrader

Pensknskosndertt ure:se och verksta‖ ande dlrektOr

PettSkOStneder●vⅢ ansta:lda

121038

642903

135915

698650

430 7

3600171 3797402

Totlh l6ngr, et!&lln$r, aocLh kortnrrler och

ponslonaloftmder

IJpplysning on siuhfuSnvaro

Sjukfr5rwaro i ptocent av toial arbctstid

Andel sjukfrinvaro med sammanlagd tid Over 60 dagar

Andel sjukfriinvsrc 6r kvinnor

Andel sjukfrinvaro ftF men

Andel sjukfranvalo fir an$elEa i aEem 29 6r eller yngre

Andel sjukflnvaro fdr angl6llda i 6ldem 30'49 ir
And6l siukfrenvaro for anstellda i 6ld€m 50 6r eller dldre

t0ot 3 Rotulff frln tlvrlgs vlrdepapper och fordringor som !1 anllgEningrdllgAngar

ResultEt vid avYttringar

Arets nedskrivningar

Ater6ring av nedskrivningar

12732259

2012

6,0%

24,5%

7,3%

4,6%

7,2%

2012

191100
‐71225

331915

12882040

2011

5,4%

33,3%

6,7%

2,3%

712%

2011

30240
‐331915

0

451790 ‐301675



Not 4:nventarer,verktyg och insta::ationer
2012‐12‐31          2011‐12‐31

9032727           6550195
:ngaende anskamingsvarden

54974             705497
Arets anskafrningar

-1271037            ‐222966

ugaende ackumubrade anskafFningsvarden

Ingiende avskrivningar

F6rs6ljningEr/utrangeri ng€r

Arets avskrivningar

utglordo .ckumulerade avtkrivnlngar

‐8045151

1271037
‐398397

‐8029427

222966
‐238690

‐7172511 ‐3045151

ug“nde FedOVi3at哺 rde

NotS Andm langf"側 ga哺 rdepappersinnehav

644153 987575

2012‐ 12‐ 31 2011‐ 12‐31

4404500           3584000
:ngうende anska■hingsvaden

1665000           2164500Arets anskamingar
‐1554000          ‐1344000

Utg3onde ackumulerado anska"ningsvarden

utglende ackumulende uppskrivningar/nedskrivningar

4444275 4072585utgoOnde… 哺de

Not 6 Aktbr och andelar

Noterade aktler och andelar

No17 FO嗜 ndring av e9et kapitai

Belopp vid arets ingang

Disposnion fo咽 るonde ars resutat

AreL ttultat

Be:opp vld arett utgang

Bokfbrda varde    Marknad3VardO

4444275           4444275

Balan3erade
Vin3●■Юde:

7292038
‐878589

0

Arets

resultat

‐870589
878509

890878

6414249 890878



Underskrifter arsredovisning 2012.

靴協轟∬輩¶躙滸:壻導∬漁胤漁l:翼:::i適訛嵐締欝
h

verksamhetens resultat saFnt aV kosmader,intter och stinelsens ekOnomiska s製 ■lning。

Lars Elenius
Ledamot

UlfDareldt
Direkttr

VAr revisionsberflttelse har llmnats den
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Elisabeth Raun

A山わriserad re宙 sor

Claus Thingvall
Godkend revisor


