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Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål
Stiftelsens ändamål är att sprida kännedom om internationella frågor samt verka för
internationell förståelse och internationellt samarbete i Dag Hammarskjölds anda med
utgångspunkt från Förenta Nationernas verksamhet, i första hand genom
biblioteksverksamhet.
Verksamheten under räkenskapsåret
Verksamheten bedrivs sedan 1996 inom ramen för Uppsala universitetsbibliotek ienlighet
med det avtal som finns mellan Stiftelsen Dag Hammarskjöldbiblioteket och
universitetsbiblioteket. Av avtalet framgår bland annat att biblioteket skall drivas i enlighet
med fastställda ändamål. I övrigt skall de åtaganden som följer av bibliotekets roll som
depåbibliotek för Förenta Nationerna, ILO och OSSE fullgöras.
I januari 2016 slog biblioteket upp portarna för sin verksamhet i de nya lokalerna i huset
Regnellianum, Slottsgränd 3. En stor del av året har ägnats åt att färdigställa och anpassa
lokalerna till verksamheten, bl a har ett antal tavlor tillhörande Uppsala kommuns
konstsamling hängts. Under året har biblioteket anordnat ett antal publika evenemang.
Bibliotekets nya lokaler invigdes i och med Kulturnatten 2016 när besökarna bjöds på tre
intressanta föredrag på temat Dag Hammarskjöld och FN. Föredragshållarna var författaren
Henrik Berggren, f.d. hovrättsrådet och rättschef i FN Hans Corell och Daniel Kjellen från
föreningen Challenge group, Utöver föredragen anordnades visningar av de nya lokalerna. I
september månad deltog biblioteket iBok- och biblioteksmässan tillsammans med FNfamiljen (Svenska FN-förbundet, Unicef Sverige och UNDP). Tillsammans med FNorganisationerna anordnade biblioteket ett frukostseminarium med en paneldiskussion mellan
Sida, LTNDP och Plan International Sverige. Temat var barn i väpnade konflikter och
moderator var Cecilia Udden, Biblioteket har även anordnat bokutställningar isamband med
aktuella händelser såsom till exempel FN-dagen och Internationella dagen för mänskliga
rättigheter. Ett par olika öppna föredrag i serien "En kvart över" har anordnats i biblioteket på
teman som yttrandefriheten och tryckfrihetsordningen, samt FN-konventionen CEDAW.
Biblioteket har även assisterat författaren Henrik Berggren i hans arbete med boken Dag
Hammarskjöld —att bära världen.

Sänkt kommunalt stöd för 2017
För verksamhetsåret 2017 har stiftelsen blivit beviljade ett betydligt lägre belopp än tidigare
från Uppsala kommun, SOO.000kr, mot tidigare 1 465.000kr. Stiftelsen hanterar detta genom
att reducera sin verksamhet som utförs via Uppsala universitetsbibliotek. Det reducerade
bidraget innebär inte något akut hot mot stiftelsen ekonomi.
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Stiftare, styrelse och revisorer
Stiftelsen bildades 1991 av Uppsala kommun, Uppsala Universitet och Svenska FNförbundet.

Stiftelsens sammansättning 2016
Jacob Johnson ,ordf.
Kerstin Mickelsen, v ordf.
Gunilla Sundström v ordf.
Anna-Karin Westerlund
Jens Peterson
Isak Svensson

Uppsala kommun
Uppsala universitet(tom. 160203)
Uppsala universitet(from. 160420)
Uppsala kommun
Svenska FN-förbundet
Uppsala universitet

Ersättare
Pär-Anders Jonsgården
Eric Knutsson
Vakant
Gunilla Sundström
Rebecca Stern

Uppsala kommun
Uppsala kommun
Svenska FN-förbundet
Uppsala universitet(tom, 160420)
Uppsala universitet

Styrelsens sammansättning 2017
Jacob Johnson ,ordf.
Gunilla Sundström v ordf.
Anna-Karin Westerlund
Jens Peterson
Isak Svensson

Uppsala kommun
Uppsala universitet
Uppsala kommun
Svenska FN-förbundet
Uppsala universitet

Ersättare
Pär-Anders Jonsgården
Eric Knutsson
Vakant
Vakant
Rebecca Stern

Uppsala kommun
Uppsala kommun
Svenska FN-förbundet
Uppsala universitet
Uppsala universitet

Revisorer
Maria Wigenfelt ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB
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Uppsala kommuns tidigare revisor (Eva Blom från ÖhrlingsPricewaterhouseCoopers AB)har
under 2016 avgått(med pension). Någon ny revisor för Uppsala kommun har inte utsetts och
Uppsalas stadsjurist har framför att det är tillräckligt med en revisor för stiftelsens
verksamhet och att kommunen genom att den tillsätter ordförande, en ledamot och två
ersättare i stiftelsens styrelse har tillräcklig insyn i stiftelsens verksamhet.

Flerårsjämförelse
Stiftelsens ekonomiska utveckling i sammandrag.

Erhållna bidrag
Lämnad ersättning till Uppsala
universitetsbibliotek
Resultat

2016
2015
2014
2013
..1.465.000 1.465.000 1.470.000 1.436.000
1.300.000 1.300.000 1.350.000 1.300.000
77.613

11.487

-141.134

106.094

Ekonomi
Stiftelsen har under 2016 lämnat en verksamhetsersättning om 1.300.000 kronor till Uppsala
universitetsbibliotek avseende driften av Dag Hammarskjöldbiblioteket. Iersättningen har
inräknats avskrivnings- och arvodeskostnader. Ersättningen avser lönekostnader om 900.000,
mediekostnader om 300.000 samt övriga kostnader (inkl. avskrivningar och arvoden) om
100.000. Årets resultat visar efter finansiellt netto ett överskott om 77.613 kronor.
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Not
1

2016

2015

1,465.000

1.465.000

1.465.000

1.465,000

-1,300.000
-87.386
-1.387.386

-1.300.000
-153.513
-1.453.513

Verksamhetsresultat

77.613

11.487

Resultat från finansiella ånvesteringar
Ränteintäkter
Årets resultat

0
77.613

0
11.487

Verksamhetens intäkter m m
Erhållna ersättningar, bidrag

2

Summa verksamhetsintäkter m m
Verksamhetens kostnader
Verksamhetsersättning till Uppsala
universitetsbibliotek
Övriga externa kostnader
Summa verksamhetskostnader
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Balansräkning

Not
1

2016-12-31

2015-12-31

344.592
344.592

248.055
248.055

147.584
77.613
225.197

136.097
11.487
147.584

1 19.395
1 19.395
344.592

1 !~ /1

Tillgångar
Omsättningstillgångar

Kassa och postgiro

Summa tillgångar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Eget kapital vid årets början
Årets resultat
Summa eget kapåtal
Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda
intäkter
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder
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Noter
Not 1

Redovisningsprinciper

Stiftelsens årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Fordringar
Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt.

Not 2

Erhållna bidrag

Uppsala kommun

1o1ot 3

2016

2015

1.465.000

1.465.000

Arvoden och kostnadsersättningar

Administrationen av stiftelsen handhas av personal anställd vid Uppsala
Universitetsbibliotek. Kostnadsersättning till Uppsala universitetsbibliotek för detta samt
styrelsearvoden inräknas i verksamhetsersättningen om 1.300.000 för år 2016.

Not 4

iJpplupna kostnader

Upplupna kostnader består av:
Revisionskostander avseende 2016
Ej betald faktura avseende Bok o Biblioteksmässa 2016
Upplupna kostnader, Bokprojekt

19.000
60.395
30.000
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Re~risionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen Dag Hammarskjöldsbibliotelcet, org.nr 81602-8986

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Jag har utfört enrevision av årsredovisningen för Stiftelsen Dag Hammarskjöldsbiblioteket fär år 2oi6.
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen nch ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 3i december 2oi6 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.

Grundför uttalanden
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 mina uttalanden.

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 den bedömer är nödvändig för att
upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felalrtigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som loan påverka förmågan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Mina må1 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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse
som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är enhög 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 lean uppstå på grund av oegentligheter eller fel 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 enrevision 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
oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder Mand annat utifrån dessa risker och
inhämtar revisionsbevis som är tillräcldiga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
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Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig
felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter lean 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 granslcningsåtgärder snm är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.

•

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 påupplysningarna 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 lean 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 betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört enrevision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Dag
Hammarskjöldsbiblioteket fär år 2oi6.
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.

Grundför uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Keuisorns 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 må1 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 inågot väsentligt avseende:

2 av g

p-wc
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som loan föranleda ersättningsslryldighet
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 enhög 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 lean föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av enrevision 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 attjag 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.
Uppsala den 18 maj 2oi~

N~~~~ Vv~~~,~~~'~
Maria Wigenfeldt
Auktoriserad revisor
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