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Styrelsen för Stiftelsen Samefolket får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Styrelsen, Stiftelsen Samefolket, organisationsnummer: 892001-0462. 

Ekonomi, resultatet för 2014 blir -34 493 kr 
Styrelsen och redaktionen budgeterar och följer upp med stöd av LRF-konsult. Vi ser en nedgång av 
annons- och prenumerationsintäkter som aktualiserar att verksamheten behöver se över. I likhet 
med de senaste åren gäller allmän ekonomisk försiktighet, exempelvis genom att styrelsemöten hålls 
via telefon . Huvudintäkten kommer från Sametingets kulturnämnd därifrån stiftelsen söker medel. 

Tidningsutgivning och samisk text, stiftelsen ger ut tidningen Samefolket. Redaktionen planerar 
innehåll och produktion, planenligt har tolv fyrfärgsnummer getts ut, varav tre var dubbelnummer. 
Det redaktionella innehållet på samiska uppgick till 24,8 procent vilket gör att vi når Sametingets 
kulturnämnds krav på minst 25 procent samisk text. 

STYRELSE OCH ÖVERGRIPANDE ORGANISATION 

Styrelsen har bestått av fem ordinarie ledamöter (3 kvinnor och 2 män) med suppleanter (3 kvinnor 
och 2 män) som representerar ägarorganisationerna. Arbetet har följt stadgar och riktlinjer. 

Stiftelsebildare är Svenska samernas riksförbund, SSR, och Same Ätnam, RSÄ, som tillsätter fem 
ledamöter med fem suppleanter en ligt nedan : 

Svenska samernas riksförbund: Victoria G Harnesk (ordf.) med suppleant Ylva Sarri, Erika Unnes, 
(vice ordf.) med suppleant Per-Gustav ldivuoma och Catharina Hansson med suppleant Dan Jåma. 

Ledamöter Same Ätnam: Ulf Nårsa med suppleant Agneta Silversparf samt Peter Rohde med 
suppleant Kristina Larsgren. 

Möten, tre styrelsemöten har hållits: 20/2 (telefon), 27 /3 (Luleå) 18/11 (telefon) samt årsmöte med 
konstitution 27 /3 (Luleå). Vi har i linje med stadgarna föredragit verksamheten vid SSR:s landsmöte 
och vid RSÄ:s landsmöte. 

Redaktionen har bestått av tre kvinnor: Katarina Hällgren, chefredaktör och ansvarig utgivare med 
säte i Arvidsjaur, vikarierande biträdande redaktör Annika Rydman (80 procents anställning fram till 
30 juni) samt Åsa Lindstrand, Jokkmokk, reporter (föräldraledig med 20 procents tjänstgöring fram till 
den 13 oktober då Åsa återgick till sin tjänst som biträdande redaktör på heltid). 

Redovisningstjänster köps av LRF Konsult och revision av Torbjörn Nordin, Grant Thornton med 
ersättare Mats Eurenius, Ernst & Young AB, båda i Östersund. 
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Jämställdhetsarbete, Stiftelsen Samefolket reviderar årligen sin jämställdhetspolicy. Policyn omfattar 
både tillsättning av personella resurser och att tidskriften Samefolket ska skildra nyheter ur ett 
genusneutralt perspektiv. Chefredaktören ansvarar för att genusperspektivet iakttas. 2013 utgjordes 
redaktionen av två kvinnor och styrelsen utgjordes av sex kvinnor och fyra män. Valberedningen i 
respektive organisation arbetar aktivt med genusperspektivet vid tillsättning av representanter i 
enlighet med stiftelsebildarnas jämställdhetspolicys. 

STYRELSENS SÄRSKILDA INSATSER 

• Statens kulturråd, styrelsen sökte, utöver stödet från Sametingets kulturnämnd, 100.000 
kronor och erhöll 50.000 kronor i produktionsstöd . . fb' ,- t..01S. vJt: 

• Erbjudanden för prenumeration och lösnummer, under året har arbete nedlagts på att ta 
fram underlag för erbjudanden. Arbetet fortskrider. 

Flerårsöversikt (tkr) 
Nettoomsättning 
Resultat efter finansiella poster 
Soliditet (%) 

Förslag till vinstdisposition 

2014 
577 
-34 
51 

2013 
672 

18 
52 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): 

balanserad vinst 
årets förlust 

disponeras så att 
i ny räkning överföres 

2012 
716 

-3 
46 

310 405 
-34 493 
275 912 

275 912 

2011 
640 
-46 
50 

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med 
tilläggsupplysningar. 

2010 
655 
-36 
56 
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Resultaträkning Not 2014-01-01 2013-01-01 
-2014-12-31 -2013-12-31 

Nettoomsättning 577 385 671 504 
Övriga rörelseintäkter 1 550 000 1 650 000 

2 127 385 2 321 504 

Rörelsens kostnader 
Kostnader tidningen -877 944 -913 185 
Övriga externa kostnader 1 -316948 -344 864 
Personalkostnader 2 -967 943 -1 031 572 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 0 -1 432 
-2 162 835 -2 291 053 

Rörelseresultat -35 450 30 451 

Resultat från finansiella poster 
Ränteintäkter och liknande resultatposter 7 445 -6 703 

Räntekostnader och liknande resultatposter -6 488 -5 618 

957 -12 321 
Resultat efter finansiella poster -34 493 18130 

Resultat före skatt -34 493 18130 

Årets resultat -34 493 18130 
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 3 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 
Andra långfristiga fordringar 4 0 13 807 
Summa anläggningstillgångar 0 13 807 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 53 914 52 484 
Aktuella skattefordringar 121 319 121319 

Övriga fordringar 39 301 41 257 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 22 479 24 293 

237 013 239 353 

Kassa och bank 299 801 348 156 

Summa omsättningstillgångar 536 814 587 509 

SUMMA TILLGÅNGAR 536 814 601316 
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 5 
Fritt eget kapital 
Balanserad vinst eller förlust 310 405 292 275 
Årets resultat -34 493 18 130 

275 912 310 405 

Summa eget kapital 275 912 310 405 

Kortfristiga skulder 
Leverantörsskulder 146 253 119 026 

Övriga skulder 41 057 39 904 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 73 592 131 981 

Summa kortfristiga skulder 260 902 290 911 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 536 814 601 316 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga Inga 
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Tilläggs upplysningar 

Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
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Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. 

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 

Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. 

Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 
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Noter 

Not 1 Arvode till revisorer 
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Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens 
förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller 
annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga 
arbetsuppgifter. 

Revisionsuppdrag 

Not 2 Anställda och personalkostnader 

Medelantalet anställda 
Kvinnor 

Löner och andra ersättningar 
Styrelse 
Övriga anställda 

Sociala kostnader 
Pensionskostnader för övriga anställda 
Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal 

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 

2014 

17 800 
17 800 

2014 

2 
2 

28 200 
744 904 
773 104 

79 464 
188 471 
267 935 

1 041 039 

2013 

16 500 
16 500 

2013 

2 
2 

28 200 
720 416 
748 616 

80 905 
180 142 
261 047 

1009663 
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Not 3 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 
Utgående ackumulerade avskrivningar 

Utgående redovisat värde 

Not 4 Andra långfristiga fordringar 

Företagsanknutna medel PP-pension 
Avgår kortfristig del 

Not 5 Förändring av eget kapital 
Balanserat 

resultat 
Belopp vid årets ingång 292 275 
Disposition enligt beslut 
av årets årsstätmna: 18 130 
Årets resultat 
Belopp vid årets utgång 310 405 

Not 6 Bokslutsrapport 
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2014-12-31 2013-12-31 

72 432 96 248 
72 432 96 248 

-72 432 -94 816 
0 -1 432 

-72 432 -96 248 

0 0 

2014-12-31 2013-12-31 

0 53 287 
0 -39 480 
0 13 807 

Årets 
resultat 

18 130 

-18 130 
-34 493 
-34 493 

För denna årsredovisning har en bokslutsrapport upprättats av Christina Örnberg, LRF-Konsult AB, som 
är auktoriserad redovisningskonsult genom medlemskap i Far/Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, 
SRF. 
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Grant Thornton 

REVISIONSBERÄTTELSE 

Till styrelsen i Stiftelsen Samefolket 
Org.nr. 892001-0462 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen 
Samefolket för år 2014. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning 
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta 
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min 
revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att 
jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att 
uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis 
om belopp och annan info1mation i årsredovisningen. Revisorn väljer 
vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma 
riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur 
stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i 
syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om 
effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också 
en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som 
har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

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

Uttalande 
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande 
bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2014 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en 
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Samefolket för år 2014. 

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

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förvaltningen på 
grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god 
revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och 
förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns 
skäl för entledigande. 

Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har 
handlat i strid med sti ftelselagen, stiftelseförordnandet eller 
årsredovisningslagen. 

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

Uttalande 
Enligt min uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 

)Z::~:~'jj/~~·~;;:odo< ellcr h•red"''""'""fageo 
·1~J"~ 
Auktoriserad revisor 
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BOKSLUTSRAPPORT 
Till företagsledningen f.Stiftelsen Samefolket 
Organisationsnummer 892001-0462 

Jag har biträtt Stiftelsen Samefolket med att upprätta årsbokslutet för år 2014. 
Årsbokslutet utvisar ett redovisat resultat om -34 493 kr (föregående år 18 130 kr) 
samt en balansomslutning om 536 814 kr (föregående år 601 316 kr). Det är 
företagsledningen som har ansvaret för årsbokslutet samt för att det uppfyller de 
krav som ställs enligt lag och norm. 

Mitt arbete med årsbokslutet grundas på det räkenskapsmaterial och den övriga 
information som har tillhandahållits mig. Jag har utfört mitt arbete i enlighet med 
Svensk standard för redovisningstjänster, Reko. Det innebär att jag har beaktat 
bestämmelserna i bokföringslagen och annan relevant normgivning. Jag har vidare 
genomfört kontroller och rimlighetsanalyser för att årsbokslutet ska uppnå en hög 
kvalitet och utgöra ett bra beslutsunderlag i verksamheten. 

Jag har inte utfört någon revision eller översiktlig granskning och gör följaktligen inte 
heller något bestyrkande av årsbokslutet. 

Östersund /:-7/ 3 J,,0 ;,r 

(l!t/;?~-;/:i;. (, tfo .. ""-'7 
Christina Örnberg 
Auktoriserad redovisningskonsult 
LRF-Konsult AB 

SRF ---




