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En positiv kraft
i samhället
Vårt mål
Vi vill vara en positiv kraft i samhället, på egen
hand men också i samverkan med Sparbanken
Rekarne AB. Vi har sedan stiftelsen bildades 1996
stöttat många projekt i Eskilstuna och Strängnäs
kommuner och årligen utbetalas miljonbelopp. Det
visar att vi har varit – och kommer att vara - en
positiv kraft i samhället.

Sparbanksstiftelsen Rekarne är hälftenägare
av Sparbanken Rekarne AB tillsammans med
Swedbank som äger den andra delen.

Bakgrund
Vid mitten av 1990-talet slogs Rekarne Sparbank och
Sparbanken Sverige samman med Föreningsbanken och en ny lokal sparbank bildades, Sparbanken
Rekarne. Sparbanksstiftelsen Rekarne bildades i
samband med att banken i december 1996 ombildades
till bankaktiebolag.

• främja sparandet i Eskilstuna och Strängnäs
kommuner

“Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att slå
vakt om att sparbanksrörelsens grundläggande idéer
och värderingar bevaras och utvecklas.”

Uppgift
Sparbanksstiftelsen Rekarnes främsta uppgift är att
• vara 50-procentig ägare till Sparbanken Rekarne AB
• förvalta Rekarnekapitalet

• bevara minnet av sparbankerna samt Föreningsbanken.

Det sker genom att stiftelsen låter avkastningen från
stiftelsens kapital verka i form av anslag till näringsliv, utbildning och forskning, kultur samt idrott.
Stiftelsen återinvesterar på så sätt i samhället inom
det verksamhetsområdet där Sparbanken Rekarne
AB verkar, Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Beviljade anslag
Här kan du läsa om några goda exempel som
Sparbanksstiftelsen Rekarne lämnat anslag till.
Forskning
Mälardalens högskola och professor Andreas Ryve
driver projektet Framtidens läromedel för att utveckla
ett nytt svenskt forskningsbaserat läromedel i matematik. Läromedlet ska ge lärare bättre resurser för
matematikundervisning och på så sätt ge elever större
möjligheter att nå kunskapsmålen. Projektet finansieras av Sparbanksstiftelsen Rekarne tillsammans med
Sparbanken Rekarne och Eskilstuna kommun.

Kultur
Under hösten 2017 spelades musikalen Fångad – om
människans eviga sökande efter lycka - i Tandla
fd skola med text, musik och manus av Inga-Lill
och Ola Sjönneby. Musikalen blev en stor succé
och sågs av 1134 besökare vid 12 föreställningar.
Sparbanksstiftelsen Rekarne lämnade anslag till
denna unika uppsättning.

Utbildning
Sparbanksstiftelsen Rekarne har anslagit medel för att
kunna driva projektet Ung Ekonomi tillsammans med
Sparbanken Rekarne. Ung Ekonomi vänder sig till
högstadie- och gymnasieelever för att inspirera unga
att se på sin ekonomi på ett sätt där de själva kan göra
skillnad. Föreläsningar erbjuds kostnadsfritt samtliga
skolor i våra kommuner.
Näringsliv
Mat har en stor betydelse som näringsgren och skapar
arbetstillfällen och tillväxt i hela livsmedelskedjan, från jord till bord. I länet och våra kommuner,
Eskilstuna och Strängnäs, har vi en produktion av
högvärdiga råvaror, förädling, restauranger och butiker
som bär ett gemensamt budskap om den stolta maten
i Sörmland. Att då vara med i samarbetet kring Stolt
Mat i Sörmland, tillsammans med bl a Länsstyrelsen
och Regionförbundet, känns givetvis viktigt och inspirerande för Sparbanksstiftelsen Rekarne.
Idrott
Varje sommar arrangerar Eskilstuna Friidrott
”sommarkul” för barn och ungdom i ett tiotal
bostadsområden i Eskilstuna. Här kan barn och
ungdomar träffas, umgås, spela, leka och träna med
duktiga ledare från föreningen. Varje år slås nya
rekord i antalet besökande. Det är inte ovanligt med
över 2000 barn och ungdomar under en vecka. Här
är Sparbanksstiftelsen Rekarne med och stöttar.
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Att ansöka
Du ansöker elektroniskt direkt via
Sparbanksstiftelsen Rekarnes hemsida:
www.sparbanksstiftelsenrekarne.se
Välkommen med din ansökan!

Ett år med
Varmt om hjärtat
Under hela 2017 har Sparbanksstiftelsen Rekarne
firat att vi passerat tjugoårsstrecket sedan den
första utdelningen gjordes.
Stiftelsen bildades 1996 och redan året efter gjordes
den första lokala återinvesteringen. Då, 1997,
mottog blandat andra Munktellarenan, Mälardalens
studentkår, Eskilstuna Teaterförening och bokprojektet ”Sveriges tåghistoria började i Eskilstuna”
anslag. Totalt delade stiftelsen ut 324 100 kronor
1997. Nu, 20 år senare, kan vi med stor glädje summera och konstatera att Sparbanksstiftelsen anslagit
ca 185 miljoner kronor.
Hur har vi då firat detta? Jo under 2017 har huvudmän
och personalen på Sparbanken Rekarne, tillsammans
med anställda på dotterbolagen Portfolio Försäkra
och Fastighetsbyrån i Eskilstuna och Strängnäs, var
och en utsett mottagare till 5 000 kronor. Vinjetten
för projektet har varit ”varmt om hjärtat” just för att
mottagaren och projektet legat givaren extra varmt
om hjärtat. Pengar har delats ut till föreningar, organisationer och projekt.

Givaren har överlämnat gåvan i form av en specialutformad check och under året skrevs totalt 150
checkar ut till glädje för såväl givare som mottagare.
Vid samma tillfälle har givaren också passat på att
berätta mer om Sparbanksstiftelsen Rekarnes verksamhet och roll i det lokala samhället. Projektet har
därför fått stor genomslagskraft, bland annat i sociala
medier under #varmtomhjartat, till gagn för såväl
stiftelse som bank.
Anslagen, de 185 miljonerna, har möjliggjorts tack
vare att Stiftelsen förvaltat det så kallade Rekarnekapitalet som idag består dels av aktier i Swedbank,
dels av aktier i Sparbanken Rekarne. Avkastningen
stiftelsen får återinvesteras i verksamhetsområdet där
vår lokala sparbank verkar, Eskilstuna och Strängnäs
kommuner. Det är anslag till projekt inom näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur inom
Eskilstuna och Strängnäs kommuner.
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Förvaltningsberättelse
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.
Verksamheten

Allmänt om verksamheten

Sparbanksstiftelsen bildades i samband med att
Rekarne Sparbank i december 1996 ombildades
till bankaktiebolag. I februari 1997 beslutades om
en riktad emission till Sparbanken Sverige AB
om fördubbling av aktiekapitalet, vartefter all
sparbanksverksamhet i Eskilstuna samlades i
ett bankaktiebolag med hälftenägande av Sparbanksstiftelsen Rekarne och Sparbanken Sverige,
numera Swedbank AB.
Företagets säte är Eskilstuna.
Aktieinnehav

Sparbanken Rekarne AB

Stiftelsen innehade vid 2017 års utgång 865 000
aktier på nominellt 100 kr i Sparbanken Rekarne AB
utgörande 50 % av ägandet. Aktierna är bokförda till
86 500 000 kr.
Stiftelsen erhöll under 2017 en utdelning på
15 000 000 kr på dessa aktier.

Swedbank AB

Stiftelsen innehade vid 2017 års utgång 480 000
aktier i Swedbank (f.å 470 000).
Aktierna är bokförda till 72,74 kr per aktie eller
totalt 34 915 447 kr och hade vid årsskiftet ett
marknadsvärde av 94 992 000 kr.
Stiftelsen erhöll under 2017 utdelning med
6 204 000 kr på dessa aktier.
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Styrelsen arbete och representation
Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträden under året. Vid dessa sammanträden har anslag
beviljats utifrån den förordning som styr Stiftelsens
verksamhet. Uppföljning av pågående eller slutförda
projekt sker genom avrapportering hos Stiftelsen
eller direkt på plats hos anslagsmottagaren.
Stiftelsens ordförande har på uppdrag av styrelsen
deltagit vid Sparbanken Rekarnes, Föreningen Sparbanksintressenter i Swedbank och Sparbankernas
Riksförbunds årsstämmor.
Stiftelsen har varit representerad vid en mängd olika
arrangemang och träffar för att diskutera möjligheter
att genom anslag stödja varierande projekt till gagn
för utvecklingen inom våra kommuner Eskilstuna
och Strängnäs.
Vidare har Stiftelsen bl.a deltagit vid näringslivsdagar, möten med landshövding, stiftelseträffar och
utbildningar.
Stiftelsens huvudmän
Årsstämman ägde rum den 7 april 2017 i Munktellmuséet.
Edna Eriksson, idé- och strategiutvecklare av
mänskliga rättigheter, talade om jämställdhet,
diskriminering och likabehandling - från teori till
praktik. Edna pratade även om vikten av att definiera målgrupper och kompetens i en global värld.
Vidare talade hon även om att människan inte har
rötter, hon har fötter - om fällor och möjligheter i
mångfaldens Sverige.

Utöver årsstämman har två möten hållits med Sparbankstiftelsens huvudmän. Den 15 oktober gjordes
en höstutflykt med besök på Magda gård för lunch
och därefter såg vi musikalen Fångad på Tandla fd
skola. Den 11 december träffades huvudmännen
i Stiftelsens lokaler. Då medverkade Sparbanken
Rekarnes marknadschef JO Malmkvist och VD
Mats Bengtsson samt representanter från några av
våra anslagsmottagare under året, Arvid Rinaldo från
projektet ”Alla på snö” samt Annika Löfgren från
”Sisters in Business”.
Verksamhet
Under året har styrelsen behandlat 298 ansökningar,
varav 240 stycken har beviljats.
Anslag på 12 451 000 kr har fördelats enligt Stiftelsens
ändamålsparagraf. Under året har återförts ej utnyttjade anslag på 137 000 kr. Beviljade samt ej utbetalda
anslag framgår av den ekonomiska redovisningen.
Varmt om hjärtat
1997 betalade Stiftelsen ut sitt första anslag. För att
fira 20 år med anslag har Stiftelsen drivit projektet
Varmt om hjärtat under 2017. Stiftelsens huvudmän
samt personalen på Sparbanken Rekarne, inklusive

Flerårsöversikt
Huvudintäkter

Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

dotterbolag, har var och en haft möjlighet att utse
mottagare till 5 000 kr. Mottagare har varit föreningar och organisationer som legat han/henne lite
extra varmt om hjärtat.
Resestipendium
På Stiftelsens stämmomiddag utdelades för sjuttonde
gången ett resestipendium till en uppskattad och
förtjänstfull insats inom Sparbanken Rekarne AB.
Stipendiet utdelades 2017 till Ulrika Caglayan.
Främjande av ändamålet
Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att slå vakt
om att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och
värderingar bevaras och utvecklas inom Sparbanken
Rekarnes verksamhetsområde samt medverka till att
bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfakturor
på marknaden.
Stiftelsen främjar också näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur genom anslag.
Dessa anslag finansieras via avkastningen på Stiftelsens förmögenhet och ges till fysiska och juridiska
personer inom verksamhetsområdet, dvs Eskilstuna
och Strängnäs kommuner.

2017

2016

2015

2014

23 249 634

20 722 031

15 098 031

30 809 412

98,63

98,37

20 845 521

18 451 656

13 044 715

99,20

28 803 860

95,16

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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Resultaträkning

Not

INTÄKTER

Ränteintäkter

Aktieutdelning

Summa intäkter

KOSTNADER

Övriga externa kostnader
Personalkostnader

2017-12-31

2016-12-31

2 045 634

693 030

21 204 000

20 029 000

- 1 127 531

- 1 005 617

23 249 634

2

- 1 276 582

- 1 264 757

Rörelseresultat

20 845 521

18 451 657

Resultat efter finansiella poster

20 845 521

18 451 657

Resultat före skatt

20 845 521

18 451 657

- 1 664 603

- 1 027 006

19 180 918

17 424 651

Summa kostnader

Skatter

Skatter på årets resultat
ÅRETS RESULTAT
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3

20 722 031

4

- 2 404 113

- 2 270 374

Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

0

0

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer

Konstverk

Summa materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Summa finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar

5
6

500 000

500 000

7

86 500 000

86 500 000

121 415 447

119 257 47

8

500 000

34 915 447

500 000

32 757 479

121 415 447

119 257 47

15 102

0

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar
Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar

Summa kortfristiga placeringar
Kassa och bank

Kassa och bank

Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

23 313

23 029

20 350 000

10 175 000

8 335 085

14 970 010

28 723 500

25 168 039

150 638 947

144 925 518

38 415

20 350 000

8 335 085

23 029

10 175 000

14 970 010
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Balansräkning

Not

2017-12-31

2016-12-31

98 160 796

98 160 796

44 405 388

42 141 637

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

98 160 796

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

Beviljade anslag
Årets resultat

8

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskuld

Beviljade ej utbetalda anslag
Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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9

98 160 796

- 13 171 000

- 15 160 900

50 415 306

44 405 388

148 576 102

142 566 184

67 146

0

19 180 918

757 554

17 424 651

303 684

1 049 000

1 844 000

102 456

119 642

86 689

92 008

2 062 845

2 359 334

150 638 947

144 925 518

Noter
Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag
tillämpas för första gången, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret
och det närmast föregående räkenskapsåret.
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Inventarier, verktyg och installationer
Konstverk

Antal år

5

Avskrivs ej

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
Not 2. Övriga externa kostnader
Lokalkostnader

Konferens- och huvudmannakostnader
ADB-kostnader

Representation, blommor mm

Annonser, PR, presenter mm

2017

2016

37 322,00

36 964,00

294 953,00

217 983,00

176 216,00

267 528,00

29 840,00

71 292,00

44 311,00

34 327,00

Deltagande i FRS:s årsstämma

20 000,00

20 000,00

Revision

25 763,00

27 018,00

Stipendium, banktjänstemän

Övrigt (telefon, trycksaker, resor, konferenser mm)

Not 3. Medelantal anställda

22 150,00

476 976,00

0,00

330 505,00

1 127 531,00

1 005 617,00

2017

2016

2

2

Medelantalet anställda bygger på av stiftelsen betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit
Not 4. Skatt
Den statliga inkomstskatten uppgår till 1 664 603 kr (f.å 1 027 006 kr). Regeringsrätten har beslutat
att frikalla Stiftelsen från skattskyldighet för utdelning på aktierna i Sparbanken Rekarne AB.
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
Not 5. Inventarier,, verktyg och installationer

2017

2016

Ingående anskaffningsvärden

13 400

13 400

Utgående anskaffningsvärden

13 400

13 400

- 13 400

- 13 400

Ingående avskrivningar

Utgående avskrivningar

Redovisat värde

- 13 400

- 13 400

2017

2016

500 000

500 000

0

Not 6. Konstverk
Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde

500 000

500 000

0

500 000

500 000

Avser glas- och marmorskulptur, deponerad hos Eskilstuna Stadsbibliotek.
Not 7. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2017

2016

Ingående anskaffningsvärden

86 500 000

86 500 000

Redovisat värde

86 500 000

86 500 000

Utgående anskaffningsvärden

86 500 000

86 500 000

Marknadsvärdet på aktierna per 2017-12-31 uppgår till 418 660 000 kr (f.å 384 360 000 kr).
Marknadsvärdet är beräknat efter aktiernas substansvärde på resp bokslutsdag.
Not 8. Andra långfristiga värdepappersinnehav

2017

2016

Ingående anskaffningsvärden

32 757 479

32 757 479

Utgående anskaffningsvärden

34 915 447

32 757 479

Inköp

Redovisat värde

2 157 968

34 915 447

Marknadsvärdet på aktierna per 2017-12-31 uppgår till 94 992 000 kr (f.å 103 541 000 kr).
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0

32 757 479

Not 9. Beviljade anslag

2017

MDH, Matematiksatsning

1 000 000

EGF

500 000

ESK, Utbildning o mentorskap simidrott

500 000

GUIF, Banksponsring

500 000

AFC. Banksponsring

500 000

United DFF, Banksponsring

500 000

City FK, Banksponsring

400 000

Sörmlands Turismutveckling AB. Stolt Mat i Sörmland

300 000

Culinary Craft, Thomasgymnasiet, Mat o måltider som utvecklingskraft

300 000

ESK, Banksponsring

300 000

Eskilstuna Fotbollsakademi/Sebastian Larsson, Banksponsring

300 000

Eskilstuna Ton, Banksponsring

250 000

United DFF, Nya CSR-projektet, Banksponsring

250 000

UF i Sörmland 2017-2018

150 000

Strängnäs Innebandyklubb, Banksponsring

150 000

Arrangörsföreningen för friidrotts-SM 2018

150 000

Ekonomisk förening imariefred.nu, Evenemangsanslag

130 000

Smederna, Banksponsring

125 000

GUIF, Banksponsring

Övriga anslag gällande:

Forskning och utbildning
Näringsliv
Kultur
Idrott

Övrigt

Årets beviljade anslag

Årets beviljade anslag till projektet Varmt om Hjärtat
Ej utnyttjade anslag från 2016
Återfört under år 2017

110 000

6 415 000
803 000

765 000

1 926 000

2 634 000
45 000

6 173 000

12 588 000
720 000

- 12 000

- 125 000

13 171 000
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Not 10. Beviljade, ej utbetalda anslag

2017

Banksponsring

225 000

Vasahallen ekonomiska förening

100 000

Arrangörsföreningen för Friidrotts-SM 2018

150 000

70 000

Ung Drive

IFK Mariefred

50 000

Royal utvecklingsprojekt

50 000

Destination Eskilstuna kongress-/kulturhus

334 000

Övriga anslag

1 029 000

Ingående ej utbetalda anslag

1 844 000

Beslutade anslag under 2017

12 451 000

Utbetalda anslag under 2017

- 13 266 000

Utgående ej utbetalda anslag

Utgående ej utbetalda anslag till projektet
Varmt om hjärtat

Kerstin Ehn
Ordförande

Mattias Nathanson
Vice ordförande

Håkan Johansson

Tommy Gustavsson

Ida Gävert

Helén Wretling

Göran Pettersson

Vår revisionsberättelse har lämnats den 14 mars 2018.
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1 029 000
20 000

1 049 000

Eskilstuna 2018-03-07

Alf Ekström
Auktoriserad revisor

50 000

Joel Karlsson
Huvudman och lekmannarevisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Rekarne, org.nr 818001-5003
Rapport om årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Sparbanksstiftelsen Rekarne för år 2017. Stiftelsens
årsredovisning ingår på sidorna 6-14 i detta dokument.
Enligt vår 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 2017 och
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare
i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Övriga upplysningar

Revisionen av årsredovisningen för år 2016 har utförts
av en annan revisor som lämnat en revisionsberättelse
daterad 2 mars 2017 med omodifierade uttalanden i
Rapport om årsredovisningen.

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 felaktigheter, 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 til�lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift til�lämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla
verksamheten.
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Revisorns ansvar

Våra 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 på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra 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 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 en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror
på oegentligheter eller på fel, utformar och utför
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och
ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra
uttalanden. 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 kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig
information eller åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens
interna kontroll som har betydelse för vår revision
för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga
med hänsyn till omständigheterna, men inte för att
uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper
som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet
av årsredovisningen. Vi 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 vi drar slutsatsen att det finns en

väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra
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 vi 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.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Vi måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland
de eventuella betydande brister i den interna kontrollen
som vi identifierat.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Rekarne för år 2017.
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet
eller årsredovisningslagen.
Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare
i avsnittet ”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och
därmed vårt 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 vi 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 vår
professionella bedömning med utgångspunkt i risk
och väsentlighet. Det innebär att vi 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. Vi går igenom och prövar fattade beslut,
beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.
Eskilstuna den 14 mars 2018
Alf Ekström

Auktoriserad revisor
Joel Karlsson

Lekmannarevisor
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Stiftelsens huvudmän valda
t.o.m. årssammanträdet

Sparbanksstiftelsen Rekarnes styrelse

Andrén Hast, Pia

Strängnäs

2018

Gustafsson, Kristina

Eskilstuna

2018

Boström, Cecilia

Gustavsson, Örjan

Larsson, Ulla-Carin
Nathanson, Mattias
Pettersson, Göran

Stjernström, Mattias
Tillenius, Carl

Törnblom, Stefan

Buskas Åhrlin, Erica
Ehn, Kerstin
Gäfvert, Ida

Gyllby, Christine
Karlsson, Joel
Lund, Ewa

Nordin, Anders
Puustinen, Jari

Wetterberg, Christina
Zetterling, Torgny
Byström, Mikael

Gustavsson, Tommy
Jansson, Jimmy

Johansson, Håkan

Kruhsberg, Anders
Lundkvist, Anders
Oldberg, Annika

Eskilstuna
Strängnäs

Eskilstuna
Strängnäs

Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Strängnäs

Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Strängnäs

Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Strängnäs

Eskilstuna
Eskisltuna

Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna

Sollenberg, Anne-Marie Eskilstuna
Wang, Jimmy

Eskilstuna

Bernadotte, Anna

Strängnäs

Wretling, Helen

Guiterrez, Claudia
Hallgarn, Helena
Hasslert, Kjell

Lindgren, Susanne

Pettersson, Thomas
Printz, Maria
Redelius, Per
Trygg, Elin
Wall, Peter

Eskilstuna
Eskilstuna
Strängnäs
Strängnäs

Eskilstuna
Strängnäs
Strängnäs

Eskilstuna
Eskilstuna
Eskilstuna

2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2019
2019
2019
2019

Johansson, Håkan

2018

Gäfvert, Ida

2019

Gustavsson, Tommy
Pettersson, Göran

2019

Wretling, Helen

2019

Nathanson, Mattias

2020

Ehn, Kerstin

2021

Stiftelsens revisorer
Ordinarie;

Ekström, Alf, Auktorierad revisor
Karlsson, Joel

2018
2018

Suppleanter;

Mathiasen, Andreas, Auktorierad revisor 2018
Gustafsson, Kristina

2018

2019

Valberedning

2019

Gustafsson, Örjan

2019

Utgående mandatperiod

2020

Andrén Hast, Pia

Strängnäs

2018

Gustafsson, Kristina

Eskilstuna

2018

2019

Sollenberg, Anne-Marie Eskilstuna

2018

2019

Lund, Ewa

2020

2019

I tur att avgå bland huvudmännen;

2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Boström, Cecilia

Gustavsson, Örjan

Larsson, Ulla-Carin
Nathanson, Mattias
Pettersson, Göran

Stjernström, Mattias
Tillenius, Carl

Törnblom, Stefan

Strängnäs

Eskilstuna

Eskilstuna
Strängnäs

Eskilstuna
Strängnäs

Eskilstuna

Eskilstuna

Eskilstuna
Strängnäs

Fyllnadsval

Bernadotte, Anna

Gustavsson, Tommy
I tur att avgå ur styrelsen
Johansson, Håkan
Val av revisorer

Vid årssammanträdet skall förrättas val av
revisorer med suppleanter för granskning
av 2018 års räkenskaper.
I tur att avgå ur valberedningen
Sollenberg, Anne-Marie
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2019

2019

2018

2018

2018

2018
2018

2018

2018
2018

Ordinarie årsstämma med stiftelsen äger rum
fredagen den 13 april 2018 i Eskilstuna
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