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Stiftelsen ryckte ut!
Under 2019 sjösattes och namngavs en nya räddningsbåt
men vi tar det från början ...

I september 2018 inkom en ansökan till Sparbanksstiftelsen Rekarne från Sjöräddningssällskapet i
Västra Frölunda och i projektbeskrivningen kunde
vi läsa;

Alla enheter i Gunnel Larson-klassen har tagits fram
med ergonomi för besättningen som en viktig aspekt.
Tack vare god ergonomi kan besättningen genomföra
krävande uppdrag under svåra väderförhållanden.

”Placering av en ny sjöräddningsbåt i Strängnäs för
att täcka behovet i mellersta Mälaren från Mariefred
till Eskilstuna. Räddningsbåten ska bemannas dygnet
runt under årets isfria tid av frivilliga ideella sjöräddare. Huvudsyftet är att stå till Sjöräddningscentralen
Sweden Rescue samt till SOS 112:s fria förfogande
för sjöräddning och annan räddningstjänst där sjöresurs önskas.

Unden våren 2019 fick Sparbanksstiftelsen Rekarne
kontinuerligt rapporter om båtens byggnation och
aktuella lägesrapporter. I maj levererades den nya
båten till Sjöräddningssällskapet i Strängnäs. Nästa
steg var nu att sjöräddarna skulle utbildas och så
skulle båten också namnges.

Utifrån möjlighet ställs också räddningsbåt med
frivillig besättning till förfogande för förebyggande
sjöräddning innan en allvarlig olycka inträffar samt
till allmän humanitär verksamhet/uppdrag.
Räddningsbåten är väl beprövad och snart byggd i
55 exemplar.”
Ansökan var visserligen på ett stort belopp, 1 500 000 kr,
men stiftelsestyrelsen var enig och på styrelsemötet
den 25 september 2018 beviljade styrelsen anslaget.
Kostnad och drift av den nya sjöräddningsbåten uppgick till 2,3 miljoner så innan den nya båten kunde
börja byggas krävdes fler donatorer. Senare under
hösten 2018 fick Sjöräddningssällskapet in ytterligare
en donation och därmed kunde båten beställas.
Sjöräddningsbåten, av ”Gunnel Larsson-klass”,
började under hösten 2019 byggas hos Swede Ship
Composite AB, Hunnebostrand. Gunnel Larsonklassen är en öppen sjöräddningsbåt främst avsedd för
insatser i skärgården och kustnära områden. Insatser
där enhetens snabbhet, flexibilitet och manövrerbarhet
kan vara helt avgörande för utgången av en olycka.
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Som tack från Sjöräddningssällskapet får den största
donatorn välja räddningsbåtens namn samt utse
båtens gudmor.
Alla vet att det kan vara svårt med namn men i det
här fallet kändes namnet givet. Den nya båten skulle
namnges till Rescue Sparbanksstiftelsen Rekarne.
I samband med Mälardagen i Strängnäs den 24 augusti
2019 namngavs båten av gudmor Kerstin Ehn, tillika
ordförande i Sparbanksstiftelsen Rekarne. Med vid
namngivningsceremonin var representanter för Sjöräddningssällskapet, stiftelsestyrelsen och huvudmän.
Alla ansökningar som inkommer till stiftelsen
numreras och denna ansökan, N3765, tog nästan
ett år från beslut om anslag till att båten var i drift.
Sparbanksstiftelsen Rekarne är nöjda och glada för
att vi kunnat stötta detta viktiga projekt, ett projekt
som har en livslängd på ca 20 år.
Allra bäst är givetvis om båten inte behöver användas
men om Sjöräddningscentralen eller SOS 112 behöver
hjälp finns nu en snabb och effektiv båt redo att rädda
och hjälpa till.

FAKTA

Längd: 8,4 meter
Bredd: 2,7 meter

Djupgående: 40 cm

Material: Byggd i komposit
Deplacement: 2,7 ton

Motor: 370 hk, Volvo Penta, drivande en
Rolls-Royce KaMeWa FF-jet 240/270 vattenjet
Fart: 34 knop

Aktionstid: ca 8 timmar

Besättning: 2–3 personer
Antal: 53 båtar

Konstruktör:
Profjord och Sjöräddningssällskapet

Länk båttyper inom Sjöräddningssällskapet
www.sjoraddning.se/om-oss/vara-batar

Länk båtvarv där räddningsbåt byggs
www.swedeship.se/?page_id=21
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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 2019 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 2019 en utdelning på 17 111 000 kr på dessa aktier.
Swedbank AB
Stiftelsen innehade vid 2019 års utgång 510 000 aktier
i Swedbank (f å 510 000).
Aktierna är bokförda till 80,76 kr per aktie eller totalt
41 189 699 kr och hade vid årsskiftet ett marknadsvärde
av 71 119 500 kr.
Stiftelsen erhöll under 2019 utdelning med 7 242 000 kr
på dessa aktier.
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.
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I samband med Mälardagen i Strängnäs deltog representanter från stiftelsen vid namngivningsceremoni av
den nya sjöräddningsbåten som stiftelsen lämnat anslag
till. Vidare har Stiftelsen bl.a deltagit vid näringslivsdagar, möten med landshövding, stiftelseträffar och
utbildningar.
Stiftelsens huvudmän
Årsstämman ägde rum fredagen den 5 april 2019 på
Elite Stadshotell i Eskilstuna.
Innan stämmoförhandlingarna talade Jacob Högfeldt,
kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs. Strängnäs
kommun har visionen att ”tillsammans med invånarna
i fokus skapa framtidens hållbara kommun i hjärtat av
Mälardalen”. Vidare berättade Jacob Högfeldt också
om livet som trebarnsfar, gården Äleby och podden
som han har tillsammans med en partikollega. Efter
detta intressanta anförande följde årsstämman som
öppnades av ordförande Kerstin Ehn.
Utöver årsstämman har två möten hållits med Sparbankstiftelsens huvudmän. Söndagen den 20 oktober
besökte huvudmännen Mälsåker slott där huvudmännen gick en guidad slottsvandring och vid slottets
brygga låg den nya sjöräddningsbåten som erbjöd alla
som önskade en provtur. Därifrån åkte sedan sällskapet vidare till Äleby gård för lunch och visning av
gården och dess verksamheter med jakt, viltslakteri,
butik och konferensmöjligheter.
Den 2 december träffades huvudmännen i Stiftelsens
lokaler. Då medverkade fyra anslagsmottagare; Rookie
start up, Ung Företagsamhet (UF), Scenknuten och
Rik matematik som berättade om sina olika projekt.
Avslutningsvis talade Sparbanken Rekarnes VD Mats
Bengtsson och redogjorde för bankens ekonomiska läge.
I övrigt har stiftelsens ordförande och verkställande
tjänsteman under året brevledes och via e-post hållit
huvudmännen informerade och uppdaterade.
Verksamhet
Under året har styrelsen behandlat 295 ansökningar,
varav 243 har beviljats.
Anslag på 8 485 900 kr har fördelats enligt Stiftelsens ändamålsparagraf, varav 26 % till Strängnäsområdet. Under året har återförts ej utnyttjade anslag
på 198 000 kr. Beviljade samt ej utbetalda anslag
framgår av den ekonomiska redovisningen.

Resestipendium
På Stiftelsens stämmomiddag utdelades för nittonde
(19) gången ett resestipendium till en uppskattad och
förtjänstfull insats inom Sparbanken Rekarne AB.
Stipendiet utdelades 2019 till Jaana Ek.

Rekarnes verksamhetsområde samt medverka till att
bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfakturor
på marknaden.

Främjande av ändamålet

Dessa anslag finansieras via avkastningen på Stiftelsens
förmögenhet och ges till fysiska och juridiska personer
inom verksamhetsområdet, dvs Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål att slå vakt
om att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och
värderingar bevaras och utvecklas inom Sparbanken

Flerårsöversikt
Huvudintäkter

Resultat efter finansiella poster

Soliditet (%)

Stiftelsen främjar också näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur genom anslag.

2019

2018

2017

2016

24 685 221

22 954 172

23 249 634

20 722 031

98,53

98,63

98,37

22 466 036
98,61

20 707 787

20 845 521

18 451 656

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

Summa kostnader

2019-01-01
2019-12-31

2018-01-01
2018-12-31

332 221

2 003 672

24 353 000

20 950 500

-829 516

-899 082

24 685 221

2

3

-1 389 643

22 954 172

-1 347 303

-2 219 159

-2 246 385

Rörelseresultat

22 466 061

20 707 787

Resultat efter finansiella poster

22 466 036

20 707 787

Finansiella kostnader

-25

Resultat före skatt
Skatter

Skatt på årets resultat
Övriga skatter

ÅRETS RESULTAT
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22 466 036

20 707 787

-1 411 292

-1 616 348

21 054 744

19 091 439

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

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

127 689 699

127 689 699

0

2 687

8

500 000

41 189 699

128 189 699

500 000

41 189 699

128 189 699

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

30 574

29 287

20 350 000

20 350 000

24 248 821

11 424 147

30 574

20 350 000

24 248 821
44 629 395

172 819 094

31 974

20 350 000

11 424 147

31 806 122

159 995 820
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Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

98 160 796

98 160 796

59 480 765

50 415 306

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital

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

98 160 796

Fritt eget kapital

Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början

Beviljade anslag
Årets resultat

9

Fritt eget kapital vid årets 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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98 160 796

-8 287 900

-10 025 980

72 247 609

59 480 765

21 054 744

19 091 439

170 408 405

157 641 561

70 399

0

232 157

630 935

1 895 222

1 509 222

112 886

116 598

100 025

2 410 689

172 819 094

97 504

2 354 259

159 995 820

Noter
Not 1. Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
allmänna råd (BFNR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarie, verktyg och installationer

5

Konstverk

Avskrivs ej

NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN
Not 2. Övriga externa kostnader
Lokalkostnader

Konferens- och huvudmannakostnader
ADB-kostnader

Representation, blommor mm
Annonser, PR, presenter mm

2019

2018

42 021

49 094

139 893

238 988

89 215

26 632

84 726

21 145

156 212
19 483

Deltagande i årsstämmor

80 709

72 738

Revision

23 786

28 456

Stipendium, banktjänstemän
Övrigt (telefon, trycksaker, resor, konferenser, rådgivning mm)

Not 3. Medelantal anställda

-

348 021

47 114

260 365

829 516

899 082

2019

2018

Medelantalet anställda bygger på av stiftelsen betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

2

2

Not 4. Skatt
Den statliga inkomstskatten uppgår till 1 411 292 kr (f.å 1 616 348 kr). Regeringsrätten har beslutat
att frikalla Stiftelsen från skattskyldighet för utdelningen på aktierna i Sparbanken Rekarne AB.
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN
Not 5. Inventarier,, verktyg och installationer

2019

2018

13 400

13 400

0

0

13 400

13 400

Ingående avskrivningar

-13 400

-13 400

Utgående ack avskrivningar

-13 400

-13 400

2019

2018

500 000

500 000

Ingående anskaffningsvärde
Försäljning/utrangering
Utgående ack anskaffningsvärde

Försäljning/utrangering

Utgående redovisat värde

Not 6. Konstverk
Ingående anskaffningsvärden

Utgående anskaffningsvärden

Redovisat värde

0

0

500 000

500 000

0

0

500 000

500 000

Avser glasskulptur med marmorsockel, deponerad hos Eskilstuna Stadsbibliotek.

Not 7. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2019

2018

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 2019-12-31 uppgår till 490 165 000 kr (Q3 2019) (f.å 458 606 000 kr).
Marknadsvärdet är beräknat efter aktiernas substansvärde på bokslutsdagen.

Not 8. Andra långfristiga värdepappersinnehav

2019

2018

Ingående anskaffningsvärden

41 189 699

34 915 447

Utgående anskaffningsvärden

41 189 669

41 189 669

Inköp

Redovisat värde

-

41 189 699

Marknadsvärdet på aktierna per 2019-12-31 uppgår till 71 119 500 kr (f.å 100 852 500 kr).
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6 274 252

41 189 699

Not 9. Beviljade anslag

2019

MDH, Matematiksatsning

1 000 000

IK Eskilstuna Gymnasterna

350 000

Tunafors SK, Alla på snö

250 000

EGF, Mer barn i rörelse

150 000

Företagarföreningen imariefred.nu

140 000

Ung Företagsamhet, Sörmland

175 000

Stiftelsen NyföretagarCentrum

150 000

Eskilstuna Friidrott, Sommarkul

125 000

E-a Hotell- o Restaurangförening, Parkfestivalen 2019

100 000

Ideella för. Ulvhälls hällars vänner

100 000

Eskilstuna Stadsmisson, Verksamhetsstöd

100 000

Eskilstuna Basket, EB Cup 2020

100 000

Nyby-Torshälla Ridklubb, Uteridbana

100 000

För Vasaspelet o Vasaveckorna

100 000

LST Södermanland, Sörmlandsdagen 2020

100 000

Eskilstuna Jazzklubb, Specialkonserter

80 000

City FK, Fotbollssatsning

80 000

För Vasaspelet o Vasaveckorna

80 000

Ung Drive, Eskilstuna 2020

80 000

E-a Friidrott, Elitsatsning 2019

Övriga anslag gällande:

Forskning och utbildning
Näringsliv
Kultur
Idrott

Övrigt

Årets beviljade anslag
Varmt om hjärtat

Återfört tidigare år
Återfört 2019

75 000

3 435 000

621 900

394 000

1 869 000

2 138 000
23 000

5 045 900

8 480 900
5 000

-72 000

-126 000

8 287 900
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2019

Not 10. Beviljade, ej utbetalda anslag
Sparbanken Rekarne, Ung Ekonomi

483 000

Eskilstuna Friidrott, Sommarkul

125 000

LST Södermanland

100 000

180 000

Vasaspelet och Vasaveckorna

Nyby-Torshälla Ridklubb, Uteridbana

100 000

Övriga

907 222

1 895 222

Ingående ej utbetalda anslag

1 590 222

Beslutade anslag under 2019

8 287 900

Utbetalda anslag under 2019

-7 982 900

Utgående ej utbetalda anslag

1 895 222

Sparbanksstiftelsen Rekarnes styrelse

Kerstin Ehn, Ordförande
Helena Hallgarn
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Håkan Johansson

Helen Wretling

Mattias Nathanson, Vice ordförande

Göran Pettersson

Ida Gäfvert

Christina Wetterberg, VT

Stiftelsen

– en viktig del av samhället
Stiftelsen har som huvudsakligt ändamål
att slå vakt om att sparbanksrörelsens
grundläggande idéer och värderingar
bevaras och utvecklas.
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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 2019.
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
2019 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.
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 misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så
är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt
drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om
att avveckla verksamheten.
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
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på oegentligheter eller misstag, 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 misstag 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 misstag, 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 misstag, 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 2019.
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 27 februari 2020
Alf Ekström
Auktoriserad revisor
Joel Karlsson
Lekmannarevisor
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Stiftelsens huvudmän valda
t.o.m. årssammanträdet
Byström, Mikael

Eskilstuna 2020

Jansson, Jimmy

Eskilstuna 2020

Johansson, Håkan

Eskilstuna 2020

Jederud, Sandra

Kruhsberg, Anders
Lundkvist, Anders
Oldberg, Annika

Sollenberg, Anne-Marie
Wang, Jimmy

Wretling, Helen

Hallgarn, Helena
Hasslert, Kjell

Lindgren, Susanne
Oraha, Claudia

Pettersson, Thomas
Printz, Maria
Redelius, Per

Strömvall, Eva
Trygg, Elin
Wall, Peter

Andrén Hast, Pia
Högfeldt, Jacob

Gustafsson, Kristina
Gustavsson, Örjan
Larsson, Peter

Nathanson, Mattias
Pettersson, Göran

Stjernström, Mattias
Tillenius, Carl

Törnblom, Stefan

Eskilstuna 2020
Eskilstuna 2020
Eskilstuna 2020
Eskilstuna 2020
Eskilstuna 2020
Eskilstuna 2020
Strängnäs
Strängnäs

2021
2021

Eskilstuna 2021
Eskilstuna 2021
Strängnäs
Strängnäs

2021
2021

Eskilstuna 2021
Eskilstuna 2021
Eskilstuna 2021
Eskilstuna 2021
Strängnäs
Strängnäs

2022

Eskilstuna 2022
Strängnäs

2022

Strängnäs

2022

Eskilstuna 2022
Eskilstuna 2022
Eskilstuna 2022
Eskilstuna 2022

Blomkvist Gyllby, Christine Strängnäs

2023

Eskilstuna 2023

Gäfvert, Ida

Eskilstuna 2023

Karlsson, Joel
Lund, Eva

Nyström, Ann

Wetterberg, Christina
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Eskilstuna 2023
Eskilstuna 2023
Eskilstuna 2023
Eskilstuna 2023
Eskilstuna 2023
Strängnäs

2020
2020
2020
2020

Valberedning
Lund, Ewa
Eskilstuna 2020
Trygg, Elin
Eskilstuna 2021
Blomkvist Gyllby, Christine Strängnäs 2023

Utgående mandatperiod

I tur att avgå ur styrelsen:
Hallgarn, Helena
Nathanson, Mattias
Val av revisorer

2023

2020
2020

Vid årsstämman ska förrättas val av revisorer
med suppleanter för granskning av 2020 års
räkenskaper.

Eskilstuna 2023

Buskas Wulff, Erica

Johansson, Peter

Stiftelsens revisorer
Ordinarie;
Ekström, Alf, Auktorierad revisor
Karlsson, Joel
Suppleanter;
Mathiasen, Andreas, Auktorierad revisor
Gustafsson, Kristina

2022

2022

Ehn, Kerstin

2020
2020
2021
2021
2022
2022
2023

Eskilstuna 2020

Strängnäs

Bengtsson, Harald

Sparbanksstiftelsen Rekarnes styrelse
Hallgarn, Helena
Nathanson, Mattias
Ehn, Kerstin
Wretling, Helen
Johansson, Håkan
Pettersson, Göran
Gäfvert, Ida

I tur att avgå ur valberedningen
Lund, Ewa

Ordinarie årsstämma med stiftelsen äger rum
fredagen den 3 april 2020 i Eskilstuna

www.sinnebild.se

Sparbanksstiftelsen Rekarne
631 93 Eskilstuna
Organisationsnummer 818001-5003

