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År 2021 med fokus på 
våra barn och ungdomar
När det nu är dags att summera år 2021 kan vi 
konstatera att även detta år präglades av sjukdo-
men covid-19, en pandemi som fortsatt fick stora 
konsekvenser. Oavsett om Du ska sammanfatta 
börsåret, väderåret, politikåret, sportåret eller som 
här, stiftelseåret, har pandemin haft påverkan.

Några som drabbades extra hårt var våra barn och 
ungdomar när såväl skola som fritid stängde ner�
Undervisningen bedrevs periodvis under år 2021 
på distans� Folkhälsomyndighetens restriktioner 
innebar också att många fritidsaktiviteter upphörde, 
barn- och ungdomsträningar fick ställas in, cuper 
och tävlingar med mera sköts på framtiden�

Under detta år har det därför varit extra viktigt för 
oss i Sparbanksstiftelsen Rekarne att kunna lämna 
anslag till föreningar och organisationer som fortsatt 
arrangerat barn- och ungdomsaktiviteter� Vi höll 
också fast vid traditionen att dela ut stipendier till 
elever i avgångsklasserna vid våra kommuners gym-
nasieskolor�

På samma sätt som föregående år påverkades stiftel-
sens verksamhet också år 2021� Anslagsansökning-
arna var ca 20 % färre, aktiviteter för huvudmän och 
bankanställda fick ställas in och konferenser stiftel-
sen deltog i var digitala� Stiftelsens styrelsemöten 
har dock varit fysiska men med möjlighet att deltaga 
digitalt�

Avslutningsvis följer några händelser från 2021 som 
vi minns eller kanske inte minns?

I januari sker stormningen av Kapitolium, en hän-
delse som fortfarande är sprängstoff i amerikansk 
politik� 

Antal bekräftade fall av covid-19 i världen passerar 
85 miljoner� 

I februari landar Mars-Rover på Mars och ska för 
NASAs räkning utforska Mars i två år� 

När containerfartyget M/S Given fastnade på 
snedden i Suezkanalen den 23 mars får det oanade 
konsekvenser för världshandeln� 

Den 23 maj arresteras den belarusiske journalis-
ten och aktivisten Raman Pratasevitj efter att ett 
Ryanairplan med honom ombord tvingats landa på 
Minsks internationella flygplats�  

I början av juni greps över 800 personer i en koor-
dinerad polisinsats där 16 polismyndigheter i olika 
länder samverkade efter att ha infiltrerat kriminella 
nätverk� 

I månadsskiftet juni-juli råder regeringskris i Sverige 
men 7 juli omväljs Stefan Löfven till stadsminister 
igen� 

Olympiska sommarspelen 2020 invigs i Tokyo den 
23 juli efter att ha skjutits upp ett år på grund av 
pandemin� 

Augusti blir en guldmånad� Armand Duplantis vin-
ner OS-guld i herrarnas stavhopp liksom det svenska 
hopplandslaget�

I september släppte Abba två nya singlar, riksmötet 
öppnades, vi hade kyrkoval och den 29 september 
togs de flesta restriktioner och begränsningar bort 
med hänvisning till sjunkande smittotal och en om-
fattande vaccinering� 

Oktober var Nobels månad� Pristagarna i fysik, kemi 
och litteratur är några av de pristagare som tillkän-
nagavs� 

Magdalena Andersson valdes till stadsminister vid 
två tillfällen under november och tillträdde formellt 
den 30 november som Sveriges första kvinnliga 
stadsminister� 

Den 4 december vann Malmö FF fotbollsall-
svenskan�

Vi lämnar nu ett händelserikt år bakom oss och 
hoppas på … 
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Några exempel på anslag till barn och ungdom som beviljats under 2021
Sommarkul 2021, Eskilstuna Friidrott • Fotbollskollo i Mariefred, IFK Mariefred 

Idrott för integration och mångfald, Eskilstuna Babylon IF • Konståkning, IFK Mariefred  
Aktivitetspark i Stallarholmen, Stallarholmen SK • Sommarlovsaktiviteter, RF-SISU Sörmland  

Ponnytävlingar på Sundbyholm, Eskilstuna Ponnytravsällskap • Tjejlag mot framtiden, BK Sport 
Kanadensarupproret, Friluftsfrämjandet i Strängnäs • Isläger, Eskilstuna Idrottsklubb 

Hitta-Ut orientering, Ärla IF, OK Tor, IK Standard och Eskilstuna OL

Sparbanksstiftelsen Rekarne   5



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, var efter all sparbanksverksamhet i 
Eskilstuna samlades i ett bankaktiebolag med hälf- 
tenägande av vardera Sparbanksstiftelsen Rekarne och 
Sparbanken Sverige, numera Swedbank AB�

Företagets säte är Eskilstuna�

Aktieinnehav
Sparbanken Rekarne AB
Stiftelsen innehade vid 2021 års utgång 865 000 aktier 
på nominellt 100 kr i Sparbanken Rekarne AB ut-
görande 50 % av ägandet� Aktierna är bokförda till 
86 500 000 kr� Stiftelsen erhöll under 2021 ingen 
utdelning på dessa aktier (ingen utdelning 2020,  
17 111 000 kr 2019)� Beslutet om ingen utdelning 
har fattats av ägarna tillsammans då ägarna ansåg 
att banken behövde kapitaliseras�

Swedbank AB
Stiftelsen innehade vid 2021 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 marknads-
värde av 92 871 000 kr� 

Stiftelsen erhöll utdelning vid tre tillfällen under 2021 
på dessa aktier, totalt 7 420 500 kr (ingen utdelning 
2020, 7 242 000 kr 2019)� 

Styrelsens arbete och representation
Styrelsen har hållit 10 protokollförda sammanträ-
den under året� Vid dessa sammanträden har anslag 
beviljats utifrån den förordning som styr Stiftelsens 
verksamhet� Uppföljning av pågående eller slutförda 
projekt har skett via telefon eller genom skriftlig 
avrapportering till Stiftelsen� 

Stiftelsens ordförande har på uppdrag av styrelsen 
deltagit vid Sparbanken Rekarnes årsstämma�

Övriga arrangemang och träffar där Stiftelsen normalt 
deltager har, på grund av den rådande pandemin, 
ställts in eller sänts digitalt�

Stiftelsens huvudmän
Årsstämman hölls digitalt via Teams fredagen den 
16 april 2021 och ordförande för stämman var Örjan 
Gustafsson� Medverkade gjorde också bankens 
nyanställde vd Annika Helg som presenterade sig 
och berättade om sina tankar framåt för Sparbanken 
Rekarne AB�

Under 2020 och större delar av 2021 har inga fysiska 
träffar arrangerats för huvudmännen på grund 
av pandemin men den 29 november arrangerades 
en informationsträff� Gäster var vd Annika Helg 
samt anslagsmottagarna Ung Företagsamhet, Mitt 
Strängnäs och Nyföretagarcentrum i Eskilstuna�  
Ordförande och verkställande tjänsteman har skickat 
ut information (per post eller mejl) till huvudmännen, 
vid tre tillfällen under året�

Verksamhet  
Under året har styrelsen behandlat 202 ansökningar 
vilket är ca 22 % färre än 2020� Av de 202 har 145 
beviljats och anslag på 5 723 000 kr som har fördelats 
enligt Stiftelsens ändamålsparagraf� Fördelningen 
mellan de två kommunerna där Stiftelsen verkar blev 
56,9 % till Eskilstuna och 43,1 % till Strängnäs� Under 
året har återförts, ej utnyttjade anslag, på 380 000 kr� 
Från 1997 till och med 2020 har Stiftelsen beviljat 
anslag på totalt 211 089 150 kr�

Resestipendium
Resestipendiet delas normalt ut i samband med Stiftel-
sens stämmomiddag men då den ställdes in delades inte 
heller ut något resestipendium� Det skulle ha varit det 
tjugoförsta i ordningen men stipendiet får delas ut vid 
ett senare tillfälle�

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 konkurrensfaktor 
på marknaden�

Stiftelsen främjar också näringsliv, forskning, utbild-
ning, idrott och kultur genom anslag� 

Dessa anslag finansieras via avkastningen på Stiftel-
sens förmögenhet och ges till fysiska och juridiska 
personer inom verksamhetsområdet, dvs Eskilstuna 
och Strängnäs kommuner�

Förvaltningsberättelse
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Flerårsöversikt 2021 2020 2019 2018

Huvudintäkter 14 297 661 59 486 24 685 221 22 954 172
Resultat efter finansiella poster 10 956 559 -1 849 269 22 466 036   20 707 787  
Soliditet (%) 97,50 98,35 98,61 98,53

Beträffande Stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och  
balansräkningar med tillhörande noter�
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Resultaträkning Not 2021-01-01  
2021-12-31

2020-01-01  
2020-12-31

Intäkter
Ränteintäkter 6 565 289 59 486
Aktieutdelning 7 420 500 0
Försäljning SAK 305 000 0
Återbäring LF 6 872 0
Summa intäkter 14 297 661 59 486

Kostnader
Övriga externa kostnader 2 -667 854 -607 707
Personalkostnader 3 -1 393 249 -1 301 048
Summa kostnader -2 061 103 -1 908 755

Rörelseresultat 12 236 558 -1 849 269

Finansiella intäkter 1 0

Finansiella kostnader
Förlust försäljning fondandelar -1 280 000

Resultat efter finansiella poster 10 956 559 - 1 849 269
Resultat före skatt 10 956 559 -1 849 269

Skatter
Skatt på årets resultat 4 -2 320 572 0
Övriga skatter
ÅRETS RESULTAT 8 635 987 -1 849 269
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer 5 0 0
Konstverk 6 500 000    500 000    
Summa materiella anläggningstillgångar 500 000    500 000    

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 7 86 500 000 86 500 000
Andra långfristiga värdepappersinnehav 8 41 189 699 41 189 699
Summa finansiella anläggningstillgångar 127 689 699 127 689 699
Summa anläggningstillgångar 128 189 699 128 189 699

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar 0 13 033
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 129 32 855
Summa kortfristiga fordringar 19 129 45 888

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar 0 20 350 000
Summa kortfristiga placeringar 0 20 350 000

Kassa och bank
Kassa och bank 43 599 049 16 880 437
Summa kassa och bank 43 599 049 16 880 437
Summa omsättningstillgångar 43 618 178 37 263 292
SUMMA TILLGÅNGAR 171 807 877 165 466 024
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Balansräkning Not 2021-12-31 2020-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början 98 160 796 98 160 796
Bundet eget kapital vid årets slut 98 160 796 98 160 796

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 66 230 663 73 201 831
Beviljade anslag 9 -5 639 000 -5 121 900
Återfört 230 000
Årets resultat 8 635 987 - 1 849 268
Fritt eget kapital vid årets slut 69 457 650 66 230 663
Summa eget kapital 167 618 446 164 391 459

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 66 000 0
Skatteskuld 2 255 706 0
Beviljade ej utbetalda anslag 10 1 658 000 872 000
Övriga skulder 95 779 96 404
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 113 946 106 161
Summa skulder 4 189 431 1 074 565
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 171 807 877 165 466 024
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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 2021 2020

Lokalkostnader 27 635 36 926
Konferens- och huvudmannakostnader 200 463 87 312
IT-kostnader 114 749 65 355
Representation, blommor mm 1 444 25 030
Annonser, PR, presenter mm 19 783 35 461
Deltagande i årsstämmor 38 665 10 000
Stipendium, banktjänsteman - -
Revision 28 326 26 900
Övrigt (telefon, trycksaker, resor, konferenser, rådgivning mm) 236 789 320 723

667 854 607 707

Not 3. Medelantal anställda 2021 2020

Medelantalet anställda bygger på av stiftelsen betalda  
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid�
Medelantal anställda har varit 1 1

Löner och sociala avgifter 593 680 579 747
Övrigt (arvoden mm) 799 569 721 301

1 393 249 1 301 048

Not 4. Skatt

Den statliga inkomstskatten uppgår till 2 320 572 kr 2020 (f�å 0 kr)� 
Notera att Regeringsrätten har beslutat att frikalla Stiftelsen från skattskyldighet i de fall då Stiftelsen får  
utdelningen på aktier i Sparbanken Rekarne AB.
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NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN

Not 5. Inventarier, verktyg och installationer 2021 2020

Ingående anskaffningsvärde 13 400 13 400
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående ack anskaffningsvärde 13 400 13 400

Ingående avskrivningar -13 400 -13 400
Försäljning/utrangering 0 0
Utgående ack avskrivningar -13 400 -13 400
Utgående redovisat värde 0 0

Not 6. Konstverk 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 500 000 500 000
Utgående anskaffningsvärden 500 000 500 000
Redovisat värde 500 000 500 000

Avser glasskulptur med marmorsockel, deponerad hos Eskilstuna Stadsbibliotek�

Not 7. Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 86 500 000 86 500 000
Utgående anskaffningsvärden 86 500 000 86 500 000
Redovisat värde 86 500 000 86 500 000

Marknadsvärdet på aktierna per 2021-12-31 uppgår till 641 757 000 kr (f�å 552 894 000 kr)� 
Marknadsvärdet är beräknat efter aktiernas substansvärde på bokslutsdag�

Not 8. Andra långfristiga värdepappersinnehav 2021 2020

Ingående anskaffningsvärden 41 189 699 41 189 699
Inköp - -
Utgående anskaffningsvärden 41 189 669 41 189 669
Redovisat värde 41 189 699 41 189 699

Marknadsvärdet på aktierna per 2021-12-31 uppgår till 92 871 000 kr (f�å 73 501 500 kr)�
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Not 9. Beviljade anslag 2021

Strängnäs Segelsällskap, brygganläggning Askholmen 400 000
Mitt Strängnäs, jubiléumsåret 2023 250 000
Region Sörmland, Science Center i Sörmland 200 000
Eskilstuna kommun, Kunskapsfesten 200 000
IFK Mariefred, ”Rädda isbanan” (väggbyggnation) 200 000
E-tuna Nyföretagarcentrum, stöd till nya företagare 200 000
Strängnäs Golfklubb, skyddsnät och belysning 150 000
Eskilstuna Friidrott, Sommarkul 2021 125 000
World’s Children’s Prize Foundation, program 2021 100 000
Stallarholmens SK, aktivitetspark 100 000
IK Viljan S-näs, ”Back on Track” 100 000
Eskilstuna Stadsmission, ”Matlaget” 100 000
RF-SISU Sörmland, sommarlovsaktiviteter 100 000
Föreningen E-tuna Ton, ”Picnic i parken 2022”        100 000
Stadsföreningen Mitt Strängnäs, ”Made by Strängnäs 2021” 90 000
Agenci Marknadsbyrå AB, ”UngDrive Academy” E-tuna 2022 85 000
Eskilstuna Jazzklubb, jazzkonserter och andra musikformer 80 000
Sparbanken Rekarne, digitalt utanförskap    75 000
SPF Eskilstuna, digitalt utanförskap bland seniorer 75 000
Linden Hockey, ungdomssatsning med inriktning flickor 75 000

2 805 000

Övriga anslag gällande:
Forskning och utbildning 548 000
Näringsliv 225 000
Kultur 756 000 
Idrott 1 384 000
Övrigt 5 000 2 918 000
Årets beviljade anslag 5 723 000

Återfört 2020 -150 000
Återfört/återbetalt 2021 -80 000

5 493 000
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Not 10. Beviljade, ej utbetalda anslag 2021 

Mitt Strängnäs, jubileumsåret 2023 250 000

Eskilstuna kommun, Kunskapsfesten 200 000

IFK Mariefred, ”Rädda isbanan” 200 000

Strängnäs Golfklubb, skyddsnät och belysning 150 000

Eskilstuna Stadsmission, ”Matlaget” 100 000

Föreningen E-tuna Ton, ”Picnic i parken 2022” 100 000

Övrigt 658 000
1 658 000

Ingående ej utbetalda anslag 872 000 
Beslutade anslag under 2021 5 723 000
Utbetalda anslag under 2021 -4 937 000
Utgående ej utbetalda anslag 1 658 000
Totalt under åren beslutade anslag 211 080 000
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Kerstin Ehn, Ordförande      Göran Pettersson      Ann Nyström      Håkan Johansson     Ida Gäfvert
Christina Wetterberg, VT      Mattias Nathanson, Vice ordförande      Helena Hallgarn

Sparbanksstiftelsen Rekarnes styrelse
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Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för 
Sparbanksstiftelsen Rekarne för år 2021�

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upp-
rättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 
2021 och av dess finansiella resultat för året enligt 
årsredovisningslagen� Förvaltningsberättelsen är 
förenlig med årsredovisningens övriga delar�

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i 
Sverige� Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten ”Den auktoriserade revisorns 
ansvar” samt ”Den förtroendevalde revisorns ansvar”� 
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige� Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt 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 årsredo-
visningen 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�

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige� Mitt 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 misstag� 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 jag pro-
fessionellt 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 misstag, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån 
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en 
grund för mina uttalanden� Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av 
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktig-
het som beror på misstag, eftersom oegentligheter 
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, 
avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll� 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftel-
sens interna kontroll som har betydelse för min 
revision för att utforma granskningsåtgärder som 
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, 
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den 
interna kontrollen� 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprin-
ciper som används och rimligheten i styrelsens 
uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar� 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrel-
sen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen� Jag drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-
bevisen, 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�  

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Rekarne, org�nr 818001-5003
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Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättel-
sen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn 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 kan fortsätta verksamheten� 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, 
däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en återger de underliggande transaktionerna och 
händelserna i enlighet med stiftelselagen� 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den� Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däri-
bland de eventuella betydande brister i den interna 
kontrollen som jag identifierat�

Den förtroendevalde revisorns ansvar
Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen 
och därmed enligt god revisionssed i Sverige� Mitt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huru-
vida årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning�

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 Spar-
banksstiftelsen Rekarne för år 2021�

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 för-
hållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige� 
Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt 
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 revisions-
bevis 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 ersätt-
ningsskyldighet 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 upp-
täcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot stiftelsen�

Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen� Granskningen av 
förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna� Vilka tillkommande gransknings-
åtgärder som utförs baseras på den auktoriserade 
revisorns professionella bedömning och övriga valda 
revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet� Det innebär att vi fokuserar gransk-
ningen 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 3 mars 2022  

Alf Ekström
Auktoriserad revisor

Joel Karlsson
Lekmannarevisor
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Stiftelsens huvudmän valda  
t.o.m. årssammanträdet
Andrén Hast, Pia Strängnäs 2022
Högfeldt, Jacob Strängnäs 2022
Gustafsson, Kristina Eskilstuna 2022
Gustavsson, Örjan Strängnäs 2022
Larsson, Peter Eskilstuna 2022
Nathanson, Mattias Strängnäs 2022
Pettersson, Göran Eskilstuna 2022
Stjernström, Mattias Eskilstuna 2022
Tillenius, Carl Eskilstuna 2022
Törnblom, Stefan Strängnäs 2022
Bengtsson, Harald Eskilstuna 2023
Blomkvist Gyllby, Christine Strängnäs 2023
Buskas Wulff, Erica Eskilstuna 2023
Ehn, Kerstin Eskilstuna 2023
Gäfvert, Ida Eskilstuna 2023
Johansson, Peter Eskilstuna 2023
Karlsson, Joel Eskilstuna 2023
Lund, Eva Eskilstuna 2023
Nyström, Ann Eskilstuna 2023
Wetterberg, Christina Strängnäs 2023
Avanes, Armina Eskilstuna 2024
Hebrawi, Mahfouz Eskilstuna 2024
Jederud, Sandra Eskilstuna 2024
Johansson, Håkan Eskilstuna 2024
Kruhsberg, Anders Eskilstuna 2024
Lundkvist, Anders Eskilstuna 2024
Oldberg, Annika Eskilstuna 2024
Sollenberg, Anne-Marie Eskilstuna 2024
Svalling, Rikard Eskilstuna 2024
Säholm Corizza, Pernilla Eskilstuna 2024
Hallgarn, Helena Strängnäs 2025
Hjelm, Emma Strängnäs 2025
Lindgren, Susanne Eskilstuna 2025
Oraha, Claudia Eskilstuna 2025
Pettersson, Thomas Strängnäs 2025
Printz, Maria Strängnäs 2025
Sharro, Sandi Eskilstuna 2025
Strömvall, Eva Eskilstuna 2025
Trygg, Elin Eskilstuna 2025
Wall, Peter Eskilstuna 2025

Sparbanksstiftelsen Rekarnes styrelse
Johansson, Håkan 2022
Pettersson, Göran 2022
Gäfvert, Ida 2023
Hallgarn, Helena 2024
Nathanson, Mattias 2024
Ehn, Kerstin 2025
Nyström, Ann 2025

Stiftelsens revisorer
Ordinarie;
Ekström, Alf, Auktorierad revisor 2022
Karlsson, Joel 2022
Suppleanter;
Mathiasen, Andreas, Auktorierad revisor 2022
Gustafsson, Kristina 2022

Valberedning
Blomkvist Gyllby, Christine 2022
Kruhsberg, Anders 2023
Oldberg, Annika 2024

Utgående mandatperiod
I tur att avgå ur styrelsen:
Johansson, Håkan
Pettersson, Göran

Val av revisorer
Vid årsstämman ska förrättas val av revisorer 
med suppleanter för granskning av 2022 års 
räkenskaper�

I tur att avgå ur valberedningen
Blomkvist Gyllby, Christine

Ordinarie årsstämma med stiftelsen äger rum  
fredag den 1 april 2022 digitalt från Eskilstuna
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Ordinarie årsstämma med stiftelsen äger rum  
fredag den 1 april 2022 digitalt från Eskilstuna
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