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Ett spännande och innehållsrikt år!

Maria Hedblom, ordförande
2015 har varit ett spännande och givande år. Förra
stämman uppmanades vi att återinföra lokala potter. Så
har vi gjort, vilket blev väldigt uppskattat. Utvärdering
sker efter 1 år. Stiftelsen har också satsat medel till att
förstärka utbildning i privatekonomi på gymnasienivå.
Detta sker gemensamt av Sparbanksstiftelsen Norr
land och Swedbank. Att satsa på undervisning i
privatekonomi är verkligen att leva upp till vår § 2,
dvs. stiftelsens portalparagraf att värna sparbanksidén.
I § 2 ingår även att vara bra ägare av banken, därför har
vi under året utvecklat vår strategi att förverkliga det.
Men vi har också fortsatt våra uppskattade bidrag
till kultur och idrott. Vårt konstnärsstipendium på
100 000 kronor tillhör ett av de större konstnärsstipendier som finns och det går inte att söka. Här
finns en mycket kompetent arbetsgrupp som väljer
kandidat – och ser vi i backspegeln så har de verkligen
lyckats välja fantastiska konstnärer!
Stiftelsen har också stöttat ett utbildningsinstitut i
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Örnsköldsvik. Tillsammans med lokala och regionala
företag samt olika organisationer bidrog vi till att en,
för norra Sverige, viktig utbildning inom hydraulik
kunde finnas kvar. En annorlunda satsning med väl
satsade medel.
Under 2015 gjorde styrelsen en intressant och
givande resa till Riga. Här ställde Swedbank upp och
gav väldigt bra information om finansiella sektorn i
Lettland. Extra fascinerande var hur Swedbank där
arbetar digitalt. Swedbanks digitalisering i Lettland
har kommit längre än vad den gjort i Sverige, vi får se
när vi i Sverige kommer till samma arbetssätt.
Arbetet och klimatet i styrelsen är mycket bra – alla
är otroligt engagerade och drivande, därför vill jag åter
rikta ett stort tack till vt och styrelsemedlemmarna för
ett stimulerande arbetsår och för ert bidrag att utveckla
verksamheten. Således har vi åter både ett bra resultat
och haft ett roligt och givande styrelseår!

Vt har ordet

Åke Elveros, verkställande tjänsteman
Det år som gått har präglats av många nya och stora
utmaningar för det svenska samhället bland annat
i form av så kraftigt ökade flyktingströmmar att
samhället nästan inte klarat av att hantera situationen,
i vart fall inte på det sätt och på den nivå som vi
tidigare kunnat.
En annan utmaning för det svenska samhället är hur
vi ska ställa oss till frågor runt EU-migranter/romer,
en fråga inte bara för samhället utan också för oss var
och en som individer.
I dessa frågor och många andra frågor och ut
maningar i det svenska samhället finns det människor
som gör stora insatser i det tysta, utan ersättning och
utan uppmärksamhet.
Sparbanksstiftelsen Norrland vill bidra till att
uppmärksamma dessa goda krafter i samhället genom
årliga stipendier till målgruppen ”unga ideella krafter”.
Detta ska ske genom samarbete med organisationer
i Västernorrland och Västerbotten och kommer att
startas upp under 2016.
Ett annat angeläget och nytt område som
stiftelsen initierat under 2015 är utbildning av
gymnasieungdomar i sund ekonomi. Det sker genom
projektet ”Ung ekonomi” som vi genomför i samarbete
med Swedbank.

En förutsättning för att Sparbanksstiftelsen
Norrland ska kunna bidra till ett bättre samhälle och
regionens utveckling är att vi även själva har en sund
ekonomi och det anser jag att vi har. Under 2015 har
stiftelsen ytterligare stärkt sin långsiktiga förmåga
att leva upp till stiftelsens ändamål genom köp av
23 600 aktier i Swedbank, vilket i sin tur ger möjlig
het till ökade utdelningar och därmed även bidrag
till regionen och samhället. Utdelningen för år 2016
föreslås bli 10,70 kr/aktie, vilket innebär att dessa
nya aktier kommer att ge en utdelning på 252 520 kr
under 2016.
Sparbanksstiftelsernas samarbete och samarbetet
med Swedbank, både på central och regional nivå,
har utvecklats till att bli ett samarbete som bygger på
förtroende och respekt för våra olika roller, men med
fokus på det som förenar.
Detta har sammantaget stärkt vår roll som aktieägare
i Swedbank, vilket är en viktig del av vårt uppdrag
enligt stiftelseförordnandet.
Vi i Sparbanksstiftelsen Norrland ser med tillförsikt
på framtiden och dess utmaningar.
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Vi stöder morgondagens talanger
Ung kultur, ung idrott och ungt entreprenörskap i Västerbotten och Västernorrland ligger
Sparbanksstiftelsen Norrland varmt om hjärtat. Det är också områden som vi värnar om
och prioriterar i vår stödverksamhet.
De stipendier och stöd vi delar ut går inte att ansöka om, men tillsammans med våra
samarbetspartners håller vi ständigt ett öga på nya talanger inom följande fem områden.
Och det kommer vi att fortsätta med!

Stiftelsen står för fiolerna

Världen vore betydligt blekare om vi inte hade musik, och
vi vill värna om att även Västerbottens och Västernorrlands
musikliv fortsätter att utvecklas.
Sedan 2005 har vi därför drivit ett projekt där Norrlands
operan i Umeå och Kammarorkestern i Sundsvall får låna
vardera två kvalitetsfioler från stiftelsen. Det ena instrumen
tet har en dokumenterad historia sedan hundratals år och
står för miljonvärden. Det andra lånas ut till en ung musi
ker som får spela ett kvalitetsinstrument under studietiden.
Fiolprojektet är unikt då det inte utvecklades av branschen
utan av en stiftelse som vill medverka till en kvalitetsmässig
utveckling av musiklivet.

100 000 till en ung och lovande konstnär

Konsten har ett högt värde – för själen och för samhället. Att
uppmuntra norrländska konstnärer till fortsatta kulturyttringar
känns därför både viktigt och roligt.
Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium på
100 000 kronor delas årligen ut till en ung och lovande konstnär
i vårt område. Det har blivit en mycket eftertraktad utmärkelse.
År 2015 gick stipendiet till Ida Rödén (f 1981, Härnösand),
en tvärvetenskaplig konstnär som med hjälp av konceptuell
fotografi, teckning, kreativt skrivande och installationer under
stryker omöjligheten i att återge en sanningsenlig historia. Ing
enting är någonsin definitivt och mycket som berättas är efter
konstruktioner som enbart snuddar vid vad som ägt rum.
I samarbete med Emma Ricklunds stiftelse delar Sparbanks
stiftelsen Norrland även årligen ut ateljéstipendier vid Rick
lundagården. Elina Nilsson (f 1985, Vännäsby) och Jenny Berg
(f 1975, Hörnsjö) mottog dessa 2015.
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En ny generation entreprenörer

En sällsynt innovationskraft och entreprenörsanda känne
tecknar vår del av landet.
Vi vill värna om den utvecklingen genom att redan i ett
tidigt skede uppmuntra unga ambitiösa företagare att ut
veckla sina idéer.
I samarbete med Ung Företagsamhet i Västernorrland
och Västerbotten jobbar vi med att skapa bättre förutsätt
ningar för nästa generation entreprenörer att lyckas.
– För oss betyder Sparbanksstiftelsens stöd väldigt myck
et. Den är vår största privata finansiär och en viktig strate
gisk partner som vi har ett bra samarbete med. Stiftelsen
är en tung aktör med ett gott anseende och det ökar också
vår legitimitet, vilket väsentligt underlättar vårt arbete att
söka finansiering även från annat håll, säger Jonas Nordin,
regionchef, Ung Företagsamhet Västerbotten.

En valla för skidsporten

2015 års stipendiater är:
Längdskidor
Linda Ström (Hägglunds Ski T SK), Elias Olofs
son (Vårby IK), Moa Lundgren (Täfteå IK), Viktor
Strömberg (Täfteå IK).
Alpint
Lisa Hörnblad (Höga K AK), Filip Vennerström
(SSLK), Johanna Karbach (UHSK Umeå), Emil
Asplund (Malå IF Alpina).

Skidskytte
Viktor Karlsson (Vårby IK), Sebastian Samuelsson
(Vårby IK).

Foto: Nicklas Blom

Snö är normalt sett ingen bristvara i våra trakter. Det
har bidragit till att vi i alla tider sett många framgångs
rika idrottare inom skidsporterna födas här.
Sparbanksstiftelsen Norrland vill bidra till att det
fortsätter och letar tillsammans med samarbetspart
ners aktivt upp och stödjer unga lovande utövare inom
alpint, längdåkning och skidskytte. Det är inte bara de
bästa årsresultaten som belönas. Stor vikt läggs också
vid sportsligt uppträdande och förmågan att kämpa
och satsa på sin idrott.
Lisa Hörnblad är en av de unga talanger som får
Sparbanksstiftelsen Norrlands Ungdomsstipendium 2015.

Regional utveckling framför allt

Tillkomsten av nya företag och arbetstillfällen i Väster
botten och Västernorrland är avgörande för denna del
av landets fortsatta tillväxt. Vi vill skapa framtidstro
och gör det bland annat i form av stöd till Sparbanks
stiftelsen Norrlands Riskkapitalstiftelse, vars främsta
målsättning inte är att maximera avkastningen i form
av pengar utan att vara en kraft som verkar för en
regional utveckling.
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”Nordlig småvessla” ur ”Jonas Falck – A Rejected Explorer’s Observations”
av Ida Rödén, 2015 års konstnärsstipendiat.

Förvaltningsberättelse 2015
Bakgrund

Sparbanksstiftelsen Norrland bildades 1991 efter be
slut av huvudmännen i dåvarande Sparbanken Norr
land. Bildandet av stiftelsen var ett led i Sparbanken
Norrlands ombildning till bankaktiebolag.
Under 1992 gick Sparbanken Norrland och tio
andra ombildade regionala sparbanker samman med
Sparbankernas Bank genom fusion. Den nya banken
bytte namn till Sparbanken Sverige AB och stiftelsen
erhöll i samband därmed aktier i Sparbanken Sverige
AB.
Efter fusionen 1997 mellan Sparbanken Sverige
AB och Föreningsbanken AB bytte banken namn till
FöreningsSparbanken AB. 2006 beslutades om namn
ändring till Swedbank AB.
Stiftelsens styrelse utses av huvudmännen och an
talet huvudmän är numera 20 och dessa utses av hu
vudmännen själva. Stiftelsens geografiska verksam
hetsområde är Västerbottens och Västernorrlands län.

Stiftelsens ändamål

Sparbanksstiftelsen Norrland har till huvudsakligt än
damål att främja sparsamhet i Sverige genom att som
aktieägare i bank och/eller företag inom Sparbanks
sektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläg
gande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och
att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en
effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.
Sparbanksstiftelsen har ambitionen att tillsam
mans med övriga sparbanksstiftelser vara en stark och
långsiktig ägare i Swedbank AB. Stiftelsernas gemen
samma aktieinnehav i Swedbank uppgår numera till
cirka 4 procent.
I december 2009 offentliggjorde Folksam, Fristå
ende Sparbanker, Sparbanksstiftelserna en gemensam
syn på sitt ägande i Swedbank. Tillsammans innehar
dessa tre parter drygt 20 procent av aktierna i Swed
bank. Ett gemensamt synsätt vad avser bankens histo
ria och framtida roll förenar de tre parterna. Särskilt
betonas att i sin ägarroll ska parterna bland annat upp
märksamma bankens verksamhet och utveckling vad
avser lönsamhet, risker, kundnöjdhet, lokal förankring

samt opinionsbildning för sparandets villkor och be
tydelse.
Sparbanksstiftelsen Norrland har som mål att öka
sitt ägande i Swedbank under de närmaste åren.
Utöver sitt huvudsakliga ändamål vill Sparbanks
stiftelsen Norrland inom sitt verksamhetsområde även
verka för
• att stödja regional utveckling genom att främja
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur
• stödja lokal/regional verksamhet i Swedbank och
därmed medverka till goodwill och god PR för
banken
Detta verksamhetsområde som inte är stiftelsens
huvudsakliga ändamål men som stiftelsen vid sidan
om sitt syfte får främja, brukar benämnas ”bidrags
verksamhet” och beskrivs under särskild rubrik nedan.

Bidragsverksamhet

Sparbanksstiftelsen Norrlands har sedan 2012 en in
riktning på sin bidragsverksamhet som innebär eko
nomiskt stöd och satsning på följande fem områden:
• Kultur/musik, i form av två studerandefioler till
unga lovande musiker som får disponera en bra fiol
under sin studietid. Mottagare av studerandefioler
utses i samarbete med Norrlandsoperan i Umeå och
Kammarorkestern i Sundsvall.
• Kultur/konstnärer, i form av årligt konstnärs
stipendium, där en jury utser en ung och lovande
konstnär som är uppvuxen i Västernorrland eller
Västerbotten. Samt ateljéstipendier vid Ricklund
gården.
• Ungdomar, i form av samarbete med ”Ung företag
samhet” i Västernorrland och Västerbotten.
• Idrottsrörelsen, i form av stöd till unga lovande ut
övare av skidsport både alpint och inom skidskytte
och längdåkning. De personer som erhåller dessa
stöd utses i samarbete med organisationer verksam
ma inom skididrotten.
• Näringsliv, i form av stöd till drifts- och förvalt
ningskostnader i Sparbanksstiftelsen Norrlands
Riskkapitalstiftelse.
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Utöver ovanstående kommer Sparbanksstiftelsen
att i samarbete med Swedbank och regionala partner
och via centrala organ som Sparbanksakademin, verka
för ”sparsamhet och sparbanksrörelsens grundläggan
de värderingar”.
Sparbanksstiftelsen Norrland har inte för avsikt att
i egen regi under de närmaste åren öppna upp för eller
ta emot bidragsansökningar till allmännyttiga ända
mål.
Under 2015 har stiftelsen beslutat om följande stipen
dier:
Konstnärsstipendium Ida Rödén
100 000
Ateljéstipendier vid Ricklundgården
Elina Nilsson och Jenny Berg
50 000
Ung företagsamhet i Västerbotten
och Västernorrland
300 000
Stipendier till ungdomar inom skidsport
125 000
YH-utbildning
500 000
Samarbetsprojekt med Swedbank
- Lokala Potter
350 000
- Ung Ekonomi
400 000
- Tillväxtdagarna Umeå
100 000
Studerandefiol, mellanskillnadsbelopp
vid utbyte
3 628
Totalt

1 928 628

Aktier i Swedbank

Vid årets slut ägde Sparbanksstiftelsen 718 900 aktier
i Swedbank och värdet av dessa uppgick till 134 506
tkr, kursen per aktie hade därmed sedan föregående
årsskifte sjunkit med 8,40 kr från 195,50 kr till 187,10
kr eller med 4 procent.
Det bokförda värdet av aktierna i Swedbank upp
gick till 86 075 tkr och marknadsvärdet uppgick till
134 506 kr, vilket innebär ett övervärde på 48 431 tkr.

Aktier i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB

Sparbanksstiftelsen Norrland äger tillsammans med
tio andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i Spar
banksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB). Spar
banksstiftelsen Norrland äger 86 316 aktier i förvalt
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ningsbolaget motsvarande 8,59 procent ägarandel. Det
bokförda värdet på stiftelsens aktier i SFAB uppgår till
50 000 tkr, vår andel av SFAB:s beskattade egna ka
pital motsvarar 27 781 tkr och vår andel av substans
värde på bokslutsdagen motsvarar 48 476 tkr.
SFAB bedriver en mycket begränsad verksamhet
som i allt väsentligt inskränker sig till att förvalta de
Swedbank aktier som bolaget äger. På bokslutsdagen
2015-12-31 ägde bolaget 3 014 835 aktier i Swedbank
med ett marknadsvärde på 565 076 tkr.

Sparbanksstiftelsen Norrlands
Riskkapitalstiftelse

Sparbanksstiftelsen Norrland valde 2008 att bilda en
Riskkapitalstiftelse och avsatte 25 mkr med uppgift
”att främja företagsutveckling i Västerbottens och Väster
norrlands län genom tillförande av riskkapital i utveck
lingsbara företag med säte och verksamhet inom de båda
länen och företag med planerad verksamhet i något av
länen”. I den omprövade investeringsfilosofi som sty
relsen lagt fast under 2012 ska investeringar ske i ungt
företagande och unga företag med möjlighet att växa och
därigenom generera sysselsättning och samhällsnytta i
Västerbotten och Västernorrland. Stiftelsen kommer att
avstå från att investera i kapital- och utvecklingsinten
siva företag.
Med denna omprövade investeringsfilosofi är för
hoppningen att det begränsade investeringskapital
som finns i stiftelsen kan nyttjas på ett effektivt och
verkningsfullt sätt.
Riskkapitalstiftelsen var vid utgången av räken
skapsåret 2015 delägare i nio bolag.
Styrelsen i Riskkapitalstiftelsen utses av Sparbanks
stiftelsen Norrlands styrelse.

Resultatdisposition

Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning
framgår av följande resultat- och balansräkning med
finansieringsanalys och noter.
Årets resultat uppgår till 7 684 tkr, som styrelsen
föreslår balanseras i ny räkning. Styrelsen har av balan
serat resultat disponerat 1 929 tkr för bidrag i enlighet
med stiftelsens ändamål.

Resultaträkning
Not
Stiftelsens intäkter
Utdelningar		
Ränteintäkter

2015

2014

10 822
15

9 515
68

		

10 837

9 583

Stiftelsens kostnader
Personalkostnader
1
Övriga rörelsekostnader		

-861
-575

-892
-736

		

-1 436

-1 628

Resultat av förvaltningen		
9 401
7 955
			
Resultat från finansiella poster
4
Återförd nedskr. aktier/fordringar		
22 147
		

-

22 147

Resultat efter finansiella poster		

9 401

30 102

Resultat före skatt		
9 401
30 102
			
Skatter
2
-1 717
-1 513
		
Årets resultat		
7 684
28 589
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Balansräkning
Not

2015-12-31

2014-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
3
Inventarier		
Violiner		
Samesamlingen		

0
0
0

		
0
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav

4

136 979

0
0
0
0
132 446

		
136 979
132 446
		
Summa anläggningstillgångar		
136 979
132 446
		
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		
2
51
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
9
		
2
60
		
Kassa och bank		
10 635
8 232
		

10 635

8 232

Summa omsättningstillgångar		

10 637

8 292

Summa tillgångar		

147 616

140 738

Eget kapital
5
Stiftelsekapital		

83 486

83 486

		

83 486

83 486

Fritt eget kapital
Balanserat resultat		
Årets resultat 		

54 917
7 684

28 257
28 589

EGET KAPITAL OCH SKULDER

		
62 601
Summa eget kapital		

56 846

147 087

140 332

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skatteskulder		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader		
Beslutade ej utbetalda bidrag		

85
263
90
1 091

8
213
48
112
25

		

1 529

406

Summa eget kapital och skulder		
147 616
140 738
		
Ställda panter		
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser		
Inga
Inga
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Kassaflödesanalys
		
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2015

2014

Resultat av förvaltning		
9 401
7 955
			
Betalda skatter		
-1 845
-1 642
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital		
7 556
6 313
			
Förändring av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		
-58
-17
Ökning(+)/minskning(-) av skulder		
179
-134
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
7 677
6 162
			
Investeringsverksamhet
Förvärv/Förs av finansiella anläggningstillgångar		
-4 412
-2 009
			
Utbetalda bidrag		
-862
-910
Årets kassaflöde		
2 403
3 243
			
Likvida medel vid årets början		
8 232
4 989
			
Likvida medel vid årets slut		
10 635
8 232
		

13

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper

NOT 2 SKATT

Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen
och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har redovisats till det belopp varmed de beräknas
inflyta.
Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs
enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade
nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:
Avskrivningstider
Datorer
Inventarier

3 år
5 år

Inköpet av fioler och samesamling grundar sig på ett beslut
som omfattas och avser fullföljande av stiftelsens ändamål och
därmed har hela köpeskillingen avräknas direkt från stiftelsens
fria egna kapital som direktavskrivning.

Noter
NOT 1 PERSONAL

Årets skattekostnad

2014
1 513
1 513

NOT 3 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

2015
2014
Inventarier
Ingående anskaffningsvärden inventarier
170
170
Årets försäljning/utrangering
Utgående anskaffningsvärden inventarier
170
170
		
Ingående avskrivningar inventarier
-170
-170
Årets avskrivning
Utgående avskrivningar inventarier
-170
-170
Bokfört värde inventarier

0

0

Ingående anskaffningsvärden violiner
Årets försäljning violiner
Utgående anskaffningsvärden violiner

2 909
-124
2 784

2 909
2 909

Ingående avskrivningar violiner
Årets försäljning violiner
Utgående anskaffningsvärden violiner

-2 909
124
-2 784

-2 909
-2 909

0

0

Bokfört värde violiner

Ing/Utg. anskaff.värden samesamlingen
6 000
6 000
Ing/Utg. avskrivningar samesamlingen
-6 000
-6 000
			
Bokfört värde samesamlingen
0
0

2015
2014
Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader
Styrelse och valberedning
352
384
Övriga anställda
269
269
Summa
621
653
			
Sociala kostnader
190
193
(varav pensionskostnader)
(-)
(-)
Medelantalet anställda
Män
1
1
Kvinnor
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2015
1 717
1 717

NOT 4 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
2015

NOT 5 EGET KAPITAL
Stiftelse Balanserat
kapital
resultat
83 486
28 257

2014

Årets
resultat
28 589

Swedbank AB
Belopp vid årets ingång
Ing. anskaffningsvärde av
Disposition enligt beslut
695 300 (684 000)
81 542
79 533
av årsstämma:		
28 589 -28 589
Anskaffning av 23 600 (11 300) aktier
4 533
2 009
Årets beslutade bidrag		
-1 929		
Utg. anskaff.värde 718 900 (695 300)
86 075
81 542
Årets resultat			
7 684
		
Belopp vid årets utgång
83 486
54 917
7 684
Ing. ackumulerad nedskrivning
0
0
Utg. ackumulerad nedskrivning
0
0
Justerat eget kapital		
2015
2014
		
Eget kapital enligt balansräkning		
146 087 140 332
Bokfört värde
86 075
81 542
Tillkommer övervärde på aktier
och värdepapper
48 431
54 389
Summa bokfört värde
86 075
81 542
Justerat eget kapital		
194 518 194 721
Summa marknadsvärde
134 506
135 931
Övervärde
48 431
54 389
			
Skellefteå den 30 mars 2016
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Anskaffningsvärde av
86 316 (86 316) aktier
340 949
340 949

Maria Hedblom, ordförande

IB ack. nedskrivning
-290 949
-313 096
Återförd nedskrivning
22 147
Utg. Ackumulerad nedskrivning
-290 949
-290 949
Eva Högdahl
			
Bokfört värde aktier i Förv.bolaget
50 000
50 000
		
Anna Norberg
Sparbanksstiftelsen Första
Anskaffningsvärde på revers
904
904
Bokfört värde

904

904

Tommy Lundmark

Johan Nordin

Stig Wiklund

Åke Elveros, verkställande tjänsteman

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning
har avgivits denna dag.
Skellefteå den 1 april 2016

Micael Engström
Auktoriserad revisor

Åsa Karlsson
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Norrland, org.nr 894002-8445

Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sparbanks
stiftelsen Norrland för år 2015.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsre
dovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisnings
lagen 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
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval
av vår revision. Granskningen har utförts enligt god revi
sionssed. För den auktoriserade revisorn innebär detta att
han eller hon utfört revisionen enligt lnternational Stan
dards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa
standarder kräver att den auktoriserade revisorn följer yrkes
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå
rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsent
liga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo
visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras,
bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felak
tigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentlig
heter 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 rättvi
sande 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 utvärde
ring 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.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i en
lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga
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avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning
per den 31 december 2015 och av dess finansiella resultat
och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar
och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört
en revision av styrelsens förvaltning av Sparbanksstiftelsen
Norrland för år 2015.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvalt
ningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen
enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi
utöver vår 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. Vi har
även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har
handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat
i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredo
visningslagen.
Skellefteå den 1 april 2016

Micael Engström

Auktoriserad revisor

Åsa Karlsson

Styrelse

Maria Hedblom,
Umeå
2016

Eva Högdahl,
Sundsvall
2016

Tommy Lundmark, Johan Nordin,
Byske
Bonässund
2016
2016

Huvudmän
Valda av huvudmännen

Stig Wiklund,
Sundsvall
2016

Anna Norberg,
Lycksele
2016

Mandattid
t o m år

Direktör Bengt Hedberg, Umeå

2017

Banktjänsteman Katarina Edvall, Holmsund

2019

Verksamhetschef Kristin Jonsson, Bredbyn

2017

Direktör Ronny Pettersson, Skellefteå

2016

Vd Roger Öberg, Örnsköldsvik

2016

Verkställande ledamot Ingemar Jonsson, Ramsele
Projektledare Maria Olofsson, Umeå

Konstintendent Ulla Tällström, Örnsköldsvik
Ekonomichef Andreas Fälldin, Älandsbro
Ingenjör Elisabeth Unander, Sundsvall

Kommunalråd Thomas Mörtsell, Storuman

Nämndordförande Joào Pinhiero, Sundsvall
Undersköterska Marita Fransson, Lycksele

2017
2017
2018
2018
2018
2018
2018
2019

Fastighetsskötare Carl-Johan Pettersson, Robertsfors 2016
Kommunalråd Anna-Britta Åkerlind, Domsjö
Regionchef Susanne Öberg, Bollstabruk
Ekonom Mattias Haglund, Åmsele
Lärare Åsa Karlsson, Skellefteå

Personalutv. Mattias Allberg, Härnösand
Vd Sara Idenfors, Vilhelmina

2016
2016
2016
2016
2016
2016

Kansli
Sparbanksstiftelsen Norrland
Storgatan 26, 931 32 Skellefteå

Verkställande tjänsteman
Åke Elveros
Storgatan 26
931 32 Skellefteå
Mobil 070-608 06 69
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Sveriges sparbanksstiftelser
Det finns i dag 24 sparbanksstiftelser i Sverige. Gemensamt för dessa är att resultatet som bankens kunder
genererat till stor del går tillbaka till samhället i form av bidrag. Sparbanksstiftelserna gör skillnad!
Sparbanksstiftelsen Alfa*
Box 1037
551 11 Jönköping
Tel: 036-19 68 11

Sparbanksstiftelsen Lidköping
Box 2410
531 02 Lidköping
Tel: 0510-54 55 02

Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Kyrkogatan 16
826 32 Söderhamn
Tel: 0270-10920

Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Box 82
711 22 Lindesberg
Tel: 070-563 41 37

Sparbanksstiftelsen Norrbotten*
Smedjegatan 9
972 33 Luleå
Tel: 0920-848 33

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Box 322
593 24 Västervik
Tel: 0490-81 50 00

Sparbanksstiftelsen Dalarna*
Box 717
791 29 Falun
Tel: 070-574 59 81

Sparbanksstiftelsen Norrland*
Storgatan 26
931 32 Skellefteå
Tel: 070-236 54 36

Sparbanksstiftelsen Upland*
Box 920
751 09 Uppsala
Tel: 070-204 91 59

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Box 23
275 21 Sjöbo
Tel: 0416-261 91

Sparbanksstiftelsen Nya*
Stora gatan 39
722 12 Västerås
Tel: 021-38 27 70

Sparbanksstiftelsen Varberg
Box 74
432 22 Varberg
Tel: 070-399 08 50

Sparbanksstiftelsen Första*
c/o Swedbank
404 80 Göteborg
Tel: 0431-755 73

Sparbanksstiftelsen Rekarne
Kyrkogatan 8
631 93 Eskilstuna
Tel: 016-13 13 10

Sparbanksstiftelsen Vimmerby
Storgatan 50
598 37 Vimmerby
Tel: 0492-425 10

Sparbanksstiftelsen Gripen
Lärkgatan 5
262 32 Ängelholm
Tel: 0431-48 05 80

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Box 1730
501 17 Borås
Tel: 033–16 65 58

Sparbanksstiftelsen Väst*
Lersäter 10
455 96 Hedekas
Tel: 070-577 83 60

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län*
Box 358
831 25 Östersund
Tel: 076-117 01 10

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Skaraborgsgatan 21
532 30 Skara
Tel: 0511-34 73 33

Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 51
387 72 Löttorp
Tel: 0485-201 20

Sparbanksstiftelsen Kronan*
Storgatan 17
352 30 Växjö
Tel: 0470-124 91

Sparbanksstiftelsen Skåne*
Box 4003
203 11 Malmö
Tel: 040-20 64 50

Sparbanksstiftelsen Öresund
Kyrkogatan 7
222 22 Lund
Tel: 046-16 77 00

* Dessa sparbanksstiftelser grundade 1992 Sparbanken Sverige, numera Swedbank.
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Sparbanksstiftelsen Norrland
Storgatan 26
931 32 Skellefteå
www.sparbanksstiftelsen.se

