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”Tandem” av Martin Skimutis, 2020 års konstnärsstipendiat.
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Vi har anpassat oss – nu tar vi sats igen

Stig Wiklund, ordförande 

Det är svårt att inte nämna den påverkan som 
covid-19 har medfört och förändrat allas tillvaro på 
ett påtagligt sätt. Vi har under detta verksamhetsår 
inte träffats fysiskt en enda gång. Vi har haft våra 
möten digitalt. Detta har gjort att verksamheten 
varit relativt sparsam. Vi får hoppas att nästa verk- 
samhetsår kommer att ge möjligheter att träffas 
fysiskt, jag tror att vi alla känner det behovet. 

Under året har vi i stiftelsen fortsatt arbetet 
med vårt uppdrag som enligt stiftelseurkundens 
paragraf 2 och 3 innebär att vi ska äga bank, 
främja sparsamhet, verka för sparbanksidén och 
en konkurrenskraftig bank. 

För att förbättra informationen från  
Sparbanksstiftelsen Norrland ger vi månatligen 
ut ett nyhetsbrev till våra huvudmän, Swebanks 
bankkontor och omvärld. Detta för att informera 
om vad vi gör och dessutom få till stånd en dialog 
med våra huvudmän. Ju mer information, desto 
mer dialog och det främjar alltid verksamheten. 

Sparbanksstiftelsen Norrland har under flera 
år varit med på Region Västerbotten på Grand 
Hôtel i Stockholm, i år blev arrangemanget digitalt. 
Det tjänar alltid som en mötesplats för viktiga 
opinionsbildare i Västerbotten. 

Sparbanksstiftelsen Norrland, tillsammans 
med Swedbank, är initiativtagare till att anordna 
Bünsowdagen – en mötesplats i Västernorrland 
för företagare, innovatörer, entreprenörer, 
nyckelpersoner från näringsliv, offentlig sektor 
och politiken. Första träffen var den 24 oktober 
2019 i Sundsvall. Tyvärr har vi inte kunnat följa 
upp succén detta verksamhetsår på grund av 
covid-19 men en vi kommer att anordna en 
Bünsowdag i oktober 2021.

Vi ger tillbaka 
Swedbank har genom oss en unik ägare som satsar 
vinst/aktieutdelning på viktiga projekt i lokalsamhället. 
Tillsammans satsar vi på utbildning i privatekonomi 
genom ”Ung Ekonomi” och UF. Vi stödjer fortfarande 
kultur genom konstnärsstipendium, unga talanger 
inom skidor och unga personer som genom sitt 
ideella arbete genomför projekt/aktiviteter till gagn 
för andra människor. Därutöver har vi återinfört 
lokala potter, där det lokala bankkontoret inom ramen 
för sparbanksidén, kan stödja lokala och viktiga 
initiativ på den egna orten. Sist men inte minst har 
vi en dynamisk Riskkapitalstiftelse, som fokuserar 
på unga entreprenörer i tidiga skeden – allt för att 
skapa arbeten inom vår region, Västerbotten och 
Västernorrland. 

Laget är viktigare än jaget
Arbetet och klimatet i styrelsen har också 2020 
varit mycket bra – alla är engagerade och drivande. 
Därför vill jag åter rikta ett stort tack till vd och 
styrelsemedlemmar för ett stimulerande arbetsår 
och för att ni så positivt bidrar till att utveckla 
verksamheten. Således kan vi återigen stoltsera 
med ett bra arbetsklimat, väl genomförda 
aktiviteter och samtidigt konstatera att vi haft 
ännu ett roligt och givande styrelseår. Nu tar vi 
sats för ytterligare aktivt arbete att flytta fram 
positionerna. Det är verkligen ett inspirerande 
arbete. Det är ett lagarbete där alla är viktiga – 
laget är viktigare är jaget!
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Maria Hedblom, vd
 
2020 blev inte som vi hade tänkt oss – det blev 
ett år som kommer att gå till historien som en 
smärtsam period för hälsa, ekonomi och våra 
gemensamma värderingar. Tillsammans med er 
har vi genom många diskussioner, dialoger och 
insatser försökt förstå vår tids signaler.

Vi har trots allt lyckas skapa nödvändiga 
förutsättningar för vårt arbete, en grund vi 
kommer att kunna bygga vidare på under 2021 som 
säkerligen också kommer att pröva oss på olika sätt. 
Denna tuffa tid har lett till omställningar men också 
många innovativa lösningar som bäddar för en ljus 
och spännande framtid. 

200 år med sparbanksidén
2020 skulle bli det stora firandets år – med 
massor av fina aktiviteter för att lyfta fram 
essensen av vårt uppdrag och fina arbete som 
görs i Sparbanksstiftelserna och i Swedbank. Alla 
våra storslagna planer fick ändras till digitala och 
små arrangemang. Trots det har vi firat men då 
mer på individnivå. Det kändes till exempel bra 
att få bjuda alla i Swedbank, Västerbotten och 
Västernorrland, på 200-årstårta. 

Välgörande bidrag och stipendier
Under 2020 har vi precis som tidigare år delat 

ut bidrag till Ung Ekonomi/Digital Ekonomi, 
Ung Företagsamhet och lokala potter till våra 
Swedbankkontor. Utöver detta ger vi även ut ett 
antal fina stipendier, såsom konstnärsstipendiet, 
stipendier till skidungdomar och unga personer 
som bidrar till andra utan baktanke för att sko sig 
själv. Under 2020 har vi beslutat att fortsätta 
med dessa och dessutom ge stipendium till 
kulturbärare. Vi har också tre spännande priser till 
forskare som nu delas ut av våra tre universitet 
(Mittuniversitetet, SLU Umeå och Umeå 
Universitet) vilka alla går i sparbanksidéns och 
hållbarhetens tecken. 

Tillsammans är vi starka
Sparbanksstiftelsen Norrland är en viktig kugge i 
det gemensamma ”Förvaltningsbolaget” (SFAB). 
Under 2020 har vi strukturerat om SFAB och 
nu  ingår tolv stiftelser som gemensamt arbetar 
med ägande, lärande, kommunikation. Vi lär av 
varandra och hittar gemensamma projekt och 
inriktningar för att vara den starka ägare som vi 
vill att Swedbank ska ha. 

Tack alla!
Vid ett bokslut är det alltid bra att se tillbaka 
samtidigt som man försöker förstå vad som 
kan ligga framför oss. Här vill jag uttrycka min 
tacksamhet och uppskattning till alla er, från 
ordförande, styrelseledamöter och huvudmän, 
till ”Swedbankare” och samarbetspartners, som 
så fantastiskt bidrar till att synliggöra stiftelsen, 
aktiviteterna och stöttar mig som vd. Ni är 
värdefulla på ert eget sätt och bidrar positivt till 
stiftelsens uppdrag och därmed samhället och 
demokratin.   

Vd har ordet
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Vi stöttar talangerna och  
eldsjälarna
Vi delar årligen ut ett antal stipendier och stöd inom forskning, idrott och kultur för att uppmuntra 
till fortsatt utveckling. Inte minst ungas engagemang inom dessa områden i Västerbotten och 
Västernorrland ligger Sparbanksstiftelsen Norrland särskilt varmt om hjärtat. Tillsammans med 
våra samarbetspartners letar vi upp och stöttar projekt, innovationer och drivna människor som 
på olika sätt bidrar till att göra regionen bättre. Och det kommer vi att fortsätta med!

60 000 kronor till unga ideella krafter
Årets mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands 
stipendium Unga ideella krafter visar på stort 
socialt och lokalt engagemang. Totalt utsågs fyra 
stipendiater som får 15 000 kronor vardera.
Galagänget från Skellefteå består av 14 personer 
med olika funktionsvariationer som sätter upp 
galor och gör framträdanden för att samla in 
pengar till olika hjälporganisationer och välgörande 
ändamål.

Divra är ett black metal-band från Dorotea 
som består av Arvid Haglund, Aron Höglund 
och Jonathan Olsson. De är en trio med stort 
lokalt engagemang som bland annat har rustat 
upp utomhusscenen Kullerbacken för att 
tillgängliggöra scenen för alla och i framtiden 
anordna en musikfestival.

Erika Ehnebom är utbildad teaterpedagog och 
är cirkelledare på Teaterverkstan i Ånge. Även 
Jonathan Häggblom ingår i Teaterverkstans 
verksamhet och båda prisas för sitt uppoffrande 
engagemang i många olika teatergrupper och 
teaterproduktioner.

60 000 kronor till fyra unga skidtalanger i 
Västerbotten 
För tionde året i rad delar Sparbanksstiftelsen 
Norrland ut stipendium till unga, lovande skidåkare 
i Västerbotten för att premiera och motivera dem 
att fortsätta satsa på sina idrotter.

Stipendiet uppgår till 15 000 kronor per 
stipendiat och går 
till Adam K Nilsson 
(Vindelns IF Alpina), 
Elin Henriksson 
(Skellefteå SK), Jens 
Junes (IFK Umeå) och 
Matilda Saalo (Alpina 
Klubben Skellefteå).

– Det är fantastiskt 
att följa deras 
utveckling. Med det 
här stipendiet kan vi ge dem bättre ekonomiska 
förutsättningar men även självförtroende de dagar 
när det kanske går lite tyngre eller när resultaten 
inte blir som de förväntar sig, säger Maria 
Hedblom, vd Sparbanksstiftelsen Norrland.
 
90 000 kronor till sex unga skidtalanger i 
Västernorrland
Sparbanksstiftelsen Norrlands skidstipendium 
i Västernorrland går i år till Knut Wikström 
(Bergeforsens SK), Johanna Pahlin (I21 IF), Elis 
Tingelöf (Sollefteå Skidor), Emma Aicher (Sundsvalls 
Slalomklubb), Gustaf Lindqvist (Sundsvalls 
Slalomklubb) och Elin Forsgren (Vårby IK). De 
belönas med 15 000 kronor vardera.



7

Saga Nilsson och Martin Blomberg

är ofta Sverige, 
det kan handla om 
observationer kring 
olika skeenden som 
präglat Sverige.

– Det känns helt 
otroligt, det har nog 
inte sjunkit in riktigt 
hos mig. I dessa tider är 
det såklart en trygghet 

med så mycket pengar, säger Martin.
– Vi fångades av hur starkt det känns att Martin 

kommer från vår region och hur han betraktar 
något av en svunnen tid i sina alster men plockar 
in den moderna tiden på ett väldigt intressant 
sätt. Det känns väldigt roligt att kunna uppmuntra 
Martin på det här sättet, med ett stipendium 
som är ett av de största i sitt slag i norra Sverige, 
säger Anna Norberg, ordförande konstnärsjuryn 
Sparbanksstiftelsen Norrland.

Bland tidigare stipendiater finns bland andra 
Ebba Andersson, Frida Karlsson och Sebastian 
Samuelsson – idag storstjärnor inom längdåkning 
och skidskytte.

– För oss är det såklart inspirerande att följa Ebba, 
Frida och Sebastian och deras framgångar, och vi 
hoppas att de också ska inspirera årets stipendiater 
att nå sina mål. Den tid vi befinner oss i nu är inte 
lätt, varken för utövare eller tränare, men det 
gäller att se möjligheterna, säger Stig Wiklund, 

Sparbanksstiftelsen Norrlands ordförande.

100 000 kronor till Martin Skimutis
Det prestigefyllda Konstnärsstipendiet från 

Sparbanksstiftelsen Norrland går i år till konstnären 
Martin Skimutis med rötterna i Ramvik, Härnösand. 
Martin skapar små miniatyrer, ofta bestående av 
skrot och skräp, och slutresultatet är detaljrika 
byggnader eller gripande landskap som förmedlar 
mycket känslor. Den röda tråden i hans skapande 

”Pyrokratiskt Parlament” 
av Martin Skimutis, 2020 års 
konstnärsstipendiat.
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”Pyrokratiskt Parlament” av Martin Skimutis, 
2020 års konstnärsstipendiat.
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Förvaltningsberättelse 2020
Sparbanksstiftelserna är aktiva ägare i 
Swedbank
Sparbanksidén och dess värderingar är lika aktuella 
idag som för 200 år sedan, då den första Sparbanken 
i Sverige startade. Under året har sparbanksidéns 
200 år firats och uppmärksammats.

Sparbanksstiftelserna vårdar och utvecklar 
denna idé, i enlighet med stiftelseurkunden, genom 
att samarbeta med, och påverka det vi äger. Vår 
ägargruppering, Sparbanksstiftelserna äger idag 
cirka 3,5 procent i Swedbank.

Vi bildades för att genom ägande i bank i 
sparbankssektorn driva frågor gällande sparande. 
Detta är vad vi ska göra och det vill vi i första hand 
genomföra genom det vi äger, nämligen Swedbank.

Vi samarbetar i ägarfrågor med Folksam och 
Sparbankerna, som delar våra grundvärderingar 
med ägandet. En grupp som idag äger drygt 21,5 
procent i Swedbank. I kraft av vår egen ägarandel 
deltar vi i valberedningsarbetet i Swedbank.

Att Swedbank är och uppfattas som en bank 
för alla, ligger i linje med sparbanksidén. Alla 
privatpersoner, föreningar, organisationer och 
företag är välkomna. Detta är vi ägare stolta över.

För att främja sparsamhet och lokal tillväxt 
används medel av vår avkastning i lokalsamhällen 
där vi är verksamma. Detta får vi göra i enlighet 
med stiftelseurkunden och är i linje med den 
grundläggande sparbanksidén.

Under 2020 inleddes en satsning tillsammans 
med Swedbank för att utbilda ännu fler ungdomar 
i privatekonomi, öka samverkan med Ung 
Företagsamhet samt utbilda ännu fler gällande 
hur man anpassar sig utifrån digitaliseringen i 
samhället. Vi stödjer också lokala näringslivsdagar 
samt övriga lokala aktiviteter med syfte att skapa 
tillväxt. Detta är exempel på hur vi gemensamt ger 
tillbaks till samhällen där vi verkar.

Vi, Sparbanksstiftelserna, vill göra mer. I de 
traditionella sparbanksvärderingarna handlar 
mycket om att kunderna ska uppleva bankens 
lokala förankring. Som en följd av globalisering, 
urbanisering och digitalisering ändras kundernas 

beteende och kontakten med banken kommer att 
förändras över tid.

Vi är övertygade om att när vi blir tydligare 
som ägare och berättar om våra satsningar så 
medverkar detta till en ökad lojalitet hos kunderna. 
Sparbanksstiftelserna har ambitionen att bidra, men 
banken själv ska och kan göra mer. Här är vi som 
ägare tydliga kravställare. Det är vår uppfattning 
att tankar som hänger samman med sparbanksidén 
kommer att värderas högt och även vara en sund 
affärsidé i framtiden. Vi vill långsiktigt främja 
detta. Sparbanksstiftelserna har nämligen ett 
evighetsperspektiv i sitt ägande.

Bakgrund Sparbankstiftelsen Norrland
Sparbanksstiftelsen Norrland bildades 1991 
efter beslut av huvudmännen i dåvarande 
Sparbanken Norrland. 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 stiftelserna 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 
namnändring till Swedbank AB.

Stiftelsens styrelse utses av huvudmännen 
och antalet huvudmän är 22 och dessa utses av 
huvudmännen själva. Stiftelsens geografiska 
verksamhetsområde är Västerbottens och 
Västernorrlands län.

Stiftelsens ändamål
Sparbanksstiftelsen Norrland har enligt 
stiftelseförordnandet till ändamål att främja 
sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare 
i bank och/eller företag inom Sparbankssektorn 
verka för att sparbanksrörelsens grundläggande 
idéer och värderingar bevaras och utvecklas och 
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att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir 
en effektiv konkurrensfaktor på finansmarknaden.

Sparbanksstiftelsen har ambitionen att 
tillsammans med övriga sparbanksstiftelser vara 
en stark och långsiktig ägare i Swedbank AB. 
Sparbanksstiftelsen Norrland har som mål att 
fortsätta att öka sitt ägande i Swedbank.

Utöver sitt huvudsakliga ändamål, stark ägare i 
Swedbank, får Sparbanksstiftelsen 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 huvud- 
sakliga ändamål men som stiftelsen vid sidan om sitt 
syfte får främja, brukar benämnas ”bidragsverksamhet” 
och beskrivs under särskild rubrik nedan.

Sparbanksstiftelsen Norrland har sedan 2012 en 
inriktning på sin bidragsverksamhet som innebär 
ekonomiskt stöd och satsning på följande områden:

• Kultur/musik, i form av två studerandefioler 
till unga lovande musiker som får 
disponera en bra fiol under sin studietid. 
studerandefioler utses i samarbete 
med Norrlandsoperan i Umeå och 
Kammarorkestern i Sundsvall.

• Kultur/konstnärer, i form av årligt 
konstnärsstipendium, där en jury utser en 
ung och lovande konstnär som är uppvuxen i 
Västernorrland eller Västerbotten.

• Ungdomar, i form av samarbete med 
”Ung företagsamhet” i Västernorrland och 
Västerbotten.

• Ungdomar, i form av stipendier till ”Unga 
Ideella krafter” som tilldelas unga personer i 
Västerbotten och Västernorrland som genom 
ideellt arbete och med egen drivkraft har 
modet att göra skillnad. Engagemanget ska 
vara av betydelse för andra människor och 
grupper i samhället.

• Idrottsrörelsen, i form av stöd till unga 
lovande utövare av skidsport inom alpint, 

skidskytte och längdåkning. De personer som 
erhåller dessa stöd utses i samarbete med 
organisationer verksamma inom skididrotten.

• Näringsliv, i form av stöd till drifts- och 
förvaltningskostnader i Sparbanksstiftelsen 
Norrlands Riskkapitalstiftelse.

• Forskning, i form av stipendium till forskare 
som utses av Umeå Universitet till Amanda 
och Per-Algot Mångbergs minne och till 
forskare som utses av Mitthögskolan inom 
hållbar naturresursnyttjande.

• Regional utveckling, i form av 
samverkan vid strategiska regionala 
näringslivskonferenser och genom att 
i samarbete med Swedbank i ”Lokala 
potter” ge bidrag som syftar till att främja 
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och 
kultur i Västerbotten och Västernorrland.

Utöver ovanstående kommer Sparbanksstiftelsen 
att i samarbete med Swedbank och 
regionala partner och via centrala organ som 
Sparbanksakademin, verka för ”sparsamhet och 
sparbanksrörelsens grundläggande värderingar”.

Sparbanksstiftelsen Norrland har inte för avsikt 
att i egen regi under de närmaste åren öppna upp 
för eller ta emot bidragsansökningar till andra 
allmännyttiga ändamål. 
 
Under 2020 har stiftelsen beslutat om följande 
bidrag:

Konstnärsstipendium Martin Skimutis  100 000
Ung företagsamhet i Västerbotten och 
Västernorrland  600 000
Stipendier till ungdomar inom skidsport  150 000
Stipendier ”Unga ideella Krafter”  60 000
Sparbanksstiftelsen Norrlands 
Riskkapitalstiftelse  2 000 000
Region Västerbotten, Västerbotten 
på Grand Hôtel 375 000
Tillväxtdag Västernorrland, Bünsow
Business Growth Forum 100 000
Pris till forskare Lars Forsberg 50 000
Samarbetsprojekt med Swedbank:
- Lokala Potter  506 500
- Ung Ekonomi  317 000

Totalt  4 258 500
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Sparbanksstiftelsen Norrlands 
Riskkapitalstiftelse
Sparbanksstiftelsen Norrland valde 2008 att bilda 
en Riskkapitalstiftelse och avsatte 25 mkr med
uppgift ”att främja företagsutveckling i 
Västerbottens och Västernorrlands län genom 
tillförande av riskkapital i utvecklingsbara företag 
med säte och verksamhet inom de båda länen 
och företag med planerad verksamhet i något 
av länen”. I den omprövade investeringsfilosofi 
som styrelsen lagt fast under 2012 skall 
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 
utvecklingsintensiva företag.

Med denna investeringsfilosofi är förhoppningen 
att det begränsade investeringskapital som finns i
stiftelsen kan nyttjas på ett effektivt och 
verkningsfullt sätt.

Riskkapitalstiftelsen var vid utgången av 
räkenskapsåret 2020 delägare i 12 bolag.

Styrelsen i Riskkapitalstiftelsen utses av 
Sparbanksstiftelsen Norrlands styrelse.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, 
SEK.

Vid årets slut ägde Sparbanksstiftelsen 1 072 348 
aktier i Swedbank och värdet av dessa uppgick till
154 546 793 kr, kursen per aktie hade därmed 
sedan föregående årsskifte ökat med 4,67 kr från 
139,45 kr till 144,12.

Det bokförda värdet av aktierna i Swedbank 
uppgick till 143 817 tkr och marknadsvärdet 
uppgick till 154 547 tkr, vilket innebär ett 
övervärde på 10 730 tkr

Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Norrland äger tillsammans 
med elva andra sparbanksstiftelser samtliga aktier 
i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB).

Vid SFAB:s årsstämman i februari 2020 
beslutades att utdela hela innehavet av  
3 014 835 Swedbankaktier till stiftelserna och 
samtidigt genomföra en riktad nyemission till 
befintliga aktieägare och Sparbanksstiftelsen 
Söderhamn med 78 995 055 kr och därmed kom 
bolagets aktiekapital uppgå till totalt 80 000 000 
kronor. I allt väsentligt investerades detta kapital i 
nya aktier i Swedbank. Under året antogs också en 
ny bolagsordning. På bokslutsdagen 2020-12-31 
ägde bolaget 514 000 aktier i Swedbank med ett 
marknadsvärde på 74 077 680 kr.

Sparbanksstiftelsen Norrland äger 2 455 848 
aktier i förvaltningsbolaget motsvarande 3,0698 % 
ägarandel. Det bokförda värdet på stiftelsens 
aktier i SFAB uppgår till 74 395 tkr, vår andel 
av SFABs beskattade egna kapital motsvarar 
2 284 tkr och vår andel av substansvärde på 
bokslutsdagen motsvarar 2 284 tkr. Årets 
nedskrivning av innehavet var 39 914 tkr.

SFAB:s verksamhet bedrivs inom 
huvudområdena ägande, lärande och 
kommunikation, vilket bedöms vara till gagn för 
både bolaget och dess ägare.

1991 ändrades Sparbankslagen. Sparbanker får drivas i AB. De regionala Sparbankerna blev stiftelser och bankverksamheten 

samlades i Sparbanken Sverige AB, numera Swedbank. Sparbanksstiftelsernas ägargruppering äger idag 3,5% av aktierna. 

De 12 regionala sparbanksstiftelserna har mellan åren 1995–2020 drivit projekt och lämnat anslag på ca 2,5 miljarder. Efter 

finanskrisen tar stiftelserna ett större ägaransvar genom ytterligare aktieköp och egen konsolidering
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Resultaträkning
Tkr
  Not 2020 2019  
Stiftelsens intäkter
Utdelningar    40 603  14 849
Ränteintäkter   19  10 
  40 622 14 859 
 
Stiftelsens kostnader
Personalkostnader  1 -1 757  -1 983 
Övriga rörelsekostnader  -744  -1 285

  -2 501 -3 268

Resultat av förvaltningen  38 121  11 591

Finansiella poster   
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar   -39 914  -10 000

Resultat före skatt  -1793  1 591 
   
Skatter 2  0  -2 416 
 
Årets resultat  -1 793  -825

Eget kapital 
Tkr
 Stiftelse Balanserat Årets 
 kapital resultat resultat 
 

Belopp vid årets ingång  83 486  78 014  -825

Disposition enligt beslut

av årsstämma:   -825  825

Årets beslutade bidrag   -4 258

Ändring av beslutat bidrag   100

Årets resultat    -1 792

Belopp vid årets utgång  83 486  73 031  -1 792

 

Justerat eget kapital  2020 2019
Eget kapital enligt balansräkning   154 725  160 675

Tillkommer övervärde på aktier 

o värdepapper   10 730  10 214

Justerat eget kapital   165 455  170 889

Resultatdisposition
Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning framgår av 

följande resultat- och balansräkning med finansieringsanalys 

och noter.

Årets resultat uppgår till -1 792 tkr, som styrelsen föreslår 

balanseras i ny räkning. Styrelsen har av balanserat resultat 

disponerat 4 258 tkr för bidrag i enlighet med stiftelsens 

ändamål.

Flerårsöversikt 
Tkr
 2020 2019 2018 
 

Nettoomsättning  0  0  0

Resultat efter finansiella 

poster  -1 793  1 591  10 478

Soliditet %  99,0  98,6  98,9
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 Not 2020-12-31 2019-12-31
TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar 3
Inventarier  0 0 
Violiner  0 0 
Samesamlingen  0      0

  0 0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav 4  147 177  144 118 
  147 177  144 118

Summa anläggningstillgångar  147 177  144 118 
  
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar  2 304  0 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter    17  43

  2 321  43 
  
Kassa och bank  6 701  18 709

  6 701  18 709

Summa omsättningstillgångar  9 022  18 752

Summa tillgångar  156 199  162 870

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 5 
Stiftelsekapital  83 486  83 486

  83 486  83 486

Fritt eget kapital
Balanserat resultat  73 031  78 014 
Årets resultat   -1 793  -825

  71 238  77 189

Summa eget kapital  154 724  160 678

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  87 124 
Skatteskulder  0 165 
Övriga kortfristiga skulder  143 672 
Upplupna kostnader  167 151 
Beslutade ej utbetalda bidrag  1 078 1 083  

  1 475  2 195

Summa eget kapital och skulder  156 199  162 870 
  

Balansräkning
Tkr
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  2020 2019
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Resultat av förvaltning  38 121  11 591 
   
Betalda skatter  -2 439  -2 416 
 
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital  35 682  9 175 
   
Förändring av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar  0  -36 
Ökning(+)/minskning(-) av skulder  -2 758  -278 
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten  32 924  8 861 
   
Investeringsverksamhet
Förvärv/Förs av finansiella anläggningstillgångar  -40 603  -4 501 
   
Utbetalda bidrag  -4 329  -2 425

Årets kassaflöde  -12 008  1 935 
   
Likvida medel vid årets början  18 709  16 774 
   
Likvida medel vid årets slut  6 701  18 709 
  

Kassaflödesanalys 
Tkr

Tilläggsupplysningar
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

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
Inventarier 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.
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NOT 4 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV 

 2020 2019
Swedbank AB
Ing. anskaffningsvärde av 

813 400 (783 890)  103 214  98 713

Anskaffning av 258 948 (29 510) aktier 40 603  4 501

Utg. anskaffningsvärde 

 1 072 348 (813 400) 143 817  103 214

  

Ing. ackumulerad nedskrivning 0 0

Utg. ackumulerad nedskrivning 0 0

  

Bokfört värde 143 817  103 214 

Summa bokfört värde 143 817  103 214

Summa marknadsvärde 154 547  113 428

Övervärde 10 730  10 214 

  

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Anskaffningsvärde av 

86 316 (86 316) aktier 340 949  340 949

Inköp vid nyemission  2 369

 

IB ack. nedskrivning -300 949  -290 949

Nedskrivning aktier  -39 914 -10 000 

Utg. ackumulerad nedskrivning -340 863  -300 949 

 

Bokfört värde aktier i Förv.bolaget 2 455 40 000 

 

Sparbanksstiftelsen Första
Anskaffningsvärde på revers 904 904

Bokfört värde 904 904
 

NOT 5 STÄLLDA SÄKERHETER

 2020 2019
Ställda panter Inga Inga

NOT 6 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

 2020 2019
Eventualförpliktelser Inga Inga

NOTER

NOT 1  PERSONAL 

 2020 2019
Löner, andra ersättningar  
och sociala kostnader
Styrelse och valberedning 526  560 

Övriga anställda 693  773

Summa 1 219  1 333 
   

Sociala kostnader 499  547 

(varav pensionskostnader) (171)  (173)

Medelantalet anställda

Män - -

Kvinnor 0,6  0,6 

 

NOT 2 SKATT 

 2020 2019
Årets skattekostnad 0  2 416

 0  2 416  

NOT 3 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
 INVENTARIER 

 2020 2019
Ingående anskaffningsvärden inventarier 170 170

Årets försäljning/utrangering -170   -    

Utgående anskaffningsvärden inventarier 0 170
  

Ingående avskrivningar inventarier -170 -170

Årets avskrivning 170     -

Utgående avskrivningar inventarier 0 -170

Bokfört värde inventarier 0 0

Ing/Utg. anskaff.värden violiner 2 784  2 784

Ing/Utg. avskrivningar violiner -2 784  -2 784

Bokfört värde violiner 0 0

Ing/Utg. anskaff.värden samesamlingen 6 000 6 000

Ing/Utg. avskrivningar samesamlingen -6 000 -6 000

   

Bokfört värde samesamlingen 0 0
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Rapport om årsredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för  
Sparbanksstiftelsen Norrland för år 2020. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla vä-
sentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finan-
siella ställning per den 31 december 2020 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisning-
ens 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 Re-
visorns 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 årsre-
dovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en 
årsredovisning som inte innehåller några väsentliga fel-
aktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 
på fel. 
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrel-
sen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om för-
hållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verk-
samheten 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 att års-
redovisningen 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 säker-
het, 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. Fel-
aktigheter 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 professio-
nellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställ-
ning under hela revisionen. Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa be-
ror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa ris-
ker 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, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig informa-
tion 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 uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 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 revisionsberät-
telsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i 
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfak-
torn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 
modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slut-
satser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan 
framtida händelser eller förhållanden göra att en stif-
telse inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar vi den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däri-
bland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de under- liggande transaktionerna och hän-
delserna 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 iaktta-
gelser under revisionen, däribland de eventuella bety-
dande brister i den interna kontrollen som vi identifierat. 

Revisionsberättelse 
Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Norrland, org.nr 894002-8445
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Umeå den 7 april 2021

Ernst & Young AB

Joakim Åström

Auktoriserad revisor

Åsa Karlsson

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en re-
vision av styrelsens förvaltning av Sparbanksstiftelsen Norrland 
för år 2020. 

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon åt-
gärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föran-
leda ersättningsskyldighet mot stiftelsen. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt an-
svar 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 stiftel-
selagen 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 nå-
got väsentligt avseende: 

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon för- 
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot 
stiftelsen. 

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftel-
seförordnandet 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 använ-
der vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen 
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkom-
mande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår profes-
sionella 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. 
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Umeå den 23 mars 2021

Stig Wiklund, ordförande

Maria Hedblom, vd Maria Olofsson

Martin HedqvistCarina Karlsson Anna Norberg

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag.

Umeå den 7 april  2021

Originalet är digitalt signerat.

Joakim Åström
Auktoriserad revisor

Åsa Karlsson

Andreas Fälldin

”Hälleberget”  av Martin Skimutis, 
2020 års konstnärsstipendiat.
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Kansli
Sparbanksstiftelsen Norrland 
Norra Obbolavägen 89, 904 22 Umeå
info@sparbanksstiftelsennorrland.se 

Maria Hedblom, vd,  070-236 54 36

Huvudmän
 Vald 
Huvudmän Västerbotten t o m år

Alexandra Wermelin, läkare, Blattnicksele 2024

Bengt Hedberg, direktör, Umeå 2021

Delia Zadius, egen företagare, Umeå 2023 

Fredrik Lundkvist, GIS-konsult, Lycksele 2022 

Johan Söderling, egen företagare, Vännäs 2024

Malin Åberg, egen företagare, Umeå 2021

Marita Fransson, undersköterska, Lycksele 2023

Marjet Gustavsson, egen företagare, Malå  2023

Peter Lindström, arbetsmiljöombudsman, Åsele 2024

Ronny Pettersson, direktör, Skellefteå 2023

Åsa Karlsson, riksdagsledamot/lärare, Skellefteå 2024

 Vald 
Huvudmän Västernorrland t o m år

Anna-Britta Åkerlind, kommunalråd, Domsjö 2023

Björn Olsson, organisationsutvecklare, Arnäsvall  2022 

Gabriella Kjellberg, egen företagare, Söråker 2024 

Joakim Vägermark, lantmästare, Torpshammar 2021 

Joào Pinheiro, nämndordförande, Sundsvall 2022 

Kristin Jonsson, verksamhetschef, Bredbyn 2021

Kristina Eriksson, hållbarhetsstrateg, Sollefteå 2021

Mats Norberg, affärsrådgivare, Ramvik 2024

Susanne Öberg, egen företagare, Bollstabruk 2024

Ulla Tällström, konstintendent, Örnsköldsvik 2022

Rebecca Lampinen, ungdomshandledare, 
Sundsvall 2022

Styrelse

Från vänster: Maria Hedblom (vd Sparbanksstiftelsen Norrland, ej med i styrelsen), Andreas Fälldin (Älandsbro), 
Maria Olofsson (Umeå), Carina Karlsson (Sollefteå), ordförande Stig Wiklund (Sundsvall), Anna Norberg (Lycksele),  
Marie Johansson (arbetar på Umeå-kontoret, ej med i styrelsen) och Martin Hedqvist (Skellefteå).



Sparbanksstiftelsen Norrland
Norra Obbolavägen 89

904 22 Umeå
www.sparbanksstiftelsennorrland.se

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!

* Dessa sparbanksstiftelser grundade 1992 Sparbanken Sverige, numera Swedbank.

Sparbanksstiftelsen Alfa*
Box 1037
551 11 Jönköping
Tel: 073-046 09 98

Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Box 82 
711 22 Lindesberg 
Tel: 0581-880 54

Sparbanksstiftelsen Dalarna*
Åsgatan 30
791 71 Falun
Tel: 070-575 64 89

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

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Östergatan 3
275 32 Sjöbo
Tel: 0416-41 15 61

Sparbanksstiftelsen Första*
Takkullevägen 25
438 54 Hindås
Tel: 070-644 28 18

Sparbanksstiftelsen Gripen
Lärkgatan 5
262 32 Ängelholm
Tel: 0431-190 50

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

Sparbanksstiftelsen Kronan*
Storgatan 17 
352 30 Växjö 
Tel: 070-571 24 41

Sparbanksstiftelsen Lidköping
Box 2410
531 02 Lidköping
Tel: 070-661 47 17

Sparbanksstiftelsen Norrbotten*
Smedjegatan 9
972 33 Luleå
Tel: 070-696 42 71

Sparbanksstiftelsen Norrland*
Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå
Tel: 070-236 54 36

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

Sparbanksstiftelsen Rekarne
Kyrkogatan 8 
631 93 Eskilstuna
Tel: 070-242 27 33

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

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Box 163
532 22 Skara 
Tel: 0511-34 73 33

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

Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Kyrkogatan 16
826 32  Söderhamn
Tel: 0270-109 20

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Box 322
593 24 Västervik
Tel: 0490-81 51 07 

Sparbanksstiftelsen Upland*
Box 920
751 09 Uppsala
Tel: 070-689 47 03

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

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

Sparbanksstiftelsen Väst*
Slalomvägen 21
461 58 Trollhättan
Tel: 073-021 45 45

Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 57
387 32 Löttorp
Tel: 0485-201 20


