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Förvaltningsberättelse 
Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Nya (stiftelsen) bildades 
den 4 juni 1991 efter beslut av huvudmän
nen i Nya Sparbanken. Stiftelsens bildande 
var ett led i Nya Sparbankens ombildan
de till bank aktiebolag med den nya firman  
Sparbanksgruppen – Nya AB. 
 Under 1992 gick Sparbanksgruppen AB:s 
tio regionala dotterbanker och vissa service
företag samt Sparbanken Första AB samman 
med Sparbankernas Bank genom fusion. Den 
nya banken bytte i samband därmed namn till 
Sparbanken Sverige AB. Stiftelsen erhöll då 
stamaktier i Sparbanken Sverige AB. 
 Under 1997 gick Föreningsbanken AB  
genom fusion upp i Sparbanken Sverige AB. 
I samband därmed antog banken den nya  
firman FöreningsSparbanken AB. Banken  
antog 2006 firmanamnet Swedbank AB.

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att 
främja sparsamhet i Sverige genom att som 
aktieägare i bank och/eller företag inom  

sparbankssektorn verka för att sparbanks
rörelsens grundläggande idéer och värdering
ar bevaras och utvecklas samt att den bank vi 
äger är konkurrenskraftig på marknaden.
 Vid sidan om syftet att främja sparsamhet 
får stiftelsen även främja näringslivsutveck
ling, forskning och utbildning, idrott eller kul
tur inom stiftelsens geografiska verksamhets
område. Detta syfte ska tillgodoses genom 
utdelning av kontanta bidrag ur avkastningen 
på stiftelsens förmögenhet.

Stiftelsens verksamhetsområde
Stiftelsen verkar inom samma geografiska om
råde som tidigare Nya Sparbanken i Gävle
borgs, Södermanlands, Västmanlands och  
Örebro län, samt Älvkarleby kommun i  
Uppsala län och Nykvarn och Södertälje i 
Stockholms län, allt med undantag för de  
områden som omfattas av fristående spar
banker. Stiftelsens verksamhetsområde om
fattar 30 kommuner.

Ekonomi
Aktier i Swedbank

Aktier i Swedbank AB, antal och kr uttryckt i tusental  
   12-31  
 År antal 01-01 årets köp antal kurs marknadsvärde Utdelning
2017  1 660      42      1 702      197,9      336 826      22 176    
2016  1 630      30      1 660      220,3      365 698      17 602

Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB), tkr  
   12-31  
 År Substansvärde Stiftelsens andel (18,02%) *Bokfört värde Utdelning
2017  596 899      107 589      80 692      7 128    
2016  664 168      119 758      58 449      5 778    

Aktier i Sparbanksstiftelsernas 
Förvaltnings AB (SFAB)
Stiftelsen äger tillsammans med tio andra re
gionala sparbanksstiftelser samtliga aktier 
i SFAB. I SFAB tas formella beslut om aktie
ägaravtal och ägarsamverkan. I övrigt bedrivs 

en begränsad verksamhet som i huvudsak  
består i att förvalta de Swedbankaktier som 
bolaget äger.  

*Återföring av nedskrivningar har gjorts så att det bokförda värdet motsvarar 75 % av substansvärdet.
  Återföringen är gjord enligt försiktighetsprincipen och medför resultat- men ingen skattepåverkan.
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Nyckeltal

 5 år i sammandrag (Mkr)          
  2017 2016 2015 2014 2013

Balansomslutning  311,4      272,1    263,1      254,0      241,3    
Totalt marknadsvärde aktier  444,4      485,5      406,7      421,1      389,7    
Uppnådd likviditetsreserv 12-31*  29,4      23,2      19,8      9,3      -      
Beviljade bidrag  3,1      3,2      3,7      3,1      1,6    

* Konsolidering likvida medel. Påbörjades 2014, långsiktig målsättning 10 % av totalt marknadsvärde 
   aktier 12-31 (48,5 Mkr 2016-12-31). Målet justeras endast vid en ökning av aktiekursen. 

Förändring eget kapital 

Bundet eget kapital 2017 2016
Ingående stiftelsekapital 52 905 52 905
Justering av bundet kapital* 20 018 
Summa stiftelsekapital   72 923 52 905
  
Fritt eget kapital  
Ingående fritt eget kapital 217 310 205 932
Lämnade bidrag 2 847 2 899
Justering av bundet kapital* 20 018 
Årets resultat 42 240 14 277
Summa fritt eget kapital 236 685 217 310
Summa eget kapital i balansräkningen 309 608 270 215
  
*Justering bundet kapital har gjorts för att motsvara 90 % av bokfört värde SFAB + 300 tkr.

Fördelning projekt- och 
utvecklingsmedel 2017
Under perioden har 40 ansökningar behandlats. 
Av dessa har 25 ansökningar beviljats bidrag om 
totalt 3 060 tkr. Bidragen har beviljats i enlighet 
med stiftelsens policy för projekt och utveck
lingsmedel med fokus på ungas ekonomi, ungas 
entreprenörskap och lokal utveckling. Stiftelsen 
ger även bidrag till samhällsnytta med fokus på 
ungas jobb, ungas kultur och lokal utveckling. 
Se not 7.

Sparande- och
utbildningsprojekt

61 %
Entreprenörskap

22 %

Idrott
11 %

Kultur
6 %
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ÅRETS VERKSAMHET
Under året har vi i stiftelsen fortsatt arbetet 
med vårt uppdrag som enligt stiftelseurkun dens 
paragraf 2 och 3 innebär att vi ska äga bank, 
främja sparsamhet, verka för Sparbanks idén 
och en konkurrenskraftig bank. Vi har under 
året utgått från de megatrender som påverkar 
både individ, företag och samhälle nämligen 
urbanisering, globalisering och digitalisering. 
Under 2017 har vi fokuserat främst på digita
lisering både utifrån ägarperspektivet och uti
från uppdraget att främja sparsamhet och att 
verka för Sparbanksidén. 

Ägarfrågor
Det har varit stort fokus på ägarfrågor med 
ambitionen att bli en tydligare och mer profes
sionell ägare i Swedbank där de regionala spar
banksstiftelserna genom sitt ägande påverkar 
Swedbank att anamma sparbanksvärdering
ar som ett redskap för att utveckla verksam
heten. Känslan är att samverkan med Swed
bank har förstärkts under året. Ett exempel 
är den avsikts förklaring som skrivits mellan 
bank kontor och samtliga regionala sparbanks
stiftelser i Swedbanks norra region. I avsikts
förklaringen anges bland annat att banken och 
stiftelserna ska träffas kontinuerligt under året 
för att diskutera samarbetet såväl på lednings
nivå som på kontorsnivå. Det anges även att 
det, när det lokala bankkontoret har en styrel
se/advisory board, är önskvärt att en represen
tant från lokal stiftelse väljs in.
 Samverkan med Swedbank, övriga regionala 
ägarstiftelser, sparbanker och lokala ägarstif
telser fortsätter att förstärkas. Ordförande och 
VD i stiftelsen träffar regelbundet representan
ter för bankens koncernledning såväl vid regio
nala stiftelseforumsmöten som vid stiftelse

gemensamma träffar där representanter från 
Swedbanks ledning informerar om aktuella 
frågor. Ordförande och VD är också aktiva i 
SFAB där VD ingår i en arbetsgrupp som arbe
tar med hur verksamheten i SFAB ska bedrivas 
på ett optimalt sätt framöver. Stiftelsens ord
förande valdes i december till en av 3 represen
tanter för de regionala stiftelserna i den grupp 
som arbetar med ägarsamverkan tillsammans 
med sparbankerna och Folksam. 

Sparbanksakademin
Sparbanksakademin är en ideell förening för 
sparbankssfärens aktörer som har till syfte att 
aktivt verka för sparfrämjande och en sund 
tillväxt i Sverige samt att utveckla de gemen
samma värderingarna. Stiftelsen har sedan ett 
antal år en styrelseplats i Sparbanksakademin 
samt sköter mot debitering administration, 
ekonomihantering och sekreteraruppdrag i 
Sparbanksakademin och dess stiftelser. 

Styrelse- och huvudmannamöten
Under året har styrelsen genomfört fyra styrelse
möten där stort fokus lagts på ägar frågor med 
inriktning på hur vi kan bli en tydligare ägare i 
Swedbank. Stort fokus har också lagts på digi
taliseringens effekter på såväl ägandet i Swed
bank som på de projekt vi stödjer. 
 Styrelsen har under året reviderat och aktua
liserat stiftelsens värdedokument. Arbetet på
börjades vid 2016 års utbildningskonferens 
i Högbo och avslutades vid 2017 års utbild
ningskonferens vid Sundbyholms Slott. 
 En projektgrupp från styrelsen har, med 
värdefull input och engagemang från stiftel
sens huvudmän, under året arbetat med värde
dokumentet. 

Ursprung
Vi var en sparbank, vi blev en 
sparbanksstiftelse.

Syfte
Vårt uppdrag är att äga bank, 
främja sparsamhet, verka för 
sparbanksidén och en 
konkurrenskraftig bank. 

Värdeord
Långsiktig, Engagerad och 
Idédrivande

Vision
Vi bidrar till större frihet för 
de många människorna

Kortfattat kan värdedokumentet sammanfattas med:



7 (20)Sparbanksstiftelsen Nya Org.nr. 878001-6716

Styrelsen har under året genomfört en studie
resa till London där man fördjupade sig i 
ägarfrågor och digitalisering. Styrelsen besök
te Svenska Handelskammaren i London samt 
Bank of America Merrill Lynch för att få en 
djupare insikt i hur Brexit påverkar de finan
siella marknaderna. Bank of America Merrill 
Lynch gav också sin syn på Swedbank som an
sågs vara en av de mest välkapitaliserade och 
kostnadseffektiva bankerna i Europa. Styrel
sen besökte även stiftelsen City Lit som arbetar 
med utbildning för vuxna för att få ett utbyte 
kring utbildningsinsatser i samhället.
 Stiftelsens VD har, likt tidigare år, besökt de 
flesta lokala Swedbankkontor inom verksam
hetsområdet och informerat såväl lednings
grupper och bankstyrelser som personal om 
stiftelsens verksamhet för att medvetandegöra, 
synliggöra och utveckla samarbetet mellan de 
lokala bankkontoren och stiftelsen. Detta är 
ett viktigt arbete som måste genomföras kon
tinuerligt. Stiftelsens nya värdedokument har 
varit en hjälp att på ett enkelt sätt ge bank
personalen insikt i vad stiftelsen står för och 
detta dokument kommer att användas frek
vent framöver.
 Den 16–17 november genomfördes en ut
bildningskonferens för stiftelsens huvudmän 
och styrelse i nära samarbete med Swedbank. 
Under konferensen fick banken möjlighet att 
redogöra för sin verksamhet med fokus på 
resultat, organisation, digital utveckling, om
världsanalys samt samhällsengagemang. Alla 
deltagare fick också chansen att ställa frågor till 
banken på nationell och regional nivå. Huvud
fokus under konferensen var digitalisering där 

bland annat David Ståhlberg, digital rådgivare, 
författare och tidigare chef på Google gav sin 
bild av hur digitaliseringen påverkar individ, 
samhälle och företag, dels generellt men även 
utifrån ett ägarperspektiv. 
 Stiftelsens nya värdedokument presente
rades och fokus under konferensen var hur 
vi kan implementera värdedokumentet i var
dagen. Det diskuterades också vad sparbanks
idén betyder idag och hur man kan ta den in 
i framtiden. Lokala huvudmannaträffar har 
genomförts i Gävle, Västerås och Örebro där 
huvudmän och styrelseledamöter träffat loka
la bank chefer för att diskutera aktuella loka
la frågor och få information om vad som är 
aktuellt inom Swedbank på den egna orten. 
Huvudmännen har under året även fått infor
mation om stiftelsens verksamhet och styrelse
beslut via informationsbrev. 

Beviljade utvecklingsmedel
Ung ekonomi (UE) genomför interaktiva före
läsningar i privatekonomi för gymnasieelever. 
Föreläsningarna kompletterar den ordinarie 
undervisningen i Privatekonomi som numera 
är en obligatorisk del av ämnet Samhällskun
skap. Stiftelsen har fortsatt att stödja ung eko
nomi både i Swedbanks tidigare östra region 
och i Gävleborg. Alla Swedbank och Spar
banksanställda som arbetar helt eller delvis 
med ung ekonomi har fortsatt att träffa väldigt 
många elever som har fått en bra introduktion 
i privatekonomi. 
 Projektet Framtidens Företagare har genom
förts för andra året i Fagersta och Norberg 
efter ett lyckat pilotår 2016. Fokus 2017 har 

Deltagare i Framtidens Företagare 2017.
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varit att ta fram en handledarutbildning samt 
att arbeta med personlig utveckling hos varje 
individ. Man har ett samarbete med och nära 
koppling till Ung Företagsamhet (UF) i Väst
manland där projektet ger en bra förberedelse 
för ungdomarnas UFår på gymnasiet.
 Samarbetet mellan Ung Företagsamhet 
(UF), Swedbank och stiftelsen har fortsatt att 
utvecklas i stora delar av stiftelsens verksam
hetsområde. Det gäller såväl verksamheten där 
gymnasie elever får möjligheten att prova på 
att driva ett UFföretag som där UF är ute i 
grundskolan med sitt utbildningsmaterial Vårt 
samhälle, Se möjligheterna och Min framtid 
och ekonomi.

Nationellt UE/UF
Nationellt UE/UF är ett samarbete mellan 
Swedbank, sparbanksstiftelser och spar banker 
gällande arbetet med UE och UF. En nät
verksträff för Swedbanks och sparbankernas 
UFambassadörer med tema UF genomfördes 
i samband med SM i Ung Företagsamhet i Älv
sjö i maj. Under hösten genomfördes även en 
nätverksträff vid Swedbanks huvudkontor i  
Sundbyberg för sparbankssfärens UEambassa
dörer. Stiftelsens VD Peter Almroth finns med 
i projektets styrgrupp. Under året har stiftelsen 
i samarbete med Swedbank genomfört en re
gional lärarträff i Västerås för att knyta kon
takter samt nå ut med och sprida kunskaper 
om UE. Lärarträffen blev mycket lyckad och de 
ca 50 lärare som deltog var mycket nöjda med  
dagen. Under 2017 föreläste Swedbank och 
Spar bankerna om Privatekonomi för hela  
58 000 elever.
 Två av stiftelsens värdeord är Idédrivande 
och Engagerad. Ett exempel på det är arbe
tet som mynnat ut i att Swedbank i Västerås 
sedan sommaren 2017 har en projektledare i 
Västmanland som håller utbildningar och in
formerar kring digitalisering. Detta är ett väl
digt viktigt samhällsarbete då det finns ett stort 
digitalt utanförskap i samhället som behöver 
överbryggas. Digitaliseringsprojektet är även 
ett exempel på att ta sparbanksidén in i fram
tiden och att kontinuerligt arbeta med vad den 
betyder idag. Projektet har startat på ett myck
et bra sätt och många individer i samhället har 
tack vare projektet blivit mer medvetna om 
digitaliseringens möjligheter och fått kunskap 

att använda digitala tjänster som underlättar 
vardagen. Att minska det digitala utanförska
pet och bidra till kunskap om digitalisering är 
ett tydligt exempel på att sträva efter stiftelsens 
vision ”att bidra till större frihet för de många 
människorna”.
 Ett annat exempel på projekt inom digitali
sering, där stiftelsen är medfinansiär, är Jobba 
i Västerås Ekonomisk Förening och deras sats
ning på ”Teknikbussen” där tanken är att unga 
tjejer ska få en ökad förståelse för teknik och 
digitalisering för att kunna ta ställning till om 
det är en alternativ utbildnings/yrkesbana för 
dem. 
 Stiftelsen beviljade 2016 bidrag till ett pro
jekt inom entreprenörskap kopplat till integra
tion som kallas ViVillAlla. Stiftelsen tillsam
mans med Kommuninvest är huvudfinansiärer 
till projektet. ViVillAlla är ett kvinnokoope
rativ i stadsdelen Vivalla i Örebro som under 
2017 kommit igång med en syverksamhet där 
IKEA är kund. Man tittar också på att starta 
upp andra verksamhetsgrenar, exempelvis ca
teringverksamhet. Tanken är också att pro
jektet ska fungera som en plats där man kan 
prova en affärsidé och sitt entreprenörskap och 
där riktiga jobb skapas. Projektet följs med 
stort intresse av flera aktörer. Forskare från 
Handels högskolan i Stockholm och Örebro 
kommer som en del av ett forskningsprojekt att 
följa kooperativet under ett par års tid. Peter  
Almroth finns med i projektets styrgrupp. 
 Samarbetet mellan Swedbank och stiftelserna 
i Almedalen fortsatte 2017. Det genom fördes 
ett gemensamt seminarium med inriktning 
på inno vation. 2017 ansvarade Sparbanks
stiftelsen Nya tillsammans med Sparbanks
stiftelsen Skåne för stiftelsernas del i arrange
manget. 

Kommunikationsplan/Policy
Under året har stiftelsen påbörjat arbetet att 
ta fram en ny kommunikationsplan samt en 
kommu nikationspolicy. En arbetsgrupp med 
representanter ur styrelse samt personal har 
bildats för denna process. Stiftelsen har också 
startat upp sin Facebook(FB) sida där aktuella 
händelser och information från stiftelsen och 
dess samarbetspartners löpande kommer att 
läggas upp.
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Styrelse och VD
Stiftelsens styrelse består sedan stämman 2017 av följande ledamöter;

   Vald år

Jan Dahlberg, ordförande f.d. VD/VT Örebro 2016

Anne-Lie Carlos  VD  Hallsberg 2006

Hans Ekström riksdagsledamot Eskilstuna 2010

Matts Hildebrand VD  Kilafors 2008

Therése Hedén, vice ordförande företagare Örebro 2009

Karin Tilly  f.d. enhetschef Västerås 2010

Kenneth Östberg regionråd Norberg 2007

Gudrun Nyqvist koordinator Eskilstuna 2015

Inger Källgren-Sawela kommunstyrelsens ordförande Gävle 2017

VD i stiftelsen är Peter Almroth, Örebro.

Marita Lyckstedt, Auktoriserad revisor 
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Jihmmy Ingvarsson, Auktoriserad revisor 
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:

Huvudmän och valberedning  
   
Gävleborgs län Invald år Vald t.o.m. stämma
Håkan Englund Alfta 2015 2019
Moussa Ndiaye Gävle 2016 2020
CarlEwert Ohlsson  Årsunda 2003 2018
Eva von SchéeleFrid Gävle 2016 2018
Karin Boström Wiklund Alfta 2010 2019
Henrik Bruveris Ljusdal 2017 2019
HannaKarin Linck Bollnäs 2017 2019
   
Västmanlands län   
Hans Jansson Västerås 2015 2020
Tove Winqvist Norberg 2015 2020
Torgny Söderman Skinnskatteberg 2015 2018
Billy Bergåker Västerås 2012 2019
Helén Selemark Västerås 2013 2019
Susanne Hedman Västerås 2011 2019
Agneta Berliner Västerås 2017 2019
   
Södermanlands län   
Slawik Misiak Eskilstuna 2015 2020
Leif Lindström  Strängnäs 2003 2018
Cecilia Långvik Kvicksund 2015 2018
Magnus Eriksson Kvicksund 2015 2019
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Örebro län Invald år Vald t.o.m. stämma
Magnus Berg Örebro 2016 2020
Jenny Steen  Pålsboda 2013 2018
Annica Moberg Kumla 2015 2018
Katarina Hansson Kumla 2014 2019
Åza Zastell Örebro 2017 2020
Roger Liodden Hällefors 2017 2020
Bo Rudolfsson Laxå 2017 2018
   
Ledamöter i valberedningen  
Susanne Hedman, ordförande Västerås 2015 2018
Annica Moberg Kumla 1997 2018
CarlEwert Ohlsson Årsunda 2017 2018
Leif Lindström Strängnäs 2015 2018

Disposition av fria medel, kr

Ingående fritt eget kapital 217 308 931 
Justering av bundet eget kapital 20 017 564
Årets resultat 42 240 303
Summa 239 531 670

Disponerat enligt följande:
Lämnade bidrag 2 847 460
Utgående fritt eget kapital 236 684 210
Summa 239 531 670

Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande 
resultat och balansräkning samt noter.
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Resultaträkning, Tkr Not 2017 2016
      
Förvaltning     
Aktieutdelning  29 304 23 380
Ränteintäkter  63 57
Återförda nedskrivningar 4 22 242 
Övriga intäkter   121
      
Personalkostnader 2 3 573 4 324
Övriga rörelsekostnader  1 278 1 405
Avskrivningar 3, 4 92 204
      
Resultat av förvaltning  46 666 17 625
      
Resultat före bokslutsdispositioner och skatt  46 666 17 625
      
Skatter 6 4 426 3 348
      
ÅRETS RESULTAT  42 240 14 277
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TILLGÅNGAR        
Anläggningstillgångar    
Immateriella anläggningstillgångar 3 51 
Materiella anläggningstillgångar 4 191 273

Finansiella anläggningstillgångar 5    
Andra långfristiga värdepappersinnehav      
Aktier i Swedbank    185 532 176 549
Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB   80 692 58 450
Fordran Sparbanksstiftelsen Första   1 991 1 991
Summa anläggningstillgångar   268 457 237 263
          
Omsättningstillgångar        
Kortfristiga fordringar        
Skattefordran           103
Kundfordringar    14 13
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   402 109
Summa kortfristiga fordringar   416 225
Kassa och bank    42 535 34 638
Summa omsättningstillgångar   42 951 34 863
SUMMA TILLGÅNGAR    311 408 272 126
          
EGET KAPITAL OCH SKULDER        
Eget kapital       
Stiftelsekapital        
Ingående stiftelsekapital    52 905 52 905
Omföring mellan fritt och bundet kapital   20 018 
     72 923 52 905
Fritt eget kapital        
Balanserat resultat    483 336 489 077
Ingående ackumulerade beviljade bidrag   286 045 283 146
Årets beviljade bidrag/återförda bidrag 7 2 847 2 899
Årets resultat    42 240 14 277
Summa fritt eget kapital    236 684 217 309
Summa eget kapital    309 606 270 214
         
Kortfristiga skulder        
Leverantörsskulder    455 61
Skatteskulder    393 0
Beslutade, ej utbetalda bidrag    708 1 627
Övriga kortfristiga skulder    211 183
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter    35 41
Summa kortfristiga skulder    1 802 1 912
         
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER    311 408 272 126

Balansräkning, Tkr  Not 2017 2016



13 (20)Sparbanksstiftelsen Nya Org.nr. 878001-6716

Not 1 Bokslutskommentarer
Redovisningsprinciper
Denna årsredovisning har upprättats i enlig het 
med årsredovisningslagen. Stiftelsen följer Bok
föringsnämndens allmänna råd.

Intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt 
följande:
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkast
ning.
Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdel
ning bedöms som säker.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år 
samt justeringar avseende tidigare års aktuella 
skatt.

Skatteskulder/fordringar värderas till vad som 
enligt stiftelsens bedömning skall erläggas till 
eller erhållas från Skatteverket. Bedömningen 
görs enligt de skatteregler och skattesatser som 
är beslutade eller som är aviserade och med stor 
säkerhet kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkning
en redo visas även därmed sammanhängande 
skatte effekter i resultaträkningen. Skatteeffekter 
av poster som redovisas direkt mot eget kapital 
redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatte
fordran redovisas inte i resultat och balansräk
ningarna.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga 
typer av immateriella tillgångar. Följande av
skrivningstider tillämpas:
Balanserade utgifter 3 år

Materiella anläggningstillgångar redovisas till an
skaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga  
typer av materiella tillgångar. 
Följande avskrivningstider tillämpas:
Personbilar  5 år
Datorer  3 år

Kapitalvinster och kapitalförluster samt nedskriv
ningar av aktier som utgör anläggningstillgångar: 
Värdeförändringar (i form av konstaterade rea
lisationsresultat eller nedskrivningar) redovisas i 
resultaträkningen. Den värdeförändring som är 
hänförlig till bundet eget kapital (stiftelsekapital) 
redovisas genom omföring mellan bundet och fritt 
eget kapital.

Aktier som utgör anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde, i förekommande fall med 
avdrag för nedskrivning. Nedskrivning sker när en 
värdenedgång bedöms vara bestående.

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att 
innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde.

Alla transaktioner med värdepapper redovisas på 
likviddagen.

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen redovisas som anläggningstill
gångar, övriga som omsättningstillgångar. Ford
ringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget kapital. 
Bidragen skuldförs vid beslutstillfället.

Not 2  Anställda   
  Medeltal anställda  
 Män 1 1
 Kvinnor 1 1
   
Not 3  Immateriella anläggningstillgångar  
 Balanserade utgifter för dataprogram
 Ackumulerade anskaffningsvärden  
  Ingående anskaffningsvärde 453 453
  Inköp 61 
 Utgående anskaffningsvärde 514 453
 Ackumulerade avskrivningar  
  Ingående avskrivningar 453 433
   Årets avskrivningar 10 20
 Utgående ackumulerade avskrivningar          463                     453  
 Planenligt restvärde  51 0

Noter, Tkr 2017 2016Balansräkning, Tkr  Not 2017 2016
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Not 4  Materiella anläggningstillgångar   
 Inventarier, installationer, personbilar, datorer 
 Ackumulerade anskaffningsvärden  
 Ingående anskaffningsvärde 748 886
 Försäljning, utrangering 59 517
 Inköp  379
 Utgående anskaffningsvärde 689 748

 Ackumulerade avskrivningar  
 Ingående avskrivningar 475 743
 Försäljning, utrangering           59 453
  Årets avskrivningar 82 185
 Utgående ackumulerade avskrivningar 498 475
 Planenligt restvärde 191 273
   
Not 5  Andra långsiktiga värdepappersinnehav 2017 2016
  Aktier i Swedbank AB  
 Ackumulerade anskaffningsvärden  
 Ingående anskaffningsvärde av 1 660 000 (1 630 000) 
 st stamaktier  176 549 171 467
 Inköp av 42 000 (30 000) st stamaktier 8 982 5 082
 Utgående anskaffningsvärde av 1 702 000 (1 660 000) 
 st stamaktier  185 531 176 549
 Utgående redovisat värde aktier i Swedbank AB 185 531 176 549
   
  Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB  
 Ingående anskaffningsvärde av 181 138 st aktier 747 831 747 831
 Utgående anskaffningsvärde av 181 138 st aktier 747 831 747 831
   
 Ackumulerade nedskrivningar  
 Ingående nedskrivningar 689 381 689 381
 Återföring av nedskrivningar  22 242 
 Utgående ackumulerade nedskrivningar 667 139 689 381
 Utgående redovisat värde aktier i Sparbanksstiftelsernas 80 692 58 450
 Förvaltnings AB (75 % av marknadsvärdet)

 Fordran Sparbanksstiftelsen Första  
 Anskaffningsvärde fordran 1 991 1 991
 Utgående redovisad fordran Sparbanksstiftelsen Första 1 991 1 991

Not 6  Skatt på årets resultat  
 Inkomstskatt 4 426 3 348
 Årets skatt 4 426 3 348

 Stiftelsen har underskottsavdrag i den så kallade aktiefållan om 50 790 210 
 (50 790 210) kr. Kapitalförluster vid försäljning av aktier och andelar är inte 
 avdragsgilla direkt, utan kan endast kvittas mot kapitalvinster av samma slag. 
 Kapitalförluster som inte kan nyttjas ett år, kan sparas och läggs då i aktiefållan.   

Noter, Tkr 2017 2016
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Noter, Tkr

Not 7  Årets beviljade bidrag och återförda bidrag 
 Sparande- och utbildningsprojekt  
 Mälardalens högskola, Unga matematiker 2017 69
 Swedbank Västerås, Digitaliseringsprojekt pilot läsår 2017/2018  451
 Swedbank, Ung Ekonomi i Gävleborgs län läsår 2017/2018  450
 Swedbank, Ung Ekonomi i östra regionen höstterminen 2017  210
 Handelskammaren Mälardalen, Arbetsmarknadskunskap 
 i Örebro län läsår 2017/2018 100
 Jobba i Västerås Ekonomisk Förening, Bussen  300
 Rapatacstiftelsen, intensivläsningsprojekt  100 
 Föreningen OpenUp! Örebro, MINEkonceptet Örebro län  180
 Summa bidrag till sparande – och utbildningsprojekt 1 860 
   
 Entreprenörskap  
 Ung Företagsamhet Örebro län, UFmässa 25 
 Ung Företagsamhet Örebro län, SWB hjälper unga entreprenörer 75 
 Fagersta Kommun, Framtidens Företagare 100 
 Drivhuset Gävleborg, Swedbank partnerskap 50 
 Ung Företagsamhet Gävleborg, entreprenörskap i grundskolan 75 
 Ung Företagsamhet Västmanland, entreprenörskap i hela skolan 150 
 Alfred Nobel Science park, FoodTech 200 
 Summa bidrag till entreprenörskap 675 
   
 Kultur  
 OpenArt Örebro Kommun, OpenArt Biennalen 2017 100 
 Teater Nolby, vandringsteater Alfred Nobels Björkborn 20 
 Teatervalvet Ideell Förening, Pamoja tillsammans 15 
 Ljusdal i centrum, mångkulturell modekväll 20 
 Gycklargruppen TRIX, juggling with democracy 30 
 Summa bidrag till kultur 185 
Noter
 Idrott
 Helges IF, Vi lirare 75
 Bollnäs GOIF bandyförening, Forts samhällsprojektet idrott och skola 150
 Gefle IF Fotbollsförening, utbildnings/undervisningverksamhet spelare 75
 Askersund i centrum Ideell Förening, Askersund outdoor kids 40
 Summa bidrag till idrott 340

 Summa beviljat 3060

 Återfört
 Fagersta Kommun, Framtidens Företagare 14
 Regional lärarkonferens Ung Ekonomi Örebro 60
 Swedbank, Ung Ekonomi i östra regionen hösten 2017 140
 Summa återfört  214
 
 Summa beviljade medel och återförda bidrag 2 847
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Sparbanksstiftelsen Nya 
för räkenskapsåret 2017.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med års
redovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 20171231 och av dess finansiella  
resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) 
och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder be
skrivs 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 ändamåls
enliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas 
och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen 
ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga 
felaktig heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen 
av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så 
är 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 styrelsen avser att likvidera stiftel
sen, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ 
till att göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredo
visningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisions
berättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad 
av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA 
och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig fel
aktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegent
ligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans 
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fat
tar med grund i årsredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och 
har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

 identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i års
redovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar 
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och in
hämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgö
ra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felak
tighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i 
maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

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

 utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och 
rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande 
upplysningar.

 drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagan
det om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det 
finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller 
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att 
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig 
osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamhe
ten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhets
faktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalan

Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Nya, org.nr 878001-6716

det om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida 
händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte längre kan fortsätta 
verksamheten.

 utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet 
i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen 
återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som 
ger en rättvisande bild.

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

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision 
av styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Nya för räkenskapsåret 
2017. 

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med  
stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen. 

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar en
ligt 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 ändamåls
enliga 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 utta
lande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet 
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

 företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skäl 
för entledigande, eller

 på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförord
nandet 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 ersättnings
skyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning  
under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på  
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder 
som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i 
risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten 
och där avsteg och över trädelser 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. 
 
 
Västerås den 16 mars 2018
 
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
 
 

Marita Lyckstedt   Jihmmy Ingvarsson
Auktoriserad revisor   Auktoriserad revisor
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Jan Dahlberg
Ordförande
f.d. VD/VT

Örebro
(vald år 2016)

Therése Hedén
Vice ordförande

Företagare
Örebro

(vald år 2009)

Peter Almroth
VD

 Inger Källgren-Sawela
Kommunstyrelsens

ordförande
Gävle

(vald år 2017)

Karin Tilly
f.d. enhetschef

Västerås
(vald år 2010)

Lisa Sundberg
Ekonomiansvarig

Anne-Lie Carlos
VD

Hallsberg
(vald år 2006)

Kenneth Östberg
Regionråd
Norberg

(vald år 2007)

Hans Ekström
Riksdagsledamot

Eskilstuna
(vald år 2010)

Gudrun Nyqvist
Koordinator
Eskilstuna

(vald år 2015)

Matts Hildebrand
VD

Kilafors
(vald år 2008)

Styrelse

Stiftelsens styrelse består sedan ordinarie stämma i april 2017 av följande ledamöter:

Personal
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Västerås den 9 mars 2018 

Jan Dahlberg, ordförande Therése Hedén, vice ordförande

Inger KällgrenSawela  AnneLie Carlos 

Hans Ekström Kenneth Östberg

Matts Hildebrand Karin Tilly

Gudrun Nyqvist

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag

Västerås den 16 mars 2018

Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Marita Lyckstedt Jihmmy Ingvarsson 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 
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Regionala sparbanksstiftelser

Nedanstående 11 regionala sparbanksstiftelser grundade 1992 Sparbanken Sverige, 
numera Swedbank. 

Övriga sparbanksstiftelser i Sparbanksstiftelsen Nyas område;
 
Sparbanksstiftelsen Bergslagen  
www.bergslagenssparbank.se

Sparbanksstiftelsen Rekarne
www.sparbanksstiftelsenrekarne.se

Bilaga

Sparbanksstiftelsen Alfa
www.sparbanksstiftelsenalfa.se

Sparbanksstiftelsen Kronan
www.sparbanksstiftelsenkronan.se

Sparbanksstiftelsen Skåne
www.sparbanksstiftelsenskane.se

Sparbanksstiftelsen Nya
www.sparbanksstiftelsennya.se

Sparbanksstiftelsen Norrland
www.sparbanksstiftelsennorrland.se

Sparbanksstiftelsen Dalarna  
www.sparbanksstiftelsendalarna.se

Sparbanksstiftelsen Väst
www.sparbanksstiftelsenvast.se

Sparbanksstiftelsen Upland
www.sparbanksstiftelsenupland.se

Sparbanksstiftelsen Första
www.sparbanksstiftelsenforsta.se

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
www.sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se

Sparbanksstiftelsen Norrbotten
www.sparbanksstiftelsennorrbotten.se

Sparbanksstiftelsen Söderhamn
www.sparbanksstiftelsensoderhamn.se



Stora Gatan 39
722 12 Västerås
Tel 021-38 27 70
www.sparbanksstiftelsennya.se

Följ oss på

facebook

Vårt verksamhetsområde


