Årssammanställning
2017

Innehåll

Sid		

Förvaltningsberättelse______________________________________________3
Ekonomi_________________________________________________________3
Resultaträkning___________________________________________________4
Balansräkning_____________________________________________________5
Underskrifter_____________________________________________________6
Revisionsberättelse________________________________________________7

SparbanksAkademin

2 (8)

Org.nr. 802003-1491

Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning
Förvaltningsberättelse
SparbanksAkademin är en ideell förening. Den 9 maj
2012 fastställdes stadgeändringar av föreningens ända
mål. Nuvarande stadgar fastställda på Årsmötet den 3
juni 2014, med en förenkling av medlemskapet, har
anpassats till att SparbanksAkademin är och verkar
som ideell förening. Medlemmar i SparbanksAkademin
är Swedbank, sparbanker och sparbanksstiftelser.
SparbanksAkademin omfattas inte av reglerna i
bokföringslagen och årsredovisningslagen. Denna
årssammanställning har upprättats baserat på en
grundbokföring som överensstämmer med bokförings
lagen och omfattar förutom resultat- och balansräkning
den kompletterande information som kan anses
motiverad med hänsyn till föreningens verksamhet.

sfärens gemensamma samhällsinsatser har uppdaterats
löpande med inkommen information.
Krönikörer på SparbanksAkademins hemsida har
under året varit Patrik Hernwall, docent i pedagogik
vid Institutionen för Data- och systemvetenskap vid
Stockholms universitet, Ulrica Sjöving, projektledare
public affairs Swedbank och Mats Andersson, arkivarie
Swedbank.
Det ordinarie föreningsmötet hölls i anslutning till
Sparbankernas Riksförbunds stämma i Hudiksvall.
Mötet beslutade om omval för ledamöterna Jan
Dahlberg, Ragnar Udin, Sten Törnsten och Marita
Ljung samt nyval för Christina Wetterberg, Spar
banksstiftelsen Rekarne. Mötet beslutade även om
nyval för Marita Ljung som ordförande. Mötet
fastställde årsavgiften för 2017 till 0 kr och att nu
varande medlemmar får förnyat medlemskap om
man inte skriftligen begär utträde.
Docent Patrik Hernwall besökte föreningsmötet
och gav en första delrapport från forskningsprojektet
Barn och digital ekonomi som beviljats medel av
Stiftelsen Sparbankernas Företagsinstitut.

Målsättning och syfte
SparbanksAkademin värnar om sparbanksrörelsens
gemensamma värderingar och historia. Sparbanks
Akademin är en mötesplats för akademins medlemmar
och en plattform för erfarenhetsutbyten och sam
verkan. SparbanksAkademin ska verka för att bevara
och modernisera Sparbanksidén så att den hålls aktuell
och relevant för medlemmarnas verksamhet.
SparbanksAkademins hemsida är en ingång för alla
som vill få en översiktlig bild av alla som ”finns under
eken” och hitta rätt i det brokiga landskap som utgör
sparbankssfären. SparbanksAkademin vill också för
omvärlden visa på hur många sätt sparbanksrörelsen
bidrar till att utveckla människor och lokalsamhället.

Ekonomi
Styrelseordföranden har avböjt arvode.
Inga styrelsearvoden har utbetalats för 2017.
Antalet medlemmar uppgick under året till 71 stycken.
Föreningens administration utförs sedan 2012 av
Sparbanksstiftelsen Nya som från och med stämman
2014 även tilldelats uppdraget som sekreterare. Båda
uppdragen utförs mot ekonomisk ersättning.

Årets verksamhet
SparbanksAkademins verksamhet har fortsatt att
bedrivas i en begränsad webbaserad version. Utöver
detta har man skött administration av Sparbanks
Akademins två stiftelser där SparbanksAkademins
styrelse utser styrelse och revisorer, Stiftelsen Viktor
Schneiders Fond och Stiftelsen Sparbankernas
Företagsinstitut.
Styrelsen har under 2017 hållit tre protokollförda
sammanträden varav ett konstituerande. Vid det
konstituerande sammanträdet adjungerades Lisa
Sundberg, anställd hos Sparbanksstiftelsen Nya,
till styrelsen som sekreterare.
Två medlemsbrev har mailats ut med informa
tion om SparbanksAkademins verksamhet och om
sparbankssfärens aktuella samarbetsprojekt. Medlems
breven har även innehållit information om beviljade
stipendier/projektmedel och utlysning av detsamma i
de två stiftelser som förvaltas av SparbanksAkademin.
Medlemmarna har i medlemsbreven uppmanats att
skicka in information om sin organisations aktuella
projekt. SparbanksAkademins klickbara karta över
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Medlemsavgifter uppgick till 0 (0) tkr.
SparbanksAkademins rörelsekostnader uppgick till
138 (158) tkr. Resultat efter finansiella poster uppgick
till -138 (-101) tkr.
Balansomslutningen uppgick till 625 (758) tkr.
Det egna kapitalet uppgick till 613 (751) tkr.
SparbanksAkademins likvida medel per balansdagen
uppgick till 613 (758) tkr.
Förslag till behandling av resultat
SparbanksAkademins egna kapital uppgår till
612 511 kronor.
Styrelsen föreslår att 612 511 kronor överförs i
ny räkning.
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Resultaträkning, tkr		

2017

2016

Föreningens intäkter			
Medlemsavgifter		0
0
Övriga rörelseintäkter		
0
47
		0
47
			
Föreningens kostnader			
Övriga externa kostnader		-138	-158
Personalkostnader		
-0	-26
		-138	-184
			
			
Verksamhetsresultat		-138
-137
			
Resultat från finansiella investeringar			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
0
36
Summa resultat från finansiella investeringar		
0
36
			
Resultat efter finansiella poster		
-138
-101
			
Skatt		0
0
			
Årets resultat		
-138
-101
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Balansräkning, tkr		2017-12-31

2016-12-31

Tillgångar			
Anläggningstillgångar		0
0		
Omsättningstillgångar			
Kortfristiga fordringar			
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
12
0
Kassa och bank		
613
758
Summa omsättningstillgångar		
625
758
			
Summa tillgångar		
625
758
			
			
Eget kapital och skulder			
Eget kapital			
Balanserat kapital		
751
852
Årets resultat		
-138	-101
Summa eget kapital		
613
751
			
Kortfristiga skulder			
Leverantörsskulder		12
0
Övriga kortfristiga skulder		
0
7
Summa kortfristiga skulder		
12
7
			
Summa eget kapital och skulder		
625
758
			
Ställda säkerheter		
Inga
Inga
Ansvarsförbindelser		Inga
Inga
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Västerås den 12 april 2018

Marita Ljung, ordförande

Ragnar Udin

Christina Wetterberg

Sten Törnsten

Jan Dahlberg

Min revisionsberättelse har lämnats den 30 april 2018

Åke Elveros
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i SparbanksAkademin, org.nr 802003-1491

Jag har granskat årssamma
nställningen och bokföring
en samt styrelsens
förvaltning i SparbanksAkad
emin för år 2017. Det är sty
relsen som har
ansvaret för räkenskapshan
dlingarna och förvaltningen
.
Mitt ansvar är
att uttala mig om årssamma
nställningen och förvaltning
en
på grundval
av min revision.
Revisionen har utförts i en
lighet med god revisionssed
i Sverige.
Det innebär att jag planerat
och genomfört revisionen
för att i rimlig
grad försäkra mig om att års
sammanställningen inte inn
ehåller väsentliga
felaktigheter. En revision inn
efattar att granska ett urval
av
underlagen
för belopp och annan inform
ation i räkenskapshandling
arna. I en revision
ingår också att pröva redov
isningsprinciperna och sty
relsens tillämpning
av dem samt att bedöma de
betydelsefulla uppskattnin
gar som styrelsen
gjort när den upprättat års
sammanställningen samt att
utvärdera den
samlade informationen i års
sammanställningen. Jag ha
r granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållan
den i föreningen för att ku
nna bedöma om
någon styrelseledamot har
handlat i strid med förening
en
s stadgar. Jag
anser att min revision ger mi
g rimlig grund för mina utt
alanden nedan.
Årssammanställningen ha
r upprättats på ett sådant sät
t att den ger en
rättvisande bild av förening
ens resultat och ställning.
Styrelsens ledamöter har en
ligt min bedömning inte ha
ndlat i strid med
föreningens stadgar.
Västerås 2018-04-30
Åke Elveros
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