
 Årsredovisning   

2021



Innehåll

Ordförande har ordet 6

VD har ordet 8

Året i korthet 10

Borås 400 år 12

Globala mål 14

Beviljade bidrag 18

Finansiell information 30
Förvaltningsberättelse 32

Resultaträkning – Koncernen 34

Balansräkning – Koncernen 35

Koncernens förändringar i eget kapital 36

Kassaflödesanalys – Koncernen 37

Resultaträkning – Moderbolaget 38

Balansräkning – Moderbolaget 39

Moderbolagets förändringar i eget kapital 39

Kassaflödesanalys – Moderbolaget 40

Noter till redovisningen  41

Revisionsberättelse 50

Styrelse 52

Huvudmän 53

Kontaktuppgifter 54

Ordinarie stämma med stiftelsens huvudmän äger rum  
tisdagen den 22 mars 2022 klockan 18:00.



Som långsiktig och stabil majoritetsägare till 
Sparbanken Sjuhärad, har Sparbanksstiftelsen 
Sjuhärad förmånen att återinvestera delar av  
bankens vinstmedel i Sjuhäradsbygden. 

Med en stark lokal förankring verkar vi tillsammans. 
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Ordförande har ordet Ordförande har ordet

Stiftelsen har under flera decennier stöttat idéer som utvecklar 
Sjuhärad. Det är möjligt genom att Sparbanken Sjuhärad är en stabil 
och lönsam bank – och det är viktigt att det förblir så. 

Ett viktigt uppdrag 
att vidareutveckla  

Styrelsen har under året fortsatt att arbeta med 
strategiska frågor beträffande att vi, som sparbanks-
stiftelse, är en långsiktig och stabil ägare till Sparbanken 
Sjuhärad. Det här är en viktig fråga för hela Sjuhärad 
eftersom bankens vinster kan återinvesteras i bygden. 
Något som också ställer krav på oss, varför vi 
kontinuerligt arbetar med att utveckla styrelsearbetet 
och har erfarenhetsutbyte med andra stiftelser. 
Det här är en viktig fråga även i framtiden. 

Under flera år har styrelsen också arbetat med 
strategisk ekonomisk styrning, för att vara mer redo om 
aktieutdelningen mot förmodan skulle utebli. Det här 
var en realitet under 2020, ett år som till stor del 
präglades av ett virus och oro i omvärlden. Det var ett 
styrkebesked att vi ändå kunde stötta Sjuhärad med 
omfattande resurser. När vi sedan gick in i 2021 trodde 
nog de flesta att läget skulle normaliseras och samhället 
skulle kunna återgå till verkligheten innan pandemin. 

Ekonomiskt uppfylldes denna önskan för stiftelsen då 
både Sparbanken Sjuhärad och Swedbank presenterade 
goda resultat. Aktieutdelning av vinstmedel gjordes för 
Sparbanken Sjuhärad i samband med stämman i mars och 
för Swedbank vid tre tillfällen. Det här medförde en ökad 
ekonomisk stabilitet för stiftelsen, vilket vi ska förvalta 
med ansvar. 

Organisation och samarbeten
Tillsammans med banken har vi under 2021 tagit 
stora kliv vad gäller kommunikation av vårt samhälls- 
engagemang. Aldrig tidigare har vi och Sparbanken 
Sjuhärad synts så mycket som vi gjorde under Borås 
jubileumsår 2021, vilket inte hade varit möjligt utan 
banken. 

När det gäller andra samarbeten har även dessa varit 
avgörande för alla de projekt som stiftelsen tillsammans 
med banken skapat förutsättningar för under året.  

Förutsättningar för framtiden 
En viktig faktor under året, och fortsättningsvis, är viljan 
att hela tiden lära sig mer om och anpassa sig efter en 
alltmer föränderlig omvärld. Görs det på rätt sätt skapas 
möjligheter till att snabbt ta itu med omställningar; 
när kriser kommer eller när viktiga beslut ska tas i 
styrelserummet. För att lära oss mer om samhället är det 
viktigt att samarbeta med våra ambassadörer, däribland 
huvudmän, bankens medarbetare och andra aktörer i 
bygden. Den typen av fruktbar samverkan tillsammans 
med en i grunden hållbar verksamhetsidé ger oss inte 
bara förutsättningar att fortsätta vara en långsiktig 
och stabil majoritetsägare till Sparbanken Sjuhärad. Det 
ger också förutsättningar att vara drivande i den lokala 
samhällsutvecklingen. Med det sagt är vi fortsatt ödmjuka 
inför framtidens utmaningar, men tillsammans kan vi 
verkligen göra skillnad där det betyder som mest i vår bygd. 

Med detta vill jag, som ordförande, tacka huvudmännen, 
stiftelsens styrelse, bankens styrelse, ledning och 
medarbetare för ett fantastiskt arbete under året. 

Här följer Sparbanksstiftelsen Sjuhärads årsredovisning 
för 2021.

Per-Olof Hygren
Styrelseordförande
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VD har ordet VD har ordet

Med samarbete i fokus 
Under ett intensivt 2021 var det tydligt att samarbete och 
nyfikenhet är nyckeln till framgång. Tack vare det kan vi 
nu se tillbaka på ett år där vi tillsammans gav mer stöd till 
Sjuhärad än någonsin tidigare. 

Ung ekonomi, vår satsning för ungas vardagsekonomi, 
slog i år nya rekord tack vare våra snabbfotade, flexibla 
medarbetare. Föreläsningarna skedde till stor del digitalt, 
som ett resultat av rådande rekommendationer, och med 
rätt inställning blev resultatet fantastiskt. En framgång 
som också till stor del grundar sig i värdefull samverkan 
mellan oss och respektive kommun i Borås, Bollebygd,  
Mark och Svenljunga.

400 år fordrar unika satsningar 
Borås har firat 400-årsjubileum och vi har fått äran att 
stämma in i firandet. Vårt mångåriga, goda samarbete med 
Borås stad var en direkt förutsättning till att skulpturen 
Devil Whirls nu smyckar Resecentrum och välkomnar 
stadens besökare. Likadant kunde vi med

gemensamma krafter planera nästa steg för Stadsparken 
och starta en utveckling med syfte att öka tryggheten 
och trivseln i parken. Ett projekt som ligger oss varmt om 
hjärtat, då banken redan under förra sekelskiftet bidrog till 
finansiering av parkens uppbyggnad. 

Som ett resultat av ett fint och ömsesidigt förtroende 
mellan våra kommuner och bankens kontorschefer, fick
samtliga idrottsföreningar i Borås, Bollebygd, Svenljunga 
och Mark ta del av en unik satsning från stiftelsen och 
bankens sida. Vi utökade det kommunala aktivitetsstödet 
till föreningslivet med 50 procent, för att ge bättre 
förutsättningar till snabb återhämtning efter pandemins 
restriktioner. Med det extra stödet har vi skapat förut-
sättningar för mer rörelse och bättre hälsa för ungdomar. 

Hållbarhet i vårt DNA 
Sedan 1998 har vi återinvesterat över 300 miljoner av 
bankens vinstmedel i Sjuhärad. En viktig uppgift som vi 
kontinuerligt förvaltar med ett långsiktigt tänk. Faktum 
är att hela vår verksamhet och existens vilar på en 
hållbar grund, något som synliggjordes i bankens stora 
kommunikationssatsning under 2021, under devisen  
”Mer än en bank”. Budskapet, som nästan uteslutande 
handlade om stiftelsens återinvesteringar, stod också 
i fokus när vi under den nationella konferensen för 
Sparbanksstiftelser fick berätta om vårt strategiska 
hållbarhetsarbete för Sjuhärad. Ett bevis på att det vi  
gör inte bara uppmärksammas lokalt. 

Tillsammans utvecklar vi Sjuhärad
När vi nu blickar framåt är det med förhoppning om att 
under 2022 få träffas mer fysiskt, arbeta ännu närmare 
våra samarbetspartners och utveckla hållbarhetsarbetet 
ytterligare. Med ett starkt 2021 i ryggen står vi väl 
rustade för framtiden och ser fram emot att få utveckla 
vårt lokala samhälle på många vis. 
Jag vill tacka styrelsen för förtroendet att få leda 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Det är ett uppdrag som 
görs möjligt tack vare kompetenta medarbetare i stiftelse 
och bank, liksom gott samarbete med lokala aktörer. 

Väl mött 2022! 

Nadja Bengtsson
Verkställande direktör
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Ett år 
präglat av 
visioner 
Här följer ett kort utdrag för 
några av de händelser som 
skett under året. Flera av dem 
var påverkade av den rådande 
samhällsituationen.

Ordinarie stämma med huvudmännen  
Årets ordinarie stämma med huvudmännen 
genomfördes den 21 mars. Med anledning av 
restriktioner genomfördes stämman digitalt.  

Borås 400 år  
2021 firade Borås sitt 400-årsjubileum. Stiftelsen 
och banken deltog i firandet på flera olika sätt, 
bland annat med en naturinspirerad skulptur 
och ett första spadtag till en vidareutveckling av 
Stadsparken. Läs mer på nästkommande sidor. 

Antal möten 2021: 

11 st
Seniorer som deltog: 

128 st

Digital ekonomi 
Med Digital ekonomi hjälper vi seniorer att 
ta steget och bli mer digitala i sin ekonomi. 
Ambitionen var att ha fler föreläsningar, 
men anpassning har fått ske till rådande 
samhällssituation.

Året i korthet Året i korthet

Beviljade ansökningar: 

98 st

Investeringar av vikt 
för lokalsamhället
Under året erbjöd vi föreningar och 
organisationer att vid tre olika tillfällen 
ansöka om medel. De beviljade 
återinvesteringarna var inom kultur, idrott, 
utbildning, näringsliv och forskning. 

Antalet projekt: 

46 st
Total summa: 

435 000 kr

Projekt 
värdeskapande 
Här ger vi möjligheten till bankens tillsvidareanställda 
att ansöka om ett bidrag till ett specifikt ändamål i 
en förening/förbund/klubb/utbildningsenhet. Det går 
i linje med vår vision: att verka för ett hållbart och 
attraktivt Sjuhärad i en föränderlig omvärld. 

Ung ekonomi 
Med Ung ekonomi fokuserar vi på ungdomar 
och förmedlar kunskap kring privatekonomi 
med hjälp av bygdens skolor. Vår workshop är 
kostnadsfri för eleverna och majoriteten av 
föreläsningarna under året genomfördes digitalt.

Antal möten 2021: 

53 st
Elever som deltog: 

1 957 st
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Stadsparken 
År 1896 donerade Borås Sparbank (idag Sparbanken 
Sjuhärad) 25 000 kr till anläggningen av nuvarande 
stadsparken i Borås. 2021, 125 år senare, lät 
stiftelsen och banken meddela att de donerar medel 
till utvecklingen av parken, mer specifikt till platsen 
kring Hallbergsbron. Första spadtaget för det nya 
området togs på stadens födelsedag, den 29 juni, 
och under 2022 kommer utformningen att planeras 
vidare. Ledorden blir värme, trygghet och säkerhet.  

Rörelseglädje
Idrotten är viktig för samhället, inte minst 
när det handlar om folkhälsa, inkludering och 
gemenskap. Alla de idrottsföreningar i Borås som 
får aktivitetsbidrag från Borås Stad, fick en gåva 
från stiftelsen och banken. Gåvan är en summa 
motsvarande 50% av bidraget från staden. 

Rörelse och hälsa som projekt utökades under året 
till hela bankens verksamhetsområde. Läs mer på 
sid. 28-29.

Borås 400 år Borås 400 år

Stiftelsen och banken deltog i firandet av Borås 
400-årsjubileum på flera sätt. Bland annat med 
startskottet till en del av Viskans park, en jubileums-
skulptur och ett extra tillskott till föreningslivet. 
Under året gjordes flera återinvesteringar till 
föreningar och organisationer genom våra 
ansökningsperioder. Se mer sid. 22-27.

Borås fyllde 
under året 400 år

Stora 
Hållbarhetspriset 
Det stora hållbarhetspriset delades för första 
gången ut i samband med jubileumsåret. Priset 
är instiftat av Borås Näringsliv, Högskolan i 
Borås, Borås Stad och banken tillsammans med 
sin ägarstiftelse. Syftet är att inspirera och 
uppmuntra företag inom Sjuhärad till hållbar 
utveckling som genererar tillväxt. 2021 års 
vinnare är Modexa AB. 

Jubileumsskulptur
Devil Whirls är en skulptur formgiven av 
den amerikanska konstnären Alice Aycock. 
Inspirerad av en tornado i Australien, 
ackompanjerar nu denna sex meter breda och 
sju meter höga skulptur stadens knutpunkt, 
Borås resecentrum. Satsningen går väl i linje 
med stiftelsen och bankens långa historia av 
att donera skulpturer till Borås stad. 

Det firade vi genom att utveckla staden till en 
ännu bättre plats att besöka, bo och leva i.

Första spadtaget för det nya området kring Hall-
bergsbron i Borås, 29 juni 2021. Fr.v. Nadja Bengtsson 

(VD Sparbanksstiftelsen Sjuhärad), Per-Olof Höög 
(ordförande kommunfullmäktige Borås Stad) och Petter 

Hedihn (VD Sparbanken Sjuhärad).
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Tillsammans med Sparbanken Sjuhärad arbetar 
stiftelsen för en hållbar utveckling av vår bygd.

Globala mål;  
beslut i närtid – mot  
en hållbar framtid
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Globala mål

Lokal förankring – med 
ett globalt perspektiv 
Förtroende, tillsammans och omställning var ledord under 
året och gjorde att vi kunde fortsätta utveckla Sjuhärad.

79 %
Totalt går

av våra återinvesteringar under 
något av hållbarhetsmålen.

Idag sker samhällsutveckling i snabbare takt 
än någonsin tidigare, vår utmaning är att 
vara hållbara inför framtiden. Samtidigt ska 
vi vara ödmjuka och relevanta gällande de 
återinvesteringar som sker i bygden.

Vi har för andra året kartlagt de återinveste-
ringar som gjorts ufrifrån Agenda 2030. 
Totalt återinvesterade vi i 111 projekt varav 
79 procent gick under 10 av FN:s 17 globala mål.  

Globala mål
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Vi aktiverar 
och engagerar 
Sjuhärad
Tillsammans arbetar vi för ett hållbart och 
attraktivt Sjuhärad, där idrott och aktivitet  
för alla är en viktig byggsten.  

Våra återinvesteringar vänder sig till en bred 
målgrupp som gynnar och glädjer många. 
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Stora Hållbarhetspriset 2021
Boråsbaserade Modexa AB tar hem Stora  

Hållbarhetspriset som 2021 delades ut för första 

gången, i samband med Borås 400-årsjubileum.

Beviljat belopp 100 000 kr

17 miljoner 
till Sjuhärad

Under 2021 har Sparbanksstiftelsen 
återinvesterat delar av bankens 
vinstmedel i över 100 projekt.

Beviljade bidrag Beviljade bidrag

För mer information om de projekt som stiftelsen tillsammans med banken har återinvesterat i:  
läs in denna QR-kod med kameran i din smartphone och läs mer på vår webbplats.

Idrott, 40,5%

Utbildning, 18%

Näringsliv, 8%

Forskning, 6,5%

Kultur, 27%

Craft Rituals 2021
Ett färgsprakande och hållbart multimediakonstverk på 

Textilmuseet, inspirerat av nordisk mytologi och sägnen 

om de tre nornorna.

Beviljat belopp 200 000 kr

Inköp av paragolfbil
2022 köper Marks Golfklubb in en paragolfbil, en 

förutsättning för att berika livet för människor med 

svåra funktionshinder.

Beviljat belopp 100 000 kr

Uppdelning av 
antal projekt
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Kultur
Inom begreppet kultur ryms 
många dimensioner. Och desto 
fler människor därtill. 

Med våra återinvesteringar hoppas vi kunna 
bidra till att stärka kulturens plats i samhället. 
Det gäller för den anrikt charmiga 
hembygdsföreningen, liksom engagerande 
och publika kulturevenemang. 
Och naturligtvis, mycket däremellan.  

I det hållbarhetsarbete som beskrivs på sidan 
17 kan projekten inom kultur kopplas till 
flera mål, däribland nedan.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

Beviljade bidrag Beviljade bidrag

Forskning - mottagare samt ändamål Belopp

Högskolan i Borås
Application for Scientific Equipment – SimaPro  
Software for life cycle assessment studies. 46 000

Högskolan i Borås
Biodegradation of renewable composites 200 000

Högskolan i Borås
Digital storytelling i sociala medier förlänger  
användningstiden för kläder 170 000

Högskolan i Borås
Funktionella textilier för avlägsnande av läkemedel från 
avloppsvatten 300 000

Högskolan i Borås
Granta Edupack -programvara för hållbar utveckling av  
återvinningsbara textila polymermaterial 160 000

Högskolan i Borås
Informationshantering och samverkan vid risk för  
översvämning i Sjuhärads kommuner 125 000

Högskolan i Borås
Matvalundersökning kring upcycled mat 130 000

Totalt beviljat belopp: 1 131 000

7 st
Totalt antal bidragsmottagare 
inom forskning 2021:

Forskning
Forskning engagerar,  
berör och gör skillnad. 

I denna kategori går projekt inom exempelvis 
resursåtervinning och funktionella textilier hand 
i hand, med stiftelsens stöd under 2021 som 
gemensam nämnare. Här har vi stolta bidragit på 
såväl lokal, som nationell och internationell nivå. 

I det hållbarhetsarbete som beskrivs på sidan 
17 kan projekten inom forskning kopplas till 
flera mål, däribland nedan.

Labbmiljö, Högskolan i Borås.

Kultur - mottagare samt ändamål Belopp

Biblioteksmuseiföreningen
Tryckning av boken Framstegens halvsekel 55 000

Borås finskspråkiga pro
Sång- och dansglädje för äldre 14 000

Kulturskolan Borås
Funkisgala och Konstskola 60 000

Borås salongsorkester
Jan Hjalmarssons 40-årsjubileum - konsert 175 000

Byggnadsföreningen Solidar i Toarp
Sommarlovsaktivitet 2021 25 000

De sju häradernas kulturhistoriska förening
Förbättrad ljussättning och teknik i Ramnakyrkan. 150 000

Fristads hembygdsförening
Jubileumsskrift - redigering och tryck 25 000

Fritsla natur och hembygdsförening
Dokumentation av industrialiseringen av Fritsla 30 000

Hemgården i Borås
Inköp av teknisk utrustning 60 000

Hemgården i Borås
Sommarteater 2022 140 000

Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service
Allsångskvällar 50 000

Hajoms hembygdsförening
Nybyggd handikapptoalett 45 000

Hyssna fotoklubb
Inköp av utrustning 18 000

Håcksviks hembygdsförening
Att bevara vår kulturbyggnad Klockaregården 90 000

Kammarmusiken i Borås
Konsert med Jormin, Willermark och Nakagawa 30 000

Kulturföreningen Tåget
Sommarspel 2021 150 000

Mackan n Matthew
Sprida och framföra musik 15 000

Marks filmstudio
Filmfestival 70 000

Orion
Arrangera lajvarrangemanget Morgondagens Gryning 9 50 000

RFSL Sjuhärad (libérté)
Borås Pride - Digitala föreläsningar, boksamtal och intervjuer 50 000

Roasjö Bygdegårds- och byalagsförening
Påverkan av verksamheten relaterat till Covid-19 50 000

Sjuhärad Symphonic Band
Inköp av notmaterial samt slagverksinstrument 50 000

Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad/Mark
Mark Pride 2021 - Föreläsningar 20 000

Surteby-kattunga hembygdsförening
Renovering av byggnader med kulturellt värde 50 000

Sätila bygdegårdsförening
Curlingmatta samt tillhörande stenar 24 000

Sätila sockens byalag
Märkning av vandringsleder 23 000

Sätila sockens byalag
Underhåll av bryggan i Sätila 60 000

Teater Nu
GIBCA Extended 2021 30 000

Västergötlands spelmansförbund
Picknick-konserter i samband med Borås 400 år 60 000

Återinvestering - Textilmuseet 
Craft Rituals 200 000

Totalt beviljat belopp: 1 869 000

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

BEKÄMPA KLIMAT-
FÖRÄNDRINGARNA

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

30 st
Totalt antal bidragsmottagare 
inom kultur 2021:

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Årsredovisning 202122 23Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Årsredovisning 2021



Beviljade bidrag Beviljade bidrag

Näringsliv - mottagare samt ändamål Belopp

Butikerna i Borås
Tomtens önskelabyrint 90 000

E-handelsstaden Borås
Strategisk kompetensförsörjning 100 000

Entreprenörsprogrammets vänner
Entreprenörsdagen 2021 35 000

Föreningen Svenljunga Köping Handel & Service
Centrumutvecklare i Svenljunga 50 000

Idésömnad i Borås
Inköp och installation av tryckpress 67 000

MarketplaceBorås
Next textile conference 100 000

Drivhuset i Borås
Do Entrepreneurship 2022 100 000

Återinvestering - Borås Ink
Ink Day och Ink Lab 2021 250 000

Återinvestering - Borås Näringsliv
Hållbarhetspris 2021 100 000

Totalt beviljat belopp:  892 000

Näringsliv
Ett blomstrande näringsliv  
främjar en välmående ort. 

Här beviljar vi stöd till organisationer som 
arbetar för att utveckla näringslivet – och 
således, våra älskade samhällen – i ett större 
perspektiv och för en bred målgrupp.  

I det hållbarhetsarbete som beskrivs på sidan 
17 kan projekten inom näringsliv kopplas till 
flera mål, däribland nedan.

9 st
Totalt antal bidragsmottagare 
inom näringsliv 2021:

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

20 st
Totalt antal bidragsmottagare 
inom utbildning 2021:

Utbildning - mottagare samt ändamål Belopp

Viskaforsskolan
Friluftsliv i skolan 15 000

Almåsgymnasiet
Skötsel av kolonilott på Sjöbo sommarstad 10 000

Sjöboskolan
Utveckling av Borås första Arena Skola 210 000

Fristads folkhögskola
Flexibel ljudlösning 50 000

Frivilliga Flygkåren
Flygläger 20 000

Högskolan i Borås
Arrangera och medverka i Ambulans 2022 80 000

Högskolan i Borås
Examensutställning Exit2021 och Mässan DDW 75 000

Högskolan i Borås
Examensvisning Modedesign - Internationell 2021 75 000

Högskolan i Borås
EXIT2021 - Examensvisning Modedesign Borås 50 000

Högskolan i Borås
Industri 4.0 processautomation för labb inom IoT 42 000

Högskolan i Borås
Inköp av Pointcarre för digital formgivning 45 000

Lyckeskolan, BUF
Att öka teknisk kompetens hos ungdomar 76 000

Odenslunds 4H-klubb
Ledarutbildning 30 000

Återinvestering
Projekt Värdeskapande 500 000

Återinvestering - Borås Stad
Mina Möjligheters dag uppföljning 100 000

Återinvestering - Högskolan i Borås 
Days of Knowledge samt stipendier 680 000

Återinvestering
Ung Ekonomi/Digital Ekonomi 2022 - 2024 3 900 000

Återinvestering
Öka tryggheten och dela ut reflexvästar till förskolor 150 000

Återinvestering - Ung företagsamhet Älvsborg
Gymnasieverksamheten 180 000

Återinvestering - Ung företagsamhet Älvsborg
Grundskoleverksamheten 120 000

Totalt beviljat belopp: 6 408 000

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA

JÄMSTÄLLDHET ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION

I det hållbarhetsarbete som beskrivs på sidan 
17 kan projekten inom utbildning kopplas till 
flera mål, däribland nedan.

Utbildning
Att alltid vara nyfiken och att vilja lära 
är nyckeln till mycket. 

Stiftelsen återinvesterar stolt till projekt inom 
utbildning som utvecklar människan – och samhället i 
stort. Ur det gångna årets beviljade satsningar hittar vi 
allt från framtidens entreprenörer i Ung Företagsamhet 
Älvsborg, liksom kurser i digital ekonomi för seniorer. 

Anna-Lena Wretman VD för Fundler, tidigare VD GetSwish. 
Föreläsare på Do Entrepreneurship.
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Idrott - mottagare samt ändamål Belopp

Borgstena IF
Anläggande av ny discgolfbana 60 000

Borås badminton
Bollmaskin 44 000

Borås CA
Ungdomsläger med fokus på mat och träningslära 38 000

Borås GIF
App och GPS-baserad Tipspromenad 10 000

Borås JK
Påverkan av verksamheten relaterat till Covid-19 50 000

Borås kanotklubb
Inköp av båtar 55 000

Särlaskolan
En fortsättning på projektet "Ett steg fram" 25 000

Borås Krocketsällskap
Starta krocketverksamhet för barn 20 000

Borås MK
Inköp av kommunikationsutrustning 38 000

Borås segelflygklubb
Inköp navigationsinstrument 80 000

Borås skateförening
Bygga en skatebowl 150 000

Borås SK
Fortsatt satsning för skidjuniorer 50 000

Bredareds IF
Ljud- och bildanläggning 35 000

Brämhults IK
Anpassa föreningen/idrottsplatsen för fler aktiva 100 000

Byttorps IF
Lägerverksamhet - rörelse/hälsa/integration 60 000

Fristads GoIF
Få barn och unga att komma tillbaka till idrott 50 000

Fritsla HK
Om/Tillbyggnad av ishockeyrinken i Fritsla 100 000

Beviljade bidrag Beviljade bidrag

45 st
Totalt antal bidragsmottagare 
inom idrott 2021:

Idrott
Idrott är så mycket mer  
än bara fysisk rörelse. 

Det har blivit extra tydligt under det senaste 
årets prövande tid. Gemenskap och utbyte mellan 
människor är nu viktigare än någonsin. Under 
2021 har stiftelsen återinvesterat medel till olika 
satsningar, både inom material och utveckling. 

I det hållbarhetsarbete som beskrivs på sidan 
17 kan projekten inom idrott kopplas till flera 
mål, däribland nedan.

GOD HÄLSA OCH 
VÄLBEFINNANDE

Fritsla IF
Anlägga discgolfbana 10 000

Fritsla RF
Belysning till paddock 60 000

Hestra IF
Inköp av låneskidor till barn och ungdomar 30 000

HK Bollebygd
Föreningsutveckling 50 000

HK Bollebygd
Inköp av nybörjaranpassat träningsmaterial 9 000

HK Bollebygd
Utbildningsmaterial och studiebesök 9 000

BK Marbo
Introduktion till streetbasket 50 000

IK Trasten
Inköp av snöskoter 50 000

IK Ymer
Inköp för Friidrotts-SM och löpande verksamhet 50 000

IF Kamraterna-Örby
Renovering konstgräsplan 200 000

Borås Basket
Avancemang till Svenska Basketligan Dam 150 000

Kinna IF
100-årsjubileumsbok - Tryckkostnader 30 000

Kronängs IF
Inköp av bollar, koner och västar 20 000

Lions Club Svenljunga
Fotbollsskola 2021 35 000

Mariedals IK
Inköp av nya bordtennisbord 45 000

Markbygdens OK
Verksamhetsutveckling 25 000

Marks GK
Inköp av paragolfbil 100 000

Marks skateklubb
Renovera och färdigställa skatehallen i Skene 75 000

OK Räven
Sätila Trail - Tält 55 000

Sandareds IBS
Utrustning för streaming av match - videokamera 25 000

Sandareds IBS
Öka antalet aktiva tjejer och ledare 55 000

SOK 68
Inköp av spårsläde och snöfräs till skidspår 35 000

Svenljunga HK
Uppstart av ny handbollsförening 7 500

Tämta RK
Samlingslokal för ungdomssektionen 60 000

Viaredssjön SS
Inköp av segelbåtar för nybörjare 75 000

Återinvestering
Borås 400 år - Rörelse och hälsa 5 000 000 

Återinvestering - Norrby IF
Fotbollsfritids 50 000

Återinvestering - Bergdalen IK
Damlaget till Elitettan 60 000

Totalt beviljat belopp: 7 385 500
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Rörelse och hälsa Rörelse och hälsa

Unikt aktivitetsstöd

Pandemin har varit en tuff tid för många, inte minst har 
föreningslivet inom idrotten påverkats stort. Inte bara 
genom restriktioner och rekommendationer som kommit i 
omgångar, utan även för att det annars utgör en plats för 
många att träffas. 

I samband med Borås 400 år presenterade vi tillsammans 
med banken en av våra största satsningar någonsin. Detta 
initierades i Borås, men togs sen vidare tillsammans med 

bankens kontorschefer till Bollebygd, Mark och Svenljunga. 
Under året fick alla idrottsföreningar med aktiviteter 
för barn och unga ett extra tillskott. Totalt fick 152 
föreningar i Sjuhärad 50 procent av det aktivitetsstöd som 
kommunerna betalar ut.
 
Vi har utgått från 2019 års siffror för att beloppen ska 
motsvara ett normalt verksamhetsår.

Som många känner till, brinner vi tillsammans med banken för den här bygden. 
Det ligger i vårt DNA, i själva sparbanksidén, att stötta samhället vi verkar i.  
Idrotten är viktig för samhället, inte minst när det handlar om inkludering, 
folkhälsa, gemenskap och att ge barn och unga en meningsfull fritid. 

"Utan föreningarnas 
engagemang hade 
vi inte kunnat göra 
detta möjligt."

Tillsammans med banken brinner 
vi för inkludering, folkhälsa, 
gemenskap och att ge barn och 
unga en meningsfrull fritid.

Ett urval av den fantastiska respons 
som vi fick genom sociala medier. 

Borås Bandy
Ett stort varmt TACK från oss alla i Borås Bandyklubb till er i Sparbanken Sjuhärad för 
ert underbart fina samhällsengagemang! Vi ses på Bodavallen ❤🖤❤👍
Gilla Svara  34 v

Marbo Basket
Sparbanken Sjuhärad Marbo basket tackar er.
Gilla Svara  17 v

Hestrafors IF
Tusen tack för stödet!
Gilla Svara  18 v

Sparbanken Sjuhärad
Byttorps IF, det känns kanon att kunna hjälpa till! 🌟👏
Gilla Svara  34 v

Gilla Svara  34 v

Byttorps IF
Vi tackar ödmjukast för detta Sparbanken 🙌
Tack för att ni förstår idrottens betydelse och tar så stort ansvar för
föreningslivet i Borås 🤩

Sparbanken Sjuhärad
Härligt att höra! Och det är ni som ska ha tack! 😊
Gilla Svara  34 v

IK Ymer
Sparbanken Sjuhärad Stort, stort TACK 🙏! Vi är såååå 
tacksamma 🤗🤗🤗
Gilla Svara  34 v

Gilla Svara  35 v

Sparbanken Sjuhärad
Kansliet Simklubben Sandared, tack själva för ert 
fina arbete 😊 Fortsätt med det! 👍
Gilla Svara  35 v

Kansliet Simklubben Sandared
Wow! 😍 Vi i Simklubben 1970 är oerhört tacksamma för er 
generösa gåva! 🏊💙🏊 Stort TACK! Sparbanken Sjuhärad!
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Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad bildades 1995, i samband med att 

Borås Sparbank ombildades till bankaktiebolag – Sparbanken 

Borås AB. Stiftelsen blev då majoritetsägare i banken. Den 

andra aktieägaren blev dåvarande Sparbanken Sverige AB, idag 

Swedbank AB (publ).

Från och med år 2000 äger också bankpersonalens 

vinstandelsstiftelse Sporren en mindre del. Under 1998 förvärvade 

Sparbanken Borås AB Föreningsbankens kontor i bygden. I 

samband med förvärvet ökades Swedbank AB:s (publ) ägarandel i 

Sparbanken Sjuhärad AB (publ).

Ändamål
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad skall tillgodose syftet att främja 

sparsamhet i kommunerna Bollebygd, Borås, Mark och Svenljunga 

genom att som bankaktieägare inom sparbankssektorn verka 

för att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor på 

marknaden. Stiftelsen ska även verka för att sparbanksrörelsens 

grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas.

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad har som vidare mål att främja 

Sjuhäradsbygden och bidra till att den blir en attraktivare plats 

att leva och bo i. Vid sidan av sparsamhet får stiftelsen därför 

även främja forskning, idrott, kultur, näringsliv och utbildning 

företrädesvis inom de nämnda kommunerna. Syftet skall 

tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller 

juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet. 

Aktieinnehav
Stiftelsens aktieinnehav i vår lokala bank, Sparbanken Sjuhärad 

AB (publ), är 5 050 000 aktier (50,5 procent). Övriga ägare av 

Sparbanken Sjuhärad AB (publ) är Swedbank AB (publ) som äger 

47,5 procent av aktierna samt vinstandelsstiftelsen Sporren som 

äger 2,0 procent.

Vid årets slut ägde stiftelsen 2 000 000 (1 890 000) aktier i 

Swedbank AB (publ).

Väsentliga händelser under året 
2021 har fortsatt präglats av Covid -19 och restriktioner vilket 

har haft global, nationell och lokal påverkan. Stiftelsen erhöll dock 

utdelning från Sparbanken Sjuhärad AB (publ) och Swedbank AB 

(publ) till skillnad från föregående år.

Stiftelsen har fortsatt beslutat om stora återinvesteringar, både 

med anledning av rådande samhällssituation och Borås 400 år. 

Verksamheten har varierat mellan fysiska och digitala möten 

beroende på rådande föreskrifter.

Styrelsen och styrelsens arbete
Stiftelsens primära uppgift är att tillsammans med Swedbank AB 

(publ) och Sporren, vara ägare av banken så att den fortsätter att 

vara bygdens ledande bank. Detta ligger i linje med Stiftelsens 

mission, att vara en långsiktig och stabil majoritetsägare till 

Sparbanken Sjuhärad AB (publ).

Med de ekonomiska resurser stiftelsen främst genom 

aktieutdelning fått att förfoga över och ansvara för, har stiftelsen 

unika möjligheter att stödja verksamheter som är av betydelse och 

till gagn för bygdens och bankens utveckling.

Huvudmän
De femtio huvudmännen spelar en viktig roll för stiftelsens och 

bankens verksamheter som dess goodwillföreträdare. De har 

förtroende som uppdrag.

Revisorer
Stiftelsens revisorer är sedan stämman i mars 2021 auktoriserade 

revisorerna Patrick Honeth och Johan Stenbäck, Deloitte Sverige.

Redovisning
Periodens resultat uppgick till 57 592 824 kronor (3 766 264). 

Intäkterna bestod av avkastning på ränteportföljen med 1 138 

707 kronor (1 921 478), utdelning från Sparbanken Sjuhärad AB 

(publ) 32 825 000 kronor (0) samt Swedbank AB (publ) 27 718 

500 kronor (0) Gällande aktieinnehavet i Swedbank AB (publ) har 

en återföring av tidigare nedskrivning genomförts med 3 400 000 

kronor. Kostnaderna uppgår till 7 370 096 kronor (6 599 195). 

Likviditet
Stiftelsens banktillgodohavanden uppgår vid periodens slut till 1 

023 268 kronor (1 487 870).

Koncernen
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad äger vid årets slut 50,5 procent av 

aktierna, motsvarande en lika stor andel av rösterna, i Sparbanken 

Sjuhärad AB (publ). Därmed är stiftelsen moderstiftelse till detta 

bolag och skyldig att lämna koncernredovisning. 

Stiftelsens koncernresultat- och koncernbalansräkning förutsätter 

att Sparbanken Sjuhärad AB:s (publ.) resultat och balansräkning 

fastställes i enlighet med av bankstyrelsen framlagt förslag vid 

bankens ordinarie bolagsstämma den 22 mars 2022.

Resultatdisposition
Periodens resultat och stiftelsens ekonomiska 

ställning vid periodens slut framgår av följande 

resultat- och balansräkningar med noter.

Förvaltningsberättelse

Under räkenskapsåret 2019 belastades stiftelsens resultat med 

nedskrivning avseende aktieinnehavet i Swedbank AB (publ). 

Under räkenskapsåret 2020 återfördes en del av genomförda 

nedskrivningen. Resterande del av nedskrivningen har återförts 

under 2021, vilket har påverkat resultatet positivt för året. 

Återföringen av nedskrivningen har gjorts till ett belopp som 

motsvarar marknadsvärdet av aktieinnehavet per 2021-12-31.

Innehavet i Swedbank AB (publ) är ett långsiktigt strategiskt 

innehav och stiftelsen har i nuläget inte någon avsikt eller behov 

av att inom rimlig överblickbar tid avyttra aktieinnehavet. 

2021 års resultat uppgick till 57 592 824 kronor.

 

Återinvesteringar
Stiftelsen har fortsatt att ge tillbaka delar av bankens vinst till 

Sjuhäradsbygden. Totalt fick 111 organisationer, föreningar och 

enskilda dela på 17 685 500 kronor.

De beviljade bidragen framgår av sidorna 20–27.

Risker och riskhantering
I dotterbolaget Sparbanken Sjuhärad AB (publ.) uppstår olika 

typer av risker såsom kredit-, marknads-, likviditets- och 

operativa risker. För att begränsa och kontrollera risktagandet 

i verksamheten har bankens styrelse fastställt policies och 

riktlinjer för de olika risktyperna. Banken gör kontinuerligt en 

bedömning av risknivån i förhållande till det egna kapitalet i den 

process som kallas Intern Kapital och Likviditets Utvärdering 

(IKLU). Mer information om bankens riskhantering finns i 

Sparbanken Sjuhärads årsredovisning.

Viktiga uppskattningar och bedömningar
Koncernens redovisningsprinciper förklarar hur tillgångar och 

skulder värderas. I koncernens redovisningsprinciper finns poster 

som är förknippade med viss osäkerhet i uppskattningarna. 

Uppskattningarna gäller huvudsakligen dotterbolaget och avser 

främst värdering av finansiella instrument och reservering för 

kreditförluster. 

Framtida utveckling 
Moderbolaget räknar med att resultatet under 2022 kommer att 

vara i linje med 2021. 

 

Koncernens resultat kan komma att påverkas indirekt genom t.ex. 

svagare konjunkturutveckling och andra omvärldsförändringar 

som koncernen inte råder över, till exempel makroekonomiska 

förändringar, förändringar i det allmänna ränteläget samt upp- 

och nedgångar på aktiemarknaden. Dessa faktorer kan även 

resultera i högre kreditförluster framgent. Koncernen har under 

flera år vidtagit åtgärder för att möta en mer turbulent tid. Det har 

medfört att koncernens kapital- och likviditetssituation är stark.

Finansiell information Finansiell information

Koncernen 2021 2020 2019 2018 2017

Resultat efter finansiella poster, tkr 372 753 353 769 351 124 331 656 300 862

Balansomslutning, tkr 31 357 645 28 539 588 25 489 800 23 834 426 21 719 633

Soliditet, % 11,33% 11,58% 11,98% 11,86% 12,08%

Utlåning till allmänheten, tkr 23 092 546 20 644 270 19 897 468 18 309 712 14 985 439

Flerårsjämförelse

Moderbolaget 2021 2020 2019 2018 2017

Resultat efter finansiella poster, tkr 57 852 4 187 41 101 50 351 42 367

Balansomslutning, tkr 760 582 718 409 728 066 699 974 659 682

Soliditet, % 96,78% 96,62% 98,35% 99,16% 99,56%

Erhållna utdelningar, tkr 60 684 0 58 910 56 225 47 690

Beviljade bidrag, tkr 17 686 26 705 20 644 13 857 10 235
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Finansiell information Finansiell information

Resultaträkning – Koncernen

Tkr Not 2021 2020

Rörelseintäkter

Provisionsnetto 2 257 569 228 011

Övriga intäkter 2 287 17 138

Summa rörelseintäkter 259 856 245 149

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 3 -141 798 -127 548

Personalkostnader 4 -192 064 -162 414

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 10 -4 827 -4 481

Summa rörelsekostnader -338 689 -294 443

Rörelseresultat -78 833 -49 294

Resultat från finasiella investeringar

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 5 27 859 65

Återföring av tidigare nedskrivning av övriga värdepapper 12 3 400 8 800

Ränteintäkter 6 451 301 466 076

Räntekostnader 7 -60 399 -59 921

Nettoresultat av finansiella transaktioner -2 190 -1 398

Kreditförluster 8 31 615 -10 559

Summa resultat från finansiella investeringar 451 586 403 063

Resultat efter finansiella poster 372 753 353 769

Skatt på årets resultat 9 -76 840 -76 531

Årets resultat 295 912 277 238

Hänförligt till 

Moderföretagets ägare 161 696 141 869

Minoritetsintresse 134 216 135 368

Balansräkning – Koncernen

Tkr Not 2021 2020

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter och inventarier 10 44 646 47 758

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 498 918 455 949

Utlåning till allmänheten 13 23 092 546 20 644 270

Omsättningstillgångar

Utlåning till kreditinstitut 1 729 518 1 280 052

Räntebärande värdepapper 14 4 237 789 5 823 596

Aktuella skattefordringar 57 0

Övriga fordringar 15 1 661 761 187 930

Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 82 693 91 155

Kassa och bank 9 717 8 878

Summa tillgångar 31 357 645 28 539 588

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Övrigt tillskjutet kapital 285 214 285 214

Annat eget kapital inklusive årets resultat 1 745 387 1 599 297

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare 2 030 601 1 884 511

Minoritetsintresse 1 523 436 1 421 394

Summa eget kapital 3 554 037 3 305 905

Avsättningar 12 171 28 411

Kortfristiga skulder

Obligationslån 16 3 858 004 4 238 494

Inlåning från allmänheten 17 23 519 771 20 541 812

Skulder till kreditinstitut 296 805 294 453

Beviljade ej utbetalda bidrag 23 531 23 499

Aktuella skatteskulder 13 665 21 562

Övriga skulder 27 547 33 817

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 52 114 51 635

Summa eget kapital och skulder 31 357 645 28 539 588
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Finansiell information Finansiell information

Kassaflödesanalys – Koncernen

Tkr 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 405 578 353 769

Avskrivningar inventarier 4 827 4 481

Övriga ej kassaflödespåverkande poster -21 491 -7 478

Betald skatt -84 550 -67 272

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 304 363 283 500

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning (–)/minskning (+) av fordringar -2 308 215 -2 754 896

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder 2 956 602 2 797 818

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 648 387 42 922

Kassaflöde från den löpande verksamheten 952 751 326 422

Investeringsverksamheten

Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 714 -3 438

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 18 610

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 55 647 152 854

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -95 314 -165 832

Kassaflöde av investeringsverksamheten -41 381 2 194

Finansieringsverksamheten

Återköp/Emission av räntebärande värdepapper -380 490 -20 280

Utbetald utdelning -65 000 0

Utbetalda bidrag -15 575 -13 770

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -461 065 -34 050

Årets kassaflöde 450 305 294 566

Likvida medel vid årets början 1 288 930 994 364

Likvida medel vid årets slut 1 739 235 1 288 930

Specifikation av likvida medel

Kassa och bank 9 717 8 878

Utlåning till kreditinstitut 1 729 518 1 280 052

Summa likvida medel 1 739 235 1 288 930

Koncernens förändringar i eget kapital

Tkr 2021 2020

Bundet eget kapital

Ingående värde vid årets början 285 214 285 214

Utgående värde vid årets slut 285 214 285 214

Fritt eget kapital

Ingående värde vid årets början 1 599 296 1 483 165

Årets beslutade bidrag -17 686 -26 705

Återförda bidrag 2 080 967

Årets resultat 161 696 141 869

Utgående värde vid årets slut 1 745 387 1 599 296

Minoritetsintresse

Ingående värde vid årets början 1 421 394 1 286 026

Utdelning -32 175 0

Årets resultat 134 216 135 368

Utgående värde vid årets slut 1 523 436 1 421 394

Summa eget kapital 3 554 037 3 305 905
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Resultaträkning – Moderbolaget

Tkr Not 2021 2020

Rörelseintäkter

Övriga intäkter 7 -

Rörelsekostnader

Övriga externa kostnader 3 -2 119 -1 822

Personalkostnader 4 -5 135 -4 698

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar 10 -123 -79

Summa rörelsekostnader -7 376 -6 599

Rörelseresultat -7 370 -6 599

Resultat från finasiella investeringar

Intäkter från andelar i koncernföretag, utdelning 32 825 -

Intäkter från övriga värdepapper, utdelning 5 27 859 65

Återföring av tidigare nedskrivning av övriga värdepapper 12 3 400 8 800

Övriga ränteintäkter 6 1 139 1 921

Summa resultat från finansiella investeringar 65 222 10 786

Resultat efter finansiella poster 57 852 4 187

Skatter 9 -259 -421

Årets resultat 57 594 3 766

Moderbolagets förändringar i eget kapital

Tkr Not 2021 2020

Bundet eget kapital

Ingående värde vid årets början 285 214 285 214

Utgående värde vid årets slut 285 214 285 214

Fritt eget kapital

Ingående värde vid årets början 408 902 430 874

Årets beslutade bidrag -17 686 -26 705

Återförda bidrag 2 080 967

Årets resultat 57 594 3 766

Utgående värde vid årets slut 450 890 408 902

Balansräkning – Moderbolaget

Tkr Not 2021 2020

Tillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Fastigheter och inventarier 10 486 473

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 11 259 714 259 714

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 498 918 455 949

Omsättningstillgångar

Övriga fordringar 15 - 205

Aktuella skattefordringar 57 -

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 384 580

Kassa och bank 1 023 1 488

Summa tillgångar 760 582 718 409

Eget kapital och skulder

Eget kapital 

Bundet eget kapital 285 214 285 214

Fritt eget kapital 450 890 408 902

Summa eget kapital 736 104 694 116

Kortfristiga skulder

Beviljade ej utbetalda bidrag 23 531 23 499

Övriga skulder 668 459

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 280 335

Summa kortfristiga skulder 24 478 24 293

Summa eget kapital och skulder 760 582 718 409
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Sparbanksstiftelsen Sjuhärads årsredovisning och 

koncernredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen 

och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 

Årsredovisning och koncernredovisning(K3). 

Koncernredovisning
Sparbanksstiftelsen Sjuhärad upprättar koncernredovisning. 

Företag där Sparbanksstiftelsen Sjuhärad innehar 

majoriteten av rösterna på bolagsstämman och företag där 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad genom avtal har ett bestämmande 

inflytande klassificeras som dotterföretag och konsolideras i 

koncernredovisningen (se not 11). 

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden. 

Minoritetens andel av de förvärvade nettotillgångarna värderas 

till verkligt värde. 

Mellanhavanden mellan koncernföretag elimineras i sin helhet. 

Dotterbolaget är ett kreditinstitut och årsredovisningen är 

därför upprättad från och med 2008 enligt International 

Financial Reporting Standards, IFRS, med de begränsningar 

som följer av RFR2, redovisning för juridiska personer eller FFFS 

2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om 

redovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. 

I koncernredovisningen har dotterbolagets tillgångar omräknats 

med hänsyn till reglerna i ÅRL och Bokföringsnämndens allmänna 

råd BFNAR 2012:1.

Dotterbolaget har under 2018 implementerat IFRS 9 vilket 

påverkat bolagets modell för att värdera bl.a. kreditförluster. 

En utvärdering och anpassning av modellen har gjorts för att 

säkerställa att den även uppfyller kraven enligt BFNAR 2012:1.

 

Övriga upplysningar om dotterbolaget framgår av dotterbolagets 

egna årsredovisning.

I moderbolaget redovisas andelar i dotterföretag till 

anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. 

Utdelning från dotterföretag redovisas som intäkt. 

Värderingsgrunder vid upprättande av finansiella rapporter 
Tillgångar och skulder är redovisade till anskaffningsvärden. 

Finansiella tillgångar och skulder är redovisade till upplupet 

anskaffningsvärde.

Finansiella instrument 
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 

inkluderar värdepapper, fordringar och skulder. Instrumenten 

redovisas i balansräkningen när Sparbanksstiftelsen Sjuhärad 

blir part i instrumentets avtalsmässiga villkor. Finansiella 

tillgångar tas bort från balansräkningen när rätten att erhålla 

kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller överförts och 

koncernen har överfört i stort sett alla risker och förmåner som är 

förknippade med äganderätten. Finansiella skulder tas bort från 

balansräkningen när förpliktelserna har reglerats eller på annat 

sätt upphört. 

Utlåning och värdepapper
Posten består huvudsakligen av aktier samt räntebärande 

tillgångar. Innehaven innehas på lång sikt. Tillgångar ingående i 

posten redovisas inledningsvis till anskaffningsvärde.  

I efterföljande redovisning värderas aktierna till 

anskaffningsvärde med bedömning av om nedskrivningsbehov 

föreligger. De räntebärande tillgångarna redovisas i efterföljande 

redovisning till upplupet anskaffningsvärde med tillämpning av 

effektivräntemetoden, minskat med eventuell reservering för 

värdeminskning. 

Övriga fordringar 
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med 

undantag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 

balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 

Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter 

avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar. Fordringar 

som är räntefria eller som löper med ränta som avviker från 

marknadsräntan och har en löptid överstigande 12 månader, 

redovisas till ett diskonterat nuvärde och tidsvärdeförändringen 

redovisas som ränteintäkt i resultaträkningen. 

Inlåning och övriga skulder
Skulder redovisas initialt till anskaffningsvärde efter avdrag 

för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet 

från det belopp som ska återbetalas vid förfallotidpunkten 

periodiseras mellanskillnaden som räntekostnad över lånets 

löptid med hjälp av instrumentets effektivränta. Härigenom 

överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet 

och det belopp som ska återbetalas. 

Nedskrivningsprövning av finansiella anläggningstillgångar 
Vid varje balansdag bedömer Sparbanksstiftelsen Sjuhärad om 

det finns någon indikation på nedskrivningsbehov i någon av 

de finansiella anläggningstillgångarna. Nedskrivning sker om 

värdenedgången bedöms vara bestående. Nedskrivningsbehovet 

prövas enligt portföljmetoden.

Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde 

efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar med tillägg för eventuella uppskrivningar. 

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade 

nyttjandeperiod. Mark skrivs inte av. 

Noter till redovisningen

Not 1

Finansiell information Finansiell information

Kassaflödesanalys – Moderbolaget

Tkr 2021 2020

Den löpande verksamheten

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 57 852 4 187

Avskrivningar inventarier 123 79

Övriga ej kassaflödespåverkande poster -3 300 -9 399

Betald skatt -364 116

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 54 311 -5 017

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet

Ökning (–)/minskning (+) av fordringar 400 -195

Ökning (+)/minskning (–) av kortfristiga skulder 202 298

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet 602 103

Kassaflöde från den löpande verksamheten 54 913 -4 914

Investeringsverksamheten

Anskaffning av inventarier -136 -463

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 55 647 152 854

Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -95 314 -165 832

Kassaflöde av investeringsverksamheten -39 803 -13 441

Finansieringsverksamheten

Utbetalda bidrag -15 575 -13 770

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -15 575 -13 770

Årets kassaflöde -464 -32 125

Likvida medel vid årets början 1 488 33 613

Likvida medel vid årets slut 1 024 1 488

41Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Årsredovisning 2021Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Årsredovisning 202140



Finansiell information Finansiell information

Koncernen tillämpar inte komponentavskrivning på 

rörelsefastigheter då skillnaderna bedöms försumbara i 

förhållande till fullföljande av den befintliga avskrivningsplanen. 

Nyttjandeperioderna beräknas till 50 år för byggnader respektive 

3 till 10 år för inventarier. 

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod omprövas årligen. 

Nedskrivning sker vid betydande och bestående värdenedgång.

Utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till svenska kronor till 

den valutakurs som föreligger på transaktionsdagen. Monetära 

tillgångar och skulder i utländsk valuta räknas om till den 

valutakurs som föreligger på balansdagen.

Leasing
Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. 

Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen 

linjärt över leasingperioden.

Uppskattningar och bedömningar i de finansiella rapporterna
De uppskattningar och bedömningar som görs påverkar 

framför allt lånefordringar. Värdet på dessa prövas löpande 

och individuellt för varje fordran. Vid behov skrivs fordran ned 

till ett bedömt återvinningsvärde. För att kunna uppskatta 

återvinningsvärdet görs ett antal bedömningar och antaganden 

om motpartens återbetalningsförmåga samt om värdet 

på eventuella säkerheter i samband med en försäljning. De 

bedömningar och antaganden som används är löpande föremål 

för regelbunden kontroll

Kassaflödesanalys 
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 

redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som 

medfört in- eller utbetalningar. 

Moderbolagets redovisnings- och värderingsprinciper 
Sparbanksstiftelsen Sjuhärads redovisningsprinciper stämmer i 

all väsentlighet överens med koncernens redovisningsprinciper. 

Aktier och andelar i dotterbolag
Aktier och andelar i dotterbolag redovisas till anskaffningsvärde 

efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet 

ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt eventuella 

förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott adderas till 

anskaffningsvärdet när de uppkommer. Utdelning från 

dotterbolag redovisas som intäkt.

Väsentliga händelser efter räkenskapsåret 
Ryssland invaderade Ukraina i februari 2022 vilket innebär en 

kraftigt ökad geopolitisk oro och osäkerhet. Finansmarknaden 

som i inledningen av 2022 redan före invasionen uppvisat stor 

volatilitet med börsnedgång, höjda långräntor och försvagad 

svensk krona, riskerar nu att påverkas ytterligare. Krigets 

långsiktiga effekter för omvärld och världsekonomi är omöjliga 

att förutse i nuläget.

Koncernens likviditetssituation har stärkts väsentligt 

under pandemin genom bland annat ökat sparande bland 

privatpersoner samt att kapitalbindningen hos företagen har 

minskat. Koncernens finansiella ställning är sålunda mycket stark, 

pandemin till trots, och koncernen har en betydande buffert om 

den positiva konjunkturutvecklingen skulle vända.

Not 4 – Personalkostnader

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Antal anställda 3 3 174 160

Styrelse och valberedning 1 145 1 298 13 635 5 698

Löner 1 855 1 608 90 425 84 267

Sociala kostnader 962 838 40 587 33 517

Pensionskostnader 885 534 28 789 21 764

Övriga personalkostnader 287 420 18 627 17 168

Summa 5 135 4 698 192 064 162 414

Medelantalet anställda

- varav kvinnor 2 2 115 97

- varav män 1 1 59 63

Totalt 3 3 174 160

Könsfördelning i styrelse

- antal kvinnor 4 5 9 7

- antal män 5 5 11 12

Totalt 9 10 20 19

Not 2 – Provisionsnetto

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Provisionsintäkter

Betalningsförmedling - - 63 146 75 034

Utlåning - - 80 168 66 955

Försäkringar - - 24 647 21 616

Värdepapper - - 107 721 83 024

Övrigt - - 6 122 6 771

Summa Provisionsintäkter - -  281 804  253 400 

Provisionskostnader

Betalningsförmedling - - 20 624 19 209

Värdepapper - - 3 598 6 169

Övrigt - - 13 11

Summa Provisionskostnader - -  24 235  25 389 

Provisionsnetto - -  257 569  228 011 

Not 3 – Övriga externa kostnader

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Arvoden och ersättningar till revisorer 81 114 1 640 1 715

Övriga externa kostnader 2 038 1 708 140 157 125 833

Summa 2 119 1 822 141 798 127 548

Ersättningar till revisorerna

Deloitte AB

Revisionsuppdraget 81 114 1 640 1 715

Övriga tjänster - - - -

Under innevarande år har en uppgörelse i dotterbolaget Sparbanken Sjuhärad 
skett med ordförande, tillika tidigare VD, gällande upphörande av uppdraget. I 
ersättningen till styrelse och valberedning ingår utbetalt avgångsvederlag om 
ett totalt belopp om 7 972 tkr. I raden pensionskostnader ingår även inbetalda 
pensionspremier uppgående till 3 528 tkr som är kopplat till uppgörelsen.

43Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Årsredovisning 2021Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, Årsredovisning 202142



Finansiell information Finansiell information

Not 9 – Skatt på årets resultat

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Aktuell skatt 259 421 73 052 78 150

Justering av skatt hänförlig till tidigare år 0 0 0 43

Uppskjuten skatt 0 0 3 789 -1 662

Skatt på årets resultat 259 421 76 841 76 531

Redovisat resultat före skatt 57 852 4 187 372 753 353 769

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (20,6% / 21,4%) 11 918 896 76 787 75 706

Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader 1 514 1 408 2 967 3 380

Skatteeffekt av ej skattepliktiga intäkter -13 174 -1 883 -6 412 -1 883

Skatt hänförlig till tidigare års redovisade resultat - - 0 43

Förändring av uppskjuten skatt - - 3 497 -775

Effekt av ändrad skattesats - - 0 60

Redovisad skattekostnad 259 421 76 840 76 531

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Inventarier och fastigheter

Ingående anskaffningsvärde 925 495 108 291 111 544

Inköp 136 463 1 715 3 438

Återförda inköp vid utrangering 0 -33 -6 691

Utgående anskaffningsvärde 1 061 925 110 006 108 291

Ingående ackumulerade avskrivningar -452 -406 -60 533 -58 773

Årets avskrivning -123 -63 -4 827 -4 465

Utrangering 0 17 2 705

Utgående ackumulerade avskrivningar -575 -452 -65 360 -60 533

Utgående bokfört värde 486 473 44 646 47 758

Not 10 – Materiella anläggningstillgångar

Not 7 – Räntekostnader

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Skulder till kreditinstitut - - 2 186 4 778

In- och upplåning från allmänheten - - 25 196 20 148

    - varav insättningsgarantiavgift - - 14 470 9 801

Emmiterade värdepapper - - 28 473 31 150

Övrigt - - 4 544 3 845

    - varav resolutionsavgift - - 4 543 3 844

Summa - -  60 399  59 921 

Not 8 – Kreditförluster

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Utlåning till allmänheten

Förändring av reserveringar - -  22 668 -9 877 

Konstaterade förluster - - -4 477 -6 684 

Influtet på tidigare konstaterade förluster - -  13 424  6 002 

Summa kreditförluster netto - -  31 615 -10 559 

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Erhållna utdelningar 27 719 - 27 719 -

Resultat vid försäljning 140 65 140 65

Summa 31 259 8 865  31 259  8 865 

Not 5 – Resultat från övriga värdepapper och  
fordringar som är anläggningstillgångar

Not 6 – Ränteintäkter

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Utlåning till kreditinstitut - -412 513

Utlåning till allmänheten - 438 553 440 583

Räntebärande värdepapper 1 139 1 921 13 160 24 980

Övrigt - - -

Summa  1 139  1 921  451 301  466 076 
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Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Aktier

Swedbank  AB (publ),  A-aktier

Ingående redovisat värde 272 345 263 545 272 345 263 545

Inköp 19 815 - 19 815 -

Återföring av tidigare nedskrivning 3 400 8 800 3 400 8 800

Utgående bokfört värde 295 560 272 345 295 560 272 345

Antal aktier 2 000 000 1 890 000 2 000 000 1 890 000

Marknadsvärde 364 200 272 387 364 200 272 387

Räntebärande värdepapper 

Fondinnehav 32 934 26 410 32 934 26 410

Kommunobligationer 43 416 39 477 43 416 39 477

Bostadsobligationer 91 429 74 598 91 429 74 598

Företagsobligationer 35 578 43 119 35 578 43 119

Utgående bokfört värde 203 358 183 604 203 358 183 604

Marknadsvärde 204 282 184 974 204 282 184 974

Summa utgående bokfört värde 498 918 455 949 498 918 455 949

Not 12 – Andra långfristiga värdepappersinnehav

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Stats- och kommunobligationer - - 2 107 785 2 214 521

Bostadsobligationer - - 1 142 901 1 179 900

Övriga räntebärande värdepapper - - 987 103 2 429 175

Utgående bokfört värde - - 4 237 789 5 823 596

Marknadsvärde - - 4 250 758 5 840 157

Not 14 – Räntebärande värdepapper

Not 13 – Utlåning till allmänheten

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Utlåning till allmänheten - - 23 157 820 20 729 468

Reserveringar för kreditförluster - - -65 274 -85 198

Summa - - 23 092 546 20 644 270

Lånefordringar fördelade på kundsektorer

Offentlig sektor - - - -

Företagssektor - - 9 536 669 9 250 934

- Avgår reserveringar för kreditförluster företagssektor - - -45 752 -65 748

Hushållssektor - - 13 621 151 11 478 534

- Avgår reserveringar för kreditförluster hushållssektor - - -19 522 -19 450

Summa - - 23 092 546 20 644 270

Not 15 – Övriga fordringar

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Tillgodohavande skattekonto - 205 1 655 476 161 289

Övriga poster - - 6 285 26 641

Summa - 205 1 661 761 187 930

Not 11 – Andelar i koncernföretag

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Sparbanken Sjuhärad AB

Organisationsnummer 516401–9852

1 010 000 A-aktier

Säte Borås

Ägarandel 50,50%

Ingående värde vid årets början 259 714 259 714 - -

Utgående bokfört värde 259 714 259 714 - -
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Vår revisionsberättelse har avgivits den 2 mars 2022

Borås den 2 mars 2022

Patrick Honeth
Auktoriserad revisor

Johan Stenbäck
Auktoriserad revisor

Per-Olof Hygren
Ordförande

Julia Nergården
Vice ordförande

Not 18 – Poster inom linjen

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Ställda säkerheter - - 10 900 22 121

Eventualförpliktelser - - 517 533 479 335

Andra åtaganden - - 3 673 134 3 579 343

Not 17 – Inlåning från allmänheten

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Inlåning i svensk valuta - - 23 036 713 20 073 585

Inlåning i utländsk valuta - - 473 915 457 823

Postväxlar m.m. - - 9 143 10 404

Summa - - 23 519 771 20 541 812

Fördelning per kundsektorer

Offentlig sektor - - 171 933 190 984

Företagssektor - - 8 159 485 5 993 016

Hushållssektor - - 15 188 353 14 357 812

Summa - - 23 519 771 20 541 812

Anders Halvarsson
Ledamot

Paul Frankenius
Ledamot

Maria Krafft Helgesson
Ledamot

Gunilla Leijbertz
Ledamot

Michael Lindengren 
Ledamot

Marita Skogum
Ledamot

Göran Sundelius
Ledamot

Nadja Bengtsson
Verkställande direktör

Not 16 – Obligationslån

Moderbolaget Moderbolaget Koncernen Koncernen

Tkr 2021 2020 2021 2020

Seniora obligationer - - 3 858 004 4 238 494

Summa - - 3 858 004 4 238 494

Förändringar under perioden

Emmiterat - - 730 000 1 253 304

Återköpt - - -718 490 -873 584

Förfallet - - -392 000 -400 000

Summa förändring - - -380 490 -20 280
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Finansiell information Finansiell information

•  drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder 

antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovis-

ningen och koncernredovisningen. 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 uppmärksamheten på upplysningarna 

i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 

osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, 

modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovis-

ningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhäm-

tas 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 och koncernredovisningen, där-

ibland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncern-

redovisningen återger de underliggande transaktionerna och 

händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

•  inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avse-

ende den finansiella informationen för enheterna eller affärsak-

tiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende 

koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och 

utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra 

uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens plane-

rade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste 

också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 

däribland de eventuella betydande brister i den interna kontrollen 

som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och  
andra författningar

Uttalande 

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisning-

en har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för 

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för räkenskapsåret 2021-01-01 - 

2021-12-31.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i  

strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovis-

ningslagen.

Grund för uttalande 

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 

ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. 

Vi är oberoende i 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 någon styrelseledamot i 

något väsentligt avseende:

•  företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försum-

melse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen 

eller om det finns skäl för entledigande, eller

•  på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelse-

förordnandet 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 förvaltning-

en grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka 

tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår 

professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlig-

het. 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.

Stockholm den 2 mars 2022

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovis-

ningen för Sparbanksstiftelsen Sjuhärad för räkenskapsåret 2021-

01-01 - 2021-12-31. Stiftelsens årsredovisning och koncernredo-

visning ingår på sidorna 32 - 51 i detta dokument.

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovis-

ningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger 

en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens och 

koncernens finansiella ställning per den 31 december 2021 och av 

dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovis-

ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovis-

ningens och koncernredovisningens 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 Revisorns ansvar. Vi är 

oberoende i förhållande till stiftelsen och koncernen 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. 

Annan information än årsredovisningen 

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovis-

ninen och återfinns på sidorna 1-29 samt 52-54. Det är styrelsen 

som har ansvaret för denna andra information. 

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna 

information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende 

denna andra information.

I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar 

att läsa den information som identifieras ovan och överväga om 

informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredo-

visningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i 

övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen 

i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna in-

formation, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller 

en väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har 

inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 

koncernredovisningen 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 och koncernredovisning som inte innehåller 

några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentlig-

heter eller misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen 

ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att 

fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om 

förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksam-

heten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet 

om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvi-

dera stiftelsen, 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 

årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 

innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 

oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsberättelse 

som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av 

säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs en-

ligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka 

en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan 

uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 

väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas 

påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 

årsredovisningen och koncernredovisningen.

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 årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller 

misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 

utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckli-

ga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalan-

den. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd 

av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som 

beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta age-

rande 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 om-

ständigheterna, 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 redovis-

ningen och tillhörande upplysningar.

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Sjuhärad organisationsnummer 864502-0556

Patrick Honeth Johan Stenbäck
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Huvudmän

Valda av Bollebygd Valda första gången Till och med

Andreasson Otto 2019 2019-2023

Hemlin Peter 2019 2019-2023

Valda av Borås Valda första gången Till och med

Alftberg Anders 2019 2019-2023

Björklund Therese 2019 2019-2023

Carlson Anette 2016 2019-2023

Carlsson Malin 2018 2019-2023

Exner Andreas 2019 2019-2023

Gustavsson Hans 2017 2019-2023

Hermansson Kerstin 2011 2019-2023

Hjalmarsson Morgan 2007 2019-2023

Höög Per-Olof 2007 2019-2023

Larsson Göran 2019 2019-2023

Nilsson Martin 2019 2019-2023

Nilsson Ulrik 2015 2019-2023

Olsson Ulf 1997 2019-2023

Spjuth Anita 2021 2019-2023

Valda av Mark Valda första gången Till och med

Andreasson Ola 2011 2019-2023

Ericson Jan 2015 2019-2023

Fägersten Sören 2000 2019-2023

Glansin Glenn 2019 2019-2023

Larsson Mikael 2019 2019-2023

Ryberg Eva 2019 2019-2023

Valda av Svenljunga Valda första gången Till och med

Lindh Torsten 2017 2019-2023

Mellqvist Thomas 1992 2019-2023

Persson Kjell 2019 2019-2023

Valda av huvudmän Valda första gången Till och med

Andersson Krister 1998 2019-2022

Andersson Per-Ivar 2020 2020-2023

Bergengren Anna 2009 2021-2024

Borg Stefan 2021 2021-2024

Bynander Per 2017 2020-2023

Cardell Karin 2020 2020-2023

Dahlin Jan-Olof 1985 2021-2024

Fridén Marie 2005 2020-2023

Gunnarsson Hans 2020 2020-2023

Gustavsson  
Bo-Kenneth 2018 2021-2024

Gäfvert Thomas 2018 2021-2024

Halldén  
Heidemann Marie 2002 2020-2023

Holmberg Jonas 2020 2020-2023

Johansson Gösta 2013 2019-2022

Karlsson Hans 2007 2019-2022

Karlsson Martin 2004 2019-2022

Ljungström Margareta 2015 2021-2024

Lundqvist Sune 2007 2019-2022

Martinsson Gunnar 2014 2020-2023

Munthe Per 2019 2019-2022

Rydhem Martin 2018 2021-2024

Samuelsson Helene 2021 2021-2024

Samuelsson Marie 2013 2019-2022

Sandgren Johan 2007 2019-2022

Steen Maj 2016 2019-2022

Paul Frankenius
Ledamot

Maria Krafft Helgesson
Ledamot

Anders Halvarsson
Ledamot

Julia Nergården
Vice ordförande

P-O Hygren
Ordförande

Michael Lindengren
Ledamot

Marita Skogum
Ledamot

Göran Sundelius
Ledamot

Gunilla Leijbertz
Ledamot

Styrelse

Styrelse Huvudmän
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Emelie Johansson
Hållbarhetsansvarig

Kontakt

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
 
Box 1730, 501 17 Borås 

033–16 65 58

info@sbssjuharad.se

www.sbssjuharad.se

Produktion

Produktion:  R3 Reklambyrå
Tryck: JustNu, Borås

Foto: 
Framsida: R3 Studio
Sid. 4–9: R3 Studio
Sid. 10: R3 Studio
Sid. 10: Sparbanken Sjuhärad,
 Ingrid Aronsson
Sid. 11: Swedbank AB (publ)
Sid. 11: Projekt Värdeskapande,
 Marko Grimm
Sid. 12: R3 Studio
Sid. 13: Brainforest 
Sid. 13: Borås Stad, illustratör
 Richard Mattsson

Sid. 14-17: R3 Studio
Sid. 17: Bildbanksbild
Sid. 18-19: Sparbanken Sjuhärad,
 Mattias Garcia
Sid. 22: Sparbanken Sjuhärad,
 Mattias Garcia
Sid. 23: R3 Studio
Sid. 24: Moa Carlsson
Sid. 25: Daniela Ferro
Sid. 26-27: Bildbanksbild
Sid. 28: R3 Studio
Sid. 29: Bildbanksbild
Sid. 30: R3 Studio
Sid. 52: R3 Studio
Sid. 54: R3 Studio
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Tillsammans får vi människor att 
uppleva, utmana och utforska.


