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Styrelsen för Roslagens Sparbanks Stiftelse frir utveckling av Häveröbygden får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 20 1 9.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Fö

rvaltnin gsberättelse

Verksamheten
Allmtint o m v er ks amh et e n

Bildande av stiftelsen
Stiftelsen registrerade s 2017-09-06 och namnet är Roslagens Sparbanks stiftelse ftir utveckling
av Häveröbygden. Även kallad Häveröstiftelsen.

Med Häveröbygden avses det område som benämns Häverö landskommun och som vid
kommunreformen 1952 bildades genom sammanläggning med kommunerna Edebo, Singö och
Ununge. Tätorterna i Häverö landskommun var Hallstavik, Herräng och Skebobruk.
Stiftelsen har sitt säte i Stockholms lZin, Norrtälje kommun.Å,W
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Org.nr 802480-2889

F r öimj an d e av iin d amål et
Stiftelsen ska arbeta ftir att Häveröbygden ska fortsätta att utvecklas som ett modernt samhälle
präglat av konstruktivt samarbete.
Häveröstiftelsen strävar efter fler arbetstillfiillen, större total köpkraft, större underlag ftir social
service, bättre utbildningsnivå, mera trivsel, större trygghet och att Häveröbygden blir mer
affraktivt ftir ftiretag och ftir människor med höga krav på boende och arbete.
Stiftelsen ska skapa nya arbetstillftillen i Häveröbygden genom att ft)rvärva, äga och avyttra
aktier eller därmed jämftirliga andelar i utvecklingsbara fiiretag i Häveröbygden. Lämpliga
ftirvärv är till exempel ftiretag som bedriver skol- och vårdverksamhet samt ftiretag som äger
byggnader eller lokaler som inrymmer denna verksamhet eller andra ftiretag som bidrar till
sysselsättningen. Aktier eller andelar ska ägas av stiftelsen endast temporärt i awaktan på en
stabil och långsiktig fiirvärvare. Stiftelsens ftirviirv av ftiretag ska ske med omsorg och

ftrsiktighet.
Stiftelsen ska bidra till ökad trivsel och trygghet i Häveröbygden genom aff ge stöd till projekt
eller verksamheter som syftar till att utveckla Häveröbygden och ge positiva effekter. Stiftelsen
ska även ge utrymme åt de ungas röster. Detta kan ske genom attlämnabidrag till
ungdomsorganisationer som arbetar med ungas delaktighet och som låter unga själva skapa
aktiviteter, mötesplatser och sammanhang, med vuxna som coacher och stöd. Viktiga områden
att arbeta med är till exempel utbildning, arbetsmarknad, hälsa, integration, mångfald, delaktighet
och inflytande i samhället ftir att motverka problem med exempelvis utanftirskap, kriminalitet,
arbetslöshet och segregation.

Flerårsöversikt (Tkr)
Nettoomsätbring
Resultat efter finansiella poster
Soliditet (%)

2019

2018

5t

78

0

670

3 309
76,3

-20

79,1

2017

28,3

"

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter..

,t+L
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Roslagens Sparbanks Stiftelse ftir utveckling av

Häveröbygden
Org.nr 802480-2889

Resultaträkning
Stiftelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintiikter
Summa stiftelsens intäkter
Stiftelsens kostnader
Handelsvaror
Övriga externa kostnader
Personalkostnader

Summa stiftelsens kostnader

Rörelseresultat

Not

2019-01-01
-2019-12-31

2018-01-01
-2018-12-31

36 897
24 250

77 987

61 147

-94 000
-145 353
-403 783
-643 136
-581 989

51 685
129 672

-65 075

-234 710
-380 380
-679 565
-s49 893

Finansiella poster
Resultat fran andelar i koncemftiretag
Riintekostnader och liknande resulta@oster

1 300 000

Summa finansiella poster

1252242
670253

4 000 000
-t4t 277
3 858 723
3 308 830

0
0

-t 250
-1 250

Resultat fiire skatt

670 253

3 307 580

Årets resultat

670 253

3 307 580

Resultat efter finansiella poster

-47 758

Bokslutsdispositioner
Övriga bokslutsdispositioner
Summa bokslutsdispositioner

,t[t'
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Häveröbygden
Org.nr 802480-2889

Balansräkning

Not

2019-12-31

2018-12-31

6 000 000
6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000
6 000 000

1 300 000

TILLGÅNGAR
Anlä ggnin gstillgån gar

F in ans i e ll a anldg g ning stillg ån g ar
Andelar i koncernftiretag
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
K o rtfr is tig a fo r dr in g ar
Fordringar hos koncernforetag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intiikler
Summa kortfristiga fordringar

28 000

0
5 383
5 000

1 390 897

10 383

62 897

Ksssa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

967 880
967 880

t

188 129
188 129
579 026

SUMMA TILLGÅNGAR

7 579 026

6 978 263

s 32s 721

2 0t8

978263

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Fritt

eget

kapilal

Fritt eget kapital vid räkenskapsarets början
eget kapital vid räkenskapsårets slut
Summa eget kapital

5 995 974
5 995 974

Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditinstitut

1 500 000

I 500 000

Fritt

Övriga skulder
Summa långfristiga skulder

670 253

t4t

3 307 s80
5 325 721
5 325 721

Årets resultat

0

96 287

1 500 000

1 596 287

14 493
19 988
29 493
19 078
83 052

9 934
t7 452

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder

Övriga skulder
Upplupna kostnader och ftirutbetalda intiikter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

7 579 026

8 817

20 052
50 255
6 978 263.

W
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Roslagens Sparbanks Stiftelse för utveckling av Häveröbygden
Org.nr 802480-2889

Noter
Not I Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokftiringsnämndens allmiinna
råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre ftiretag.

Årsredovisningen

?ir

Stiftelsen upprättar ingen koncernredovisning då den iir moderbolag i en mindre koncern (ÅRL 7 kap 3 §).

Not 2 Medelantalet anställda
2019

2018

1

1

2019-12-31

2018-12-31

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000

Utgående redovisat värde

6 000 000

6 000 000

2019-12-31

2018-12-31

6 000 000
6 000 000

6 000 000
6 000 000

Medelantalet anställda

Not 3 Andelar i koncernfiiretag

Ingående anskaffningsvärden

Not 4 Eget kapital

Fritt

eget

Totalt

kapital
Belopp vid
räkenskapsårets börj an

Årets resultat
Belopp vid
räkenskapsårets slut

s 325 72t
670 253

5 325 727
670 253

5 995 974

s 995 974

Not 5 Ställda säkerheter

Andra ställda siikerheter

Not 6 - Händelser efter balansdagen
Stiftelsens verksamhet påverkas negativt av Covid-I9 pandemin. Flera aktiviteter ställs in då
man gjorde bedömning att stora folksamlingar skulle shida mot Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Man fick ställa in bland annat Valborgfirandet och vårens öppna möte med
tema - skolans framtida utmaningar.
Stiftelsen finansieras genom utdelning från de ägda bolagen. Covid-l9-s negativa inverkan på
dessa kan leda till minskad utdelning som i sin tur kan begränsa stiftelsens verksamhetsnivå.
Stiftelsen har under januari 2020 gjort en amortering på sitt lån i Roslagens Sparbank

(500.000kr)

J.U-.
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Norrtälje 2020-04-29

Kurt Pettersson

Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-04-29
Ernst & Young AB

(,*,.ffiffi,,.
Mona Alfredsson
Auktoriserad revisor

"Ml
Mats Eriksson

-

EY

Buildinq a better
working world

Revisionsberättelse
Till styrelsen i Roslagens Sparbanks Stiftelse för Utveckling av Häveröbygden, org nr 802480-2889

Re.:po"t orn å-s'ede .risn'nq*r

*i:*

jaftr

§evisorns a§lsvar

Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att

a.t:

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Roslagens
Sparbanks Stiftelse för Utveckling av HäverÖbygden fÖr
räkenskapsårel 2019.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per
den 31 december 2Ot9 och av dess finansiella resultat för året

enligt

årsredovisningslagen. FÖrvaltningsberättelsen är

förenlig med årsredovisningens övriga delar.
:;:"t;iri i4r f

fr;irif+*

vi har utfört

revisionen enligt lnternational Standards on
Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revlsorns
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god
revlsorssed i Sverige och har i övr-igt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
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 enligt 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 rlmligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
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:

o

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tiilräckliga och
ändamålsenliqa som grund för våra uttalanden.

Åff*a1 in:jrIi*iit*

Det är styrelsen som har ansvaret fÖr den andra
informationen" Den andra informationen består av
kompletterande information avseende verksamheten fÖr

Roslagens Sparbanks Stiftelse

fÖr Utveckling

av

Häveröbygden.

.

Vi förväntar oss att få tillgånq till den

kompletterande
lnformationen efter datumet för denna revisionsberättelse.
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 när den
blir tillgänglig och överväga om informationen iväsentlig
utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna
genomgång beaktar vi även den kunskap vi i Övrigt inhämtat
under revisionen samt bedömer om informationen i övrigt

.
.

andra

Vid upprättandet av år"sredovisningen 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 beslut har fattats om att avveckla
verksa mheten.

styrelsens uppskattningar

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens
förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revi-

modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser

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

datumet

.

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

i

Vi måste informera styrelsen om bland annat

revisionens
planerade 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. ,

^id,_
A member firm of Ernst & Young Global Limited

i

sionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga,

jyiå.liie.r$ ,irr* rii."

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisntngen
upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även fÖr den interna kontroll
som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

i

redovisningen och tillhörande upplysningar.

informationen innehåller en väsentlig f elaktighet, är vi skyldig
att rapportera detta.
$

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som

används och rimligheten

att utföras avseende

denna information, drar slutsatsen att den

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"

verkar innehålla väsentliqa felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som kommer

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

ET

Building a better
working world
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Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfÖrt en
revision av styrelsens förvaltning av Roslagens Sparbanks
Stiftelse för Utveckting av Häveröbygden fÖr räkenskapsåret
2019

"

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot fÖretagit någon
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan
f öranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

$rl,:*i l,;,. u9: ji{,n#.9
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt

ansvar enligt denna beskrivs nårmare i avsnittet Revlsorns
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
ändamålsenliqa som grund för vårt uttalande"
§ i !,.*

j§-"i:;

;li,*$ ;"4r.

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

g*l'ii $ l;t§

*.:.rii

ilrl

Vårt mål beträffande revisionen av f örvaltningen, och därmed
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:

o

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon fÖr'
summelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
stiftelsen.

.

i strid med stiftelselagen,
stiftelseförordnandet eller årsredclvisningslaqen.
på något annat sätt handlat

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
använder vi professionellt omdÖme och har en prof essionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av

förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räken-

skaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i

risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar gransk-

ningen 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 r-elevanta fÖr vårt
utta

la

nde"
':.{tr

Stockholm den aprrl 2020
Ernst & Young AB

It*.ffimo
Mona Alfredsson
Auktoriserad revisor

2
A member firm of Ernst & Young Global Limited
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Till styrelsen i Roslagens Sparbanks Stiftelse för utveckling av Häveröbygden

ffievlsflmr:em
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inlednånq

Revisionen av Roslagens Sparbanks Stiftelse för utveckling av Häveröbygden för verksamhetsåret
2079 har genomförts genom granskning av verif ikationer med avseende rörelsegillhet, kontering och

attester. Stiftelsens tillgångar och skulder har granskats med avseende på existens och värdering.
Realisationsresultat har kontrollberäknats och resultaträkningens övriga delposter har översikiligt
analyserats varvid jämf örelse med f öregående år gjorts. Årsredovisningen inklusive
f örvaltningsberättelsen har granskats med avseende på att inf
ormationen uppf yller
årsredovisningslagens krav.
f{oterir:qar

1.

Stiftelsen har ett helägt dotterbolag vid namn Häverö tnvest AB. Det bokförda värdet för
tillgången uppgår till 6 OOO OO0 kr.
Dotterbolaget har brutet räkenskapsår. Enligt senaste årsredovisningen har bolaget ett
kapital om7 028 980 kr vilket efter utdelning till stiftelsen om 13OO OOO kr sjunker till

5728 980 kr.
Häverö lnvest AB har enligt uppgift från stiftelsen isin tur två dotterbotag; Rostagen
Education AB och Himmelsbacken fastigheter AB. Båda dessa bolag gör enligt stiftelsen
goda resultat och förväntas även under nästa år generera utdelning till Häverö lnvest AB,

varför stiftelsen bedörnt det bokförda värdet om 6

OOO OOO

kr på aktierna vara riktigt.

Då Häverö lnvest AB har brutet räkenskapsår, med bokslut 30 juni, rekommenderas det
framgent att stiftelsen isamband med sitt årsbokslut dokumenterar sin analys av värdet av
aktierna i Häverö lnvest AB för att bekräfta att det bokförda värdet på tiilgången är korrekt.

Stockholm den 30 april2O2O

Mona Alfredsson

Auktoriserad revisor

A member

firm of Ernst

I

Young Global Limited

