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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Att främja sparsamhet i Sverige och verka för att Sparbanksrörelsens grundläggande idéer och
värderingar bevaras och utvecklas, är Sparbanksstiftelsen Skånes helt övergripande uppdrag.
Stiftelsens uppdrag och värderingar utgör grunden för styrelsens arbete. Antagna policys är årligen föremål för diskussion och omprövning av styrelsen. Viktiga diskussioner där vi som stolta
ägare i Swedbank förvaltar och utvecklar hur vi uppfyller vårt uppdrag enligt den grundläggande
sparbanksidén.
Stiftelsens samarbete med Swedbank där vi tillsammans ”Fortsätter att ge tillbaka” har under
2018 fortsatt med prioriteringar på satsningar av ledarutbildning för att möjliggöra att våra
många viktiga ideella föreningar får en hållbar utveckling. Ett aktivt föreningsliv, i hela dess
bredd, är betydelsefullt för en positiv utveckling av vårt samhälle.
Styrelsens, också ständigt omprövade, strategier för en stark ekonomin har varit sunda. Uppsatta
likviditetsmål har uppnåtts och därmed möjligheterna att fortsatt kunna verka och ge tillbaka till
samhället.
Styrelsen kan se tillbaka på 2018 som ett år med många framgångsfaktorer. Framgångar som
helt har varit beroende av ett stort och ovärderligt stöd av stiftelsens verkställande direktör.
Samarbetet med Swedbank, stiftelsens Förtroenderåd och Ungdomsråd har också bidragit till att
vi med stolthet kan se tillbaka på under det gångna året.
Styrelsens beslut, för att bibehålla kompetensen inför kommande avgångar i styrelsen, att tillsätta ytterligare en ledamot från 1 januari 2019 kommer att stärka styrelsearbetet ytterligare.
Jag ser med stor tillförsikt fram emot fortsatt goda insatser, spännande diskussioner och framgångsrika beslut för att väl uppfylla vårt uppdrag för 2019.

Birgit Hansson
Ordförande
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ÄGARORD SPARBANKSSTIFTELSERNA I ÄGARGRUPPEN
Sparbanksstiftelserna är aktiva ägare i Swedbank.
Sparbanksidén och dess värderingar är lika aktuella idag som för snart 200 år sedan, då den
första Sparbanken i Sverige startade. Sparbanksstiftelserna vårdar och utvecklar denna idé, i
enlighet med stiftelseurkunden, genom att samarbeta med, och så långt det är möjligt påverka
det vi äger. Vår ägargruppering, Sparbanksstiftelserna, äger idag cirka 3,4 procent i Swedbank.
Vi samarbetar i ägarfrågor med Sparbankerna och Folksam, som delar våra grundvärderingar
med ägandet. En grupp som idag äger drygt 20 procent i Swedbank.
I kraft av vår egen ägarandel deltar vi i valberedningsarbetet i Swedbank.
Vi bildades för att genom ägande i bank i sparbankssektorn driva frågor gällande sparande.
För att främja sparsamhet och lokal tillväxt används medel av vår avkastning i lokalsamhällen
där vi är verksamma. Detta får vi göra i enlighet med stiftelseurkunden och är i linje med den
grundläggande sparbanksidén.
I de traditionella sparbanksvärderingarna handlar mycket om att kunderna ska uppleva bankens lokala förankring. Som en följd av globalisering, urbanisering och digitalisering ändras
kundernas beteende och kontakten med banken kommer att förändras över tid.
Vi är övertygade om att när vi är tydliga som ägare och berättar om våra satsningar så medverkar detta till en ökad lojalitet hos kunderna.
I kombination med Swedbanks uttalade satsningar under rubriken samhällsengagemang inom
hållbarhet, folkbildning och entreprenörskap skapar Sparbanksstiftelserna tillsammans med
banken en stark lokal aktör för tillväxtfrågor.
Det är vår uppfattning att tankar som hänger samman med sparbanksidén kommer att värderas
högt och även vara en sund affärsidé i framtiden. Vi vill långsiktigt främja detta. Sparbanksstiftelserna har nämligen ett evighetsperspektiv i sitt ägande.

1991 ändrades Sparbankslagen. Sparbanker får drivas i AB. De regionala Sparbankerna blev stiftelser och bankverksamheten samlades i Sparbanken Sverige AB, numera Swedbank. Sparbanksstiftelsernas ägargruppering äger idag 3,34% av
aktierna. De elva ursprungsstiftelserna bildades 1991 och har mellan åren 1995 – 2018 drivit projekt och lämnat anslag på
drygt 2,5 miljarder. Efter finanskrisen tar stiftelserna ett större ägaransvar genom ytterligare aktieköp och egen konsolidering.
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VERKSAMHETSÅRET
2018 har varit ett år då vi har fortsatt ge tillbaka. Stiftelsens verksamhet med stora satsningar
framförallt inom utbildning, kultur och idrott har bidragit till stor samhällsnytta och utveckling inom verksamhetsområdet. Stiftelsens aktiva styrelse tillsammans med förtroenderådet har
fortsatt arbetet lokalt och regionalt, i mycket god samverkan med Swedbank. Tillsammans gör
vi verkligen skillnad och fortsätter ge tillbaka till samhället.
Året som gått har haft hög aktivitet, både i form av lokala möten med organisationer och avseende anslagsgivning. Stiftelsen har samverkat med de andra stiftelserna i Swedbanks södra
region i form av gemensamma projektfinansieringar, men också med en gemensam avsiktsförklaring mellan Swedbanks södra region och Sparbanksstiftelserna Skåne, Kronan och Alfa.
Detta för att stärka arbetet regionalt och lokalt, uppnå likartade arbetssätt samt få fördjupad
effekt av våra gemensamma satsningar.
Stiftelsens samhällsnytta har varit möjlig under året genom ett ambitiöst arbete från både styrelse och förtroenderåd i samverkan med VD. Stiftelsen har haft engagerade ledamöter med
stora och viktiga nätverk vilket har inneburit att många satsningar landat i verksamheter som
varit angelägna för lokalsamhället. Därmed har stiftelsens arbete gjort skillnad och uppdraget
inom stiftelseförordnandet att stärka vår bank på den lokala och regionala marknaden har uppnåtts.
Stiftelsen har haft en fortsatt hög ambitionsnivå avseende att ge tillbaka till samhället. Årets
anslagsutdelningar motsvarande cirka 23 % av stiftelsens aktieutdelningar från Swedbank och
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Denna höga nivå visade tydligt att stiftelsen prioriterat både ägaruppdraget i paragraf två, som säger att sparbanksrörelsens grundläggande idéer
och värderingar ska utvecklas, samt paragraf tre som ger stiftelsen möjlighet att ge kontanta
bidrag till verksamheter inom kultur, näringsliv, utbildning, idrott och forskning. Styrelsen
har också arbetat med bibehållen konsolideringsnivå på 40 % av bruttoutdelningen vilket fortsatt stärka stiftelsens ekonomi, både i form av kontinuerlig ökning av aktieinnehavet och en
likviditetsreserv som ska kunna hantera en stabil verksamhet under minst tre år, även vid en
lägre nivå på framtida aktieutdelningar.
Stiftelsen har under året använt fördelningsmodell för arvodesnivåer mot prisbasbelopp och
detta har inneburit att stiftelsens ersättningsnivåer varit skäliga och motsvarat uppdragets omfattning men inte legat i det högre spannet jämfört med andra Sparbanksstiftelser.
Under 2018 har stiftelsen fortsatt prioritera ungdomssatsningar som utbildning och ledarutveckling. Ung Ekonomi i form av projektet På Väg har nu nått snart 12 000 skånska ungdomar i årskurs 8. Stiftelsens satsning på Ung Företagsamhet har genomförts med regionalt fokus tillsammans med Swedbank och i vissa av bankens verksamhetsområden har över 80% av
UF-företagen valt att bli kunder i vår bank.
Stiftelsens arbete riktat mot det ideella föreningslivet i syfte att försöka öka ungdomars inflytande i styrelser, utskott och för att säkerställa ett generationsskifte inom föreningslivet har
varit prioriterat vid informationsträffar och vid anslagsgivning lokalt. Många representanter
för föreningslivet har lyft utmaningarna med att behålla sina ungdomar inom föreningen, både
som aktiva och inom föreningens administration. Därför har vi också beviljat en hel del finansiering till projekt för att hjälpa föreningslivet med denna omställning
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Stiftelsens stipendieverksamhet till universitet och högskolor har varit uppskattad av både lärosäten och stipendiater. Stipendieåtaganden har fördelats till fakulteterna som sedan hanterat
nomineringsförfarande och urval. I de flesta fall har examensarbeten på kandidat- och masternivå belönats och i vissa fall höga studieprestationer genom hela utbildningen. Stipendieåtaganden har varit fördelade till Malmö Universitet, till Ekonomihögskolan, Lunds Tekniska
Högskola, Lunds Universitets fakulteter inom medicin och naturvetenskap, Campus Helsingborg samt de konstnärliga fakulteterna inom Lunds Univeristet. Stiftelsen har också beviljat
ett stipendium till Anna Lindh akademin placerad vid Malmö Universitet där stipendiet varit
stöd för deltagande från ideell sektor då utbildningen bygger på ett trepartsupplägg mellan
ideell sektor, offentlig verksamhet och näringslivet.
Stiftelserna som gemensamt äger Förvaltningsbolaget har haft fyra styrelsemöten under året.
De elva ägarstiftelserna har drivit Förvaltningsbolaget vidare. Arbetet med att finna en fortsättning efter 2020 i en ny form har kommit vidare och under året har beslut fattats om att bibehålla ett gemensamt AB där ägarfördelningen ska spegla respektive stiftelses storlek snarare än som idag en ägarandel utifrån antal aktier som tillsköts vid SFABs bildande. Det ”Nya
SFAB” ska också erbjuda plats till Sparbanksstiftelsen Söderhamn som under året medverkat
i Stiftelseforum men som inte är en delägare i SFAB. Förvaltningsbolaget äger idag drygt tre
miljoner aktier i Swedbank och en modell för skifte av dessa aktier har också arbetats fram
under året.
Stiftelserna som gemensamt äger Förvaltningsbolaget har träffats inom formen Stiftelseforum.
Detta samarbete har inneburit samverkan i ägarfrågor, erfarenhetsutbyte och arbete med att
skapa samarbetsprojekt mellan stiftelserna och Swedbank. Verksamheten i Stiftelseforum har
präglats av lokalt, regionalt och nationellt perspektiv likväl som att detta forum har varit mötesplatsen för Swedbanks funktion Public Affairs kring stiftelsegemensamma frågor. VD i
Sparbanksstiftelsen Skåne har fortsatt uppdraget som sammankallande i denna gruppen. I och
med år 2020 och bildandet av ”Nya SFAB” kommer Stifteleforum att upphöra och målsättningen är att samma frågor som idag behandlats i Stiftelseforum då landar inom det nya bolagets organisation och träffar.
Inom ramen för Stiftelseforum har engagemanget i Almedalen fortsatt. 2018 fokuserade stiftelserna tillsammans med Swedbank på samverkan. Swedbank genomförde ett väldigt bra arrangemang med väldigt hög kvalitet på seminarier, relevanta ämnen, initierade paneldeltagare
och stort fokus på samhällsengagmanget. Under Almedalsveckan träffade vi elva stiftelser
även bankens högsta ledning och styrelseordförande för att fortsätta dialogen kring ägarfrågor
och utveckling av gemensamma samhällsnyttiga verksamheter.
Samarbetet med Swedbank nationellt, regionalt och lokalt har fortsatt i mycket positiv anda
och där dialog, närhet och gemensamma mål för samhällsengagemanget har fortsatt prägla arbetet. Anslagsutdelningar tillsammans med Swedbank på lokala kontor, i samhällsnära sammanhang såsom julskyltningsevenemang, på kundträffar och ute hos olika anslagsmottagare
har ökat exponeringen mot nya nätverk och potentiella samarbetspartners. Anslagsmottagare
har under året arbetat positivt med att förmedla stiftelsen och Swedbank som möjliggörare,
vars stöd varit avgörande för genomförandet av projekten. När media uppmärksammat dessa
initiativ har det varit väldigt positivt för stiftelsen och Swedbank, men framförallt har det gett
de ideellt engagerade krafterna ett välförtjänt erkännande.
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Stiftelsens ansökningsportal är nu väletablerad och ansökningsförfarandet har underlättats för
de sökande. Många sökande har upplevt stora fördelar med att kunna se tidigare ansökningar
samt den digitala hanteringen av både rekvisitioner och rapporter.
Förtroenderådets utskott i Val- och Arvodesfrågor, Valberedningen, har under 2018 fortsatt
sitt goda arbete för att säkerställa hög kvalitet på tillsättning av styrelse och förtroenderådsledamöter. Gällande policy och riktlinjer för tillsättningar har varit aktuella och relevanta policydokument. Styrelsens uppdrag till Valberedningen att ta fram ny styrelsekandidat för tillsättning vid årsskiftet resulterade också i en konkret arbetsmodell för tillsättningsarbetet som
från 2019 kommer att ingå i stiftelsens policy och rutin för arbetet i Valberedningen.
Ordförande och VD har medverkat i ägarmöten tillsammans med övriga tio sparbanksstiftelser med ägande i Swedbank samt vid en stiftelsekonferens i Karlstad för både Swedbankägande stiftelser och sparbanksgruppens stiftelser. Fokus på denna träff var ägarfrågor och
Swedbanks styrelseordförande var på plats liksom representanter från de andra största ägarna
såsom Alecta och Sparbanksgruppen.
Stiftelsens styrelse har genomgått en särskild styrelseutbildning utformad för just Sparbanksstiftelser och VD har deltagit i en konferens för samtliga sparbanksstiftelser med ägande i
Swedbank för att tillsammans med bankens representanter arbeta med stiftelsernas och bankens gemensamma budskap, varumärkesprofil och kommunikationsmodeller. Sparbanksstiftelsen Skåne har representerats i styrelserna för Sparbanksstiftelsen Skånes Riskkapitalstiftelse och i Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse under året genom Birgit Hansson.
Samarbetet med övriga Sparbanksstiftelser i Skåne har under året fortsatt i god anda. Det har
skett gemensamma träffar mellan Sparbanksstiftelserna i Skåne. Under 2018 har våra samverkanssatsningar på Skånes Idrottsledarstipendier och Sommarlovsentreprenörskap varit väldigt
lyckade. Vårt goda samarbete med Sparbanksstiftelsen Gripen avseende På Väg har också
fortsatt under året och även in på 2019/20 då detta projekt löper läsårsvis och med lång framförhållning.
ANSLAGSVERKSAMHETEN
Under 2018 har stiftelsens stora samhällsengagemang genom beviljade anslag uppgått
till 7 777 kkr. Inom ramen för anslagsverksamheten ligger stipendier, anslag genom
lokal pott samt de av stiftelsen initierade projekt och samarbeten av en mer övergripande karaktär eller satsningar som har ett längre tidsperspektiv och fördjupad samhällsnytta.
Satsningar inom ramen för styrelsens initiativ 2018
Inom ramen för styrelsens initiativ har följande satsningar varit utmärkande:
 På Väg-temadagar för årskurs 8
 Sommarlovsentreprenörskap
 Ung Företagsamhet
 Industrinatten i Malmö och Helsingborg
 Hattrick by FC Rosengård
 Skånes Skolidrottsföreningar
 Kalvinknatet tillsammans med Swedbank
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Industrinatten som vi varit delaktig i under flera år har 2018 genomförts i både Malmö
och Helsingborg med flera inbjudna kommuner som skickat besökare. Projektet har
ständigt utvecklats och nytt för 2018 var ett kompletterande utbildningsmaterial som
distribuerats till deltagande skolor inför besöket för att bättre förbereda eleverna på
både utställningsdelen och företagsbesöken. Satsningen har bedömts som angelägen då
allt färre ungdomar idag söker till de tekniska och naturvetenskapliga utbildningarna,
både på gymnasie- och högskolenivå vilket i sin tur lett till stora kategorier av bristyreken inom exempelvis industrin och i synnerhet ingenjörssektorn.
Stiftelsens satsning på Skånes Skolidrottsföreningar har inneburit att kommuner där
verksamheten redan varit igång har kunnat utöka sina aktiviteter samtidigt som ett antal nytillkomna kommuner och skolor har fått gratis utbildningsinsatser och föreningsstöd från centralt håll med hjälp av vår finansiering.
Ebba Stenström, Klågerupskolans IF berättade för oss: ”Om man inte själv har kommit
i kontakt med en Skolidrottsförening är det lätt att anta att det har att göra med endast
skolan trots att det är precis som vilken annan idrottsförening som helst. Dock är en
skolidrottsförening unik på det sättet att det drivs av barn och unga, och har aktiviteter
i samband med skoldagen. Skolidrott öppnar upp för barn och ungdomar att idrotta på
egna villkor, utan att känna att de behöver elitsatsa eller tävla, där de även får chansen
att testa på ledarskap! Klågerupskolans IF är en av många grymma föreningar i Sverige, som förhoppningsvis alla barn någon gång kommer i kontakt med.”
Hattrick by FC Rosengård

Hattrick by FC Rosengård är ett fotbollsprojekt riktat till föreningar i Skåne som satsar
på flicklag i ålderskategorierna 12-18 år. Projektet startade hösten 2018 med en stor
kick-off i Malmö för alla deltagande föreningar. Ledarna erbjöds föreläsning och
ledarträff medan ungdomarna fick rundvandring på Gamla IP, träffa alla lag som deltar
samt tillsammans med ledarna sedan se en av FC Rosengårds hemmamatcher. Hattrick
består av flera delar; träning tillsammans med A-lagsspelare och dess tränare i den
egna klubben. I direkt anslutning till träningen hölls sedan en föreläsning kring träning
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och menstruation samt kost och nutrition för fotbollstjejer. Minst ett lag i varje kommun där stiftelsen varit verksam har erbjudits deltagande i Hattrick by FC Rosengård.
Under våren 2019 kommer sedan alla lagen att mötas i förmatcher i Malmö innan en av FC
Rosengårds hemmamatcher. Efter sin egen match ska flickorna som åskådare till dammatchen
genomföra arbetsuppgifter utifrån olika områden som spelteknik, analys av positioner mm
och som efter matchen diskuteras med spelare och tränare.
Hattrick by FC Rosengård har finansierats av Sparbanksstiftelserna Skåne, Finn och
Färs och Frosta. Andra partners har varit Libresse och Oatly förutom FC Rosengård
själva och önskat resultat har varit att bibehålla tjejerna inom fotbollen samt ge positiva föreblilder och anpassad kunskap för ett fortsatt idrottande.

Kalvinknatet
Tillsammans med Swedbank gjorde vi satsningar i alla
våra kommuner där Kalvinknatet genomfördes. Barnen erbjöds lekfulla tävlingar, frågesport med ekonomitema och
hopprep till alla för att stimulera till fortsatt rörelse och lek.

Ung Ekonomiprojektet På Väg
Stiftelsen har sedan 2014 drivit projektet På Väg där snart 12 000 elever har deltagit i På Vägdagar sedan projektstarten. På Väg är ett utbildningsprojekt som skett i samverkan med Stiftelsen Gripen, Swedbank, Ung Företagsamhet, Drömmarnas Hus och som projektleds av
Transfer Syd.
Projektet har inneburit kostnadsfria heldagar
för grundskolornas årskurs 8 med arbetspass
inom privatekonomi, entreprenörskap, presentationsteknik och näringslivsinspiration
från lokala företag, oftast med teknikinriktning. Efterfrågan på dagarna har varit fortsatt
högre än vad som kan levereras vilket tolkats
som att projektet levererar både hög kvalitet
och relevans avseende innehåll kopplat till skolornas läroplaner och pedagogik.
Sommarlovsentreprenörskap
Stiftelsen har erbjudit finansiering till samtliga kommuner i verksamhetsområdet för att bedriva aktiviteter inom sommarlovsentreprenörskap. Denna satsning har även erhållit finansiering från Region Skåne. Stiftelsen tillsammans med regionen har erbjudit informationsträffar
och kontakter med koncept inom Ung Drive och Sommarlovsentrerprenör. Av stiftelsens elva
kommuner har sju bedrivit verksamheten med stor framgång. Ungdomar har både tränat sin
företagsamhet och haft meningsfulla aktiviteter under sommarlovet. Många har även fått en
inkomst, men majoriteten vittnar om att erfarenheterna varit den verkliga behållningen.
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Ung Företagsamhet
Stiftelsen och Swedbank är mångåriga partners till Ung Företagsamhet, såväl regionalt som
nationellt. Årets Samhällsentreprenör har varit en av satsningarna där Stiftelsen stått som tävlingsvärd för kategorin. Årets Samhällsentreprenör är ett område där vi sett att många UF-företag önskat vara delaktiga och faktiskt i vissa fall är använt som hela affärsidén.
Förutom det regionala partnerskapet har stiftelsen tillsammans
med Swedbank erbjudit aktiviteter under läsåret med särskilda
VIP-träffar för ungdomarna på bankkontoren, riktade utbildningar samt genom att stå värd för lärarträffar. I samband med
Malmö Näringslivsgala har Swedbank och Stiftelsen arrangerat
tävlingen ”Årets UF-affärsidé Malmö” för andra året. Åtta UFfinalister har fått pitcha sina affärsidéer inför en jury med representanter från Swedbank, Almi, Företagarna och Media Evolution City. De tre vinnande företagen fick både prischeck och biljetter till galakvällen.
Stipendieverksamheten
Stiftelsens satsning på högskolestipendier har gett fortsatt mycket goda resultat. Lunds Universitet inkluderat Campus Helsingborg, de konstnärliga instutitionerna Teater-, Konst och
Musikhögskolan och Malmö Högskola har under 2018 delat ut stipendier till 23 studenter som
belönats för exceptionella examensarbeten på kandidat- och masternivå samt på Ekonoimhögskolan i Lund för exceptionella studieresultat under hela sin utbildningstid.
Skånes Idrottsledarstipendier är unika i sitt slag och Skåneidrotten vittnar om de positiva effekter som föreningslivet i Skåne
ser avseende idrottsledarnas engagemang i framförallt barn och
ungdomars idrottande. Tillsammans delades 250 stipendier ut
vid galakvällen.
Stiftelsens 46 Idrottsledarstipendier, totalt 460.000 kr, gick till
fyrtiosex ideella ledare i elva kommuner inom Stiftelsens verksamhetsområde. Utöver de enskilda stipendierna återinstiftades
ett föreningsstipendium till Årets Förnyare och 2018 tilldelades
Ödåkra Tennisklubb föreningsstipendiet för sitt arbete att göra
föreningen öppen och inkluderande. Med sitt Happy-koncept
har ÖTK erbjudit spontantennis, prova-på-aktiviteter och haft ett
stort integrationsfokus.
Skånes Idrottsledarstipendier och Idrottsledargala är ett mycket lyckat samarrangemang mellan Sparbanksstiftelsen Skåne, Finn, 1826, Färs och Frosta samt Stiftelsen Gripen.
Stiftelsens kompetenta jurygrupper vars medlemmar är sakkunniga inom kultursektorn resulterade i ett urval av kulturstipendiater som alla visar stor potential för framtiden inom sitt kulturområde. En tillbakablick på tidigare stipendiater visar konstnärer som prisats nationellt och
internationellt samt gjort strålande karriärer inom sina olika konstformer.
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Stiftelsens sex Kulturstipendier på 50.000 kr per stipendium 2018 tilldelades:
Film
Musik
Dans

Wiktor Ericsson
Ingrid Nordenhake
Graham Adey

Teater
Litteratur
Konst

Johannes Wanselow
Ina Rosvall
Karolina Erlingsson

Projektanslag inom lokal pott
Stiftelsen har under året tagit emot nästan 600 anslagsansökningar på över 51 Mkr avseende
lokal pott. Mycket resurser har under året lagts på att informera och synliggöra stiftelsens prioriterade områden och anslagspolicy. Detta för att det ideella föreningslivet både ska hitta till
rätt stiftelse och att inlämnade ansökningar ska avse projekt som stiftelsen har möjlighet att
bevilja utifrån rådande regelverk. Vid de årliga utdelningarna har samtliga anslagsmottagare
vittnat om hur avgörande det varit för det idella föreningslivet att erhålla finansiering till sina
verksamheter. Det har också varit väldigt positivt med offentliga utdelningar i olika miljöer
utifrån att flera föreningar har fått kontakt med varandra och därmed skapat samarbeten.
Av antal inkomna ansökningar har totalt totalt 30% beviljats vilket varit i linje med tidigare
år. Av dessa var 37% idrottsprojekt, 23% kulturprojekt, 17% utbildningsprojekt och 18% näringslivsrelaterade. Det har inneburit att andelen beviljade idrotts- och utbildningssatsningar
ökat medan kultur- och näringslivssatsningar minskat. Forskning har fortsatt varit ett område
där det varit svårt att bevilja anslag då dessa ansökningar oftast inneburit väldigt höga ansökningsbelopp alternativt varit fleråriga vilket i dagsläget inte beviljas.

Fördelning ansökt och beviljat 2018
30 000 000

25 532 147

25 000 000
20 000 000
15 000 000
10 000 000
5 000 000

10 786 596

8 654 248

5 984 320
1 178 444

2 351 900

1 488 500

1 344 056

912 040
50 540

0
NÄRINGSLIV
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Procentuell fördelning 2017 och 2018
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2017
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2018

Ovan redovisar total anslagsfördelning avseende inkomna ansökningar, ej inkluderat stipendieverksamheten.

Sammantaget har stiftelsens anslagsverksamheten resulterat i stora samhällsinsatser och bidragit till samhällsutveckling i Skåne under 2018. Stiftelsen har varit möjliggörare för genomförandet av fina projekt med stort engagemang från Skånes föreningsliv och från ideella krafter. Ett led i stiftelsens satsningar på hög anslagsgivning har varit ett aktivt val från styrelsen
för att fullfölja uppdraget i paragraf 2 och 3 i stiftelseförordnandet där det anges att stiftelsen
”ska verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på
kreditmarknaden”.
Genom stiftelsens mycket goda samarbete med Swedbank i Skåne har vi tillsammans fortsatt
ge tillbaka till samhället under 2018.
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Skåne bildades den 23 september 1991 efter beslut av huvudmännen i
Sparbanken Skåne. Stiftelsens bildande var ett led i Sparbanken Skånes ombildning till
bankaktiebolag med den nya firman Sparbanksgruppen – Skåne AB. Den 31 december 1992
gick Sparbanksgruppen AB:s tio regionala dotterbanker och vissa serviceföretag samt
Sparbanken Första AB samman med Sparbankernas Bank genom fusion. Den nya banken
bytte i samband därmed namn till Sparbanken Sverige AB.
Under 1997 gick Föreningsbanken AB genom fusion upp i Sparbanken Sverige AB. I
samband därmed antog banken den nya firman FöreningsSparbanken AB. Under 2006 har
banken antagit firmanamnet Swedbank AB.
Ändamål
Sparbanksstiftelsen Skåne har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige
genom att som aktieägare i Swedbank AB verka för att sparbanksrörelsens grundläggande
idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att sparbanksrörelsen bjuder andra aktörer
på kreditmarknaden en effektiv konkurrens.
Vid sidan av syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning,
utbildning, idrott eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte skall tillgodoses genom
utdelning av kontanta bidrag till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på Stiftelsens
förmögenhet. Stiftelsens geografiska verksamhetsområde omfattar Skåne län.
Aktier i Swedbank AB
Vid 2018 års utgång innehade stiftelsen 2 032 360 aktier i Swedbank AB. Utdelning på
stiftelsens aktier i Swedbank AB har under 2018 erhållits med 26 010 KSEK.
Stiftelsen har också erhållit utdelning med 8 490 KSEK genom sitt aktieinnehav i
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB.
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Skåne äger tillsammans med tio andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB), org. nr 556667-7455.
Förvaltningsbolagets styrelse består av en ledamot från varje sparbanksstiftelse.
Sparbanksstiftelsen Skåne äger 218 825 aktier i SFAB motsvarande 21,77% ägarandel vilket
gör Stiftelsen till den största ägaren i SFAB. Det bokförda värdet på stiftelsens aktier i
SFAB uppgår till 110 610 KSEK utifrån en reversering av värdet med 40 000 KSEK baserat
på en aktiekurs som bättre speglar dagens aktievärde. Vår andel av SFABs beskattade egna
kapital motsvarar 70 387 KSEK och vår andel av justerat substansvärde på bokslutsdagen
motsvarar 129 856 KSEK.
SFAB bedriver en mycket begränsad verksamhet som i allt väsentligt inskränker sig till att
förvalta de Swedbank aktier som bolaget äger. På bokslutsdagen 2018-12-31 ägde bolaget
3 014 835 aktier i Swedbank med ett marknadsvärde på 596 184 KSEK.
Stiftelserna som gemensamt äger SFAB har under året fortsatt samarbetet som inneburit
erfarenhetsutbyte, ägarfrågor och gemensamma ärenden i gruppen Stiftelseforum. Särskilt
fokus har legat på att ytterligare stärka samarbetet med Swedbank samt att verka för
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ägarfrågor samt projekt inom Ung Ekonomi och Unga Jobb eller regionala och lokala initiativ
med liknande inriktning, samt en gemensam satsning tillsammans med Swedbank vad gäller
deltagande i Almedalsveckan.
Styrelse
Sparbanksstiftelsen Skånes styrelse har under år 2018 bestått av följande ledamöter:
Birgit Hansson, Malmö ordförande
Malin Eggertz Forsmark, Höllviken
Bo Svensson, Ljungbyhed
Göran Melin, Helsingborg
Stefan Nilsson, Landskrona
Åke Jönsson, Landskrona
Stiftelsen har under 2018 haft nio protokollförda sammanträden.
Stiftelsen har under 2018 haft Sanne Mårtensson anställd som VD med motsvarande 100 %
av en heltidstjänst.
Förtroenderåd
Stiftelsen har haft ett förtroenderåd med 30 ledamöter, varav åtta ungdomsförtroenderådsledamöter, fördelade över kommunerna i verksamhetsområdet.
Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Auktoriserad revisor Bertil Toreson och Auktoriserad revisor Rose-Marie Östberg.
Anslag
(KSEK)
Stiftelsen har fördelat anslag enligt nedan:
Lokal pott
Högskolestipendier
Kulturstipendier
Idrottsledarstipendier
Styrelsens initiativ, profilevenemang
och Swedbanksamarbeten
TOTALT
Under året återtagna, redan beviljade anslag
TOTALT
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533
300
635
1 807
7 777
-496
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Flerårsöversikt
Beloppen i Flerårsöversikt visas i KSEK
Stiftelsens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Eget kapital
Beviljade bidrag (netto)

2018
34 628
71 133
359 904
7 281

2017
34 316
31 153
301 769
7 494

2016
27 255
24 172
283 732
5 905

2015
28 103
24 897
269 887
5 852

Beträffande stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande noter.
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RESULTATRÄKNING

2018-01-01
2018-12-31

2017-01-01
2017-12-31

34 500 420
127 474
34 627 894

34 303 507
12 184
34 315 691

-912 320
-2 569 143
-3 481 463

-713 612
-2 443 264
-3 156 876

Förvaltningsresultat

31 146 431

31 158 815

Finansiella poster
Återföring av nedskrivningar av finansiella
anläggningstillgångar
Räntekostnader
Summa finansiella poster

40 000 000
-13 407
39 986 593

0
-5 826
-5 826

Resultat efter finansiella poster

71 133 024

31 152 989

Resultat före skatt

71 133 024

31 152 989

Skatter
Skatt på årets resultat

-5 717 245

-5 622 054

Årets resultat

65 415 779

25 530 935

Not

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Ränteintäkter
Summa stiftelsens intäkter

2

Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa stiftelsens kostnader

3
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BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

0
0

0
0

110 610 451
225 489 801
1 269 000
337 369 252

70 610 451
207 841 171
1 269 000
279 720 622

337 369 252

279 720 622

1 137 950
136 300
1 274 250

54 384
103 262
157 646

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

26 990 851
26 990 851

27 550 962
27 550 962

Summa omsättningstillgångar

28 265 101

27 708 608

365 634 353

307 429 230

Not

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Summa materiella anläggningstillgångar

4

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda
företag
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

5
6
7

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

2018-12-31

2017-12-31

70 610 451
70 610 451

70 610 451
70 610 451

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början
Beviljade bidrag
Återförda bidrag
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

231 158 982
-7 777 440
496 447
65 415 779
289 293 768

213 121 596
-7 875 704
382 155
25 530 935
231 158 982

Summa eget kapital

359 904 219

301 769 433

1 826 182
3 488 733
150 865
264 354
5 730 134

1 897 175
3 354 881
153 165
254 576
5 659 797

365 634 353

307 429 230

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut

Kortfristiga skulder

Skatteskulder
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER
Not 1 Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.
Materiella anläggningstillgångar
Tillämpade avskrivningstider:

Antal år

Inventarier, verktyg och installationer

3-5

Noter till resultaträkningen
Not 2

Utdelningar
Utdelningar
varav utdelning från intresseföretag och
gemensamt styrda företag

Not 3

Medelantal anställda

2018

2017

34 500 420

34 303 507

8 490 410

8 610 764

2018

2017

1,00

1,00

2018-12-31

2017-12-31

23 612
23 612
-23 612
-23 612
0

23 612
23 612
-23 612
-23 612
0

Medelantal anställda
Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda
närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid.
Medelantal anställda har varit

Noter till balansräkningen
Not 4

Inventarier, verktyg och installationer

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Utgående avskrivningar
Redovisat värde
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NOTER
Not 5

Andelar i intresseföretag och gemensamt
styrda företag

2018-12-31

2017-12-31

806 510 678
806 510 678
-735 900 227
40 000 000
-695 900 227
110 610 451

806 510 678
806 510 678
-735 900 227
0
-735 900 227
70 610 451

Andel
21,77%

Redovisat värde
110 610 451

2018-12-31

2017-12-31

207 841 171
17 648 630
225 489 801
225 489 801

195 807 945
12 033 226
207 841 171
207 841 171

Antal/
nominellt värde
2 032 360

Redovisat värde

Marknadsvärde

218 048 551

401 899 190

4 000 000

4 256 600

4 100 000

3 000 000

3 184 650
225 489 801

3 056 250
409 055 440

Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Återförda nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Redovisat värde
Värdepapper
Sparbankernas Förvaltnings AB

Not 6

Antal
218 825

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående anskaffningsvärden
Redovisat värde
Värdepapper
Swedbank A, aktier
SBAB, räntebärande
värdepapper
Landshypotek, räntebärande
värdepapper
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NOTER
Not 7

Andra långfristiga fordringar
Ingående anskaffningsvärden
Utgående anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående nedskrivningar
Redovisat värde

2018-12-31

2017-12-31

2 538 000
2 538 000
-1 269 000
-1 269 000
1 269 000

2 538 000
2 538 000
-1 269 000
-1 269 000
1 269 000

Värderingen av reversfordran Sparbanksstiftelsen Första som förfaller år 2020 och löper med en årlig ränta av
0,1% har skett till 50% av nominellt värde som utgör beräknat marknadsvärde.

Malmö 2019-

Birgit Hansson
Ordförande

Malin Eggertz Forsmark

Sanne Mårtensson
Verkställande direktör

Åke Jönsson

Bo Svensson

Göran Melin

Stefan Nilsson

Charlotte Lundgren

Vår revisionsberättelse har lämnats den

Bertil Toresson
Auktoriserad revisor

2019

Rose-Marie Östberg
Auktoriserad revisor
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