RESULTATRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2000

1999

87 280
1 669
-5
-710
-1 150
-10

32 194
1 250

87 074

32 091

-62

64

50

10

87 062

32 165

-17 424

-6 457

69 638

25 708

-22 264

-9 562

47 374

16 146

Förvaltning
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Räntekostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar

2
1

Resultat av förvaltning
Resultat från värdepapper som är
anläggningstillgångar
Förändring nedskrivning värdepapper som
är anläggningstillgångar
Resultat före bokslutsdispositioner
och skatt

-671
-682
-

Bokslutsdispositioner
Avsättning till periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatter
Årets resultat

3

BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2000-12-31

1999-12-31

41
41

-

Tillgångar
Anläggningstillgångar

4

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepapperinnehav
Andra långfristiga fordringar

-

5
552 850
1 250
554 100

510 085
1 185
511 270

554 141

511 270

108
108

467
467

Bank och certifikat

50 326

28 484

Summa omsättningstillgångar

50 434

28 951

604 575

540 221

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

Summa tillgångar

6

BALANSRÄKNING
Belopp i tkr

Not

2000-12-31

1999-12-31

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

468 481
62 445

468 419
26 724

Summa eget kapital

530 926

495 143

8

36 572

19 148

9

167
22 264
115
90
14 441

39
9 564
90
70
16 167

37 077

25 930

604 575

540 221

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Eget kapital och skulder
Eget kapital

Obeskattade reserver

7

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda bidrag
Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

Poster inom linjen

KASSAFLÖDESANALYS
Belopp i tkr

2000

1999

87 074

32 091

10

-

87 084

32 091

Förändring upplupna ränteintäkter
Betalda skatter

364
-9 564

904
-10 708

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital

77 884

22 287

-7
173

-1
-98

78 050

22 188

Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Aktieägartillskott
Avyttring av finansiella anläggningstillgångar

-51
-8 235
-37 543
3 000

-23 993
26 090

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-42 829

2 097

Utbetalda bidrag

-13 379

-13 941

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-13 379

-13 941

Årets kassaflöde

21 842

10 344

Likvida medel vid årets början

28 484

18 140

Likvida medel vid årets slut

50 326

28 484

Den löpande verksamheten
Resultat av förvaltning
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar

Förändring av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Ökning(+)/minskning(-) av skulder
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamhet

Finansieringsverksamheten

NOTER
Belopp i tkr
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Redovisningsprinciper
Årsredovisningslagen regler för uppställning av resultat- och balansräkning samt värdering
tillämpas fr o m 1999. Redovisnings och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse
med föregående år.
Stiftelsens tillgångar och skulder upptages till anskaffningsvärde respektive nominellt värde
om ej annat framgår.
Avskrivningar
I resultaträkningen belastas resultat av förvaltning med avskrivningar enligt plan,
vilken beräknas på ursprungligt anskaffningsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda
ekonomiska livslängd, varvid följande procentsats använts.
Inventarier

20%

Not 2 Anställda och personalkostnader

2000

1999

2
0

1
0

240
39
256
535
155
(-)

279
44
173
496
145
(-)

Medelantal anställda
Män
Kvinnor
Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
Styrelse, beredningsutskott och valberedning
Huvudmän
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)

forts Anställda och personalkostnader
Ersättning till revisorer
SET Revisionsbyrå AB, revisionsuppdrag
Övriga revisorer, revisionsuppdrag

Not 3 Skatter
Inkomstskatt
Förmögenhetsskatt
Summa

Not 4 Materiella anläggningstillgångar

2000

1999

29
20
49

20
20

00-12-31

99-12-31

-19 515
-2 749
-22 264

-7 231
-2 331
-9 562

00-12-31

99-12-31

51
51

-

-10
-10

-

Inventarier
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående planenligt restvärde
Not 5 Finansiella anläggningstillgångar

41
00-12-31

99-12-31

510 085
8 235
37 543
-3 013
552 850

512 108
23 993
-26 016
510 085

Andra långfristiga värdepapperinnehav
Ingående anskaffningsvärde
Förvärv aktier FöreningsSparbanken AB
Aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Avyttrat obligationer
Utgående anskaffningsvärde

Stiftelsens innehav av aktier i FöreningsSparbanken AB uppgick vid årets utgång
till 7 085 000 aktier. Marknadsvärdet på innehavet per 2000-12-31 uppgick
till 1 023 782 tkr. Aktiens nominella belopp är 20 kronor.

Stiftelsens aktieinnehav i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB har under 2000
varit oförändrat 95 046 aktier av bolagets totala antal om 500 000. Nominellt
belopp per aktie är 1 krona. Bokfört värde på aktieinnehavet, inklusive ett villkorat
aktieägartillskott om 261 478 tkr, uppgick 2000-12-31 till 261 859 tkr. Stiftelsens
aktier i Förvaltningsbolaget har på bokslutsdagen ett beräknat substansvärde efter
beräknad latent skatt uppgående till 1 088 752 tkr.
Andra långfristiga fordringar
Värderingen av reversfordran Sparbanksstiftelsen Första (nom 2 538 tkr), som
förfaller år 2020 och löper med en årlig ränta av 2,5 %, har skett till nuvärdet av
framtida betalningar diskonterade till 9 % ränta. Reversfordran har därmed åsatts
värdet 1 249 tkr (värdet vid 1999 års utgång 1 185 tkr).
Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

00-12-31

99-12-31

15
93
108

10
457
467

Bundet
eget kapital

Fritt
eget kapital

Summa

#####
62

26 724
47 374
-12 043
390
62 445

495 143
62
47 374
-12 043
390
530 926

00-12-31

99-12-31

5 434
7 257
6 457
17 424
36 572

5 434
7 257
6 457
19 148

Förutbetald hyra
Upplupna ränteintäkter
Summa
Not 7 Eget kapital

Belopp vid årets ingång
Uppskrivning revers Sparbanksstiftlsen Första
Årets resultat
Årets beslutade bidrag
Återföring bidrag år 1999
Belopp vid årets utgång
Not 8 Obeskattade reserver
Periodiseringsfond vid 1998 års taxering
Periodiseringsfond vid 1999 års taxering
Periodiseringsfond vid 2000 års taxering
Periodiseringsfond vid 2001 års taxering
Summa

#####

Not 9 Upplupna kostnader
Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

00-12-31

99-12-31

46
69
115

50
40
90
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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. Sparbanksstiftelsen Skåne erhöll i samband därmed
stamaktier i Sparbanken Sverige AB. Under 1997 gick Föreningsbanken AB genom fusion upp i
Sparbanken Sverige AB. I samband därmed antog banken den nya firman FöreningsSparbanken
AB.

ÄNDAMÅL
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare
i FöreningsSparbanken 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 om 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 hela Skåne län.

AKTIER I FÖRENINGSSPARBANKEN AB
Stiftelsen innehade vid 1999 års utgång 7.023.800 aktier i FöreningsSparbanken AB.
Stiftelsen har under året förvärvat ytterligare 61.200 aktier i FöreningsSparbanken, varför det
totala innehavet vid utgången av år 2000 uppgick till 7.085.000 aktier utgörande 1,34 % av
samtliga aktier i FöreningsSparbanken AB. Genomsnittspriset för aktier inköpta under året är 134
kronor.
Stiftelsen erhöll våren 2000 utdelning på sina aktier i FöreningsSparbanken AB om totalt 35.119
tkr.

SPARBANKSSTIFTELSERNAS FÖRVALTNINGS AB

Sparbanksstiftelsen Skåne äger tillsammans med tio andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Stiftelsen innehar 95.046 aktier av förvaltningsbolagets
totalt 500.000 aktier, vilket motsvarar en andel om 19,0 procent i bolaget.
Förvaltningsbolagets innehav av aktier i FöreningsSparbanken AB vid utgången av år 2000 utgör
64.408.500 st, vilket motsvarar 12,2 % av samtliga aktier i banken.
Stiftelsen mottog under året utdelning från förvaltningsbolaget med 548:80 kronor per aktie eller
totalt 52.161 tkr. Stiftelsen har såsom villkorat aktieägartillskott till förvaltningsbolaget överfört
395 kronor per aktie eller totalt 37.543 tkr.

ANSLAG
Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna anslag för att
främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.
Stiftelsen har fattat ett principbeslut att detta ändamål skall uppfyllas genom
a)

anslag till sådan forskning - gärna med tvärvetenskaplig uppläggning - vid universitet och
högskolor i verksamhetsområdet, som avser ekonomi och samhällskunskap, särskilt av
betydelse för invånare och näringsliv i verksamhetsområdet;

b)

anslag till utveckling av näringsliv och utbildning inom Stiftelsens verksamhetsområde, där
Stiftelsens huvuduppgift är att genom finansiering av förstudier eller liknande starta
projekt, vilka sedan lämpligen kan finansieras på annat sätt;

c)

anslag - i nära samarbete med de lokala bankerna - till projekt, riktade mot utbildning,
kultur och idrott och av särskild betydelse för det lokala samhället.

Under 2000 har anslag om totalt 12.043 tkr beslutats. Under sin verksamhet har Stiftelsen därmed
lämnat anslag om sammanlagt 70.014 tkr. Anslagen 2000 förtecknas i bilaga 1 till denna
årsredovisning.

PROJEKT/AKTIVITETER
Det största enskilda anslaget, 3.104 tkr, under år 2000 har beviljats Stiftelsen Akademisk
Utveckling i Lund (SAUL) för projektet ”Företagarnas Europamarknad on-line”, vilket har som
mål att effektivt bygga broar mellan näringsliv och etablerade kunskapscentra med särskild
inriktning mot att effektivisera interaktionen mellan små- och medelstora företag och den inre
marknaden inom EU. Projektet drives i nära samverkan med FöreningsSparbankens lokala
banker i Skåne, som också deltar i finansieringen med ytterligare 1.000 tkr. Projektet löper under
drygt två år.
Ytterligare en viktig satsning inom näringslivsområdet utgör anslaget om 1.200 tkr till Stiftelsen
Drivhuset, vars syfte är att verka för praktiskt entreprenörskap bland studenter vid Malmö
Högskola och att utgöra en länk mellan studenter och näringsliv med målet att under de två första

verksamhetsåren bidra till start av minst 40 nya företag. En företrädare för Lokal Bank Malmö
ingår i Drivhusets styrelse. Projektet löper under tre år.
Då Stiftelsen ville visa sin uppskattning av det nya stadsbiblioteket i Malmö, togs hösten 1999 en
underhandskontakt med biblioteket för att utröna, om Stiftelsen genom ett finansiellt stöd skulle
kunna medverka till att öka stadsbibliotekets servicenivå till näringsliv och allmänhet. Detta
resulterade i att Stiftelsen år 2000 beviljade ett anslag om sammanlagt 1.040 tkr att utgå under tre
år. Medlen användes dels för att förstärka bibliotekets näringslivsinformation, ett område, där
efterfrågan ökar kraftigt, dels för att skapa ett ”Nyhetstorg”, där biblioteket tillhandahåller nya
böcker inom olika områden utöver den ordinarie kvoten. Satsningen har mottagits mycket
positivt.
Tillsammans med Lokal Bank Malmö har Stiftelsen åtagit sig att deltaga som huvudsponsor i ett
”Växthusprojekt” som drives av Medeon Sciencepark och Andra Varvet, Malmö Technology
Park. Huvudsponsorskapet omfattar 250 tkr per år i tre år och projektets inriktning är intressanta
”groddföretag” inom det medicinskttekniska/biologiska området samt inom IT-området.
Gemensamt med Länsstyrelsen i Skåne och LRF har Stiftelsen åtagit sig att under tre år med start
2000-08-01 finansiera en professur på deltid (49 %) i ”Urban Development” vid Institutionen för
Landskapsplanering, SLU. Inriktningen är dynamiken mellan den urbana utvecklingen och
landskapets förutsättningar med särskild fokus på Öresundsregionen. För Stiftelsens del uppgår
det sammanlagda åtagandet till 676 tkr.
Stiftelsen för fritidsområden i Skåne har i två omgångar beviljats sammanlagt 866 tkr för
projektet ”Skåneleden och Banken”. Projektet, som tidigare genomförts också med Stiftelsens
ekonomiska stöd, i nordvästra Skåne med mycket gott resultat, syftar till att göra det möjligt för
elever i årsklasserna fyra och fem att tillbringa en dag i naturen under sakkunnig ledning för att
lära i och om naturen och stimuleras till en ökad förståelse för naturens betydelse. Projektet
genomföres denna gång i skolor i Malmö stad.
Föreningen Svarta Bergen i Lönsboda har beviljats ett anslag om 182 tkr för ”Klang i Berget”,
som avses bli en kombinerad skulpturinstallation och ljudlek för barn och vuxna för att bevara
kännedomen om den svarta diabasens roll i nordöstra Skåne.
Professor Bodil Jönsson, CERTEC, Lunds Tekniska Högskola, har beviljats ett anslag om 230 tkr
för anskaffande av en unik refraktometer för ett forskningsprojekt kring maculadegeneration
(förändringar i ögats gula fläck).
Stiftelsen har anslagit 50 tkr för utgivning av boken ”Diktarnas Helsingborg”, en guide, som
presenterar och förklarar 56 ”diktarplattor” uppsatta i Helsingborg.
Föreningen Ung Företagsamhet i Skåne har erhållit 200 tkr för sex projekt, alla syftande till att
ytterligare utveckla och förbättra föreningens verksamhet i Skånes gymnasieskolor.
För genomförande av ”Antirasistiska Filmdagar” har Filmcentrum Syd erhållit 100 tkr.
Stiftelsen har anslagit 62 tkr till Författarcentrum Syd för utgivande av novellantologin ”Upp och
Hoppa”, vari medverkar yngre talangfulla författare i Malmöområdet. Boken utkom hösten 2000.

För att lansera filmen ”Gå På Vatten” i Malmö och Skåne erhöll Westman och Gertten AB ett
anslag på 100 tkr. Filmen blev en framgång både kritiker- och publikmässigt.
Malmö Tigers Wrestling Team har erhållit 80 tkr för att, inom ramen för ungdomsprojektet
”Hellre brottning än brottsling” anordna fyra läger under 2001, varav ett enbart för flickor.
Doulos Kulturförening har beviljats 150 tkr för genomförande av ”Clownronder” på barnkliniker
i Skåne.
Det av Stiftelsen finansierade och av docent Anne-Marie Pålsson ledda forskningsprojektet vid
institutet för företagsekonomi vid Lunds Universitet fortskrider enligt plan. Under 2000
publicerades 5 rapporter. Projektet har utsträckts till sex år inom ramen för redan beviljade
medel.
Det av Stiftelsen tillsammans med Sparbanksstiftelsen Kronan finansierade projektet ”Strategi för
Sydsverige”, vilket bedrivs inom SAMS i Köpenhamn har ej kunnat slutföras under år 2000
såsom planerat. Orsaken är personförändringar inom SAMS.

SPARBANKSSTIFTELSENS KULTURSTIPENDIER
Våren 2000 utdelades, för första gången, i anslutning till Stiftelsens stämma de fyra nyinstiftade
kulturstipendierna, ettvart på 50 tkr. Stipendiaterna var: Jonas Bergh, litteratur, Cecilia Lindqvist,
scenkonst, Almaz Yebio, musik samt Robert Moreau, konst. Medel har under året avsatts för
motsvarande stipendier år 2001.

UPPSATSTÄVLING
Den av Stiftelsen bland Skånes gymnasieelever i åk 2 utlysta uppsatstävlingen tilldrog sig endast
ringa intresse. Av de sammanlagt 12 bidrag, som insänts, belönades tre stycken.
IDROTTSLEDARSTIPENDIUM
Stiftelsen har beslutat att inrätta ett idrottsledarstipendium för att stimulera återväxten av goda
ledare inom ungdomsidrotten i Skåne. Stipendiet är på 100 tkr och skall utdelas årligen till en
idrottsledare, som under det gångna året gjort en insats utöver det vanliga och som därigenom
står som en god förebild för både ungdomar och andra idrottsledare. Av beloppet går 20 tkr till
stipendiaten och 80 tkr till vederbörandes klubb. Stipendiet utdelas första gången vid Skånes
Idrottsförbunds årsstämma den 19 april 2001.

ÖVRIGT
Under året har Stiftelsens kansli flyttat till nya lokaler på Adelgatan 9, där Stiftelsen
samlokaliserats med FöreningsSparbankens regionledning i Södra Sverige.

STYRELSE
Stiftelsens styrelse har sedan föregående ordinarie stämma bestått av följande ledamöter:
Allan Karlsson, Landskrona, ordförande
Alice Molt, Helsingborg, vice ordförande
Bo Andersson, Malmö
Christine Axelsson, Malmö
Birgit Hansson, Malmö
Lars-Erik Larsson, Asmundtorp
Hans Laufeld, Helsingborg
Anders Paulsson, Vittsjö
Britta Ståhle, Höllviken
Verkställande tjänsteman i Stiftelsen har varit Bertil Åkeson. Ställföreträdande tjänsteman har
varit Thomas Boström, som tillika är styrelsens sekreterare.
Stiftelsen har under 2000 haft 8 protokollförda styrelsesammanträden. Arvoden har under året
utgått till styrelsen med 213 tkr.

REVISORER
Stiftelsens revisorer har varit:
Aukt revisor Willard Möller
Direktör Rolf Angsmark

_________________________

REVISIONSBERÄTTELSE
Till styrelsen i
Sparbanksstiftelsen Skåne
Org nr: 846004-7587

Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i
Sparbanksstiftelsen Skåne för år 2000. Det är styrelsen som har ansvaret för
räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen
och förvaltningen på grundval av vår revision.
Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat
och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte
innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp
och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva
redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden
i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller om ledamöterna på annat sätt handlat i
strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet. Vi anser att vår revision ger oss rimlig
grund för våra uttalanden nedan.
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med stiftelselagen.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Malmö 2001-03-27

…………………………………………
/Rolf Angsmark/

……………………………………..
/Willard Möller/
Auktoriserad revisor

