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Ordföranden har ordet

Uppmuntran som gör Skåne rikare
Sparbanksstiftelsen Skåne är tillsammans med ytterligare tio sparbanksstiftelser den största enskilda ägaren i FöreningsSparbanken AB.

sätt ge stöd och stimulans
åt duktiga personer och
organisationer runt
om i Skåne. Vi ska
även framgent ha
ambitionen att, som
Kvällsposten
beskrev stiftelsens
anslagsgivning, vara
vidsynta.

Sparbanksstiftelsernas främsta uppgift är att som ägare
i banken verka för att bevara sparbankens grundläggande idéer och för att banken skall kunna fortsätta
att vara en effektiv aktör på marknaden.
Vi kan med glädje konstatera att det tycks vara slut på
den som vi tyckte eviga nedgången på världens börser
och att 2003 blev det år då nedgångstrenden bröts.
Fortfarande har vi känning av lågkonjunkturen som
präglar många ekonomier men det finns ändå en
optimism inför framtiden. Det märks inte minst inom
vår egen bank som gör sitt bästa resultat någonsin.
Det är bra för den andra delen av stiftelsens verksamhet, nämligen den där vi delar ut kontanta anslag till
för medborgarna viktiga projekt och verksamheter.

En mycket märkbar förändring kommer dock alla
att uppleva i sina kontakter
med Sparbanksstiftelsen Skåne.
Bertil Åkeson, som varit verkställande tjänsteman
ända sedan 1995, slutar vid halvårsskiftet för att njuta
sitt otium. Det kommer att kännas tomt. Bertil har
med stor vidsynthet och känsla, parad med juridisk
kompetens varit ovärderlig i stiftelsens arbete.
Vi önskar Bertil lycka till med en för honom ovan
tillvaro, en tillvaro utan anknytning till bank, men
med mycket mera golf och vinresor. Hjärtligt tack
Bertil och lycka till!

Under det gångna året har Sparbanksstiftelsen Skåne
lämnat anslag med totalt 26 miljoner kronor. Bland
annat har forskningen vid olika universitet och
högskolor fått drygt 7 miljoner kronor, 650 000 kronor
har gått till stipendier för att uppmuntra och stimulera
några av alla de fantastiska personer som finns inom
vårt verksamhetsområde. Vidare har den skånska
kulturen totalt erhållit drygt 12 miljoner kronor fördelade på ett stort och mångfacetterat utbud. Även
den skånska idrotten har fått sin beskärda del.
Stiftelsen är bland annat en av de största anslagsgivarna
till ett antal integrationsprojekt och till den ”Skånska
Idrottsgalan” där för övrigt vårt eget idrottsledarstipendium delas ut.

Ett varmt välkommen och samtidigt ett hjärtligt tack
vill jag också rikta till Thomas Boström som kommer
att efterträda Bertil. Thomas är en välkänd profil i
sparbankssammanhang. Han har under ett antal år
biträtt Bertil på kansliet och känner väl till Sparbanksstiftelsen Skåne och dess verksamhet. Tacket gäller
också Karin Heskebeck, som på ett förtjänstfullt sätt
är kansliets allt i allo.
Slutligen ett stort tack till våra huvudmän och lokala
banker som, förutom att de gör ett förtjänstfullt jobb
inom banken, också hjälper Sparbanksstiftelsen Skåne
med att fördela anslag inom de lokala bankernas
verksamhetsområden. Inom just detta område är ert
engagemang vår främsta tillgång.

Jag ska inte ge mig in på någon listning på beviljade
anslag, en sådan finns längre fram i årsrapporten, men
vid en summering kan man konstatera att utan
Sparbanksstiftelsen Skånes pengar skulle mycket
förbli ogjort i vårt landskap, som därmed skulle vara
fattigare inte minst på kulturens område.

Allan Karlsson
ordförande

Med ett stort ägande i hela svenska folkets bank kommer vi även i framtiden att kunna verka för att på olika
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Stipendiater 2003
Varje år delar Sparbanksstiftelsen Skåne ut stipendier till unga lovande skånska kulturutövare. 2003 premierades fem stipendiater
med 50 000 kronor vardera. Dessutom utdelas årligen ett idrottsledarstipendium till en person som med stort engagemang verkar
som ungdomsledare för skånsk idrotts framtid. Av detta stipendium på 100 000 kronor tillfaller 80 procent föreningen.

Årets stipendiater
Teater – Karin Bergqvist
Skådespelare, född 1971, bosatt i Malmö

Litteratur – Ninni Holmqvist
Författare, född 1958, bosatt i
Rydsgård

Karin Bergqvist har med flera uppmärksammade insatser vid Helsingborgs
Stadsteater satt starka avtryck i det
svenska teaterlivet. Genom sin uttalade talang för gestaltning, men
också sin vilja till utveckling och
förkovran, har Karin Bergqvist trots
sina unga år redan kommit långt i sin
konstnärliga utveckling.

Med sina mångtydiga berättelser
och med ett avskalat personligt språk
är Ninni Holmqvist en av dem som
bidragit till de senare årens uppgång för
novellgenren. Med berättelser om vardagliga och udda
människor, i gränslandet mellan självständighet och
hjälplöshet, har Ninni Holmqvist etablerat sig som en
av de mer betydande svenska novellisterna.
Musik – Jacob Karlzon
Jazzpianist, född 1970, bosatt i Malmö

Film – Baker Karim
Filmproducent och regissör, född 1974,
bosatt i Ramlösa

Jacob Karlzon har av entusiastiska kritiker jämförts med storheter som Bill
Evans, McCoy Tyner och Jan
Johansson. Hans konstnärskap
kännetecknas av en generös
kommunikation och ett rikt flöde
av idéer som berikar den krävande
improvisationsmusiken.

Med nyskapande, okonventionella och
utmanande filmer gör Baker Karim
ovanlig film om den skånska vardagen. Hans produktioner har fått stor
uppmärksamhet både nationellt och
internationellt. Baker Karim har i
hög grad skapat en atmosfär av filmentusiasm i nordvästra Skåne.

Idrottsledare – Ferid Lukacevic
Bosna Basket, bosatt i Landskrona
Konst – Magdalena Svensson
Konstnär, född 1965, bosatt i Malmö

Ferid Lukacevic har på kort tid byggt upp en basketförening i Landskrona som engagerar inte minst barn
och ungdomar från ett stort antal kulturer. Med en
utåtriktad verksamhet har Ferid Lukacevic och Bosna
Basket etablerat kontakter som underlättat för invandrare att accepteras i det svenska samhället. Dessutom
har föreningen med stor framgång lockat svenska ungdomar och inte minst flickor med invandrarbakgrund
till verksamheten. Ferid Lukacevic är en av
dem som bygger broar mellan kulturer
och som mer än någon annan visat på
idrottens möjligheter till integration
och gemenskap. Av prissumman tillfaller 80 000 kr Bosna Basket och
20 000 kr Ferid Lukacevic.

Magdalena Svensson har med ett gränsöverskridande
måleri och ett personligt musikaliskt manér lyckats
överföra målningens idé till en dansares förhållningssätt. Magdalena Svensson representerar ett konstnärskap som med stor
integritet förmedlar känslan av att
förstå något som våra fem sinnen
inte förmår uppfatta.
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Aktuella projekt

Ung Opera får stöd i Skåne
De stora operahusen
erbjuder sällan eller
aldrig verksamheter
som riktar sig till
barn och ungdomar. Därför är det
projekt som sedan
två år tillbaka pågår
inom Operaverkstaden
vid Malmö Opera och
Musikteater en föregångare
inom dagens musikliv.

Bastihon, Honungshjärta och Variété uppmärksammats. Under 2003 har Operaverkstaden framfört 187
föreställningar, varav flera skolföreställningar och gästspel i både Köpenhamn och Stockholm. Dessutom
har pedagogisk verksamhet bedrivits i form av operalektioner, introduktioner, workshops och seminarier.
Under 2004 kommer Operaverkstaden att fortsätta
gästspela i Köpenhamn och Stockholm och även i
Helsingfors. Bland annat är uppsättningar av Rossinis
”Den tjuvaktiga skatan” inplanerade. Dessutom
planeras samarbete med Malmö Kulturkompani och
en utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Operaverkstaden har hittills varit en stor publik och
konstnärlig framgång. Inte minst har uppsättningarna
av Ursonaten, Stadsmusikanterna, En natt i februari,

Sparbanksstiftelsen Skåne stödjer Operaverkstaden
med 13,5 miljoner kronor under tre år.

Stiftelsen bakom nya företag i Malmö
Stiftelsen Malmö NyföretagarCenter, MNC, har till
uppgift att med kostnadsfri rådgivning stödja och
utveckla nyföretagandet i Malmö kommun. Sedan
starten 1990 har MNC medverkat till ett mycket stort
antal företagsetableringar. Av de personer som vänder
sig till MNC med sina affärsidéer väljer omkring
hälften att starta egna företag. Konsultationerna med
MNC:s ämnesexperter har visat sig mycket värdefulla
både när det gäller att avråda och uppmuntra till eget
företagande. Tre år efter företagsetableringen har
endast en procent av de företag som fått rådgivning
via MNC försatts i konkurs.

särskild verksamhet för att stödja nyföretagandet bland
grupper som i vuxen ålder invandrat till Sverige.
Individuell rådgivning för denna grupp har visat sig
särskilt angelägen och historiskt har flera större företag
etablerats i Malmö av invandrade entreprenörer.
För att möjliggöra utökad
individuell rådgivning,
särskilt riktad till
personer som i
vuxen ålder
invandrat till
Sverige, har
Sparbanksstiftelsen Skåne
beviljat MNC
100 000 kronor.

I MNC:s kvalificerade nätverk ingår advokater, banktjänstemän, revisorer, försäkringsrådgivare och erfarna
företagare som delar med sig av sitt kunnande och sina
erfarenheter. Under senare år har MNC bedrivit en
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Aktuella projekt

Storsatsning på Flyinge ger hästsporten ett rejält lyft
Flyinge Kungsgård är ett av världens äldsta stuterier
med en historia som går tillbaka till 1100-talet.
De kulturhistoriska värdena har stor betydelse för
Projekt Flyinge, som syftar till att utveckla och
stärka Flyinge som ett av Europas främsta kunskapscentrum för avel, uppfödning, sport för unghästar och
utbildning inom dessa områden. Satsningen görs för
att svensk hästsport ska kunna utvecklas i en allt
hårdare internationell konkurrens.

Satsningen på att
utveckla det veterinärvetenskapliga området
sker i samarbete med
SLU i Uppsala, som ska
bedriva tillämpad forskning vid Flyinge, exempelvis inom: Träningsfysiologi,
Biomekanik, Reproduktionsforskning, Neonatal immunologi,
Epidemiologi (infektioner, parasiter) samt utfodring,
genetik och kliniska prövningar. Detta kräver ett nytt
forskningslaboratorium med en rad investeringar, såsom
rullmatta, fullt utrustad longerhall och tillhörande
utrustning, digitalröntgen och forskningslaboratorium.

– Sammantaget handlar det om en investering på 70
miljoner kronor, berättar Olof Karlander, vd för
Nationella Stiftelsen för hästhållningens främjande.
Strategin bygger på koncentration av verksamheten
till Flyinge Kungsgård, samverkan med bland annat
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) kring forskning
och utveckling inom avels- och utbildningsområdet, utveckling av Flyinge som arena
för nationella och internationella
evenemang och möjligheter
till internationell samverkan, företrädesvis i
Europa.

Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar med 2 miljoner kronor
till inrättandet av ett nytt veterinärmedicinskt
forskningslaboratorium inom Projekt
Flyinge.

Foto:
Marielle
Andersson Gueye
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Foto:
Krister Lindh

Aktuella projekt

Kanske på Svensktoppen 1328

Foto:
Martin
Magntorn/
Sydsvenskan
Bild

Ensemble Flatterie är
en nyskapande musikgrupp som spelar
renässans- och medeltidsmusik på tidstrogna
instrument. I föreställningen ”Kanske på
Svensktoppen 1328” tolkar
ensemblen renässans- och
medeltidsmelodier så att de låter
som om de vore nyskrivna schlagerkompositioner.
Dessutom vänder man på musikhistorien och spelar
nutida schlager på medeltidsvis.

När man tillåter sig att leka med musikhistorien och
gör country av medeltiden och ”Lyckliga gatan” till en
smältande barockklagovisa öppnar sig en ocean av
musikaliska möjligheter, säger ensemblens flöjtist och
sångerska Anna-Carin Fogelqvist.
”Kanske på Svensktoppen 1328” är en föreställning
som vänder sig till både barn och vuxna. Ensemble
Flatterie förenar musik, sång, dans och scenografi och
förmedlar konst, kreativitet, glädje och
kunskap i en scenföreställning som
kommer att nå en stor och mångfacetterad publik under 2004
och 2005.

Ensemble Flatterie består av fyra Malmömusiker som
träffades på Musikhögskolan i Malmö. Med sina
kritikerrosade föreställningar ”Ba-Rock”, ”Golden
Hits 1228–1767” och ”Robin & Marion” har de mött
en stor och entusiastisk publik.

Sparbanksstiftelsen Skåne
bidrar till föreställningen
”Kanske på Svensktoppen
1328” med 80 000 kronor.

– Vem som skrev vad eller när det skrevs spelar ingen
roll. Det viktiga är svänget och kärleken till musiken.

Foto: Martin Magntorn/
Sydsvenskan Bild

Bunkefloprojektet – stöd för friskare och aktivare barn

Foto: Leif Å
Andersson/
Sydsvenskan Bild

Bunkefloprojektet
startade 1999 som ett
nioårigt samverkansprojekt mellan forskning, skola och idrottsrörelse i syfte att stödja
en hälsosam livsstil för
barn och samtidigt vetenskapligt studera barnens
tillväxt.

Bunkefloprojektet har blivit en förebild och är i dag
ett av Sveriges mest uppmärksammade och mest
efterfrågade hälsoprojekt. Spridningseffekten till övriga
skolor i landet har varit enorm och även resulterat i att
regeringen lägger ett lagstadgat förslag om daglig
fysisk aktivitet i samtliga svenska skolor.
– Vi ser Bunkefloprojektet som ett utomordentligt
värdefullt inslag i utbildningen och utvecklingen av
unga människor. Det ökar ungdomarnas välbefinnande
och inlärningsförmåga och bidrar till att begränsa vårdkostnaderna i framtiden, säger Bertil Åkeson från
Sparbanksstiftelsen Skåne.

Projektet drivs av Bunkeflo IF tillsammans med Ängslättskolan och Sundsbroskolan i Bunkeflostrand.
Bunkeflo IF:s projektstöd från Allmänna arvsfonden
upphör detta året. Istället bidrar Sparbanksstiftelsen
Skåne till driften.

Sparbanksstiftelsen Skåne bidrar till Bunkefloprojektet
med 900 000 kronor.
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Beviljade anslag 2003
Nedan redovisas projekt för vilka Sparbanksstiftelsen Skåne beviljade anslag 2003

Forskning

Övr. projekt av särskild betydelse för det lokala samhället

Lunds Universitet, Functional Food
Science Centre för finansiering av ett
tvärvetenskapligt PhD-program
Lunds Universitet, Ekonomicentrum
för forskning rörande ”Rättens utveckling
i globaliseringen”
Kristianstad Högskola, Krinova Science
Park för 5 år till FoU-program
”Tillväxtdoktorander”
Flyinge AB för veterinärmedicinskt
laboratorium
Lunds Universitet GIS-Centrum
för laboratorium

Kultur
Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar
för finansiering av skulpturen ”Tycho’s Star” 150 000 kr
Sex kulturstipendier
300 000 kr
Skånes Författarsällskap
för kulturarrangemang
10 000 kr
Watts Productions för dokumentärfilmen
MD – en multikulturell dans
200 000 kr
Filmtopia Productions för projektet
”Pepparkakslandet”
100 000 kr
Folkets Bio Malmö för
mobil biografturné i Skåne
20 000 kr
Folkets Bio Malmö för filmtält
i Magistratsparken under Malmöfestivalen
70 000 kr
Filmcentrum Syd för Antirasistiska
Filmdagars metodutveckling i skolor
50 000 kr
Skånes Film & Videoklubb
för filmen ”Sista Tåget till Mölle”
15 000 kr
Norrvikens Trädgårdar
för utställning med konstobjekt
250 000 kr
Konstföreningen AURA för inköp av
videoprojektor och digitalkamera
20 000 kr
Taubekören i Skåne för
inköp av keybord och högtalare
25 000 kr
Båstad Kammarmusikförening
för uppstart av ”Mästarklasser”
300 000 kr
Båstads Kammarmusikförening för
musikfestival
40 000 kr
Malmö Brass Band för deltagande i tävling
30 000 kr
Skånska Operan för
uppsättning av ”Trollflöjten”
50 000 kr
Malmö Brandkårs Musikkår
för inköp av pukor
96 800 kr
Jazz i Malmö för projektet ”Jazzspektrum”
25 000 kr
Föreningen Revolution #9 för mindre
popmusikfestival i Bulltoftaparken
30 000 kr
Huaröds Kammarorkester för konserter
50 000 kr
Helsingborgs Nya Konserthus
för Sofiero Music Festival
400 000 kr
Musikhögskolan i Malmö
för nordisk pianotävling
40 000 kr
Monday Night Big Band
100 000 kr
Teatern.nu, Ronny Danielsson
200 000 kr
Teater Nostra för Sommarteater
”Yngsjömörderskans sista resa”
50 000 kr
TonTeatern för uppsättning
av musikalen Chicago
20 000 kr
Propellerteatern för uppsättning
av pjäsen ”Oberörbara”
20 000 kr
Teater 23 för projektet ”Söndagsscen”
40 000 kr
Västra Torups Hembygdsförening
50 000 kr
Rotarys läkarbank för arrangerande av
konsert för läkarbanken
30 000 kr
Clownronden för utveckling av verksamheten 50 000 kr
Konsthallen i Malmö
20 000 kr
Malmö Opera- och Musikteater
5 000 000 kr

1 365 000 kr

500 000 kr

3 250 000 kr
2 000 000 kr
401 353 kr
7 516 353 kr

Utveckling av näringsliv och samhälle
Sexton stipendier vardera à 25000 kr,
avseende examensarbeten vid Lunds
Universitet, Ekonomihögskolan i Lund,
Lunds Tekniska Högskola och
Malmö Högskola
400 000 kr
Föreningen Klassmorfar för
utbildningsverksamhet
50 000 kr
Drömmarnas Hus för projektet
”Natur-Likt-Vis”
200 000 kr
Föreningen Furuboda för kulturvecka
med Sound & Action
52 300 kr
Lunds Universitet, Rättssociologiska avd
för konferens om hållbar utveckling
35 000 kr
Malmö Stadsbibliotek för Resebibliotek
500 000 kr
Malmö Museer för förnyelse av
”Kunskapstivolit”
200 000 kr
Hästveda Hembygdsförening
10 000 kr
Dunkers Kulturhus för katalog till
samlingsutställning
200 000 kr
Helsingborgs stad för projektet Exin
100 000 kr
Skånes Djurpark för att anlägga
fjärilsträdgård med växtfröbank
90 000 kr
Idéforum NV Skåne för
integrationsprojektet ”Region Mångfald”
500 000 kr
Drivhuset i Malmö för inköp av datorprogram 378 000 kr
Skånes Hemslöjd för att
genomföra slöjdcirkus i Skåne
100 000 kr
Connect Skåne AB
400 000 kr
Föreningen Viking Foundation
för produktion av fundraisingfolder
50 000 kr
Lunds Universitet, Venture lab
för expandering av verksamheten
150 000 kr
Malmö Nyföretagarcentrum
för utökad nyföretagarrådgivning
100 000 kr
3 515 300 kr

8

Beviljade anslag 2003

Lokal Bank Höganäs
Lerbergets Segelsällskap
Byaföreningen Klappe med omnejd
Höganäs Musikkår
Höganäs Gymnastikförening
Höganäs Handbollsklubb
HIF Ankaret

Teaterfolket för uppsättning av ”Pelle Svanslös”15 000 kr
Kulturföreningen Kameleont för
kulturprojektet ”Orfeus Resa”
27 000 kr
Kullabygdens Symfoniorkester
15 000 kr
Limhamns Brassband för instrumentinköp
51 500 kr
Studio Bel Canto för priser i sångtävling
för unga operasångare
50 000 kr
Stiftelsen Wanås Utställningar
för samarbete vid konstrunda
30 000 kr
ABF Malmö för bokprojekt
50 000 kr
Trelleborgs Planterings- o Försköningsförening
för utsmyckning av gågatan i Trelleborg med
konstverket ”Nästan halvvägs”
300 000 kr
Kulturföreningen Flatteri för att
producera en medeltida schlagershow
80 000 kr
Studioteatern för uppsättning av
”Maria från Borstahusen”
10 000 kr
Teaterfolket för uppsättning av
”Rännstensungar”
15 000 kr
Mellby Scenkonst Himlabacken för
förstudie i projekt ”Himlabacken”
310 000 kr
Teater Lynx för uppsättning av
”Skelettkvinnan”
40 000 kr
Musikhögskolan i Malmö, Studentkåren
för ”SMASK”
30 000 kr
Dansstationen för nordiska gästspel
250 000 kr
Konst/Design för projekten ”Sydform”
och ”Ung Konst 2004”
75 000 kr
Teater Kapija för två teaterproduktioner
150 000 kr
Rörelsen – Koreografer i Skåne för att
producera sex dansprojekt
35 000 kr
Film i Skåne AB för filmprojekt i
Wallanderserien
3 000 000 kr
Föreningen XL Big Band för konsert
9 000 kr
12 394 300 kr

14 000 kr
6 000 kr
17 000 kr
10 000 kr
20 000 kr
10 000 kr
25 000 kr
10 000 kr
10 000 kr
6 500 kr
13 500 kr

Lokal Bank Landskrona
Bosnia Baskets flicksektion
Pilängsskolan, för utvecklingsstörda barn
Integrator i Landskrona kommun
Lions Club för Luciafirande

10 000 kr
15 000 kr
30 000 kr
20 000 kr

Lokal Bank Sydvästra Skåne
Styrelseutbildning och Styrelseklubb
Trelleborgs Sjöfartsmusei Vänner
Söderslätts Montessoriskola
Malmö Symfoniorkesters Vänförening
Sundsgymnasiet Vellinge för
”Projekt Kebnekaise”
Maria Lomholt,
projekt Sommarorten Falsterbo
Malmö FF Damsektionen
Lillhagens Ridklubb

Lokala banker

Lokal Bank Hässleholm
V. Torups Hembygdsförening
N. Sandby 4-H-avdelning
V Göinge Hembygdsförening

Lokal Bank Klippan
Billesholms GIF
Östra Ljungby Källnas socknars
Hembygdsförening
Klippans Pistolklubb
Ljungbyheds Scoutkår
Bjuvs IF
Bjuvsfestivalen
Åkerslätts Ryttarvänner
Åstorps Ryttarförening
Stidsvigs Idrottsförening
Blåslaget i Perstorp
Åstorps Brukshundsklubb
Canticum, Billesholms Kyrkokör

8 000 kr

Lokal Bank Osby
Premier till förtjänta elever i gymnasieskolan
i Osby
Internationell Dockteaterfestival
Stipendier till framstående ungdomar inom
sport eller kultur
Osbyortens Ryttarförening
Föreningen Loshults bevarande
Lönsboda GoIF för dam/flickfotboll
Lions för utbildning av lärare i ett projekt
mot narkotika i skolorna
Loshults Hembygdsförening

Idrott
Bunkeflo IF för friskvårdsprogrammet
”Bunkefloprojektet” under två år
900 000 kr
Idrottspris för bästa ledare och klubb
100 000 kr
MAI för integrationsprojekt med
13 skolor i Malmö
150 000 kr
Munka Ljungby IF för att representera
Sverige vid Gothia Cup
25 000 kr
Malmö Boxningsklubb för att utbilda
ungdomar på Rosengård
20 000 kr
Skånes Idrottsförbund för Skånsk Idrottsgala 250 000 kr
1 445 000 kr,

Lokal Bank Helsingborg
Samarbete med Helsingborgs Stadsteater

10 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
15 000 kr
30 000 kr
5 000 kr

Lokal Bank Ängelholm
Ängelholms kvartettsångare
Ängelholms Kulturförvaltning, Jazzfestival
Brottsofferjouren för utbildning
Summa lokala banker:

100 000 kr

50 000 kr
1 000 kr
25 000 kr

TOTALT:
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5 000 kr
15 000 kr
15 000 kr
8 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
12 000 kr
189 000 kr
25 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
15 000 kr
50 000 kr
44 000 kr
25 000 kr

25 000 kr
25 000 kr
10 000 kr
1 059 000 kr
25 929 953 kr

Förvaltningsberättelse

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.

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Skåne får härmed
lämna följande årsredovisning för verksamhetsåret
2003.

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.

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 2002 års utgång 7200 000
aktier i FöreningsSparbanken AB. Under år 2003 har
stiftelsen förvärvat ytterligare 100 000 aktier i banken.
Aktieinnehavet uppgick sålunda vid utgången av år
2003 till 7300 000 aktier utgörande 1,38 procent av
samtliga aktier i FöreningsSparbanken AB.
Stiftelsen erhöll våren 2003 utdelning på sina
aktier i FöreningsSparbanken AB om totalt
40150 tkr.

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Skåne äger tillsammans med tio andra sparbanksstiftelser
samtliga aktier i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB. Stiftelsen innehar
95046 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 2003 utgör 66 600 000 st, vilket
motsvarar 12,6 procent av samtliga aktier
i banken.
Stiftelsen mottog under året utdelning från
förvaltningsbolaget med 598:24 kronor per aktie
eller totalt 56 860 tkr. Stiftelsen har såsom villkorat
aktieägartillskott till förvaltningsbolaget överfört
398:24 kronor per aktie eller totalt 37 851 tkr.
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Förvaltningsberättelse

Anslag
Stiftelsen har enligt ändamålsparagrafen i stiftelseförordnandet möjlighet att lämna anslag för att främja
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur.

Högskolestipendier
Under år 2003 har utdelats åtta stipendier, vardera à
25000 kronor, varav fyra avsett examensarbeten på
Ekonomihögskolan i Lund, två avsett examensarbeten
på Medicinska fakulteten och två avsett examensarbeten vid Naturvetenskapliga fakulteten vid Lunds
Universitet.

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, främst avseende ekonomi och samhällskunskap, särskilt av betydelse
för invånare och näringsliv i verksamhetsområdet;

Styrelse
Stiftelsens styrelse har sedan föregående ordinarie
stämma bestått av följande ledamöter:
Allan Karlsson, Malmö, ordförande
Hans Laufeld, Helsingborg, vice ordförande
Christine Axelsson, Malmö
Anne-Marie Hansson, Trelleborg
Birgit Hansson, Malmö
Lars-Erik Larsson, Asmundtorp
Anders Paulsson, Vittsjö
Ann-Kristin Rahmberg, Perstorp
Johnny Örbäck, Malmö

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.

Verkställande tjänsteman i stiftelsen har varit Bertil
Åkeson med Thomas Boström som ersättare. Bertil
Åkeson lämnar sitt uppdrag som verkställande tjänsteman vid halvårsskiftet 2004. Till hans efterträdare har
styrelsen utsett Thomas Boström.

Under 2003 har anslag om totalt 25 930 tkr beslutats.
Under sin verksamhet har stiftelsen därmed lämnat
anslag om sammanlagt 149 076 tkr. Anslagen 2003
förtecknas på sidorna 8–9 i denna årsredovisning.

Stiftelsen har under 2003 haft nio protokollförda
styrelsesammanträden. Arvoden har under året utgått
till styrelsen med 282 tkr.

Sparbanksstiftelsen Skånes stipendieverksamhet
Kulturstipendier
Antalet kulturstipendier har under år 2003 uppgått till
fem om vardera 50 000 kronor och den 6 maj 2003
utdelades dessa på Konsthallen i Malmö till Karin
Bergqvist, teater; Baker Karim, film; Magdalena
Svensson, konst; Ninni Holmqvist, litteratur och Jacob
Karlzon, musik.

Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Aukt revisor Willard Möller
Direktör Rolf Angsmark
Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid
årets slut framgår av följande resultat- och balansräkningar.

Idrottsledarstipendium
Stiftelsens idrottsledarstipendium på 100 000 kronor,
varav 20 000 kronor tillfaller stipendiaten personligen
och 80 000 kronor vederbörande idrottsklubb, utdelades vid Skånsk Idrottsgala på Slagthuset i Malmö den
19 november 2003. Mottagare var Ferid Lukacevic,
Basketbollföreningen Bosna L-A i Landskrona.
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Resultaträkning

Belopp i tkr
Not

2003

2002

2
1
3

97 010
2 038
-6
-794
-1 752
-19

107 762
2 823
-4
-843
-1 557
-10

96 477

108 171

5 434
-25 799

-27 370

76 112

80 801

-24 581

-24 924

51 531

55 877

Förvaltning
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Räntekostnader
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader
Avskrivningar
Resultat av förvaltning
Bokslutsdispositioner
Återföring av periodiseringsfond
Avsättning till periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatter

4

Årets resultat
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Balansräkning

Belopp i tkr
Not

2003-12-31

2002-12-31

5

45

21

6
7

702 862
1 443
704 305

655 181
1 378
656 559

704 350

656 580

121

116

Kassa och bank

70 127

74 606

Summa omsättningstillgångar

70 248

74 722

774 598

731 302

468 675
140 557
609 232

468 611
114 316
582 927

107 648

87 283

18
24 587
119
87
32 907
57 718

115
24 981
118
110
35 768
61 092

774 598

731 302

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar
Summa finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna
intäkter

8

Summa tillgångar

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital

9

Obeskattade reserver

10

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder
Skatteskulder
Upplupna kostnader
Övriga kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda bidrag
Summa kortfristiga skulder

11

Summa eget kapital och skulder
Poster inom linjen
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Kassaflödesanalys

Belopp i tkr
2003

2002

96 477

108 171

19
-4
-24 976

10
59
-22 374

71 516

85 866

-1
-119

20
9

Kassaflöde från den löpande verksamheten

71 396

85 895

Investeringsverksamhet
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Aktieägartillskott

-43
-9 830
-37 851

-11 941
-49 519

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-47 724

-61 460

Finansieringsverksamheten
Utbetalda bidrag

-28 151

-18 448

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-28 151

-18 448

Årets kassaflöde

-4 479

5 987

Likvida medel vid årets början

74 606

68 619

Likvida medel vid årets slut

70 127

74 606

Den löpande verksamheten
Resultat av förvaltning
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:
Avskrivningar
Förändring upplupna ränteintäkter
Betalda skatter
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Ökning(+)/minskning(-) av skulder
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Tilläggsupplysningar

Belopp i tkr
Redovisnings- och värderingsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Not 5

03-12-31

Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Not 1

Not 2

2003

2002

30

14

31
61

22
33
69

Not 6

Personal

Medelantal anställda
Män
Kvinnor
Löner, andra ersättningar
och sociala kostnader
Styrelse, beredningsutskott
och valberedning
Huvudmän
Övriga anställda
Summa
Sociala kostnader
(varav pensionskostnader)
Not 3

Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerat
anskaffningsvärde
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade
avskrivningar
Utgående planenligt restvärde

Upplysning om revisors arvode

Arvode och kostnadsersättning
SET Revisionsbyrå AB,
revisionsuppdrag
SET Revisionsbyrå AB,
övriga uppdrag
Övriga revisorer, revisionsuppdrag
Summa

2003

2002

2
0

2
0

297
28
288
613
181
(-)

300
28
302
630
188
(-)

Börsnoterade
aktier
FöreningsSparbanken AB
Onoterade aktier

Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB

51
-

94
-30
-19

51
-20
-10

-49
45

-30
21

03-12-31

02-12-31

655 181

593 720

9 830

11 942

37 851
702 862

49 519
655 181

Antal
aktier

Bokf.värde

Börsvärde
03-12-31

7 300 000

312 763

1 032 950

Antal
aktier

Bokf.värde

Beräknat
värde
03-12-31

95 046 390 099

1 456 865

20 procent
Stiftelsens aktieinnehav i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB har under 2003 varit oförändrat
95 046 aktier (19 procent) av bolagets totala antal om
500 000. Genom ny lagstiftning som införts den 1 juli
2003 kommer realisationsvinster och utdelning på
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB:s aktieinnehav
i FöreningsSparbanken i framtiden att vara skattefri så
länge röstetalet överstiger 10 procent. Med anledning
av detta har avdrag inte gjorts för uppskjuten skatt i
ovan angivet beräknat värde.

Skatter

Inkomstskatt
Förmögenhetsskatt
Summa

51
43

Posten avser börsnoterade aktier i FöreningsSparbanken AB samt onoterade aktier i
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB.

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den
förväntade livslängden. Följande avskrivningsprocent
tillämpas:

Not 4

02-12-31

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Ingående anskaffningsvärde
Förvärv aktier FöreningsSparbanken AB
Aktieägartillskott Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Utgående anskaffningsvärde

Avskrivningar

Inventarier

Inventarier

2003

2002

-21 672
-2 909
-24 581

-22 992
-1 932
-24 924
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Tilläggsupplysningar

Belopp i tkr
Not 7 Andra långfristiga fordringar

Not 10 Obeskattade reserver

03-12-31
Ingående värde
Uppskrivning
Utgående värde

02-12-31

1 378
65
1 443

Periodiseringsfond
vid 1998 års taxering
Periodiseringsfond
vid 1999 års taxering
Periodiseringsfond
vid 2000 års taxering
Periodiseringsfond
vid 2001 års taxering
Periodiseringsfond
vid 2002 års taxering
Periodiseringsfond
vid 2003 års taxering
Periodiseringsfond vid
2004 års taxering
Summa

1 313
65
1 378

Värderingen av reversfordran Sparbanksstiftelsen
Första (nom 2538 tkr), som förfaller år 2020 och
löper med en årlig ränta av 2,5 procent, har skett till
nuvärdet av framtida betalningar diskonterade till
9 procent ränta.
Not 8

Förutbet. kostnader och upplupna intäkter

Förutbetald hyra
Upplupna ränteintäkter
Summa
Not 9

03-12-31
9
112
121

02-12-31
9
107
116

Belopp vid
årets ingång
468 611
Uppskrivning
revers Sparbanksstiftelsen Första
64
Årets resultat
Årets beslutade
bidrag
Återföring bidrag år
2001–2002
Belopp vid
årets utgång
468 675

Fritt
eget kapital

Summa

114 316

582 927

51 531

64
51 531

-25 930

-25 930

640

640

140 557

609 232

02-12-31

-

5 434

7 257

7 257

6 457

6 457

17 424

17 424

23 341

23 341

27 370

27 370

25 799
107 648

87 283

03-12-31
51
68
119

02-12-31
63
55
118

Not 11 Upplupna kostnader

Eget kapital
Bundet
eget kapital

03-12-31

Sociala avgifter
Övriga poster
Summa

Malmö den 8 mars 2004
Allan Karlsson
ordförande
Hans Laufeld
vice ordförande
Lars-Erik Larsson

Christine Axelsson

Anne-Marie Hansson

Birgit Hansson

Anders Paulsson

Ann-Kristin Rahmberg

Johnny Örbäck

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag.
Malmö den 29 mars 2004
Rolf Angsmark

Willard Möller
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till styrelsen
i Sparbanksstiftelsen Skåne
Org nr: 846004-7585

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Skåne för år 2003. 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 styrelsen för att kunna bedöma
om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för entledigande föreligger eller
om ledamoten 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 årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Malmö den 29 mars 2004
Rolf Angsmark

Willard Möller
Auktoriserad revisor
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Internet

Många besöker stiftelsen på nätet

Kännedomen om Sparbanksstiftelsen Skåne ökar
kontinuerligt. Detta framgår inte minst av
besöksfrekvensen på
stiftelsens hemsida.
Fler och fler besökare
hämtar information,
laddar hem ansökningsblanketter och får via
webben kunskap om
vilken typ av projekt som
stiftelsen premierar.
På stiftelsens hemsida
presenterar Sparbanksstiftelsen Skåne sin
verksamhet och sin
organisation. Stort
utrymme ges åt att i reportageform
redovisa ett antal av de projekt som
beviljats anslag. Reportagen ger viktig
marknadsföring åt stiftelsen, men även
åt de projekt som stiftelsen stödjer.
Avsikten är att uppdatera reportagen i sådan
omfattning att de motverkar att hemsidan
uppfattas som statisk. På hemsidan finns även kalendarium med information om ansökningstider, sammanträden och presentationer av styrelsen, huvudmän och
kontaktpersoner. Dessutom finns alltid en fullödig
och uppdaterad ekonomisk information tillgänglig.
Gör gärna ett besök på
www.sparbanksstiftelsenskane.se
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Styrelse och huvudmän

Styrelse

Allan Karlsson

Hans Laufeld

Christine Axelsson

Anne-Marie Hansson

Ordförande Malmö

Vice ordförande
Helsingborg

Ledamot Malmö

Ledamot Trelleborg

Birgit Hansson

Lars-Erik Larsson

Anders Paulsson

Ledamot Malmö

Ledamot Asmundtorp

Ledamot Vittsjö

Ann-Kristin
Rahmberg

Johnny Örbäck
Ledamot Malmö

Ledamot Perstorp

Huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Skåne
Valda t o m stiftelsens ordinarie stämma 2006
av huvudmännen

Valda t o m stiftelsens ordinarie stämma 2004
av kommunfullmäktige i

Lena Adler-Larsson
Monica Ahlgren
Bengt Andersson
Nils-Arvid Andersson
Bertil Engdahl
Kent Ericson
Eva Glimhed
Anne-Marie Hansson
Per-Olof Holmqvist
Claes Håkanson
Åke Jönsson
John Larsson
Gösta Lindberg
Charlotte Lundgren
Leif Persson
Anders Roos
Bertil Sandell
Annika Skoglund
Kjell Wik
Karl-Axel Wilhelmsson

Bjuv
Burlöv
Helsingborg

Malmö
Malmö
Hässleholm
Vellinge
Glumslöv
Höganäs
Malmö
Trelleborg
Arlöv
Vallåkra
Landskrona
Vellinge
Perstorp
Malmö
Mörarp
Billesholm
Åstorp
Helsingborg
Hässleholm
Klippan

Hässleholm
Höganäs
Klippan
Landskrona
Malmö

Osby
Perstorp
Svedala
Trelleborg
Vellinge
Åstorp
Ängelholm
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Stefan Svalö
Kent Wollmér
Carl-Johan Carlborg
Eva Ingers
Jan-Olof Samuelsson
Arne Elowson
Ulf Molin
Eva Nemeti
Berith Persson
Kent Andersson
Gunn Hanéll
Magne Larsson
Per-Olof Olofsson
Erland Nilsson
Lars-Göran Thulin
Kerstin Hardenstedt
Vakant
Klas Kristensson
Monica Lundgren
Bo Olsdal

Bjuv
Åkarp
Helsingborg
Helsingborg
Helsingborg
V Torup
Jonstorp
Klippan
Landskrona
Malmö
Malmö
Malmö
Malmö
Osby
Perstorp
Svedala
Vellinge
Åstorp
Vejbystrand

Kontakt

Bertil Åkeson
Verkställande tjänsteman
t o m 30 juni 2004

Thomas Boström
Verkställande tjänsteman

Karin Heskebeck
Sekreterare

205 60 Malmö
Besöksadress: Adelgatan 9

Sparbanksstiftelsen
Skåne

Tel: 040-24 28 01, 040-24 28 04
Fax: 040-23 57 20
www.sparbanksstiftelsenskane.se

