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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 Stiftelsens helt övergripande uppdrag.
Genom styrelsens starka engagemang, tillsammans med Förtroenderådets ledamöter
och Swedbanks personal, kan vi se tillbaka på 2016 och vara både stolta och nöjda!
Vårt samhällsengagemang under devisen ”Tillsammans ger vi tillbaka” har lämnat
tydliga avtryck. Tillsammans har vi öppnat för möjligheter för föreningslivet, kulturarbetare och den ideella sektorn att kunna åstadkomma det näst intill omöjliga!
Ett initiativ av Stiftelsens styrelse, för ett brett samhällsengagemang, resulterade i ett
projekt för våra nya internationella Skåningar. Att ge de yngsta nyanlända en positiv
start i ett nytt hemland är ett ansvar helt i linje med Stiftelsens uppdrag. ”Clowns in
Transit” har kommit för att stanna!
Stiftelsens arbete i styrelsen och i de lokala grupperna utvecklas fortlöpande. Den lokala förankringen genom Förtroenderådet och bankkontoren ger viktiga signaler i styrelsens arbete för att uppfylla Stiftelsens uppdrag. Vi vet att föreningslivet, i alla dess
former, har stor betydelse för en positiv samhällsutveckling. Styrelsens ambition är att
fortsatt ge förutsättningar för föreningslivet att kunna verka och utvecklas.
Stiftelsens anslag och stipendier främjar sparsamheten i Sverige. Den optimala formen
av sparsamhet måste vara att satsa just på framtiden!
Styrelsens mål är att vidmakthålla denna sin goda verksamhet. Finanskriser, negativa
räntor, omvärldskris, en marknad vi inte kan spå hur den reagerar! Detta och Stiftelsens ägarroll i Swedbank är ingredienser i den verklighet som Stiftelsens styrelse har
arbetat med vid framtagande av strategier för att uppnå stiftelsens verksamhetsmål och
förvaltning.
Det är därför jag med tillförsikt konstaterar att de ständigt återkommande fördjupade
diskussioner i styrelsen kring strategier har utgjort bra underlag för beslut för att
trygga ett fortsatt arbete. En engagerad styrelse och verkställande direktör med bra
nätverk, kreativa idéer, humor och kompetens, det har varit framgångsfaktorn även för
verksamhetsåret 2016.
Birgit Hansson
Ordförande
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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 påverka det vi äger. Vår ägargruppering, Sparbanksstiftelserna äger idag cirka 4 procent i Swedbank.
Vi bildades för att genom ägande i bank i sparbankssektorn driva frågor gällande sparande.
Detta är vad vi ska göra och det vill vi i första hand genomföra genom det vi äger, nämligen
Swedbank.
Vi samarbetar i ägarfrågor med Folksam och Sparbankerna, 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.
Att Swedbank är och uppfattas som en bank för alla, ligger i linje med sparbanksidén. Alla
privatpersoner, föreningar, organisationer och företag är välkomna. Detta är vi ägare stolta
över. 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.
Exempel på satsningar där vi samverkar med Swedbank är bland annat:
- Ung ekonomi, Under 2016 har Swedbank och Sparbankerna träffat 50 000 skolungdomar i högstadie-/gymnasieklasser genom att utbilda/informera om privatekonomi.
Detta är vårt hittills mest prioriterade samverkansprojekt.
- Vi stödjer satsningen ”Ung Företagsamhet” i samtliga av UF:s regioner i landet.
- Vi stödjer lokala Näringslivsdagar samt övriga lokala aktiviteter med syfte att skapa
tillväxt.
Vi, Sparbanksstiftelserna, vill göra mer.
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 blir tydligare som ägare och berättar om våra satsningar så
medverkar detta till en ökad lojalitet hos kunderna. Sparbanksstiftelserna har ambitionen att
bidra, men banken själv ska och kan göra mer. Här är vi som ägare tydliga kravställare.
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 3,97% av aktierna. De elva ursprungsstiftelserna bildades 1991 och har mellan åren 1995 – 2016 drivit projekt och lämnat anslag på 2,2
miljarder. Efter finanskrisen tar stiftelserna ett större ägaransvar genom ytterligare aktieköp och egen konsolidering.

Sida 3 av 20

Sida 3 av 20

Sparbanksstiftelsen
Skåne
Sparbanksstiftelsen Skåne
Org.nr.
846004-7585
Org. 846004-7585

VERKSAMHETSÅRET
2016 har varit ett mycket positivt år för Stiftelsen. Styrelsens arbete med Stiftelsens ekonomiska förvaltning, inom ägarfrågor och i anslagsgivning har präglats av ett mycket stor engagemang. Stiftelsens förtroenderådsledamöter har varit mycket viktiga ambassadörer för verksamheten ute i lokalsamhället och bidragit med stor kunskap om lokala förutsättningar i stiftelsearbetet. Detta i kombination med ett mycket gott samarbete med Swedbank, både lokalt,
regionalt och nationellt har bidragit till att ytterligare etablera vår gemensamma devis ”Tillsammans ger vi tillbaka”.
Verksamheter som tagit emot anslag har genomfört angelägna projekt, stipendiater inom kultur, idrott och högskola har genom erhållna stipendier fått stöd för sitt arbete och därmed blivit goda ambassadörer för Stiftelsen.
Under året har Stiftelsen varit aktivt involverad i projekt inom ekonomi och arbetsmarknad,
samt även inom kultur och mångfald. Stiftelsen har haft en fortsatt hög ambitionsnivå avseende att ge tillbaka till samhället med en anslagsutdelning motsvarande cirka 30 % av Stiftelsens aktieutdelningar från Swedbank och Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Konsolideringsnivån på 40 % av bruttoutdelningen har legat fast för att säkerställa den långsiktiga ekonomiska förvaltningen, liksom arvodesnivåer som är skäliga, men inte i det högre spannet
jämfört med andra Sparbanksstiftelser.
Stiftelserna som gemensamt äger Förvaltningsbolaget har haft 4 styrelsemöten under året. De
elva ägarstiftelserna driver Förvaltningsbolaget vidare, enligt de intentioner och krav som
ställdes av Sparbanksstiftelsen Skåne. Förvaltningsbolaget äger idag drygt tre miljoner aktier i
Swedbank. Intentionen att avveckla Förvaltningsbolaget år 2020 ligger fast och arbetet med
detta fortskrider med ambitionen att finna en annan form för fortsatt gemensam samverkan i
ägarfrågor, en för alla stiftelserna prioriterad angelägenhet.
Stiftelserna som gemensamt äger Förvaltningsbolaget har fortsatt 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
där Marita Ljung ansvarar.
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Verkställande tjänsteman har under året blivit ansvarig för samordningen av Stiftelseforum
och har även varit fortsatt engagerad arbetsgruppen för stiftelsernas gemensamma deltagande
i Almedalen tillsammans med Swedbank, Sparbankerna och Robur. I Almedalen fokuserade
stiftelserna på budskapet Ung Ekonomi och Entreprenörskap. Även Forza från Helsingborg,
en organisation som under många år drivit projekt med finansiering från stiftelsen deltog i
entreprenörskapspanelen. Ung Ekonomiseminariet dokumenterades även för att sedan kunna
användas i andra sammanhang.

Graphic recording av LouiseWester.

Stiftelsens ekonomi har under året helt hanterats av verkställande tjänsteman i samverkan med
Mazars SET. Arbetet med hemsida och närvaro i sociala medier har fortsatt liksom arbetet
med att nå ut i lokal och regional media vid utdelningar och i samverkan med anslagsmottagare och Swedbank. Stiftelsens ansökningsportal är nu väletablerad och ansökningsförfarandet har underlättats för de sökande. Stiftelsen har fått en både effektivare och säkrare hantering av ansökningar. Ur styrelsens och de lokala beredningsgruppernas perspektiv har information och underlag för anslagsarbetet förbättrats avsevärt och därmed också Stiftelsens rutiner
för att säkerställa god kvalitet i anslagsarbetet.
Stiftelsens utskott i Val- och Arvodesfrågor har under året fortsatt sitt goda arbete för att säkerställa hög kvalitet på tillsättning av styrelse och förtroenderådsledamöter.
Styrelsen har arbetat aktivt med ägarfrågor och har under 2016 haft två ledamöter som även
verkar i lokal bankstyrelse samt att ordförande och verkställande tjänsteman medverkat i
ägarmöten tillsammans med övriga tio Sparbanksstiftelser med ägande i Swedbank. Under
året återfanns också ett antal av Stiftelsens förtroenderådsledamöter i olika lokala banksammanhang som ledamöter i Swedbanks lokala marknadsråd eller liknande grupperingar.
Under 2016 har samarbetet med Swedbank regionalt och lokat varit mycket bra. Dialog, närhet och gemensamma mål för samhällsengagemanget har fortsatt prägla samarbetet. Anslagsutdelningar tillsammans med Swedbank på lokala kontor, i samhällsnära sammanhang såsom
julskyltningsevenemang, på kundträffar, ute hos olika föreningar och för Malmö/Burlövs del
som ett stort evenemang under våren i samband med en MFF fotbollsmatch. Buskapet ”Tillsammans ger vi tillbaka” har använts och förankrats ytterligare. Anslagsmottagare har också
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under året arbetat positivt med att förmedla Stiftelsen och Swedbank som möjliggörare av
projekt som beviljats finansiering. Detta har uppmärksammats i lokal press, något som är positivt för Stiftelsen och Swedbank men framförallt ger de ideellt engagerade krafterna ett välförtjänt erkännande.
Samarbetet med övriga Sparbanksstiftelser i Skåne har under året fortsatt i god anda. Det har
skett gemensamma träffar mellan Sparbanksstiftelserna i Skåne. Under 2016 har särskilt två
samarbetsprojekt av regional karaktär utvecklats, Skånes Idrottsledarstipendier och Sommarlovsentreprenörskap samt en fortsättning av samarbetet med Sparbanksstiftelsen Gripen avseende På Väg.
Även nationellt har Stiftelsen varit representerade på träffar, både med de Swedbankanknutna
stiftelserna men också vid en stor konferens i Eskilstuna där samtliga Sparbanksstiftelser i
Sverige deltog, både från Sparbankssfären och Swedbankägare.
Sparbanksstiftelsen Skåne har representerats i styrelserna för Sparbanksstiftelsen Skånes
Riskkapitalstiftelse och i Sparbanksstiftelsernas Barn- och Ungdomsstiftelse under året genom Birgit Hansson.

ANSLAGSVERKSAMHET
Anslagsverksamheten har under 2016 delat ut medel till olika projekt inom både lokal pott
och regionalt initiativ. Därtill har även stipendier till idrottsutövare, kulturarbetare och högskolestudenter delats ut liksom att Stiftelsen medverkat i lokala näringslivsprojekt tillsammans med Swedbank i Malmö, Trelleborg, Helsingborg och Landskrona. Stiftelsens engagemang har uppgått till drygt 6,1 Mkr under 2016.
Ung Ekonomi projektet På Väg
Stiftelsen har fortsatt satsat på projektet På Väg. Över 6.500 elever har deltagit i På Väg-dagar
under 2016. Satsningen är av regional karaktär och är ett utbildningsprojekt som skett i samverkan med Sparbanksstiftelsen Gripen, Swedbank, Ung Företagsamhet, Drömmarnas Hus
och som projektleds av Transfer Syd. Projektet innebär kostnadsfria heldagar för grundskolornas årskurs 8 och innehåller pass inom privatekonomi, entreprenörskap, presentationsteknik och näringslivs-föreläsningar från lokala företag med teknikinriktning ingår. Projektet har
under 2016 besökt skolor i stiftelsens verksamhetsområde samt i Sparbanksstiftelsen Gripens
område. Projektet har utvidgats till 50 dagar under läsåret 2016/2017 vilka alla snabbt bokats
upp av skolor. Intresset är fortsatt väldigt stort och i utvärderingarna kan utläsas att över 90 %
av deltagande skolors elever och personal har varit mycket positiva. Trenden har varit att man
från skolornas sida önskar boka in På Väg som ett stående inslag i läsårsplaneringen. Eleverna
som deltagit har lovordat föreläsningarna. Projektet har rönt uppmärksamhet både hos andra
Sparbanksstiftelser samt hos Swedbank nationellt. Det har visat sig att mycket pekar på ökad
efterfrågan av denna typ av utbildning till en yngre målgrupp.
Utöver denna satsning har Stiftelsen tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn också erbjudit
lärarseminarium inom privatekonomi för skolpersonal i hela verksamhetsområdet.
Stipendier
Stiftelsens satsning på högskolestipendier ger fortsatt mycket goda resultat. Lunds Universitet
inkluderat Campus Helsingborg och de konstnärliga instutitionerna Teater-, Konst och
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Musikhögskolan och Malmö Högskola har under 2016 delat ut 14 stipendier om 25.000 kr
vardera till examensarbeten på kandidat- och masternivå.
Ekonomihögskolan i Lund har tillsammans med Stiftelsen valt att rikta stipendierna till de
elever som läser Honours Track, en satsning utöver ordinarie program. Detta har varit en
mycket lyckad satsning som även lett till gott samarbete mellan studenterna och Swedbank.

Stiftelsens trettio Idrottsledarstipendier, totalt 300.000 kr, som utdelats tillsammans med Skåneidrotten och Sparbanksstiftelserna Färs och Frosta, Gripen, Finn och 1826 har gått till trettio ideella ledare i elva kommuner inom Stiftelsens verksamhetsområde. Utöver de enskilda
stipendierna har ett föreningsstipendium till Årets Förnyare återinstiftats och 2016 tilldelades
Limhamn Bunkeflo IF/LB07 föreningsstipendiet för sin verksamhet ”Nattfotboll”. Skånes
Idrottsledarstipendier och Idrottsledargala är ett samarrangemang där totalt 200 stipendier
delas ut till idrottsrörelsen i Skåne. Ett betydande bevis på att idrottsrörelsen prioriteras av
Sparbanksstiftelserna i Skåne. 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.
Stiftelsens sex Kulturstipendier på 50.000 kr per stipendium har 2016 tilldelats:
Film
Caroline Ingvarsson
Musik
Rebecca och Iris Bergcrantz
Dans
Rachel Tess
Teater
Rasmus Mononen
Litteratur
Åsa Foster
Konst
Conny Blom och Nina Slejko Blom
Stiftelsens goda samarbete med de olika jurygrupperna och sakkunniga inom kultursektorn
har åter resulterat i ett urval av kulturstipendiater som alla visar stor potential för framtiden
inom sitt kulturområde. Tittar vi tillbaka har vi många tidigare stipendiater som nu har både
prisats nationellt och internationellt samt gjort strålande karriär inom sin konstform.
Projektanslag
Vid anslagsberedning av lokal pott har ett nära samarbete skett med Sparbanksstiftelsen Finn
för Malmö, Burlöv, Trelleborg, Landskrona, Svedala, Vellinge och Lomma. Dels för att göra
vissa gemensamma satsningar och dels för att stödja flera olika satsningar och därmed undvika dubbelfinansiering av ett fåtal.
Anslagsverksamhet har också bedrivits inom begreppet styrelsens initiativ utifrån ansökningar
inkomna till stiftelsens kansli med mer övergripande regionalt fokus, av stiftelsen initierade
projekt, näringslivssatsningar samt i samverkan med Swedbank på regional basis och i enlighet med stiftelsens verksamhetssyfte.
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Stiftelsen har under året tagit emot 525 anslagsansökningar på över 33 Mkr avseende lokal
pott. Av dessa beviljades 170 ansökningar där 68 idrottsprojekt, 53 kulturprojekt, 35 utbildningsprojekt och 13 näringslivsprojekt erhöll finansiering.

Fördelning sökt och beviljat 2016
ANSÖKT

BEVILJAT

12 855 443

8 980 873
7 472 393

3 339 750
1 937 400

1 452 165

659 000
NÄRINGSLIV

737 150

IDROTT

KULTUR

UTBILDNING

580 891

0

FORSKNING

I jämförelse med 2015 har anslagsverksamheten inte förändrats nämnvärt mellan kategorierna. Det har varit fortsatt högt söktryck för ansökningar inom kategorierna idrott och kultur,
både till antal ansökningar och beviljade medel. Utbildningsprojekt har ökat, mestadels genom satsningen på projektet På Väg. Projekt inom Näringsliv är komplicerade att bevilja då
anslag inte får gynna enskild näringsidkare och projekt inom Forskning kräver många gånger
fleråriga anslag, något som Stiftelsen i dagsläget inte beviljat.

2016

FORSKNING
2%

UTBILDNING
22%

NÄRINGSLIV
10%

IDROTT
27%

KULTUR
39%
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2015

FORSKNING
1%
UTBILDNING
24%

NÄRINGSLIV
12%

IDROTT
31%

KULTUR
32%

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

GODA EXEMPEL
Clowns in Transit
Stiftelsen fann att 2016 var behovet stort av att kunna finansiera verksamheter som
riktade sig till barn, unga och vuxna som kommit till Sverige nyligen. Samtidigt kunde
stiftelsen inte finansiera projekt med enbart hjälpverksamhet utan behövde en bärare
av projektet inom någon av kategorierna kultur, idrott, utbildning, forskning eller näringsliv. Baserat på detta initierade Stiftelsen ett samarbete med de sk Sjukhusclownerna/Clownronden. Detta mynnade ut i projektet ”Clowns in Transit” där clowner
besöker flyktingboenden i Skåne där det bor många familjer med unga barn. Clownerna talar alla barns språk och genom att glädja barnen skapas också ett mervärde för
föräldrar och de som driver dessa boenden. Projektet blev snabbt etablerat och uppmärksammat. Därmed kom också andra intressenter med i projektet väldigt snabbt
såsom Region Skåne, Rädda Barnen, Individuell Människohjälp med flera.
Ung Drive/Sommarlovsentreprenörskap
2016 blev året då Stiftelsen erbjöd finansiering för sommarlovsentreprenörskap i samtliga kommuner i verksamhetsområdet. Under 4-8 veckor under sommaren fick ett stort
antal ungdomar handledning och utbildning för att sedan skapa och driva sitt eget
sommarjobb. Många tjänade både pengar och fick ovärderliga erfarenheter inom det
entreprenöriella området. Projektet drevs av kommuner själva eller i samarbete med
Forza/Ung Drive. Av Stiftelsens 11 kommuner erbjöd 9 kommuner detta till sina ungdomar.
Nattfotboll
Vid Skånes Idrottsledargala 2016 som arrangeras av Sparbanksstiftelserna Skåne, Finn, Färs
och Frosta, 1826 och Gripen tilldelades Limhamn Bunkeflo IF / LB07 Sparbanksstiftelsen
Skånes föreningspris för Årets Förnyare. Projekt Nattfotboll har inneburit att ett stort antal
ungdomar i Malmös utsatta områden fått delta i organiserat fotbollsspel på fredags- och lördagskvällar.
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Kultur
Stiftelsen har arbetat med att stimulera till fler kulturansökningar i våra mindre kommuner
och samtidigt verkat för en jämn fördelning mellan våra kategorier där hänsyn även tagits till
Swedbanks satsningar mot idrott för att uppnå en bred och utjämnad anslagsfördelning. Detta
har resulterat i kulturprojekt i samtliga kommuner där vi beviljar anslag vilket är väldigt positivt.
Idrott
Under 2016 har idrottsföreningarna visat sitt stora engagemang genom att flitigt söka anslag
hos stiftelsen. Idrotten skapar lokalt samhällsengagemang och gör stor skillnad i alla stiftelsens kommuner genom ungdomssatsningar, ledarutveckling och många ambitiösa integrationsprojekt. Idrottsföreningarna har i många mindre kommuner varit avgörande för att skapa
meningsfull fritid för många ensamkommande ungdomar och genom föreningen hjälp dessa
unga att få nätverk i lokalsamhället. Det kräver mycket resurser i föreningslivet och stiftelsens
projektpengar gör stor skillnad.
Näringsliv
Tillsammans med Swedbank har Stiftelsen lämnat stöd till olika näringslivssatsningar, företrädesvis för projekt med nätverkande i fokus. Malmö Näringslivsdag och gala, Helsingborgs
Företagsgrupper, Landskronagalan, Företagarna i Perstorp och Trelleborgs Näringslivskväll
har alla tagit emot anslag där Stiftelsen tillsammans med Swedbank varit stor givare.

Sammantaget har anslagsverksamheten fortsatt berika föreningslivet i Skåne under 2016 och
Stiftelsen har varit möjliggörare för genomförandet av fina projekt med stort engagemang från
Skånes föreningsliv och från ideella krafter.
När vi blickar framåt ser vi med stor tillförsikt mot ett nytt verksamhetsår där fördelning av
anslag är prioriterat liksom långsiktig ekonomisk förvaltning av Stiftelsens kapital och arbetet
med att vara en aktiv och engagerad ägare till Swedbank.
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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 2016 års utgång innehade stiftelsen 1 923 220 aktier i Swedbank AB. Utdelning på
stiftelsens aktier i Swedbank AB har under 2016 erhållits med 20 199 KSEK.
Stiftelsen har också erhållit utdelning med 6 981 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 70 610 KSEK, vår andel av SFABs beskattade egna kapital motsvarar
70 402 KSEK och vår andel av justerat substansvärde på bokslutsdagen motsvarar
144 675 KSEK.
SFAB bedriver en mycket begränsad verksamhet som i allt väsentligt inskränker sig till att
förvalta de Swedbank aktier som bolaget äger. På bokslutsdagen 2016-12-31 ägde bolaget
3 014 835 aktier i Swedbank med ett marknadsvärde på 664 168 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 ägarfrågor samt
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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 2016 bestått av följande ledamöter:
Birgit Hansson, Malmö ordförande
Anne-Marie Hansson, Trelleborg
Bo Svensson, Ljungbyhed
Göran Melin, Helsingborg
Stefan Nilsson, Landskrona
Åke Jönsson, Landskrona
Stiftelsen har under 2016 haft nio protokollförda sammanträden.
Stiftelsen har under 2016 haft Sanne Mårtensson anställd som Verkställande Tjänsteman med
motsvarande av 96 % av en heltidstjänst. Från och med 2017-01-01 har Sanne Mårtenssons
tjänst utökats till 100% och tituleras VD.
Förtroenderåd
Stiftelsen har haft ett förtroenderåd med 22 ledamöter fördelade över kommunerna i verksamhetsområdet.
Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Auktoriserad revisor Pia Jeppsson och Auktoriserad revisor Rose-Marie Östberg.
Anslag
Stiftelsen har fördelat anslag enligt nedan:
Lokal pott
Högskolestipendier
Kulturstipendier
Idrottsledarstipendier
Styrelsens initiativ, profilevenemang
och Swedbanksamarbeten
TOTALT kr
Under året återtagna, redan beviljade anslag
TOTALT kr
Disposition av årets resultat
Balanserade fria medel
Årets resultat

4 354
425
300
310
738
6 127
-223
5 904
199 276
19 750
213 122

I ny räkning balanseras

213 122
213 122

Årets resultat och Stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande
resultat- och balansräkningar.
Sida 12 av 20

Sida 12 av 20

Sparbanksstiftelsen Skåne
Sparbanksstiftelsen
Skåne
Org.nr. 846004-7585
Org.nr. 846004-7585

RESULTATRÄKNING

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

27 179
76
-720
-2 330
-33
24 172

28 003
100
-890
-2 316
0
24 897

Resultat av förvaltningen

24 172

24 897

Resultat före skatt

24 172

24 897

-4 422

-4 515

19 750

20 382

KSEK

Not

Förvaltning
Utdelning på aktier
Ränteintäkter
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Räntekostnader

2
3

Skatt på årets resultat

4

Årets resultat
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BALANSRÄKNING

KSEK
TILLGÅNGAR

2016-12-31

2015-12-31

Not

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer

5

0
0

0
0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Andra långfristiga fordringar

6
7

266 418
1 269
267 687

257 467
1 269
258 736

267 687

258 736

60
115

79
222

175

301

Kassa och bank

20 252

14 570

Summa omsättningstillgångar

20 427

14 871

288 114

273 607

Summa anläggningstillgångar

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING

2016-12-31

2015-12-31

70 610
70 610

70 611
70 611

193 372
19 750
283 732

178 894
20 382
269 887

1 428
2 582
161
211
4 382

905
2 471
144
200
3 720

288 114

273 607

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

KSEK
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Not

Eget kapital

9

Bundet eget kapital
Bundet eget kapital

Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

Kortfristiga skulder

Aktuell skatteskuld
Beviljade ej utbetalda bidrag
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

10

POSTER INOM LINJEN
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KASSAFLÖDESANALYS

2016-01-01
2016-12-31

2015-01-01
2015-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat av förvaltningen
Betald inkomstskatt

24 172
-3 899

24 897
-8 834

Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapital

20 273

16 063

126
139

-58
-65

20 538

15 940

0
-8 952

0
-11 030

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-8 952

-11 030

Utbetalda och återbetalda bidrag

-5 904

-5 582

Förändring av likvida medel
Likvida medel vid årets början

5 682
14 570

-672
15 242

Likvida medel vid årets slut

20 252

14 570

KSEK

Not

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar
Minskning(-)/ökning(+) av kortfristiga skulder

Kassaflöde från den löpande verksamheten
Investeringsverksamheten
Förvärv av inventarier, verktyg och installationer
Förvärv av långfristiga värdepapper
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.
Materiella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerad värdeminskning
och eventuella nedskrivningar. Tillgångarna skrivs av linjärt över tillgångarnas nyttjandeperiod.
Fordringar
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Beslutade ej betalda bidrag
Huvudprincipen är att beslutade ej utbetalda bidrag skuldförs och belastar eget kapital.
Finansiella risker
Kursrisk
Stiftelsens anläggningstillgångar består indirekt enbart av innehav i Swedbank. Stiftelsen är alltså som en följd av
sitt ändamål exponerad för kursändringar på aktier i Swedbank.
Intäktsredovisning
Ränta, royalty och utdelning
Ränta och utdelning redovisas som intäkt när det är sannolikt att företaget kommer att få de ekonomiska fördelar
som är förknippade med transaktionen och när inkomsten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Ränta redovisas
med tillämpning av den räntesats som ger en jämn avkastning för tillgången i fråga. Utdelning redovisas när
aktieägarens rätt att få utdelning bedöms som säker.
UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER
Not 2

Ersättning till revisorer
Mazars SET Revisionsbyrå AB
Revisionsuppdrag
Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag
Skatterådgivning
Övriga tjänster
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2016

2015

35
0
0
53

55
0
5
53

88

113
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TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet
olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag,
revisionsverksamhet eller skatterådgivning.
Not 3

Personal

2016

2015

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

1,0
1,0

1,0
1,0

Löner, ersättningar mm
Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande
belopp:
Styrelsen:
Löner och ersättningar

674
674

701
701

859
253
1 112

850
234
1 084

516

498

Summa styrelse och övriga

2 302

2 283

Skatt på årets resultat

2016

2015

Aktuell skatt

4 422
4 422

4 515
4 515

2016-12-31

2015-12-31

24
0
24
-24
0
-24

35
-11
24
-35
11
-24

0

0

Övriga anställda och förtroende råd:
Löner och ersättningar
Pensionskostnader

Sociala kostnader

Not 4

Not 5

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Försäljningar/utrangeringar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperiod av 5 år för inventarier och 3 år för datorer.
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Not 6

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Värdepapper

2016-12-31

Nom. värde

Sparbankernas Förvaltnings
AB
Swedbank A

Antal

218 825
1 923 220

2015-12-31
Antal

70 610

218 825

70 610

195 808 1 870 720
266 418

186 857
257 467

På balansdagen uppgår marknadsvärdet på de noterade aktierna till 423 685 KSEK.
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

993 367
8 951
1 002 318
-735 900
-735 900

982 338
11 030
993 367
-735 900
-735 900

266 418

257 467

2016-12-31

2015-12-31

2 538

1 269
1 269

1 269
1 269

Ingående anskaffningsvärde
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående nedskrivningar
Utgående ackumulerade nedskrivningar

2 538
2 538
-1 269
-1 269

2 538
2 538
-1 269
-1 269

1 269

1 269

Utgående redovisat värde
Not 7

Andra långfristiga fordringar
Slag av fordringar

Reversfordran

Nom. värde

Utgående redovisat värde

Värderingen av reversfordran Sparbanksstiftelsen Första som förfaller år 2020 och löper med en årlig ränta av
1% har skett till 50% av nominellt värde som utgör beräknat marknadsvärde.
Not 8

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Upplupna ränteintäkter
Övriga poster
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115
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124
222
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Not
Not 99

Eget
Eget kapital
kapital

Belopp
Belopp vid
vid årets
årets ingång
ingång
Beslutade
bidrag
Beslutade bidrag
Återförda bidrag
bidrag
Återförda
Resultatdispostion
Resultatdispostion enligt
enligt
stämman:
stämman:
Återbetalda
Återbetalda bidrag
bidrag
Årets
Årets vinst
vinst
Belopp
Belopp vid
vid årets
årets utgång
utgång

Bundet
Bundet eget
eget
kapital
kapital

Fritt
Fritt eget
eget
kapital
kapital

00
70
70 611
611

00
19
750
19 750
213
213 122
122

2016-12-31
2016-12-31

2015-12-31
2015-12-31

107
107
34
34
70
70
211
211

84
84
27
27
89
89
200
200

70
70 611
611
00
00

Not
Upplupna kostnader
kostnader och
och förutbetalda
förutbetalda intäkter
intäkter
Not 10
10 Upplupna
Upplupna
Upplupna lönekostnader
lönekostnader
Upplupna
Upplupna sociala
sociala avgifter
avgifter
Övriga
poster
Övriga poster

Malmö 20172017Malmö

Birgit Hansson
Hansson
Birgit

Malin Eggertz
Eggertz Forsmark
Forsmark
Malin

Åke Jönsson
Jönsson
Åke

Bo Svensson
Svensson
Bo

Stefan Nilsson
Nilsson
Stefan

Sanne Mårtensson
Mårtensson
Sanne
VD
VD

Vår
Vår revisionsberättelse
revisionsberättelse har
har lämnats
lämnats den
den

Rose-Marie Östberg
Östberg
Rose-Marie
Auktoriserad
revisor
Auktoriserad revisor

Göran Melin
Melin
Göran

2017.
2017.

Pia Jeppsson
Jeppsson
Pia
Auktoriserad
revisor
Auktoriserad revisor
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20 av
av 20
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199
199 276
276
-6
127
-6 127
223
223

1

2

3

ANTECKNINGAR
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