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”Robot” av Emil Österholm, 2019 års konstnärsstipendiat
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Ett nytt bra och aktivt år
Stig Wiklund,
ordförande
Det har varit ett nytt
händelserikt år för
Sparbanksstiftelsen
Norrland. Vi har även i år
haft fokus på våra huvudmän som vi tycker är så
viktiga. Vi anordnade en
tvådagarskonferens med våra huvudmän i
Örnsköldsvik den 14–15 november. Det var andra
gången vi arrangerade en sådan konferens och
syftet är att ytterligare förbättra och utveckla
dialogen. Det kommer vi att fortsätta med. Vi tror på
en utökad kontakt med huvudmännen och vi vill ta
ytterligare steg i det arbetet.
För att förbättra informationen från
Sparbanksstiftelsen Norrland har vi ett nyhetsbrev som vi skickar ut en gång i månaden till våra
huvudmän, Swedbanks bankkontor och omvärlden.
Detta för att informera om vår verksamhet och
dessutom få till stånd en dialog med våra huvudmän. Ju mer information ju mer dialog.

Viktiga mötesplatser
Sparbanksstiftelsen Norrland har under flera år
varit med på Västerbotten på Grand Hôtel i
Stockholm, och så även i år. Här möts viktiga
opinionsbildare för Västerbotten.
Sparbanksstiftelsen Norrland är, tillsammans
med Swedbank, initiativtagare till Bünsow
Business Growth Forum – en ny mötesplats i
Västernorrland för företagare, innovatörer, entreprenörer, nyckelpersoner från näringsliv, offentlig
sektor och politiken. Det första arrangemanget
gick av stapeln den 24 oktober i Sundsvall och blev
en stor succé med mycket positivt, medialt
utrymme. Bünsow Business Growth Forum
kommer även att anordnas 2020 och intresset är
redan stort!
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Vi deltog också på Åre Business Forum den 27
till 29 mars. Det är en arena med många spännande möten i en fantastisk miljö på Copperhill
Mountain Lodge i Åre. Det är Nordens motsvarighet till World Economic Forum i Davos och här
möts de främsta entreprenörerna och de mest
aktuella bolagen med fokus på affärer, investeringar och nya kontakter. På plats finns ägare,
koncernledningar, viktiga nationella aktörer, de
bästa tillväxtbolagen i Norden samt några av våra
främsta politiker.

Vi ger tillbaka
Swedbank har genom oss en unik ägare, vilken
satsar vinst/aktieutdelning på viktiga projekt
i lokalsamhället. Tillsammans satsar vi på Ung
Företagsamhet och utbildning i privatekonomi
”Ung Ekonomi”. Vi stödjer fortfarande kulturen
genom konstnärsstipendium, unga talanger inom
skidor och unga personer som genom sitt ideella
arbete genomför projekt och aktiviteter till gagn
för andra människor.
Därutöver har vi återinfört lokala potter, där det
lokala bankkontoret inom ramen för sparbanksidén, kan stödja lokala och viktiga initiativ på den
egna orten.
Sist men inte minst har vi en dynamisk
Riskkapitalstiftelse som fokuserar på unga entreprenörer i tidiga skeden – allt för att skapa arbeten
inom vår region, Västerbotten och Västernorrland.

Laget är viktigare än jaget
Arbetet och klimatet i styrelsen har också 2019
varit mycket bra – alla är engagerade och drivande.
Därför vill jag åter rikta ett stort tack till vd och
styrelsemedlemmar för ett stimulerande arbetsår
och för att ni så positivt bidrar till att utveckla
verksamheten. Nu tar vi sats för ytterligare aktivt
arbete för att flytta fram positionerna. Det är
verkligen ett inspirerande arbete. Än en gång ett
stort tack till alla som bidragit till ett nytt bra år
för Sparbanksstiftelsen Norrland. Det är ett lagarbete där alla är viktiga! Laget är viktigare än jaget!

Vd har ordet
Maria Hedblom,
vd
2019 har liksom tidigare
varit ett spännande, innehållsrikt och omtumlande
år. Styrelsens beslut att
stiftelsen ska vara proaktiv och synas har också
genomsyrat 2019. När jag
reflekterar över allt som hänt under året ser jag att
vi verkligen har ett bra arbetssätt.

Att arbeta mot mål och värdegrund
Under 2019 har det säkert varit tuffare för många
att stå upp för det vi äger i samband med all information angående misstankarna om penningtvätt.
Under året har Swedbank fått helt ny ledning och
en förändrad organisation vilket lett till nya kontakter, arbetssätt och aktiviteter. Att ha en vision
med uppsatta mål har definitivt gjort arbetet både
lättare och roligare.

Lokalt – vad innebär det idag?
Lokal förankring, vad innebär det egentligen? Hur
kan vi som stiftelse arbeta med vårt uppdrag att
värna om och utveckla sparbanksidén? Ett konkret
sätt blev årsstämmans beslut att utöka antalet
huvudmän för att öka närvaron där det inte längre
finns kontor, men också påbörja en föryngring
bland såväl styrelse som huvudmän. Valberedningen i Sparbanksstiftelsen har arbetat hårt och
målinriktat under 2019 och kommer att fortsätta
intensifiera sitt arbete under kommande år.
Ibland är nationellt en säkerhet för det lokala.
Under flera år har ett flertal av oss ”grundarstiftelser” satsat medel för arbetet med Ung Ekonomi.
Det har medfört att inte hela Sverige varit del av
det mycket lyckade konceptet, men under 2019
beslutade Swedbank och vi ”grundarstiftelser” att
göra en gemensam nationell satsning med lokala

projektledare, varav vi inom Rörelseområde Norr
får två projektledare. Här passar jag på att skicka
ett särskilt tack till Therese Wiklund, vår nuvarande projektledare för Ung Ekonomi. Hon har gjort
en utomordentlig insats och kommer att finnas
med oss även i det nya nationella projektet. Där
kommer Ung Ekonomi, Digital Ekonomi och ett närmare samarbete med Ung Företagsamhet att ingå.
Under 2019 har vi också gemensamt med
Swedbank påbörjat förberedelserna för det kommande 200-årsjubileet av sparbanksidén, vilket jag
med glädje ser fram emot.

Engagemang
Att arbeta med en verksamhet som bygger på en
stark värdegrund är en förmån. Den respons vi får
på vårt nyhetsbrev kan jag inte nog glädjas över
och det är också inspirerande att skriva dem. Det
är härligt att både se och känna styrelsens och
huvudmännens engagemang tillika Swedbanks
medarbetares intresse och vilja att jobba med
sparbanksidén som värdegrund! Ni har alla under
året kämpat med att visa att Swedbank är en bank
för många och att den vilar på en värdegrund som
är något att vara stolt över.

Tack
Så tack till er alla: ordförande, styrelseledamöter
och huvudmän, som så fantastiskt bidrar till
att synliggöra stiftelsen, dess aktiviteter och
som stöttar mig som vd. Men också tack till alla
medarbetare på Swedbank som ställer upp och
engagerar sig. Utan er skulle vi inte ha klarat allt vi
gjort under året. Tillsammans visar vi att samhällsengagemang gör skillnad och att den bank vi äger
gör stor samhällsnytta.
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Vi stöttar talangerna
och eldsjälarna
Ung kultur, ung idrott, ungt entreprenörskap och yngres engagemang i Västerbotten och
Västernorrland ligger Sparbanksstiftelsen Norrland varmt om hjärtat. Det är också områden som
vi värnar om och prioriterar i vår stödverksamhet. Tillsammans med våra samarbetspartners
letar vi upp och stöttar projekt, innovationer och duktiga unga människor som på olika sätt
bidrar till att göra regionen bättre. Och det kommer vi att fortsätta med!
Stiftelsen står för fiolerna

60 000 kronor till unga idella krafter

Världen vore betydligt blekare om vi inte hade
musik, och vi vill värna om att även Västerbottens
och Västernorrlands musikliv fortsätter att utvecklas. Sedan 2005 har vi därför drivit ett projekt där
Norrlandsoperan i Umeå och Kammarorkestern i
Sundsvall får låna vardera två kvalitetsfioler från
stiftelsen. Det ena har en dokumenterad historia
sedan hundratals år och står för miljonvärden. Det
andra lånas ut till en ung musiker som får spela ett
kvalitetsinstrument under studietiden.

Årets mottagare av Sparbanksstiftelsen Norrlands
stipendium Unga ideella krafter visar på stort
engagemang i samhällsfrågor. Totalt fyra stipendiater utses som får vardera 15 000 kronor.
I Västerbotten prisades Sara Stenman, initiativtagare till Unity Talang som är Norrlands första
regionala musiktävling för unga, samt gruppen
Omid som engagerar sig ideellt i olika aktiviteter
på Hjältarnas Hus i Umeå – ett tillfälligt hem för de
barnfamiljer där ett barn har drabbats av långvarig
sjukdom.
I Västernorrland gick stipendiet till Sonja
Bakelova och Gabriel Landin. Sonja startade på
eget initiativ dansgruppen SLEAK som på mindre
än ett år blev svenska mästare i k-pop-dans, och
Gabriel har, trots sina unga ålder, länge arbetat
aktivt i Indals hembygdsförening och kulturföreningen Vaduvill i Indal. Han blev redan som
14-åring utsedd till Hembygdsambassadör.

En ny generation entreprenörer
En sällsynt innovationskraft och entreprenörsanda
kännetecknar vår del av landet. Vi vill värna om
den utvecklingen genom att redan i ett tidigt skede
uppmuntra unga ambitiösa företagare att utveckla
sina idéer. I samarbete med Ung Företagsamhet i
Västerbotten och Västernorrland jobbar vi med att
skapa bättre förutsättningar för nästa generation
entreprenörer att lyckas.

Läkare från Uppsala vinner Swedbanks vetenskapspris
Göran Laurell blev 2019 års mottagare av
”Swedbanks vetenskapliga pris till Amanda och
Per-Algot Mångbergs minne”. Laurell är professor i
öron-, näsa- och halssjukdomar vid Uppsala universitet, överläkare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala
samt president för Bárány Society, det internationella samfundet för neurootologi. Prissumman var
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på 50 000 kronor och ceremonin genomfördes under
Umeå Universitets årshögtid den 19 oktober.
– Jag värderar det här priset mycket högt, säger
Göran Laurell. Jag vet sedan tidigare att resultat av
min forskning har kommit patienter till gagn så för
mig är priset en personlig bekräftelse på att den
forskning jag bedrivit under 35 år värdesätts.

90 000 kronor till sex unga skidåkare i
Västernorrland
I november delade Sparbanksstiftelsen Norrland
ut sitt årliga skidstipendium till unga, lovande
skidåkare i Västernorrland. Samtliga mottagare
belönades med 15 000 kronor vardera.
– Skidsport är väldigt stort i vår region och vi vill
vara med och stötta duktiga unga idrottare, säger
Stig Wiklund, stiftelsens ordförande, som delade ut
stipendierna.
2019 års mottagare var:
• Elin Modin, Sollefteå Skidor (längd)
• Axel Nyström, Nolby Alpina (alpint)
• Georg Ersson, IF Strategen (längd)
• Julia Johansson, Anundsjö SKF (skidskytte)
• Axel Saitton, I 21 IF (skidskytte)
• Ella Bromée, Sundsvalls slalomklubb (alpint)

Emil Österholm

60 000 kronor till fyra unga skidåkare i
Västerbotten

Emil Österholm fick årets
konstnärsstipendium

Sparbanksstiftelsen Norrlands skidstipendium i
Västerbotten gick i år till Hugo Edmark (Lycksele IF
Alpint), Moa Öhgren (UHSK Umeå Skidklubb), Saga
Nilsson (Skellefteå Skidklubb) och Martin Blomberg
(Lycksele IF Skidor). De belönades med 15 000
kronor vardera.
– Det gläder oss verkligen att kunna stötta
några av Västerbottens unga idrottare på det här
sättet, säger Anna Norberg, stipendieutdelare och
styrelseledamot
i stiftelsen. Vi
hoppas att det ska
uppmuntra dem till
fortsatt satsning
och framgång. Alla
fyra visar på stort
Saga Nilsson och Martin Blomberg
engagemang och
de är väldigt goda förebilder för yngre aktiva, vilket
vi också värdesätter hos våra stipendiater.

Härnösandsbaserade konsthantverkaren Emil
Österholm blev 2019 års mottagare av
Sparbanksstiftelsen Norrlands konstnärsstipendium på 100 000 kronor. Stipendiet delas varje år
ut till en ung och lovande konstnär med koppling
till Västerbotten eller Västernorrland och syftar till
att uppmuntra kulturlivet i regionen.
– Det känns hedrande och jätteroligt. Stipendiet
innebär en trygghet och arbetsro, vilket gör att jag
kan fokusera på det som gjorde att jag valde att bli
konstnär – att vara kreativ, säger Emil.
Emils konstnärskap drivs av intresset och fascinationen för materialet lera. I hans skulpturer
föreställande robotar och maskiner finns en stor
portion humor, men han skapar även mer abstrakta
verk som har ett större allvar i sig.
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Verkstad, Emil Österholm, 2019 års konstnärsstipendiat
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” Nyanser, perspektiv...” av Erik Hurst

Förvaltningsberättelse 2019
Sparbanksstiftelserna är aktiva ägare i
Swedbank
Sparbanksidén och dess värderingar är lika aktuella idag som för snart 200 år sedan, då den första
Sparbanken i Sverige startade. Sparbanksstiftelserna
vårdar och utvecklar denna idé, i enlighet med stiftelseurkunden, genom att samarbeta med, och så långt
det är möjligt påverka det vi äger. Vår ägargruppering, Sparbanksstiftelserna äger idag cirka 3,44 % i
Swedbank.
Vi samarbetar i ägarfrågor med Sparbankerna
och Folksam, som delar våra grundvärderingar
med ägandet. En grupp som idag äger drygt 20 % i
Swedbank. I kraft av vår egen ägarandel deltar vi i
valberedningsarbetet i Swedbank.
Vi bildades för att genom ägande i bank i sparbankssektorn driva frågor gällande sparande. För
att främja sparsamhet och lokal tillväxt används
medel av vår avkastning i lokalsamhällen där vi är
verksamma. Detta får vi göra i enlighet med stiftelseurkunden och är i linje med den grundläggande
sparbanksidén.
Exempel på satsningar där vi samverkar med
Swedbank är bland annat:
• Ung ekonomi, under 2019 har Swedbank och
Sparbankerna genom 2 283 föreläsningar
träffat 63 600 skolungdomar i högstadie-/
gymnasieklasser och då utbildat/informerat om
privatekonomi (en ökning med 3 600 elever).
Detta är vårt hittills mest prioriterade samverkansprojekt.
• Ung ekonomi har breddats så att nu ingår även
digitaliseringsträffar för personer som önskar
öka sin kunskap för exv. bankId, mobilbank eller
att göra sin bankärenden via datorn.
• 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.

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 övertygande om att när vi blir tydligare som
ägare och berättar om våra satsningar så medverkar
detta till en ökad lojalitet hos kunderna.
I kombination med Swedbanks uttalade satsningar
under rubriken samhällsengagemang inom hållbarhet, folkbildning och entreprenörskap skapar
Sparbanksstiftelserna tillsammans med banken en
stark lokal aktör för tillväxtfrågor.
Det är vår uppfattning att tankar som hänger
samman med sparbanksidén kommer att värderas
högt och även vara en sund affärsidé i framtiden. Vi
vill långsiktigt främja detta. Sparbanksstiftelserna
har nämligen ett evighetsperspektiv i sitt ägande.

Bakgrund Sparbanksstiftelsen Norrland
Sparbanksstiftelsen Norrland bildades 1991 efter
beslut av huvudmännen i dåvarande Sparbanken
Norrland. Bildandet av stiftelsen var ett led i
Sparbanken Norrlands ombildning till bankaktiebolag.
Under 1992 gick Sparbanken Norrland och tio
andra ombildade regionala sparbanker samman med
Sparbankernas Bank genom fusion. Den nya banken
bytte namn till Sparbanken Sverige AB och stiftelsen erhöll i samband därmed aktier i Sparbanken
Sverige AB.
Efter fusionen 1997 mellan Sparbanken Sverige
AB och Föreningsbanken AB bytte banken namn
till FöreningsSparbanken AB. 2006 beslutades om
namnändring till Swedbank AB.
Stiftelsens styrelse utses av huvudmännen och
antalet huvudmän är 20 och dessa utses av huvudmännen själva. Stiftelsens geografiska verksamhetsområde är Västerbottens och Västernorrlands län.
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Stiftelsens ändamål
Sparbanksstiftelsen Norrland har enligt stiftelseförordnandet till ändamål att främja sparsamhet
i Sverige. Som aktieägare i bank och/eller företag
inom Sparbankssektorn verkar stiftelsen för att
sparbanksrörelsens grundläggande idéer och
värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en
effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.
Sparbanksstiftelsen har ambitionen att tillsammans
med övriga sparbanksstiftelser vara en stark och
långsiktig ägare i Swedbank AB. Stiftelsernas gemensamma aktieinnehav i Swedbank uppgår till 3,44 % .
Sparbanksstiftelsen Norrland har som mål att
fortsätta att öka sitt ägande i Swedbank.
Utöver sitt huvudsakliga ändamål, att öka sitt ägande i Swedbank, får Sparbanksstiftelsen Norrland
inom sitt verksamhetsområde även verka för
• att stödja regional utveckling genom att främja
näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur
• stödja lokal/regional verksamhet i Swedbank och
därmed medverka till goodwill och god PR för
banken.
Detta verksamhetsområde som inte är stiftelsens
huvudsakliga ändamål men som stiftelsen vid sidan
om sitt syfte får främja, brukar benämnas ”bidragsverksamhet” och beskrivs under särskild rubrik
nedan.

Bidragsverksamhet
Sparbanksstiftelsen Norrland har sedan 2012 en
inriktning på sin bidragsverksamhet som innebär
ekonomiskt stöd och satsning på följande områden:
• Kultur/musik, i form av två studerandefioler till
unga lovande musiker som får disponera en bra
fiol under sin studietid. Mottagare av studerandefioler utses i samarbete med Norrlandsoperan i
Umeå och Kammarorkestern i Sundsvall.
• Kultur/konstnärer, i form av årligt konstnärsstipendium, där en jury utser en ung och lovande
konstnär som är uppvuxen i Västerbotten eller
Västernorrland.
• Ungdomar, i form av samarbete med Ung
Företagsamhet och ”Ung Ekonomi” i
Västerbotten och Västernorrland.
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• Ungdomar, i form av stipendier till ”Unga Ideella
krafter” som tilldelas unga personer i Västerbotten och Västernorrland som genom ideellt arbete
och med egen drivkraft har modet att göra skillnad.
Engagemanget ska vara av betydelse för andra
människor och grupper i samhället.
• Idrottsrörelsen, i form av stöd till unga lovande
utövare av skidsport inom alpint, skidskytte och
längdåkning. De personer som erhåller dessa stöd
utses i samarbete med organisationer verksamma
inom skididrotten.
• Näringsliv, i form av stöd till drifts- och förvaltningskostnader i Sparbanksstiftelsen Norrlands
Riskkapitalstiftelse.
• Regional utveckling, i form av samverkan vid strategiska regionala näringslivskonferenser och genom
att i samarbete med Swedbank i ”Lokala potter” ge
bidrag som syftar till att främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur i Västerbotten och
Västernorrland.
Utöver ovanstående kommer Sparbanksstiftelsen att
i samarbete med Swedbank och regionala partner och
via centrala organ som Sparbanksakademin, verka för
”sparsamhet och sparbanksrörelsens grundläggande
värderingar”.
Sparbanksstiftelsen Norrland har inte för avsikt att
i egen regi under de närmaste åren öppna upp för eller
ta emot bidragsansökningar till andra allmännyttiga
ändamål.
Under 2019 har stiftelsen beslutat om följande
bidrag:
Konstnärsstipendium Emil Österholm
100 000
Ung företagsamhet i Västerbotten
och Västernorrland
600 000
Stipendier till ungdomar inom skidsport 150 000
Stipendier ”Unga ideella Krafter”
60 000
Sparbanksstiftelsen Norrlands
Riskkapitalstiftelse
500 000
Region Västerbotten, VB på Grand
300 000
Tillväxtdag Västernorrland
312 500
Pris till forskare
50 000
Samarbetsprojekt med Swedbank
- Lokala Potter
506 500
- Ung Ekonomi
500 000
Totalt

3 079 000

Aktier i Swedbank
Vid årets slut ägde Sparbanksstiftelsen 813 400
aktier i Swedbank och värdet av dessa uppgick
till 113 428 630 kr, kursen per aktie hade därmed
sedan föregående årsskifte minskat med 58,30 kr
från 197,75 kr till 139,45.
Det bokförda värdet av aktierna i Swedbank uppgick till 103 214 tkr och marknadsvärdet uppgick
till 113 428 tkr, vilket innebär ett övervärde på
10 214 tkr.

Aktier i Sparbanksstiftelsernas
Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Norrland äger tillsammans
med tio andra sparbanksstiftelser samtliga aktier
i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB).
Sparbanksstiftelsen Norrland äger 86 316 aktier
i förvaltningsbolaget motsvarande 8,59 % ägarandel. Det bokförda värdet på stiftelsens aktier i
SFAB uppgår till 40 000 tkr, vår andel av SFAB:s
beskattade egna kapital motsvarar 27 878 tkr
och vår andel av substansvärde på bokslutsdagen
motsvarar 36 239 tkr.
SFAB bedriver en mycket begränsad verksamhet
som i allt väsentligt inskränker sig till att förvalta
de Swedbank aktier som bolaget äger. På bokslutsdagen 2019-12-31 ägde bolaget 3 014 835 aktier i
Swedbank med ett marknadsvärde på 420 419 tkr.
SFAB kommer vid årsstämman i februari 2020
att utdela hela innehavet av Swedbank aktier till
stiftelserna och samtidigt genomföra en riktad
nyemission till befintliga aktieägare och
Sparbanksstiftelsen Söderhamn med 78 995 055 kr
och därmed kommer bolagets aktiekapital uppgå
till totalt 80 000 000 kr. Detta kapital kommer i allt
väsentligt att investeras i nya aktier i Swedbank.
Avsikten är att bolaget med ett ökat engagemang
skall utveckla verksamheten inom huvudområdena
ägande, lärande och kommunikation, vilket bedöms
vara till gagn för både bolaget och dess ägare.

Sparbanksstiftelsen Norrlands
Riskkapitalstiftelse
Sparbanksstiftelsen Norrland valde 2008 att bilda
en Riskkapitalstiftelse och avsatte 25 mkr med
uppgift ”att främja företagsutveckling i
Västerbottens och Västernorrlands län genom
tillförande av riskkapital i utvecklingsbara företag
med säte och verksamhet inom de båda länen
och företag med planerad verksamhet i något av
länen”.
I den omprövade investeringsfilosofi som
styrelsen lade fast under 2012 skall investeringar
ske i ungt företagande och unga företag med
möjlighet att växa och därigenom generera sysselsättning och samhällsnytta i Västerbotten och
Västernorrland. Stiftelsen kommer att avstå från
att investera i kapital- och utvecklingsintensiva
företag.
Med denna omprövade investeringsfilosofi är
förhoppningen att det begränsade investeringskapital som finns i stiftelsen kan nyttjas på ett
effektivt och verkningsfullt sätt.
Riskkapitalstiftelsen var vid utgången av räkenskapsåret 2019 delägare i 14 bolag.
Styrelsen i Riskkapitalstiftelsen utses av
Sparbanksstiftelsen Norrlands styrelse.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,
SEK.

1991 ändrades Sparbankslagen. Sparbanker får drivas i AB. De regionala Sparbankerna blev stiftelser och bankverksamheten samlades i
Sparbanken Sverige AB, numera Swedbank. Sparbanksstiftelsernas ägargruppering äger idag 3,34 % av aktierna. De elva ursprungsstiftelserna
bildades 1991 och har mellan åren 1995–2017 drivit projekt och lämnat anslag på 2,5 miljarder. Efter finanskrisen tar stiftelserna ett större
ägaransvar genom ytterligare aktieköp och egen konsolidering.
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Flerårsöversikt

Eget kapital

Tkr
Nettoomsättning
Resultat efter
finansiella poster
Soliditet %

Tkr
2019

2018

2017

0

0

0

1 591
98,6

10 478
98,9

10 846
98,8

Stiftelse
kapital

Balanserat
resultat

Årets
resultat

Belopp vid årets ingång
83 486
72 837
Disposition enligt beslut
av årsstämma:		
8 256
Årets beslutade bidrag		
-3 079
Årets resultat			
Belopp vid årets utgång
83 486
78 014

8 256

Justerat eget kapital		
Eget kapital enligt balansräkning		
Tillkommer övervärde på aktier
och värdepapper
Justerat eget kapital		

-8 256
-825
-825

2019
160 675

2018
164 579

10 214
170 889

56 301
220 880

Resultatdisposition
Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning framgår av
följande resultat- och balansräkning med finansieringsanalys
och noter.
Årets resultat uppgår till -825 tkr, som styrelsen föreslår
balanseras i ny räkning. Styrelsen har av balanserat resultat
disponerat 3 079 tkr för bidrag i enlighet med stiftelsens
ändamål.

Resultaträkning
Tkr

Not
Stiftelsens intäkter
Utdelningar		
Ränteintäkter

2019

2018

14 849
10

13 538
12

		
14 859
13 550
Stiftelsens kostnader
Personalkostnader
1
Övriga rörelsekostnader		

- 1 983
-1 285

- 1 763
- 1 309

		
- 3 268

- 3 072

Resultat av förvaltningen		

11 591

10 478

Finansiella poster			
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar		
-10 000

0

Resultat före skatt		
1 591
10 478
			
Skatter
2
- 2 416
- 2 222
		
Årets resultat		
-825
8 256
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Balansräkning
Tkr

Not

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
3
Inventarier		
Violiner		
Samesamlingen		

0
0
0

0
0
0

		

0

0

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
4
144 118
149 617
		
144 118
149 617
		
Summa anläggningstillgångar		
144 118
146 617
		
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar		
0
0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
43
7
		
43
		
Kassa och bank		
18 709

7
16 774

		
18 709
16 771
Summa omsättningstillgångar		

18 752

16 781

Summa tillgångar		

162 870

166 398

83 486

83 486

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital		
Stiftelsekapital		

		
83 486
83 486
Fritt eget kapital
Balanserat resultat		
Årets resultat 		

78 014
-825

72 837
8 256

		
77 189
81 093
Summa eget kapital		
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder		
Skatteskulder		
Övriga kortfristiga skulder		
Upplupna kostnader		
Beslutade ej utbetalda bidrag		

160 675

164 579

124
165
672
151
1 083

11
557
685
137
429

		
2 195

1 819

Summa eget kapital och skulder		
162 870
166 398
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Kassaflödesanalys
Tkr

		
2019

2018

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat av förvaltning		
11 591
10 478
			
Betalda skatter		
- 2 416
- 2 222
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändring av rörelsekapital		
9 175
8 256
			
Förändring av rörelsekapital
Minskning(+)/ökning(-) av fordringar		
-36
45
Ökning(+)/minskning(-) av skulder		
-278
-475
			
Kassaflöde från den löpande verksamheten		
8 861
7826
			
Investeringsverksamhet
Förvärv/Förs av finansiella anläggningstillgångar		
-4 501
-3 506
			
Utbetalda bidrag		
-2 425
-1 844
Årets kassaflöde		
1 935
2 476
			
Likvida medel vid årets början		
16 774
14 298
			
Likvida medel vid årets slut		
18 709
16 774
		

Tilläggsupplysningar
REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
Allmänt
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och
Bokföringsnämndens allmänna råd.
Värderingsprinciper m m
Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om
inget annat anges nedan.
Fordringar
Fordringar har redovisats till det belopp varmed de beräknas
inflyta.
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Anläggningstillgångar
Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde med
avdrag för ackumulerade avskrivningar. Avskrivningarna görs
enligt en systematisk plan över tillgångarnas förväntade
nyttjandeperiod enligt nedanstående förteckning:
Avskrivningstider
Inventarier

5 år

Inköpet av fioler och samesamling grundar sig på ett beslut
som omfattas och avser fullföljande av stiftelsens ändamål och
därmed har hela köpeskillingen avräknas direkt från stiftelsens
fria egna kapital som direktavskrivning.

NOTER
NOT 1

PERSONAL

NOT 4

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2019
2018
Löner, andra ersättningar
2019
2018
och sociala kostnader
Swedbank AB
Styrelse och valberedning
560
553
Ing. anskaffningsvärde av
Övriga anställda
773
630
783 890 (767 290)
98 713
95 207
Summa
1 333
1 183
Anskaffning av 29 510 (16 600) aktier
4 501
3 506
			
Utg. anskaff.värde 813 400 (783 890) 103 214
98 713
Sociala kostnader
547
489
		
(varav pensionskostnader)
(173)
(150)
Ing. ackumulerad nedskrivning
0
0
Medelantalet anställda
Utg. ackumulerad nedskrivning
0
0
Män
		
Kvinnor
0,6
0,5
Bokfört värde
103 214
98 713

NOT 2

SKATT

Årets skattekostnad

NOT 3

2019
2 416
2 416

2018
2 222
2 222

Summa bokfört värde
103 214
98 713
Summa marknadsvärde
113 428
155 014
Övervärde
10 214
56 301
		
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Anskaffningsvärde av
86 316 (86 316) aktier
340 949
340 949

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

IB ack. nedskrivning
-290 949
-290 949
Nedskrivning aktier
-10 000
Inventarier
Utg. Ackumulerad nedskrivning
-300 949
-290 949
Ingående anskaffningsvärden inventarier
170
170
			
Årets försäljning/utrangering
Bokfört värde aktier i Förv.bolaget
40 000
50 000
Utgående anskaffningsvärden inventarier 170
170
		
		
Sparbanksstiftelsen Första
Ingående avskrivningar inventarier
-170
-170
Anskaffningsvärde på revers
904
904
Årets avskrivning
Utgående avskrivningar inventarier
-170
-170
Bokfört värde
904
904
Bokfört värde inventarier
Ing/Utg. anskaff.värden violiner
Ing/Utg. avskrivningar violiner
Bokfört värde violiner

2019

2018

0

0

2 784
-2 784

2 784
-2 784

0

0

6 000

6 000

NOT 5

Ställda panter

NOT 6
Ing/Utg. anskaff.värden samesamlingen

STÄLLDA SÄKERHETER
2019
Inga

2018
Inga

2019
Inga

2018
Inga

EVENTUALFÖRPLIKTELSER

Ing/Utg. avskrivningar samesamlingen
-6 000
-6 000
Eventualförpliktelser
			
Bokfört värde samesamlingen
0
0
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Umeå den 24 mars 2020

Stig Wiklund, ordförande

Carina Karlsson

Johan Nordin

Martin Hedqvist

Anna Norberg

Maria Hedblom, vd

Maria Olofsson

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag.
Umeå den 6 april 2020

Joakim Åström
Auktoriserad revisor
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Åsa Karlsson

Styrelse

Bakre raden: Marie Johansson (Umeå, ej styrelsemedlem), Anna Norberg (gymnasielektor Lycksele), Martin Hedqvist
(marknadschef Skellefteå), Johan Nordin (försäkringsrådgivare Bonässund) och Maria Hedblom (vd Umeå, ej styrelsemedlem).
Främre raden: Maria Olofsson (verksamhetsledare Umeå), ordf. Stig Wiklund (konsult Sundsvall) och Carina Karlsson (vd Sollefteå).

Huvudmän
Valda av huvudmännen

Mandattid
t o m år

Alexandra Wermelin läkare, Blattnicksele

2020

Kristina Eriksson hållbarhetsstrateg, Sollefteå

2021

Andreas Fälldin ekonomichef, Älandsbro

2022

Malin Åberg vd, Umeå

2021

Anna-Britta Åkerlind kommunalråd, Domsjö

2023

Marita Fransson undersköterska, Lycksele

2023

Bengt Hedberg direktör, Umeå

2021

Marjet Gustavsson länssamordnare, Malå

2023

Fredrik Lundkvist GIS-konsult, Lycksele

2022

Mats Norberg affärsrådgivare, Ramvik

2020

Joakim Vägermark lantmästare, Torpshammar

2021

Johan Söderling KSO, Vännäs

2020

Rebecca Lampinen ungdomshandledare,
Sundsvall

2022

Joào Pinhiero nämndordförande, Sundsvall

2022

Ronny Pettersson direktör, Skellefteå

2023

Katarina Edvall marknad/affärsutv., Holmsund

2023

Susanne Öberg regionchef, Bollstabruk

2020

Kristin Jonsson verksamhetschef, Bredbyn

2021

Ulla Tällström konstintendent, Örnsköldsvik

2022

Åsa Karlsson lärare, Skellefteå

2020

Kansli
Sparbanksstiftelsen Norrland
Norra Obbolavägen 89, 904 22 Umeå
info@sparbanksstiftelsennorrland.se
Maria Hedblom, vd, 070-236 54 36
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Sveriges sparbanksstiftelser
Det finns i dag 24 sparbanksstiftelser i Sverige. Gemensamt för dessa är att resultatet som bankens kunder
genererat till stor del går tillbaka till samhället i form av bidrag. Sparbanksstiftelserna gör skillnad!

Sparbanksstiftelsen Alfa*
Box 1037
551 11 Jönköping
Tel: 073-046 09 98

Sparbanksstiftelsen Kronan*
Storgatan 17
352 30 Växjö
Tel: 070-571 24 41

Sparbanksstiftelsen Skåne*
Box 4003
203 11 Malmö
Tel: 040-20 64 50

Sparbanksstiftelsen Bergslagen
Box 82
711 22 Lindesberg
Tel: 0581-880 54

Sparbanksstiftelsen Lidköping
Box 2410
531 02 Lidköping
Tel: 0510-54 55 02

Sparbanksstiftelsen Söderhamn
Kyrkogatan 16
826 32 Söderhamn
Tel: 0270-10920

Sparbanksstiftelsen Dalarna*
Åsgatan 30
791 71 Falun
Tel: 070-574 59 81

Sparbanksstiftelsen Norrbotten*
Smedjegatan 9
972 33 Luleå
Tel: 070-696 42 71

Sparbanksstiftelsen Tjustbygden
Box 322
593 24 Västervik
Tel: 0490-81 51 07

Sparbanksstiftelsen Finn
Kyrkogatan 7
222 22 Lund
Tel: 046-16 77 00

Sparbanksstiftelsen Norrland*
Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå
Tel: 070-236 54 36

Sparbanksstiftelsen Upland*
Box 920
751 09 Uppsala
Tel: 070-689 47 03

Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Östergatan 3
275 32 Sjöbo
Tel: 0416-41 15 61

Sparbanksstiftelsen Nya*
Stora gatan 39
722 12 Västerås
Tel: 021-38 27 70

Sparbanksstiftelsen Varberg
Box 74
432 22 Varberg
Tel: 070-399 08 50

Sparbanksstiftelsen Första*
Takkullevägen 25
438 54 Hindås
Tel: 070-644 28 18

Sparbanksstiftelsen Rekarne
Kyrkogatan 8
631 93 Eskilstuna
Tel: 070-242 27 33

Sparbanksstiftelsen Vimmerby
Storgatan 50
598 37 Vimmerby
Tel: 0492-425 10

Sparbanksstiftelsen Gripen
Lärkgatan 5
262 32 Ängelholm
Tel: 0431-48 05 83

Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Box 1730
501 17 Borås
Tel: 033–16 65 58

Sparbanksstiftelsen Väst*
Slalomvägen 21
461 58 Trollhättan
Tel: 073-021 45 45

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län*
Box 358
831 25 Östersund
Tel: 076-117 01 10

Sparbanksstiftelsen Skaraborg
Box 163
532 22 Skara
Tel: 0511-34 73 33

Sparbanksstiftelsen Öland
Löttorpsvägen 57
387 32 Löttorp
Tel: 0485-201 20

* Dessa sparbanksstiftelser grundade 1992 Sparbanken Sverige, numera Swedbank.

Sparbanksstiftelsen Norrland
Norra Obbolavägen 89
904 22 Umeå
www.sparbanksstiftelsennorrland.se

