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av Giv Akt Information AB.

Att förvalta, investera
och utveckla
Sparbankstiftelserna är en för svenska förhållanden unik företeelse. När kreditexpansionen tog ordentlig fart i slutet av 1980talet stod det klart för många sparbanker att det egna kapitalet
inte riktigt räckte för att utveckla den egna verksamheten och
att ta sin del av ansvaret för utvecklingen av omvärlden. Egna
vinstmedel var den enda vägen för sparbankerna att bygga upp
en större kapitalbas. Detta begränsade sparbankernas expansion
och konkurrenskraft. Aktiebolagsformen var ur kapitalförsörjningssynpunkt bättre lämpad för att kunna utveckla sparbankerna.

Sparbanker blir aktiebolag

Genom ändrad lagstiftning tilläts så småningom att sparbanker
ﬁck ombildas till aktiebolag. Elva regionsparbanker – varav
Sparbanken Kronan var en – beslutade att ombilda sig till
bankaktiebolag. För att bilda aktiebolag krävdes att det fanns en
ägare till bankens aktier. Därför bestämdes att stiftelser skulle
bildas och bli ägare till de nya bankaktiebolagen.
Sparbanksstiftelsen Kronan bildades som en av dessa ägare.
Lösningen med sparbankstiftelser passade bra, eftersom de tidigare bankerna ur juridisk synpunkt närmast var att likna vid stiftelser.
Av denna anledning kom det 1991 att bildas elva sparbankstiftelser, som var och en ursprungligen ägde 100 procent i respektive regionsparbank. De gick samman i Sparbanksgruppen som
sedermera blev Sparbanken Sverige som i sin tur fusionerade
med Föreningsbanken och blev FöreningsSparbanken.
De elva sparbankstiftelserna äger nu tillsammans cirka 21
procent av banken som 2006 bytte namn till Swedbank.

Sparbankstiftelsernas kännetecken

Det kapital som sparbankstiftelserna nu förvaltar har sitt
ursprung i 180 års ansträngningar där hela den svenska sparbankrörelsen verkat för sparande och kapitalbildning. Förutom
det nominella kapitalet ﬁnns ett stort förtroendekapital som är
viktigt för stiftelserna att förvalta.
Sparbanksstiftelsen Kronans styrelse ser stiftelsens framtid
minst lika uthållig som bankens tidigare historia. Sparbankerna
har under nästan två sekel bidragit till samhällets utveckling
genom tron på kundernas vilja och förmåga.
Sparbanken har varit en i högsta grad aktiv aktör i lokalsamhället. De lokala bankstyrelserna har haft som uppgift att vara
en viktig kontaktyta i sin bygd.

En kraft i lokalsamhället

Det är Sparbanksstiftelsen Kronans styrelses ambition att de
medel som stiftelsen nu får som utdelning på sina aktier ska

Tommy Lindgren, ordförande i Sparbanksstiftelsen Kronan.

fortsätta att verka som en kraft i lokalsamhället, helt oberoende av nationella eller lokala särintressen. Vi är också
övertygade om att den lokala aspekten på företagande och
utveckling alltid kommer att vara aktuell samtidigt som
hänsyn tas till samhällsutvecklingens nya krav.
Sparbanksstiftelsen Kronans styrelse anser att bankens
ledning bättre borde värdesätta den lokala förankringens
betydelse. För egen del hoppas jag att banken tänker om
och återinrättar lokala bankstyrelser, åtminstone utanför
storstadsregionerna.
Sparbankstiftelsernas styrka är att de står helt obundna
i förhållande till politik, myndigheter eller andra särintressen. Inom ramen för svensk lagstiftning är stiftelserna
endast bundna av sina stiftelseurkunder. Det gör det
möjligt för oss i styrelsen för Sparbanksstiftelsen Kronan
att medverka till insatser där ingen annan vill eller vågar.

Utveckla idéer

Sparbanksstiftelsen Kronans viktigaste mål är inte att
lämna bidrag utan att stiftelsen i sin ägarroll verkar för att
grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Viktigt är också att bankverksamheten blir en ännu
mer effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden.
Vi vill verka för sparsamhet och de positiva värden
detta skapar och vi vill medverka till att bygga det fram-

tida samhället. De aktier stiftelsen äger ger god avkastning och har gjort det möjligt att under år 2006 lämna
bidrag på över 35 miljoner kronor till viktiga ändamål
som ska utveckla vår region.
Styrelsen har under det gångna året beslutat att bilda
Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB.
Målet är att i detta bolag bygga upp ett kapital som
motsvarar 10 procent av de ägda aktiernas marknadsvärde, det vill säga stiftelsens förmögenhet. Grunden
för detta är att stiftelsen så långt som möjligt tillsammans med andra stiftelser ska kunna försvara sina totala
innehav av aktier.
Jag är helt övertygad om att de bidrag som stiftelsen
lämnat under år 2006 kommit till nytta. Här vill jag också
tacka alla positiva samarbetspartner, speciellt högskolornas rektorer, mina styrelsekamrater liksom stiftelsens
tjänstemän för det gångna årets goda insatser.

Tommy Lindgren
ordförande

ORDFÖRA NDEN H AR ORDET
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Halmstad ﬁrar med folkvald skulptur
Det kändes rätt självklart att Halmstads 700-årsjubileum skulle krönas med en skulptur. Oﬀentlig konst är ett
viktigt inslag i stadsbilden och få svenska städer kan skryta med lika berömda verk som Milles Europa och tjuren
och Picassos Kvinnohuvud.
Lika självklart var det för dåvarande jubileumsgeneralen
och informationschefen Anders Bengtsson att Halmstadborna själva skulle få vara med och bestämma vilket
konstverk som skulle bli stadens minne av jubileet.
– Vi ville ha ett nyskapat verk av en svensk, men samtidigt internationellt känd konstnär. Därför tog vi hjälp av
Karolina Peterson, som är intendent på Mjellby Konstmuseum och väl förtrogen med våra samtida svenska
konstnärer, berättar Anders Bengtsson.
Hon satte ihop en tio-i-topp-lista på konstnärer och av
dessa hoppades man att tre skulle vara intresserade av
att för 25 000 kronor vardera presentera ett skissförslag.
Tiden var knapp då man gick ut med sin förfrågan våren
2006, men de tre första på listan, Monika Larsen Dennis, Jan Svenungsson och Fredrik Wretman, accepterade
och den 25 november fanns deras förslag till allmänhetens beskådan på Nya Stadsgalleriet.
– Det var viktigt med en folkomröstning för att vinna
accept för en ny skulptur som förhoppningsvis ska vara
till glädje, stolthet och minne för framtida generationer,
säger Anders Bengtsson.

Halmstadborna hade fram till den 5 januari 2007 på sig
att rösta på sitt favoritförslag och inte mindre än 3 722
tog chansen att vara med och påverka.
– Det har aldrig varit så mycket folk på en utställning,
konstaterar Anders Bengtsson.
Vinnare blev – med bred marginal – Fredrik Wretman
med förslaget 0 + 0 = 8. Tanken med verket är att Halmstad går in i sitt åttonde århundrade. För att skapa bilden
av en åtta har Fredrik Wretman gjort siffran noll i brons,
som genom sin placering i Nissan ska bilda en vertikal
palindrom när den speglar sig i vattenytan.
0 + 0 = 8 invigs under högtidliga former på nyårsafton
2007 då Halmstad lämnar ett århundrade och går in
i ett nytt – det åttonde.

Sparbanksstiftelsen Kronan bidrar
med 700 000 kronor till skulpturen 0 + 0 = 8.

Siffran noll, tillverkad i brons, bildar en vertikal palindrom när den speglar sig i Nissans vattenyta.
Fredrik Wretmans försalag till jubileumsskulptur – 0+0=8 – vann Halmstadsbornas hjärtan.
S KU L P T UREN

0+0=8
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Nu ska det slås rep igen på Lindholmen
En svag doft av tjära möter besökaren till den gamla repslagarbanan på Lindholmen i Karlskrona. Redskap, verktyg och fotograﬁer från repslageriets aktiva dagar ger aningar om hur det en gång i tiden gått till. Nu ska verksamheten på repslagarbanan
väckas till liv igen.
Den 300 meter långa repslagarbanan på Lindhomen
i Karlskrona stod klar 1696 och är ett av de främsta
byggnadsverken från Karlskronavarvets äldsta period.
Här har det spunnits garn, tvinnats dukter och slagits
rep till örlogsfartygen fram till år 1960 då verksamheten
lades ner. De gamla hantverkartraditionerna höll på att
falla i glömska, men nu arbetar ett gäng entusiaster inom
Varvshistoriska föreningen i Karlskrona med att bevara
det kulturarv som repslageriet är en del av.
– Vi arbetar med att bygga upp ett traditionellt repslageri, så som det fungerade före industrialismens tid,
säger Sten Swedlund, projektsamordnare för återuppbyggnaden. Genom att öppna upp för besökare och
demonstrera hur det går till att slå rep, eller tågvirke som
det också kallas, hålls hantverket vid liv och kunskaperna
sprids vidare.
Det är mycket kunskap från svunna tider som ska hämtas in.
– Vi har haft turen att kunna knyta en av de sista repslagarna på Lindholmen till projektet som handledare och
rådgivare. Med all sin erfarenhet och kunskap är han
en stor tillgång, säger Sten Swedlund. De ﬂesta inom
projektet arbetar ideellt men genom tidigare bidrag har
man kunnat förstärka verksamheten med tre plussarbetare och en extra medarbetare under den kommande
turistsäsongen.
För att repslageriet ska kunna byggas upp och hållas
levande behöver även byggnaderna rustas upp och göras
säkra för besökare.
– Pengarna från Sparbanksstiftelsen Kronan har varit
oerhört värdefulla, om inte avgörande, för den fysiska

återuppbyggnaden, säger Sten Swedlund. Vi har kunnat
koppla in elektricitet och satt in dubbla fönster för att
förlänga säsongen. Det planeras även att rusta upp maskinrummet och bygga ett tjärbad för att kunna visa hur
garnet tjärades förr. En säkrare trappa upp till segelloftet,
där man tidigare tillverkat och reparerat segel, är också
på gång.
Med hjälp av pengarna från Sparbanksstiftelsen Kronan
förbereder föreningen nu inför turistsäsongen med att
bygga upp utställningen Från hampa till rep. Ett samarbete har också inletts med turistbyrån i Karlskrona och
i år ska det gå kulturarvsbussar dagligen ut till Lindholmen under turistsäsongen.
– Det vore kul om det gamla varvsområdet kunde öppnas upp mer för besökare, tycker Sten Swedlund. Det
är här på Lindholmen som upplevelsen ﬁnns, repslagarbanan kommer inte att ﬂytta på sig och därmed stannar
också det kulturarv och den historia som ﬁnns i byggnadens väggar kvar.
Örlogsstaden Karlskrona fördes upp på UNESCOs
lista över världsarv år 1998. Sedan dess har allt ﬂer fått
upp ögonen för det kulturarv som ﬁnns kring varvet
ute på Lindhomen, och inte minst repslageriet. Enligt
en utmärkelse från Karlskrona kommun sägs det utgöra
världsarvets hjärta.
– Kanske kan repslagning på traditionellt vis vara en upplevelse som lockar omvärlden till Karlskrona i framtiden,
säger Sten Swedlund.
Sparbanksstiftelsen Kronan bidrar med 400 000
kronor till Repslageriet på Lindholmen.

Repslagarbanan på Lindholmen är 300 meter lång och har funnits sedan 1696.
Nu får den nytt liv tack vare Varvshistoriska föreningen i Karlskrona.
RE P S L AGER I ET PÅ LI N DHOL M EN
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På VVBGC i Värnamo håller ett forskningscentrum på att byggas upp i det som tidigare var Sydkrafts anläggning.

Biomassa ska ge gas för att driva fordon
På Värnamo Biomass Gasiﬁcation Center AB (VVBGC ) pågår sedan i september 2004 EU-projektet CHRISGAS. Projektet
leds av Växjö universitet och syftar till att visa att det på ett kostnadseﬀektivt sätt går att framställa syntesgas ur biomassa.
Gasen ska tjäna som råvara till olika typer av fordonsbränsle som kan ersätta dagens fossila bensin- och dieselbränsle.
VVBGC är ett icke vinstdrivande bolag som ägs av Värnamo Energi och Växjö Energi. Anläggningen i Värnamo
som bolaget förvärvat ägdes tidigare av Sydkraft som lät
uppföra den i början av 1990-talet.
– Det är en unik anläggning som byggdes för avskaffandet av kärnkraften och visade sig passa vårt projekt
perfekt, berättar Sune Bengtsson, vd för VVBGC.
Just nu håller man på att bygga ett forskningscentrum på
VVBGC i Värnamo. Där arbetar idag sju personer och
ambitionen är nu att också anställa en marknadsförare
under tre år. Detta för att bidra till att Växjö-Värnamo
utvecklas till ett europeiskt centrum för forskning, utveckling och demonstration i stor pilotskala av processer
kring förgasning och syntetisering.
– Det ﬁnns många konferenser, nationella och internationella nätverk och liknande där vi behöver ﬁnnas med
för att sprida kunskap om vår verksamhet, förklarar Sune
Bengtsson.
Bakom CHRISGAS ﬁnns ett internationellt konsortium
med 19 europeiska partners, inklusive VVBGC. Projek-
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VÄ R NA M O BI O M A S S G A S I F I C AT I O N C E N T ER

tet har beviljats cirka 80 miljoner kronor av EU och 75
miljoner kronor av Statens Energimyndighet. Teamet
som arbetar med CHRISGAS består av en rad mycket
kompetenta forskare och tekniker, som kommer att fortsätta att utgöra en kvaliﬁcerad bemanning av VVBGS: s
anläggning efter CHRISGAS slut.
– Då tar nästa projekt vid och med hjälp av en marknadsförare bör vi redan nu kunna planera för detta. En
del av de potentiella projekten kräver lång planeringstid,
säger Sune Bengtsson.
När det gäller inriktningen på forskningen vid VVBGC
råder total enighet från alla parter – politiker, myndigheter och näringsliv.
– Alla är eniga om att vi i framtiden måste utnyttja biomassa, främsta av miljöskäl, men också för att utveckla
svensk industri och därmed skapa nya arbetstillfällen,
avlutar Sune Bengtsson.
Sparbanksstiftelsen Kronan bidrar med
750 000 kronor till projektet.

Jonas Waldenström är ekolog och forskar om hur virus sprids från fåglar till människan.

Forskning om fågelvirus kan stoppa inﬂuensa
Inﬂuensavirus sprids med simänder. Det är resultatet av ﬂera års forskning vid Högskolan i Kalmar. Här bedrivs en unik
forskning, där medicinska och ekologiska kunskaper förenas för att ﬁnna smittvägar.
Med en strålande utsikt över Kalmarsund ﬁnns Zoonoslaboratoriet, som är en del av Högskolan i Kalmar.
Här analyseras prover från fåglar för förekomst av olika
sjukdomar som kan drabba oss människor, bland annat
fågelinﬂuensa och fästingburna sjukdomar.
– Vi i Kalmar är unika i att ha skapat ett brett samarbete
mellan medicin och biologi när det gäller kartläggningen
av hur virus och bakterier överförs från djur till människor, säger Jonas Waldenström. Han är själv doktor i
zooekologi och arbetar tillsammans med Björn Olseén,
professor i zoonotisk epidemiologi.
Forskningen i Kalmar har väckt stort intresse internationellt och den har också lett till ﬂera resultat.
– Genom att ﬂera år ta prover på fåglar vid Ottenby
fågelstation har vi kunnat fastställa vilka fåglar som är bärare av inﬂuensavirus och vilka som inte är det. De ﬂesta
av virusen är ofarliga för oss människor, men kan på sikt
förändras och smitta tamfåglar eller människor, berättar
Jonas Waldenström
Forskningen i Kalmar ger mer än grundkunskaper om
spridning av virus från fåglar till människor.

– Vi mäter virusförekomster på ﬂera platser i Sverige
och rapporterar till myndigheterna och kan på det viset
bistå med expertkunskap om fågelinﬂuensa, säger Jonas
Waldenström.
På Zoonoslaboratoriet analyseras också uppbyggnaden
av olika virus, något som är till nytta för att konstruera
effektiva vacciner.
– Våra kunskaper är till stor nytta för hela fjäderfänäringen, konstaterar Jonas Waldenström.
Sparbanksstiftelsen Kronan har bidragit med 4,8 miljoner
kronor för att i Kalmar bygga upp ett kunskapscentrum
kring fågelinﬂuensa. Det är den största och viktigaste
insatsen som Sparbanksstiftelsen gjorde under 2006.
– Satsningen betyder oerhört mycket för oss i Kalmar
och har möjliggjort en viktig expansion av vår forskning. Med stiftelsens medel har vi åstadkommit en
forskargrupp av högsta internationella snitt, säger Jonas
Waldenström.
Sparbanksstiftelsen Kronan stödjer Högskolan
i Kalmar med 4 000 000 kronor.

U T BI LDN I NG O C H FOR S K N I NG , M A R I N EKOL O G I
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Mer än hundra föreningar har hittills deltagit i ”Träningsläger för styrelsen” och ﬂer lär det bli då det lyckade projektet fortsätter.

Idrotten satsar på träning – för styrelser!
Mycket har hänt inom idrottsrörelsen på relativt kort tid som lett till en större spännvidd mellan elit- och breddverksamhet. Detta innebär att elitklubbarna numera ofta drivs som större företag, medan de ideella föreningarna fortfarande är helt beroende av frivilliga krafter.
Samtidigt som det satsats en hel del på tränare, instruktörer och engagerade föräldrar har inte lika mycket
uppmärksamhet riktats mot dem som intresserat sig för
styrelsearbetet. Därför tog Smålandsidrotten, i samarbete
med Idrottsförbunden i Halland och Blekinge samt Sparbanksstiftelsen Kronan, fram det gemensamma projektet
”Träningsläger för styrelser”.
– Vi hittade de gemensamma nämnarna i övertygelsen
om idrottsföreningarnas betydelse för samhället och
behovet av att stödja de ideella krafter som tar ansvaret
för att leda dessa, säger Christina Ericsson, distriktchef
på Smålandsidrotten.
Resultatet blev ett treårigt projekt, med möjlighet till en
förlängning med ytterligare tre år, för att få långsiktighet
i arbetet och inte behöva stressa fram några lösningar.
De tre olika förbunden har arbetat olika i sina distrikt,
men ingen har serverat föreningarna några färdiga lösningar. I stället har man från fall till fall bedömt vad som
behövts.
– Föreningarna har fått anmäla sitt intresse att vara med
i projektet och sedan har vi efter diskussioner med sty-
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TRÄ N I NG SLÄGER FÖR S T Y RELSEN

relsen skräddarsytt en handlingsplan och ett individuellt
upplägg. Dessutom har vi haft gemensamma ”träningsläger” med konferenser och riktigt bra föreläsare för att
sätta lite guldkant på verksamheten, fortsätter Christina
Ericsson.
Mer än hundra föreningar har hittills deltagit i det mer
djupgående arbetet, medan många andra har valt att ta
del av det smörgåsbord av öppna aktiviteter som parallellt har erbjudits.
Erfarenheterna av projektet så här långt är mycket positiva och just nu samlas utvärderingar in som kommer att
ligga till grund för hur man ska utforma det tredje året.
– Nu får vi möjlighet att vässa arbetet ytterligare. Förhoppningsvis får vi efter det också möjlighet att fortsätta
ytterligare tre år eftersom det här ger oss unika möjligheter att kunna fokusera på utvecklingsarbetet, avslutar
Christina Ericsson.
Sparbanksstiftelsen Kronan stödjer projektet
”Träningsläger för styrelsen” med 3 000 000
kronor under tre år.

Förvaltningsberättelse
Bakgrund

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB

Sparbanksstiftelsen Kronan bildades den 1 november
1991. Beslutet fattades av huvudmännen i Sparbanken
Kronan i samband med att Sparbanken ombildades
till bankaktiebolag. När detta bolag sedermera gick in
i Sparbanken Sverige AB erhöll Sparbanksstiftelsen
Kronan stamaktier i Sparbanken Sverige AB.

Sparbanksstiftelsen Kronan äger tillsammans med
tio andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i ett
förvaltningsbolag,som under året namnändrats till Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB. Ett tidigare bolag
med samma ﬁrma har under året likviderats.

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet i Sverige. Som aktieägare i numera Swedbank AB ska
stiftelsen verka för att sparbanksrörelsens grundläggande
idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Stiftelsen
ska också verka för att sparbanksrörelsen bjuder andra
aktörer på kreditmarknaden en effektiv konkurrens.
Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen
även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott
eller kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte
ska tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag
till fysiska eller juridiska personer ur avkastningen på
stiftelsens förmögenhet.

Verksamhetsområde
Sparbanksstiftelsen Kronans geograﬁska verksamhetsområde sammanfaller med det som gällde för dåvarande Sparbanken Kronan: större delen av Kronobergs och
Kalmar län, Halmstads kommun samt Karlskrona,
Ronneby och Olofströms kommuner.

Aktier i Swedbank AB

Kronan innehar totalt 91 582 aktier, motsvarande
9,16 procent av aktierna och är därmed fjärde största
ägare i det nya bolaget.
Sparbanksstiftelsernas Förvaltningsbolag innehade vid
utgången av 2006 sammanlagt 86 400 000 aktier
i Swedbank AB. Detta innehav motsvarar
16,8 procent ägarandel i banken.
Sparbanksstiftelsen Kronan erhöll under 2006 utdelning på dessa aktier med 47 622 tkr.

Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Kronan har under året bildat ett
förvaltningsbolag för värdepappershandel med rubricerade ﬁrma.
Aktiekapitalet uppgår till 1 000 tkr.

Lokal pott
Stiftelsen har under året beslutat låta de lokala bankerna i samråd med huvudmännen föreslå anslag till
projekt inom en total ram av 2 000 tkr.

Stiftelsen innehade vid 2006 års utgång 5 466 221 aktier i
Swedbank AB, det vill säga en ökning med 50 000 aktier
under året. Innehavet utgjorde 1 procent av samtliga
aktier i banken. Stiftelsen erhöll våren 2006 utdelning på
dessa aktier om totalt 40 996 tkr.

F Ö R V A LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
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Beslutade bidrag 2006
Sparbanksstiftelsen Kronan lägger i sin policy för bidragsgivning tonvikt på att främja
näringsliv, forskning, kultur och utbildning.

IUC i Olofström

Forskning och utbildning
Högskolan i Kalmar

4 000 000

Inﬂuensavirus hos fåglar

Kalmar Bioscience

865 000
2 900 000
325 000
600 000
972 000
604 000
6 000 000
1 444 600
200 000
1 200 000
150 000
500 000
100 000

Blekinge tekniska Högskola

3 090 000

NUVAB

100 000
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2006

350 000
250 000
750 000
500 000

TECLA. 3 år

150 000

China Baltic Sea Business Forum

800 000

China Sustainable Developement Centre

Markn.för. Glasriket-jul på Liseberg
BE S LU TA D E BI D R A G

40 000

Vö-Värnamo Biomass Gasiﬁcation

Glasriket AB

Projekt Länken

250 000

Vision Torsås

Kalmar Kommun

Mentorsprojekt i programvaruteknik. 3 år

200 000

Fisketurism, ung landsbygdsnäring

Regionförbundet i Kalmar

Seminarium om internationell konkurrenskraft

28 345 000

Elektronik och konferensutrustning

Stiftelsen Teknikcentr. Krbg

Sydostsammarbete kring digitala lärmiljöer

Föreningen Sidéum

-250 000

Utrustning av keramikverkstad

VVBGC AB

Energi och hållbar utveckling i regionen

Utbildningskansliet Ronneby

-500 000

Industiell utveckling i regionen

Möre ResursCentrum ek.för.

Utbildning och forskning marinekologi (ﬁsk)

Kalmar högskola eXp.labbet

45 000

Företagsutveckling och entreprenörsverksamhet

Hush.sällsk.Kalmar-Krbg-Blek.

Den tredje åldern - yngre äldre

Högskolan i Kalmar

Summa

Gullabo Bygdegårdsförening

Elitidrott och regional utveckling

Växjö universitet IVOSA

Tingvalla travsällskap

Nybro-Ateljeerna

Forskarskola i entreprenörskap. 3 år

Växjö universitet

Olofströms Kommun

SITS ek.för. Emmaboda

Hur ska trähusbyggandet ökas?

Högskolan i Halmstad

Svensk-Litauiska Föreningen

Återtagen

Utv. av prefabricerat träbjälklag långa spännvidder

Växjö universitet

3 000 000

Återtagen

Återvinning av glasskärv

Växjö universitet

Smålands Idrottsförbund

Forum Litauen

NOVA utvecklingsprojekt

Glasforskningsinstitutet V-ö

1 500 000

Träningsläger för styrelsen 2006/07

Risk för stormskador i sydsvenska skogsbestånd

Oskarshamns kommun

Smålands Idrottsförbund
Träningsläger för styrelsen 2005/06

Inﬂuensavirus hos fåglar

Växjö universitet

1 500 000

Olofström School Of Automotive Stamping. 3 år

161 650

Ung företagsamhet

403 000

Stipendier

Region Blekinge

-120 000

Återtagen

Summa

3 734 650

Kultur
Folkuniversitetet V-ö

100 000
50 000

Hundsommar 2006

Halmstad 700

700 000
146 000
-220 000

Brunnsparken – Årets vackraste park

Sm.Muséum/Sv.Glasmuséum

Kjell-Åke Karlsson, rektor, Olofström
Gudrun Lundqvist, förvaltningschef, Växjö
Ulf Nilsson, f. landstingsråd, Oskarshamn
Margaretha Palmér, jämställdhetschef, Bergkvara
Eva Marie Andersson,företagsledare, Ronneby
Birgitta Persson,bankekonom, Halmstad

Revisorer

400 000

150 000

Verksamhetsutv. Palladium

Bygdegårdarna Kronoberg

Ann-Christine Johansson,
sjukvårdsdirektör, Ljungby

400 000

Repslageriet på Lindholmen

För. Palladiums Vänner, V-ö

Harry Eriksson, skogstjänsteman, Älmhult

Förvaltare i stiftelsen har varit
Swenneby Advokatbyrå AB, Växjö.

Kulturreservatet Linnés Råshult

Varvshist.fören. Karlskrona

Hans Hyllstedt, ekonomichef, Tingsryd

250 000

Studioglasmuséum

Stift. Linnés Råshult

Vice ordförande Thorsten Söderberg,
verkstadschef, Halmstad

Mikael Blomqvist, företagsledare, Karlskrona

Brunnsparken – Årets vackraste park

Ronneby Skolorkester

Ordförande Tommy Lindgren, advokat, Kalmar

Lars Lindberg, företagsledare, Uppvidinge

Skulptur i samb.m. 700-årsjub.

Ronneby Skolorkester

Stiftelsens styrelse har sedan föregående ordinarie
stämma bestått av följande ledamöter:

Mats Carlsson, näringslivschef, Emmaboda

Teater: Kvinnorna på Villavik

Huseby Bruk Information

Styrelse

Stiftelsens revisorer har varit:
Auktoriserad revisor Åke Andersson, Växjö
Auktoriserad revisor Olle Blomén, Växjö
Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning
vid årets slut framgår av följande resultat- och
balansräkningar.

675 000

Saml.lokaler med teknik för nutiden

Summa

2 651 000

Övrigt
Stipendier till högskolorna

Summa bidrag

810 003

35 541 253 kr
BE S LU TA D E BI D R A G
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Resultaträkning

Belopp i tkr

Not

2006

2005

88 619
2 963
91 582

158 475
1 440
159 915

-876
-97
-278
-1 860
-85
-242
-3 438

-1 005
-109
-325
-2 316
-79
-251
-4 085

88 144

155 830

73 180

4 467

161 324

160 2979

-37 691

-15 134

123 633

145 163

Intäkter
Aktieutdelning
Ränteintäkter
Summa intäkter

Kostnader
Arvoden
Kostnadsersättningar
Sociala avgifter
Övriga externa kostnader
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar
Räntekostnader
Summa kostnader

1
1
2
3

Verksamhetens resultat
Upplösning av periodiseringsfond

9

Resultat före skatt
Skatt

Årets resultat

14

R E S U LT A T R Ä K N I N G

4

Balansräkning

Belopp i tkr

Not

2006

2005

7
5, 6
5, 6
5, 6

187
1 339
1 000
265 746
0
92
369 407
637 771

242
855
0
255 046
264
92
369 407
625 906

50
105 607
105 657

53
93 385
93 438

743 428

719 344

8
8

269 918
412 836
682 754

269 918
329 744
599 662

9

0

73 180

10

849

Tillgångar
Anläggningstillgångar
Inventarier
Långfristiga fordringar
Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB
Aktier i Swedbank AB
Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Aktier i Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltningsbolag
Aktieägartillskott
Summa anläggningstillgångar

5, 6
5

Omsättningstillgångar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa, bank
Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapital
Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Avsättningar
Avsättning för tvistiga skatter
Långfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda bidrag

5 300

8 225

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

47
36 353
132
17 636
357
54 525

47
24 029
144
13 635
422
38 277

743 428

719 344

Summa eget kapital och skulder

BALANSRÄKNING
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Kassaﬂödesanalys

Belopp i tkr

2006-12-31

2005-12-31

88 144
-399
-24 517

155 830
49
227

63 228

156 106

3
-77
63 154

-4
-268
155 834

-31
-11 436
0
-11 467

-20
2
-75 647
-75 665

-39 465
-39 465

-30 598
-30 598

Årets kassaﬂöde

12 222

49 571

Likvida medel vid årets början

93 385

43 814

105 607

93 385

Den löpande verksamheten
Resultat efter ﬁnansiella poster
Justeringar för poster som inte ingår i kassaﬂödet m m
Betald skatt
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Förändring av kortfristiga fordringar
Förändring av kortfristiga skulder
Kassaﬂöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar
Investeringar i ﬁnansiella anläggningstillgångar
Aktieägartillskott
Kassaﬂöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Utbetalda bidrag
Kassaﬂöde från ﬁnansieringsverksamheten

Likvida medel vid årets slut
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Tilläggsupplysningar
Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.
Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inﬂyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.

Noter
1. Anställda och personalkostnader

Antal anställda
Lön och semesterlöneskuld
Arvoden till styrelsen
Arvoden till huvudmän
Arvoden beredning
Sociala kostnader
Summa

2006

2005

1

0

144
601
80
51
278

0
864
72
69
325

1 154

1 330

2. Arvode och kostnadsersättning
2006
Andersson & Co
Ernst & Young
Summa

2005

Revision
51
15

Övrigt
15
11

Totalt
66
26

Revision
36
11

Övrigt
1
12

Totalt
37
23

66

26

92

47

13

60

3. Avskrivningar
Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden
med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar
Inventarier, verktyg och installationer
Ombyggnad lokal

20 %
20 %

T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R O C H N O T E R
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4. Skatt
2006

2005

Inkomstskatt
Förmögenhetsskatt
Avsättning tvistig skatt

32 822
4 020
849

11 671
3 463

Summa

37 691

15 134

2006

2005

Ingående anskaffningsvärde
Försäljning aktier Förvaltningsbolaget (gamla)
Förvärv aktier i Swedbank
Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB
Ränta på reversfordran
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Aktieägartillskott

625 664
-264
10 700
1 000
484

549 990
-2

0

29
-293 760
369 407

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

637 584

625 664

5. Andra långfristiga värdepappersinnehav

6. Specifikation andra långfristiga värdepappersinnehav

Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (gamla)
Swedbank AB, aktier
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Reversfordran Sparbanksstiftelsen Första

2006

2005

1 000
0
265 746
369 499
1 339

0
264
255 046
369 499
855

637 584

625 664

Stiftelsen har under året bildat ett dotterbolag, Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB.
Bolagets syfte är att handla med aktier. Inga transaktioner har gjorts i bolaget under 2006.
Stiftelsens innehav av aktier i FöreningsSparbanken AB uppgick vid årets slut till 5 466 221 aktier.
Marknadsvärdet på innehavet per 2006-12-31 uppgick till 1 358 356 tkr (1 173 000tkr).
Stiftelsens innehav i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB tidigare kallat Sparbanksstiftelsernas Nya Förvaltnings AB
uppgick 2006-12-31 till 91 582 aktier. Innehavet hade på bokslutsdagen ett substansvärde på 1 901 629 tkr.(1 713 000 tkr)
Stiftelsens aktieinnehav i gamla förvaltningsbolaget, tidigare kallat Sparbankernas Förvaltnings AB, har i mars utbetalats
med belopp 250 tkr.

Andra långfristiga fordringar
Värderingen av reversfordran på Sparbanksstiftelsen Första, nom 1 764 tkr, som förfaller år 2020 och löper med en årlig
ränta av 2,5 procent, har skett till nuvärdet av framtida betalningar diskonterade till 5 procent ränta (9 procent). Reversen har därmed åsatts värdet 1 339 tkr (855 tkr).
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7. Inventarier

2006

2005

396
31
427

376
20
396

-154
-86
-240

-75
-79
-154

187

242

2006

2005

Bundet eget kapital

269 918

269 918

Fritt eget kapital vid årets ingång
Årets resultat
Årets beslutade bidrag
Återföring av tidigare beslutade bidrag
Lokal Pott utlovad
Beslutade stipendier
Summa fritt eget kaptial utgående

329 744
123 633
-36 631
1 090
-4 000
-1 000
412 836

214 408
145 163
-30 259
432
0
0
329 744

Summa eget kapital:

682 754

599 662

2006

2005

0
0
0
0
0

12 200
16 846
19 310
17 274
7 550

0

73 180

Ingående anskaffningsvärden
Inköp
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden
Ingående avskrivningar
Årets avskrivningar
Utgående ackumulerade avskrivningar
Utgående redovisat värde

8. Eget kapital, förändring

9. Obeskattade reserver
Periodiseringsfond 2001
Periodiseringsfond 2002
Periodiseringsfond 2003
Periodiseringsfond 2004
Periodiseringsfond 2005
Under året har samtliga periodiseringsfonder lösts upp.

10. Avsättning
Skatteverket medger bara avdrag för förvaltningskostnader med 75 000 kr. medan stiftelsen yrkat avdrag
med 1 638 137 kr. vid 2006 års taxering och kommer att yrka avdrag med 1 544 518 kr. vid 2007 års
taxering. Skatteverkets beslut kommer att överklagas. Skattekostnaden på mellanskillnaden av stiftelsens
yrkade avdrag och skatteverkets medgivna avdrag redovisas som en avsättning.
Växjö den 24 april 2007
Tommy Lindgren
Ordförande

Thorsten Söderberg
Vice ordförande

Mats Carlsson

Harry Eriksson

Ann-Christine Johansson

Kjell-Åke Karlsson

Lars Lindberg

Hans Hyllstedt

Eva Marie Andersson

Gudrun Lundqvist

Mikael Blomqvist

Ulf Nilsson

Margaretha Palmér

Birgitta Persson

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har angivits denna dag.
Växjö den 25 april 2007
Åke Andersson
Auktoriserad revisor

Olle Blomén
Auktoriserad revisor

NO TER
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Kronan
Organisationsnummer 829502-0773

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning
i Sparbanksstiftelsen Kronan för år 2006. Det är styrelsen som har ansvaret
för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen
tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. 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 med hög men inte absolut
säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. 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 de
betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när den upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Vi har
granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna
bedöma om styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen, om skäl för
entledigande föreligger eller om styrelseledamoten 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 en
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens
övriga delar.
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Växjö den 25 april 2007

Åke Andersson
Auktoriserad revisor
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Olle Blomén
Auktoriserad revisor

Stipendier för studier och forskning

2006 års Kronanstipendiater.

De mest framstående examensarbetena vid regionens
universitet och högskolor har belönats med stipendier
av Sparbanksstiftelsen Kronan för elfte gången. Framför allt har stiftelsen belönat projekt som på något sätt
bidrar till regionens utveckling.
I år ﬁck 48 studenter som deltog i 27 olika projekt dela
på 810 000 kronor. Sammanlagt ﬁck 9 projekt 50 000
kronor vardera och 18 projekt 20 000 kronor vardera.
Kronanstipendiet är en av de största och mest prestigefyllda utmärkelser som delas ut vid svenska universitet
och högskolor.

I många fall handlar det om insatser som löser problem
inom industrin. I andra fall handlar det om produktutveckling och nyföretagande. Inte minst fortsätter design,
ett av regionens proﬁlområden, att generera nya spännande produkter. 2006 var det premiär för stadsplanering
bland de belönade projekten.
Sparbanksstiftelsen Kronan ser Kronanstipendiet som ett
av sina viktigaste engagemang för forskning, utbildning
och regionens framtid.

Ett av stiftelsens viktigaste uppgifter är att investera
långsiktigt i regional utveckling och nyföretagande. Stödet till ung kreativitet, forskning och entreprenörsanda är
ett sätt att förverkliga den ambitionen.

Enklaste vägen till information och ansökningar
Vill du ansöka om medel från Sparbanksstiftelsen Kronan? Det gör
du lämpligast genom att gå in på www.sparbanksstiftelsenkronan.se.
Där kan du också få läsa om projekt som har belönats tidigare år.

K R O NA N S T I P E N D I AT ER
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Styrelse
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TOMMY LINDGREN
ORDFÖRANDE, KALMAR

THORSTEN SÖDERBERG
VICE ORDF, HALMSTAD

ULF NILSSON
LEDAMOT, OSKARSHAMN

LARS LINDBERG
LEDAMOT, UPPVIDINGE

MIKAEL BLOMQVIST
LEDAMOT, KARLSKRONA

MATS CARLSSON
LEDAMOT, EMMABODA

GUDRUN LUNDQVIST
LEDAMOT, VÄXJÖ

EVA MARIE ANDERSSON
LEDAMOT, RONNEBY

HANS HYLLSTEDT
LEDAMOT, TINGSRYD

MARGARETHA PALMÉR
LEDAMOT, BERGKVARA

ANN-CHRISTINE JOHANSSON
LEDAMOT, LJUNGBY

BIRGITTA PERSSON
LEDAMOT, HALMSTAD

HARRY ERIKSSON
LEDAMOT, VIRESTAD

KJELL-ÅKE KARLSSON
LEDAMOT, OLOFSTRÖM

S T Y RELSE

Huvudmän
De 34 huvudmännen i Sparbanksstiftelsen Kronan
utses inom verksamhetsområdet. Huvudmännen har
som en av sina uppgifter att fånga upp idéer och behov,
som stiftelsen kan utveckla och tillfredsställa. Hälften
av huvudmännen utses av kommuner inom verksam-

hetsområdet. Dessa huvudmän utser i sin tur ytterligare lika många huvudmän. Det är huvudmännen som
väljer sparbanksstiftelsens styrelse vid en årlig stämma.
Här följer en förteckning över nuvarande huvudmän.

Kommunalvalda, mandattid 2007–2011

Huvudmän valda av huvudmän

Gunilla André, Ramdala
Yvonne Bergvall, Oskarshamn
Göran Borg, Hovmantorp
Marianne Eckerbom, Ljungby
Mikael Fransson, Lindås
Ingrid Hugosson, Åseda
Dag Hultefors, Halmstad
Ingemar Johnsson, Diö
Markus Lund, Nybro
Johnny Lundberg, Moheda
Ann-Britt Mårtensson, Bergkvara
Margareta Olsson, Olofström
Johan Persson, Kalmar
Anders Pettersson, Ronneby
Nils Posse, Växjö
Tommy Rälg, Hultsfred
Sven-Erik Svensson, Urshult

Gunnel Akinder, Läckeby
Marie Björck, Karlskrona
Rune Fransén, Bergkvara
Monica Haider, Diö
Bo Hjalmarsson, Växjö
Karin Jeppsson, Bräkne-Hoby
Sven Jägervall, Halmstad
Göran Jönsson, Halmstad
Madeleine Kidell, Sölvesborg
Börje Norén, Alvesta
Hans Persson, Lyckeby
Birgitta Persson, Halmstad
Anders Rodin, Ljungby
Anna Storbjörk,Växjö
Tomas Söreling, Målilla
Thorsten Söderberg, Halmstad
Gun Yström, Halmstad

Kontaktpersoner
Sparbanksstiftelsen Kronan
Storgatan 17, 352 30 Växjö
Tel: 0470-124 91
Fax: 0470-193 30
kronan@swenneby.se
www.sparbanksstiftelsenkronan.se
CLAES-GÖRAN SWENNEBY

GUNILLA JOHANSSON

H U V U D M Ä N O C H KO N TA K T P ER S O N ER
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www.givakt.se

Sparbanksstiftelsen
Kronan

Storgatan 17, 352 30 Växjö
Tel 0470-124 91 Fax 0470-193 30
kronan@swenneby.se
www.sparbanksstiftelsenkronan.se

