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Sparbanksstiftelsen Gripen får allt
viktigare roll i Nordvästskåne

Under 2011 uppnådde Sparbanksstiftelsen Gripen en konsolideringsnivå
som gjorde det möjligt för stiftelsen att starta sin anslagsverksamhet.
Under främst andra delen av året inventerades och bedömdes ett betydande antal projekt som skulle kunna bli föremål för anslag. Bland de
projekt som valdes ut, har några redan under hösten fått tilldelade medel
utbetalda, medan övriga kommer att få sina pengar under våren 2012.
De tre ”höstprojekten” redovisas på sidan 9 i den här årsredovisningen.
Det är glädjande, att Sparbanksstiftelsen Gripen
nu har kunnat börja återföra lokala värden skapade
av tidigare Sparbanken Gripen i samspel med bankens privat- och företagskunder i Nordvästskåne.
Dessutom fick stiftelsen ett kapitaltillskott genom
sitt delägarskap i nya Sparbanken Öresund AB
(publ), som bildades för drygt ett år sedan. Det
gav möjligheter att stödja attraktiva projekt inom
vår region.
Vi välkomnar särskilt projekt baserade på ett
betydande mått av nytänkande och med potential
att öka livskvalité och välbefinnande för ungdomar
– i första hand inom ramen för gruppverksamheter.
Givetvis ligger idrotts- och motionsområdet nära till
hands, men det utesluter naturligtvis inte satsningar
med exempelvis kulturella och estetiska förtecken. Vi vill gärna komma in i en
tidig utvecklingsfas och bidra till att ge utvalda projekt luft under vingarna.
Sparbanksstiftelsen Gripen har som målsättning att, över tid, fördela sina
anslag över stiftelsens hemkommuner i Nordvästskåne. För att nå dithän och
på bästa sätt kunna fånga upp intressanta idéer krävs god lokalkännedom
och ett aktivt deltagande i det dagliga samhällslivet. Här spelar naturligtvis
Sparbanken Öresunds engagerade kontorsmedarbetare viktiga roller – många
av dem bor nära sin arbetsplats och är väl förtrogna med bygdens människor,
verksamheter och aktiviteter.
En viktig tillgång är också stiftelsens sextio valda huvudmän som bland
annat har att utse stiftelsens styrelse. De är stiftelsens ambassadörer som till
sin omgivning sprider kunskap om Sparbanksstiftelsen Gripens samhällsengagemang. De kan på ett naturligt sätt komma i kontakt med och förmedla projektidéer liksom de kan inspirera till anslagsansökningar.
För sitt första verksamhetsår uppvisar Sparbanken Öresund positiva siffror.
Allt talar för att bankens aktivitet kommer att öka under 2012, och det bör
innebära ökade resurser för Sparbanksstiftelsen Gripen i framtiden. Därför
kan man med fog slå fast, att stiftelsen har tagit sig rollen som en viktig aktör
vad gäller att främja utvecklingen av sitt geografiska område.
Bengt Johansson
Verkställande tjänsteman
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Med Gripen till ny bank för Öresundsregionen

Sparbanken Gripen räknar sina anor från 1853. Därifrån var vägen fram till en modern bank både lång
och omväxlande. Inte mindre än 19 sparbanker i nordvästra Skåne kom genom sammanslagningar
och fusioner att så småningom bilda Sparbanken Gripen år 1990. Tretton år senare blev banken ett
stiftelseägt aktiebolag. Och som mogen 20-åring upplevde Gripen under 2010 ytterligare en genomgripande förändring – genom skapandet av den nya Sparbanken Öresund AB (publ) tillsammans med
Sparbanken Finn.
Mot slutet av 1980-talet drog en fusionsvåg fram
över Sparbankssverige. Många betonade fördelarna med större enheter för att sparbankerna bättre
skulle kunna hävda sig gentemot affärsbankerna.
I Nordvästskåne fick det till följd att Nordvästra
Skånes, Bjäre, Östra Karups och Hovs sparbanker
tillsammans bildade Sparbanken Gripen år 1990.
Gripen blir sin egen
1990-talets senare år kom att präglas av arbetet
med att utvecklas till en fristående och självständig sparbank. Bakgrunden var sammanslagningen av Sparbanken Sverige och Föreningsbanken
1997. Gripen önskade ha en friare roll gentemot
den nya FöreningsSparbanken och det fick till följd
att gällande samarbetsavtal ensidigt sades upp av
Sparbanken Sverige och därmed skulle Gripen stå
utan en mängd nödvändiga resurser, bl.a. en dataplattform.

Gripen inledde därför ett nära samarbete med
Lundabaserade Sparbanken Finn, som befann
sig i samma situation. På bara ett par år skaffade
man sig egna bankdata- och bankkortssystem,
utvecklade och administrerade av de gemensamtägda bolagen FriSpar IT och FriSpar Service.
För att säkra en ”centralbanksfunktion” som kunde förmedla avancerade ekonomiska tjänster köpte man också in sig i JP Bank. Man bildade även
Catella Fondförvaltning AB och gav därmed sina
kunder egna alternativ för investeringar och långsiktigt sparande.
Volymökning nyckeln på lågräntemarknad
På sommaren 1999 inledde Gripen sin kanske
största enskilda marknadssatsning genom att
etablera sig i Helsingborg.
Samarbetet med Sparbanken Finn fortsatte genom de gemensamma bolagen FriSpar Bolån AB,

Sparbanken Gripen 1990

Lundabygdens
Sparbank 1971

Eslöv-Onsjö
Sparbank 1965

Sparbanken
i Lund 1962 (1970)

Torna sparbank
1936/1941

Eslövs sparbank 1866
Onsjö Härads sparbank 1861

Sparbanken i Lund 1833
Sparbanken Lunds stad 1861
Lomma sparbank 1882 (1942)
Höjs och Kjeflinge
Socknars sparbank 1881
Dalby sparbank 1893 (1945)

Torna, Bara och Harjägers
Härds sparbank 1848
Genarps sparbank 1906
Södra Sandby sparbank 1919

Hovs sparbank 1908
Östra Karups sparbank 1879

Bjäre Sparbank
1972 (1978*)

Båstads sparbank 1859
Förslövs sparbank 1881
Västra Karups sparbank 1876
*Grevie sparbank 1874

Munka Ljungby
Sparbank 1963
Tåssjö sparbank 1919
Munka-Ljungby sparbank 1881

Össjö sparbank 1905
Rya sparbank 1902
Höja och Starby sparbank 1886
Tåstarps sparbank 1880

Ausås-Strövelstorp
sparbank 1965
Ausås sparbank 1872
Strövelstorps sparbank 1853

Örkelljunga sparbank 1874
Hjärnarps sparbank 1871

Barkåkra sparbank 1899
Rebbelberga sparbank 1899
Engelholms sparbank 1864

Nya Sparbanken
Ängelholm 1968

Nordvästra Skånes Sparbank
1972

Sparbanken Finn 1991

Sparbankerna Gripen och Finn har en liknande historia, med för varje tid nödvändiga sammanslagningar för att kunna garantera den
lokala tillväxten och vara ett starkt lokalt alternativ.
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FriSpar Företagskredit AB och Cerdo Bankpartner
AB. Cerdo kom att ansvara för de båda bankernas
administrativa rutiner och Cerdo fick även uppgiften att stå för vidareutvecklingen av bankernas
gemensamma datasystem sedan driften överlåtits
till samarbetspartnern Unisys.
Som underlag för förändringarna under åren
framöver fanns sedan 1998 den s.k. Vision 2002
– styrelsens och ledningens bild av Sparbanken
Gripen ett par år in på det nya millenniet, där Gripen är en fullsortimentsbank som tillsammans med
utvalda partners ska erbjuda sina kunder i nordvästra Skåne marknadens bästa produkter och tjänster
på fördelaktiga och konkurrenskraftiga villkor.
Vision 2002 blev det instrument som styrde
omformningen av Gripen till en modern fullservice-,
rådgivnings- och relationsbank.
Gripen går vidare som aktiebolag
Vid den här tiden uppvisade Gripen en tillväxttakt
som var en av de högsta bland svenska banker
och 2001 passerade affärsvolymen 10-miljardersstrecket.
För att på bästa sätt kunna möta kundernas
krav i den snabbt växande banken och samtidigt
säkerställa den lokala förankringen och bankens
framtida kapitalbehov, ombildades Gripen under
2003 till aktiebolag – Sparbanken Gripen AB – helägt av den nybildade Sparbanksstiftelsen Gripen.
Under åren 2004–2007 öppnade banken nya
kontor i Åstorp, Höganäs och Rydebäck. År 2008
introducerades Gripens ”bankbutik” på Väla köpcentrum utanför Helsingborg med öppethållande
360 dagar om året. Bankbutiken är ett minikontor
som ger marknadskontakt och lättåtkomlig kundservice i en handelsmiljö där många människor rör
sig för att uträtta allehanda ärenden. Gripen var
först i Sverige med det här konceptet.
I november 2007 flyttade Gripen, i samarbete
med Finn, driften av sitt IT-system till SDC (Scandinavian Data Center). Genom systemleverantören SDC fick Gripen nu tillgång till en gemensam
nordisk plattform tillsammans med 80 danska och
80 norska banker. Cerdo Bankpartner AB stod för
den svenska anpassningen av SDC-systemet och
fick därmed rätten att erbjuda det till andra svenska
banker. I november 2008 gick Sparbanken Syd,
med säte i Ystad, in som tredje delägare i Cerdo
för att kunna ansluta sig till den gemensamma ITplattformen.
Sparbanken Öresund bildas
Ombildningen av Gripen till aktiebolag år 2003 föranleddes till stor del av bankens snabba tillväxt
som kom att fortsätta även under de följande åren.
Vid slutet av 00-talet insåg man att det krävdes

en mer omfattande bankrörelse än Gripens för att
klara en fortsatt expansion grundad på affärsmässigt sunda upplåningskostnader och en stark kapitalbas.
Därför tog Gripen 2009 upp en diskussion med
Sparbanken Finn om att tillsammans skapa en ny
bank med inriktning på Öresundsregionen. Resultatet blev Sparbanken Öresund AB som startade
sin verksamhet den 1 november 2010 med säte
och huvudkontor i Malmö. Ägare blev den existerande Sparbanksstiftelsen Gripen tillsammans
med nybildade Sparbanksstiftelsen Öresund sydvästra Skåne.
Vid starten hade Sparbanken Öresund 34 kontor med ca 500 medarbetare och en affärsvolym
på 87 miljarder kronor. Antalet kunder var strax
under 220 000 varav 200 000 privatkunder. Det
egna kapitalet uppgick till 2,4 miljarder. För aktuella siffror per den 2011-12-31 hänvisas till Sparbanken Öresunds Årsrapport för 2011.
Fortsatt stark lokal förankring
De två ägarstiftelserna och deras respektive huvudmän tar aktivt del i Sparbanken Öresunds
verksamhet. Sparbanksstiftelsen Gripen utser tre
styrelseledamöter i Sparbanken Öresund. En av
dessa ledamöter är även ordförande i Sparbanksstiftelsen Gripen och deltar därmed på alla styrelsemöten i stiftelsen. Övriga två deltar ett par gånger per år på stiftelsens styrelsemöten. Genom
denna nära kontakt sker en rapportering och diskussion kring de frågor som är aktuella i Sparbanken Öresund.
Stf affärschef i Sparbanken Öresund är även
ansvarig för kontoren i nordvästra Skåne. Han
lämnar rapporter och deltar i stiftelsestyrelsens
möten minst 2 ggr per år. Verkställande tjänsteman har regelbundna möten med sin motsvarighet
i Sparbanksstiftelsen Öresund för avstämning av
ägarfrågor som avser Sparbanken Öresund.
Tankar och diskussioner kring ägandet och
Sparbanken Öresunds verksamhet upptar en stor
del av Sparbanksstiftelsen Gripens styrelsemöten.
Sparbanken Öresunds regionstyrelser i nordvästra Skåne utser en ledamot vardera till Sparbanksstiftelsen Gripens valberedningsnämnd.
Under 2011 års senare del har Sparbanksstiftelsen Gripen börjat dela ut anslag till projekt inom
de kommuner där Gripen varit verksam. Bidragsreglerna har med avsikt formulerats så att de täcker många ändamål för att nyttan ska bli så stor
som möjligt för utvecklingen av Nordvästskåne.
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Lokala förtroendemän ger stiftelsen fast förankring

Sedan Sparbanken Gripen tillsammans med Sparbanken Finn bildat Sparbanken Öresund AB (publ),
äger Sparbanksstiftelsen Gripen 22,26 procent av stam- och preferensaktierna i den nya banken.
Resterande aktier ägs av Sparbanksstiftelsen Öresund med anknytning till tidigare Sparbanken
Finn. Organisatoriskt kvarstår kopplingen till Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde
som nu blivit ett affärsområde inom Sparbanken Öresund.
Sparbanken Öresunds norra affärsområde (se
kartan till höger) omfattar de kommuner där Sparbanken Gripen tidigare varit verksam. Härifrån
kommer också, nu liksom tidigare, Sparbanksstiftelsen Gripens huvudmän som representerar
ägarintresset. Vid en årlig stämma utser huvudmännen stiftelsens valberedning, styrelse och
dess revisorer samt beslutar om arvoden till samtliga dessa. Stiftelsestyrelsen har sedan att utse tre
av Sparbanken Öresunds styrelseledamöter och
en av de tre ska också bli bankstyrelsens vice ordförande. Den här ordningen ger huvudmännen
kontroll och väl avpassat ägarinflytande.
Huvudmännen är 60 till antalet och hälften av
dem utses av fullmäktige i de tidigare verksamhetskommunerna enligt en fastställd fördelning.

Den andra hälften utser huvudmännen själva och här ser man till att anpassa representationen efter rådande förhållanden. Exempelvis väljer
fullmäktige i Helsingborg, Höganäs och Åstorp vardera en huvudman enligt den traditionella ordningen medan antalet huvudmannavalda huvudmän
uppgår till fyra för Helsingborg och tre vardera för
Höganäs respektive Åstorp. Sammantaget ska
huvudmannakåren spegla närings- och arbetslivet
i Sparbanken Öresunds norra affärsområde.
Genom sin dagliga verksamhet är samtliga
huvud- och förtroendemän mycket viktiga ambassadörer som sprider kunskap om och goodwill för
både Sparbanken Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripens samhällsengagemang.

Två stiftelser äger Sparbanken Öresund
Huvudmän *)

Huvudmän

Sparbanksstiftelsen
Gripen

Sparbanksstiftelsen Öresund
– sydvästra Skåne

22,26 %

77,74 %

Sparbanken Öresund AB (publ)
(Malmö)

Dotter- och intressebolag
Cerdo Bankpartner AB 80 %
FriSpar Bolån AB 39,2 %
Fastighetsmäkleri 100 %
FriSpar Företagskredit 100 %
Konceptbanken 50 %

*) Trettio huvudmän utses av kommunfullmäktige i de kommuner som utgör Sparbanken
Öresunds norra affärsområde. De övriga trettio utses av huvudmännen själva. Se sidan 10.
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Sparbanken Öresunds verksamhetsområde

Kartan visar de 24 skånska kommuner där Sparbanken Öresund är verksam. Den mörkare gröna
delen utgörs av Sparbanksstiftelsen Gripens hemkommuner och är identisk med Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde.
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Traditionstrogen stiftelse störst i Nordvästskåne

Motsvarigheter till våra dagars stiftelser har funnits sedan flera hundra år tillbaka. Då som nu satte
man av medel för att i en framtid kunna gynna olika ändamål. Stiftelsernas syfte har haft skiftande
inriktning genom seklerna och har i mångt och mycket speglat samhällsutvecklingen.
Med början under den första kristna tiden i Sverige förekom det att betydande förmögenheter
avsattes för att gynna kyrkan eller den sjuk- och
fattigvård som kyrkan engagerade sig i. Under upplysningens 1700-tal kom undervisningsområdet i
fokus samtidigt som insatserna för omsorgen om
de fattiga fortsatte. Mot slutet av 1800-talet och in
på 1900-talet knöts intresset i stigande grad till utbildning och vetenskaplig forskning. Stiftelsegrundarna började nu också ange mera allmännyttiga
ändamål med bredare samhällsinriktning.
Två typer av stiftelser
Med viss förenkling kan man säga att det idag
finns två typer av stiftelser. Den ena är verksamhetsstiftelsen och den andra avkastningsstiftelsen.
Sparbanksstiftelsen Gripen driver verksamhet genom sitt ägande i Sparbanken Öresund AB (publ)
men har även som uppgift att tillgodose sitt ändamål genom att utge kontanta anslag från avkastningen som uppkommer genom driften av Sparbanken Öresund. Grundförmögenheten utgörs av 22,26
procent av stam- och preferensaktierna i Sparbanken Öresund – aktier som tillkom stiftelsen i samband med bankens grundande år 2010. (För mer
om stiftelsens bakgrund och övriga uppgifter se
sid. 10)
I Sverige finns drygt 12 500 registrerade stiftelser varav ca 260 i de kommuner som utgör Sparbanken Gripens tidigare verksamhetsområde: Bjuv,
Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Perstorp,
Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.
Dominerande i Nordvästskåne
Av stiftelserna i nordvästra Skåne har de allra
flesta privata donatorer och ändamålen är för det
mesta snävt avgränsade till skillnad från Gripen-
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stiftelsens och några få andras. Stiftelsernas förmögenheter varierar från några hundralappar upp
till hundratals miljoner kronor.
Sparbanksstiftelsen Gripens förmögenhet vid
årsskiftet 2011-2012 beräknas till substansvärdemässigt 601 miljoner kronor och består till övervägande del av aktier i Sparbanken Öresund. Bildandet av den nya banken har stärkt stiftelsens
ställning.
Gripenstiftelsen är Nordvästskånes största allmännyttiga stiftelse följd av Henry och Greta Dunkers donationsfond nr 1 och nr 2 med en samlad
förmögenhet på cirka 550 miljoner.
Betydelsefull aktör
Gripenstiftelsens ändamål är bl.a. utdelning av anslag i syfte att främja näringsliv, forskning, idrott,
infrastruktur, utbildning och kultur företrädesvis
inom de kommuner där Sparbanken Gripen tidigare varit verksam. Förutom att dela ut anslag ska
stiftelsen främja sparsamhet genom att som aktieägare i Sparbanken Öresund verka för att den
svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer
och värderingar bevaras och utvecklas samtidigt
som driften av Sparbanken Öresund ska ge en
rimlig avkastning.
Sparbanken Öresunds verksamhet i bland annat nordvästra Skåne är viktig för innevånarna
och konkurrensen på bankmarknaden i området.
Sparbanksstiftelsen Gripen är i detta sammanhang en viktig länk för att fånga upp kundernas
önskemål och tankar kring bankverksamheten
i nordvästra Skåne. En stark bank kan med ett
rimligt risktagande spela en mycket viktig roll för
företagare och privatpersoner inom vårt område.
Detta ger en förstärkt utveckling och gynnar bygden.

Medel för bättre säkerhet och ökat välbefinnande

När Sparbanksstiftelsen Gripen delade ut sina anslag för 2011 uppmärksammades ett kommunalt
projekt med föreningsanknytning, en badförening och en idrottsförening.

Kunskap för livet
Att lära sig simma som barn är viktigt – det kan betyda livet. Därför gav Sparbanksstiftelsen Gripen
ett stipendium på 100 000 kronor till ÄngelsbäckSegelstorps badförening och dess simskola.
Föreningen driver simskolan i egen regi med
hjälp av bidrag från Båstads kommun, sponsorpengar och mängder av ideellt arbete.
Under sex veckor varje sommar får upp till 150
barn simundervisning av en praktikant och tre utbildade simlärare. Stiftelsens stipendium bidrar till
att säkra den värdefulla verksamheten.
Nu hoppas det tryggare

Projektsamordnare Maja Arvidsson är glad över att få
ta emot den symboliska checken på 100 000 kronor
av Sparbankstiftelsen Gripens Bengt Johansson och
Sparbanken Öresunds kontorschef i Ängelholm, JanErik Hansson.

Aktivitet Förebygger
Aktivitet Förebygger (AF) är ett friskvårdsprojekt
som Ängelholms kommun driver i samarbete med
skolor i kommunen och femton idrottsföreningar.
Vid slutet av 2011 omfattar det alla sjätteklassare
i sex skolor och några åttondeklassare. Projektet
ger eleverna tillfälle att utnyttja sin obligatoriska
föreningsverksamhet under skoltid till att prova på
olika idrottsaktiviteter i de medverkande idrottsföreningarnas regi.

Genom åren har tränare Bo Sveninge och hans
team i Båstads GIF:s friidrottssektion med små
resurser tagit hand om talanger som i flera fall
nått elitnivå.
För att Bo Sveninge ska kunna förnya sitt projekt och lyfta ännu ett antal talanger ytterligare
steg, beslöt Sparbanksstiftelsen Gripen att ge ett
anslag på 100 000 kronor.
Pengarna har använts för anskaffning av nya
redskap. Särskilt kan nämnas en stor höjdhoppsmatta med tävlingsprestanda. Den finns i Drivanhallen i Båstad och gör att hopparna numera slipper landa halvt utanför mattan.
Basket är en av de många idrotter ängelholmselever
kan prova på tack vare friskvårdsprojektet Aktivitet
Förebygger.

Exempel på valbara aktiviteter är bowling, basket, dans, karate, innebandy och vattenpolo. Ungdomarna har AF en timma per vecka och är i samma förening under tio veckor. Det betyder, att varje
elev får prova på tre aktiviteter under ett läsår. Det
övergripande målet är att förbättra ungdomars
fysiska och psykiska hälsa och uppmuntra dem till
föreningsverksamhet även på fritiden.
AF är under utveckling för att kunna nå skolor
även utanför Ängelholms tätort och för att kunna
engagera ännu fler lokala föreningar i projektet.
Gärna också föreningar som sysslar med musik
och kultur. Det är en av anledningarna till att Sparbanksstiftelsen Gripen valde att stötta med ett
anslag på 100 000 kronor.
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Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Gripen får härmed lämna redovisning för verksamheten under år 2011.
Förvaltningsberättelse
Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Gripen registrerades hos Länsstyrelsen i Skåne län den 31 oktober 2003. I och med registreringen av stiftelsen blev strukturen kring den då nybildade Sparbanken Gripen AB (publ) formellt etablerad
med Sparbanksstiftelsen Gripen som ensam ägare till
bankaktiebolaget.
Stiftelsens innehav i Sparbanken Öresund AB (publ)
var vid 2011 års ingång stamaktier i Sparbanken Öresund
till ett nominellt värde av 300 miljoner kronor och preferensaktier uppgående till 50 miljoner kronor nominellt.
Under våren genomfördes en fondemission i Sparbanken
Öresund vilket innebär att vid utgången av 2011 äger Sparbanksstiftelsen Gripen stamaktier i Sparbanken Öresund
till ett nominellt värde av 450 miljoner kronor och preferensaktier uppgående till 75 miljoner kronor nominellt.
Verksamheten under 2011 har dominerats av arbetet
med Sparbanken Öresund och uppföljning av hela
bankens verksamhet men med koncentration till nordvästra Skåne. Ny VD har anställts i banken och där har
av stiftelsen vald ledamot i Sparbanken Öresund deltagit mycket aktivt i urvalsprocessen. Från maj till december 2011 har stiftelsen startat arbetet med att hitta projekt i nordvästra Skåne som passar in på de krav styrelsen ställt för utdelning av projektmedel. Stiftelsen har
beviljat sammanlagt 1 180 220 kr i anslag till olika projekt. 501 220 kr av dessa anslag har betalats ut och
projekten är slutförda. Under våren 2012 kommer resterande att betalas ut efterhand som de olika projekten
slutförs. Arbetet med 2012 års projekt har startat och tillströmningen av ansökningar har ökat efterhand som
stiftelsen blir mer känd och vår hemsida har uppdaterats med beskrivning hur man söker anslag till projekt.
2012 kommer också att präglas av arbetet med Sparbanken Öresund. Det är av största vikt för stiftelserna att
den fina utveckling som Sparbanken Öresund haft förstärks under 2012–2015. Det garanterar att stiftelsen
kommer att kunna få ökade utdelningar inom 3–5 år, vilket ger Sparbanksstiftelsen Gripen ännu bättre möjlighet
att leva upp till målet om att stödja sitt verksamhetsområde
på olika sätt.
Ändamål
I stiftelseförordnandet slås ändamålet för Sparbanksstiftelsen Gripen fast. Den ska främja sparsamhet i Sverige genom att, som aktieägare i Sparbanken Gripen eller
som aktieägare i annat svenskt bankaktiebolag, numera
Sparbanken Öresund, verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar
bevaras och utvecklas.
Vidare ska stiftelsen med den löpande avkastningen
på sin förmögenhet dela ut anslag till fysiska och juridiska
personer, företrädesvis inom de kommuner där Sparbanken Gripen har varit verksam, i syfte att främja:
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– näringsliv

– infrastruktur

– forskning

– utbildning

– idrott

– kultur.

Övriga åtaganden
I förvaltandet av bankägandet ska stiftelsen, i kombination
med sitt starka lokala engagemang, genomgående ha
ett långsiktigt perspektiv med inriktning på vad som bäst
gagnar banken och den omgivande bygden. En viktig
uppgift för Sparbanksstiftelsen Gripen är att tillse att Sparbanken Öresund konsoliderar sin verksamhet på ett betryggande sätt. Sparbanksstiftelsen Öresund och Sparbanksstiftelsen Gripen har uttalat att man kommer att vara
återhållsamma med att ta utdelning till dess att den nya
banken är ännu starkare kapitalmässigt.
Framtiden
Sparbanksstiftelsen Gripen är en garant för att de värden
Sparbanken Gripen AB och tidigare Sparbanken Gripen
skapat i samverkan med privatpersoner och företag
stannar kvar inom regionen även efter bildandet av Sparbanken Öresund.
Det finns all anledning att förmoda, att stiftelsen i framtiden
kommer att förmedla ansenliga summor till nytta, glädje
och framåtskridande för den region där den har sina rötter.
Sparbanksstiftelsen Gripen kommer att ha stor framtida
betydelse för nordvästra Skåne liksom även Sparbanken
Öresund för hela Öresundsregionen.
Resultatdisposition
Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid
årets slut framgår av följande resultat- och balansräkning med noter. Periodens resultat uppgår till 1,957
miljoner kronor.
Huvudmän
Den lokala och regionala förankringen understryks av att
stiftelsens styrelsesammansättning bestäms av 60 lokala
huvudmän som utses för en period om fyra år.
Hälften av huvudmännen utses av kommunfullmäktige i
kommunerna inom tidigare Sparbanken Gripens verksamhetsormåde (KH). Övriga 30 väljs av huvudmännen själva
med fördelning inom samma kommuner (HH).

Ängelholm
Båstad
Örkelljunga
Laholm
Bjuv
Helsingborg
Höganäs
Klippan
Perstorp
Åstorp

(KH)
10
8
4
2
1
1
1
1
1
1

(HH)
8
8
4
0
0
4
3
0
0
3

Antal kontor
3
3
1
–
–
3
1
–
–
1

Huvudmännen har bland annat att utse stiftelsens styrelse, som i sin tur utser tre ledamöter till Sparbanken
Öresunds styrelse. Dess styrelse har det yttersta ansvaret
för bankens verksamhet.

Resultat- och balansräkning

Resultaträkning, kkr		

2011

2010

intäkter		 –

–

kostnader
Personalkostnader
Övriga förvaltningskostnader

Not 1
Not 2

- 1 530
- 1 012

- 1 534
- 639

Summa kostnader		

- 2 542

- 2 173

Rörelseresultat		

- 2 542

- 2 173

Resultat från finansiella poster
Utdelning från Sparbanken Gripen AB		
Utdelning från Sparbanken Öresund AB		
Ränteintäkter		
Räntekostnader		

–
4 420
354
0

4 978
–
3 225
- 2 118

Summa resultat från finansiella poster		

4 774

6 085

Resultat före skatt		
Skatt		

2 232
- 275

3 912
- 307

Årets resultat		

1 957

3 605

374 213
374 213

374 213
374 213

Omsättningstillgångar
Kassa och bank
		 Bankmedel		
Övriga tillgångar		
Summa omsättningstillgångar		

13 376
49
13 425

12 222
58
12 280

Summa tillgångar		

387 638

386 493

375 213
11 718
386 931

375 213
10 941
386 154

679
0
28
707

0
323
16
339

387 638

386 493

Balansräkning, kkr
Tillgångar
Anläggningstillgångar
 	 Aktier i Sparbanken Öresund AB
Not 3
Summa anläggningstillgångar		

Eget kapital och skulder
Eget kapital	
Not 4
Bundet eget kapital
   Donationskapital		
Fritt eget kapital		
Summa eget kapital		
Skulder
Kortfristiga skulder
		 Beviljade ej utbetalda anslag		
		 Skatteskulder		
  Övriga skulder		
Summa skulder		
Summa eget kapital och skulder		
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Balansräkning forts

Balansräkning, kkr forts.		

2011

2010

POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter för egna skulder		

–

–

1

0

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader
   Huvudmän, styrelse, anställda		
  (varav tantiem)		
  Sociala kostnader		
 	 (varav pensionskostnader)		

1 285
–
245
–

1 259
–
275
–

Summa			

1 530

1 534

198
249
133
18
414

0
420
75
16
128

1012

639

18
2

16
10

374 213

374 213

Noter med bokslutskommentarer, kkr
Not 1 Anställda och personalkostnader
Medelantalet anställda i Sverige		

Not 2 Övriga förvaltningskostnader
 	 Lokalkostnader		
		 Stämma, huvudmannainformation och utbildning
		 Redovisning inklusive årsredovisning		
		 Revision*)		
 	 Övriga kostnader		
Summa			
		 *) Arvode och kostnadsersättning till revisorer
 		Baker Tilly Revisionsuppdrag		
				
Övriga uppdrag		
Not 3 Aktier i intresseföretag
  

Vid bolagsstämman 2011 i Sparbanken Öresund AB (publ) beslutades om en fondemission 1:2 vilket innebär att Sparbanksstiftelsen
Gripen 2011-12-31 har 450 000 st stamaktier à nom 1000 kr och 75 000 preferansaktier à nom 1000 kr i Sparbanken Öresund AB (publ).
Stamaktierna utgör 25 % av stamaktierna och preferensaktierna 13,42 % av preferensaktierna i Sparbanken Öresund AB (publ). Resterande
aktier ägs av Sparbanksstiftelsen Öresund - sydvästra Skåne. Röstmässigt innebär det att Sparbanksstiftelsen Gripen har 22,26% av
rösterna i Sparbanken Öresund AB (publ).

Not 4 Eget Kapital (kr)			
Bundet eget kapital		
		 Belopp vid årets ingång			
375 212 703		
		 Beviljade anslag					
		 Årets resultat					
		 Belopp vid årets utgång			
375 212 703 		

Ängelholm den 14 februari 2012
Bengt Blonér

Bengt Everberg

Inga-Lill Bergh

Hans-Ola Kringstad

Bengt Nilsson

Lena Pettersson

Styrelsens ordf
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vice ordf

Fritt eget kapital
10 941 094
-1 180 220
1 957 234
11 718 108

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Gripen
Org nr 802424-0155
Rapport om årsredovisningen
Jag har reviderat årsredovisningen för Sparbanksstiftelsen Gripen för år 2011. Stiftelsens årsredovisning ingår i
den tryckta versionen av detta dokument på sidorna 10-12.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som skall utföras, bland annat genom att bedöma riskerna
för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av
den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden
Enlig min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i
alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen
Gripen för år 2011.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.
Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om huruvida jag vid min granskning funnit att någon ledamot av
styrelsen handlat i strid med stiftelselagen och stiftelseförordnandet. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga
beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat
sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mitt uttalande.
Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.
Ängelholm den 22 februari 2012

Bengt Jönsson

Auktoriserad revisor
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Huvudmän och stiftelsestyrelse

HUVUDMÄN VALDA AV		
Mandatperiod
HUVUDMÄN VALDA AV:		
Mandatperiod
HUVUDMÄNNEN		
t o m stiftelse		
t o m stiftelse		
stämman år
		
stämman år
BJUVS KOMMUN			
Persson, Berit
Åstorp
2012
Björk-Önnerfjord, Lillemor
Bjuv
2014
Persson, Christer
Höganäs
2013
BÅSTAD KOMMUN			
Petersson, Richard
Ängelholm
2015
Abelin, Birgitta
Båstad
2012
Rasmussen, Mats
Ängelholm
2015
Ahlström, Jan
Båstad
2015
Sandberg, Jonny
Båstad
2014
Edgarsdotter, Ingrid
Båstad
2012
Sewring, Jan-Olof
Ängelholm
2014
Fagerberg, Lars
Båstad
2015
Svensson, Monica
Båstad
2014
Kjellberg, Ann-Margret
Båstad
2015
von Platen, Per Fredrik
Helsingborg
2012
Nilsson, Daniel
Båstad
2015
Önnerby-Ohlsson, Anita
Höganäs
2014
Toremalm, Katarina
Båstad
2012
STIFTELSESTYRELSEN
Wendt, Bo
Båstad
2012
Ordinarie ledamöter		
Bergh, Inga-Lill
Vejbystrand
2014
Blonér, Bengt, ordf
Skälderviken
2013
HÖGANÄS KOMMUN			Everberg, Bengt, v ordf
Ängelholm
2012
Kihlman, Jonas
Höganäs
2013
Kringstad, Hans-Ola
Örkelljunga
2012
Nilsson, Bengt
Gånarp
2012
KLIPPANS KOMMUN			
Pettersson, Lena
Västra Karup
2013
Lindberg, Jan
Klippan
2012
Adjungerade		
LAHOLMS KOMMUN			
Johansson, Bengt
Förslöv
Boström, Bodil
Laholm
2015
Nilsson, Mats
Vejbystrand
Jönsson, Kristina
Laholm
2015
Revisor		
PERSTORPS KOMMUN			 Jönsson, Bengt
Ängelholm
2014
Holmer, Kent
Perstorp
2013
Revisorssuppleant
ÅSTORPS KOMMUN			
Kullman, Carl-Axel
Kalmar
2013
Håkansson, Per-Arne
Åstorp
2015
Valberedningsnämnd
Region
ÄNGELHOLMS KOMMUN			
Berg, Åke
Åstorp
2012
Gigel, Annika
Ängelholm
2014
Ekelund, Sven, ordf
Åstorp
2012
Hansson, BrittMarie
Ängelholm
2014
Falk, Thorbjörn
Helsingborg
2012
Hansson, Peter
Ängelholm
2014
Johansson, Gunnar
Ängelholm
2012
Hedman, Christian
Ängelholm
2014
Jönsson, Hans, v ordf
Båstad
2012
Holmberg, Robin
Ängelholm
2014
Thörnkvist, Karin
Örkelljunga
2012
Jönsson, Arne
Ängelholm
2014
Önnerby-Ohlsson, Anita
Höganäs
2012
Kjellin, Maths
Ängelholm
2014
Valberedningen
Region
Malmborg, Rune
Ängelholm
2014
Green, Cäthe
Helsingborg
2012
Myhrman, Ann
Ängelholm
2014
Johnsson, Ann-Marie
Båstad
2012
Åkervinda, Xanna
Ängelholm
2014
Nieminen, Jarmo
Höganäs
2012
ÖRKELLJUNGA KOMMUN			
Persson, Berit
Åstorp
2012
Andersson, Stig-Olle
Örkelljunga
2015
Persson, Mats
Örkelljunga
2012
Danielsson, Anders
Örkelljunga
2015
Sewring, Jan-Olof, v ordf
Ängelholm
2012
Persson, Mats
Örkelljunga
2015
Svensson, Monica, ordf
Båstad
2012
Unosson, Christer
Örkelljunga
2015
UTGÅENDE MANDATPERIODER
HUVUDMÄN VALDA AV HUVUDMÄNNEN		
I tur att avgå bland huvudmännen är
Ahlström, Ingvar
Båstad
2015
Bengt Andersson, Örkelljunga; Sven Ekelund, Åstorp;
Andersson, Bengt
Örkelljunga
2012
Anders Hansson, Åstorp; Per Hector, Örkelljunga;
Bengtsson, Lars-Göran
Örkelljunga
2014
Jan Henrysson, Båstad; Berit Persson, Åstorp samt
Bengtsson, Mats
Ängelholm
2015
Per Fredrik von Platen, Helsingborg.
Borgström, Linda
Helsingborg
2013
Ekelund, Sven
Åstorp
2012
Lena Göransson, Båstad, avgår som huvudman på grund av
Falk, Thorbjörn
Helsingborg
2014
gällande åldersbestämmelser.
Gigel, Ulla
Ängelholm
2013
I tur att avgå ur stiftelsestyrelsen är
Green, Cäthe
Helsingborg
2013
Bengt Everberg, Ängelholm; Hans-Ola Kringstad, Örkelljunga samt
Göranson, Lena
Båstad
2012
Bengt Nilsson, Gånarp.
Hansson, Anders
Åstorp
2012
I tur att avgå ur valberedningsnämnden är
Hector, Per
Örkelljunga
2012
Åke Berg, Åstorp; Sven Ekelund, Åstorp;
Henrysson, Jan
Båstad
2012
Thorbjörn Falk, Helsingborg; Gunnar Johansson, Ängelholm;
Jensen, Benth
Ängelholm
2013
Hans Jönsson, Båstad; Karin Thörnkvist, Örkelljunga samt
Johnsson, Ann-Marie
Båstad
2015
Anita Önnerby-Ohlsson, Höganäs.
Karlsson, Stig
Örkelljunga
2015
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HELSINGBORGS KOMMUN
Danielsson, Sven-Åke

Helsingborg

2014

Malm, Bengt
Nieminen, Jarmo
Nilsson, Benny
Olofsson, Lars-Olof
Olsson, Mats

Båstad
Höganäs
Båstad
Ängelholm
Ängelholm

2013
2013
2014
2015
2014

I tur att avgå ur valberedningen är
Cäthe Green, Helsingborg; Ann-Marie Johnsson, Båstad;
Jarmo Nieminen, Höganäs; Berit Persson, Åstorp;
Mats Persson, Örkelljunga; Jan-Olof Sewring, Ängelholm samt
Monica Svensson, Båstad.

Sparbanksstiftelsen Gripens Styrelse

Stiftelsestyrelsen består av sex ordinarie och två adjungerade ledamöter. Tillsammans representerar de ett
brett område genom sina olika yrkeserfarenheter och intresseinriktningar. En kort beskrivning av var och en
ger en fingervisning om den värdefulla kompetens som finns för bedömning av framtida bidragsansökningar.
Under verksamhetsåret har styrelsen för Sparbanksstiftelsen Gripen haft tio protokollförda sammanträden.
Därtill kommer ett konstituerande möte och ett styrelseseminarium. Vidare har arbetsutskottet haft fem protokollförda sammanträden.

Intressen: Ekonomi,
natur, teknik, kultur

Intressen: Golf, historia,
släktforskning

Adjungerad ledamot

Bengt Everberg (1941)
Vice ordförande
Bostadsort: Ängelholm
Yrkeserfarenhet:
Rektor, gymnasiechef

Adjungerad ledamot

Bostadsort: Vejbystrand
Yrkeserfarenhet:
Mellanstadielärare,
specialpedagog
Intressen: Natur, litteratur, trädgård

Bengt Blonér (1942)
Ordförande
Bostadsort: Skälderviken
Yrkeserfarenhet:
Revisor, VD i bank

Lena Pettersson (1946)

Mats Nilsson (1956)

Bostadsort: Båstad
Yrkeserfarenhet:
Kyrkokamrer,
bokföringskonsult
Intressen: Natur, friluftsliv,
konst, teater

Bostadsort: Vejbystrand
Yrkeserfarenhet:
VD Sparbanken Gripen
AB
Intressen: Idrott, ekonomi,
näringslivsfrågor

Bengt Johansson (1950)
Verkställ. tjänsteman
Bostadsort: Förslöv
Yrkeserfarenhet:
Stf. VD i bank
Intressen: Natur, idrott,
ekonomi

Hans-Ola Kringstad
(1964)
Bostadsort: Örkelljunga
Yrkeserfarenhet:
Skoglig konsult,
områdeschef Södra
Intressen: Idrott, jakt,
friluftsliv

Bengt Nilsson (1946)
Bostadsort: Gånarp
Yrkeserfarenhet:
Lantmästare
Intressen: Natur, kultur

Sekreterare

Inga-Lill Bergh (1943)

Cecilia Ekstrand (1965)
Tjänsteman
Bostadsort: Vejbystrand
Yrkeserfarenhet:
Direktionssekreterare i
bank
Intressen: Musik, idrott,
trädgård
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Sparbanksstiftelsen Gripen
Lärkgatan 5, 262 32 Ängelholm Tel 0431-480 580
sparbanksstiftelsen@gripen.se
www.sparbanksstiftelsengripen.se
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