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När jag första gången fick frågan om att bli ordförande i Sparbanksstiftelsen Kronan 
så kände jag en väldig stolthet men samtidigt så ingav uppdraget stor respekt och 
funderingar om framtida utmaningar. Vid den tiden visste vi inte mycket om den 
kommande Coronapandemin och vi visste inte heller vilket arbete som skulle genom-
föras med våra stadgar och stiftelseförordnande.

Nu när jag ska försöka summera mitt första år som ordförande så har det varit hän-
delserikt och annorlunda än mina tidigare år som styrelseledamot i stiftelsen. Vi har 
ställts inför utmaningar som vi knappast visste fanns men gemensamt har vi löst det 
mesta. Här vill jag passa på att tacka Lars och Lotta för deras engagemang och  
uppfinnesrikedom för att hitta nya sätt att genomföra stiftelsens arbete. Det har 
känts viktigt att genomföra så mycket som möjligt av verksamheten för att inte 
tappa fart och för att de bidrag vi betalar ut har gjort extra stor skillnad ett år som 
detta. 

Vi har också lärt oss mycket nytt genom att snabbt ta till oss den nya tekniken! Vi har 
kunnat hålla kontakt med styrelse, förtroendevalda och samarbetspartner via Zoom 
och Teams och med filminspelningar kunde vi fira tillsammans med alla stipendiater 
under hösten. Det allra mesta har löst sig bra under året. Det är många nya kunska-
per som vi tar vi med oss in i det framtida arbetet!

Som ny ledamot i SFAB, Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB, ser jag fram emot 
att stärka vårt samarbete mellan oss och de övriga 11 stiftelserna i Sverige. Det blir 
allt viktigare att vi står enade som en av det starka ägarna i Swedbank tillsammans 
med Folksam och Sparbankerna.

En ordförande är inget utan sin styrelse eller dess förtroendevalda. Därför känns det 
viktigt att säga att i den här stiftelsen så gör vi det tillsammans. Det är den sam-
lade kompetensen och viljan som kommer driva stiftelsen framåt. Under året har vi 
sett prov på vilken kompetens våra förtroendevalda har och som kan träda fram och 
hjälpa till i styrelsen när det behövs. Vi hjälps åt och gör det som är bäst för stiftelsen 
och som ordförande så känner jag mig väldigt stolt över det. 

Ordförande 
har ordet

Margit Bik 
Ordförande

Året som har gått har varit utmanande för alla och så också för oss i Sparbanksstif-
telsen Kronan. Pandemin har påverkat vår möjlighet att bedriva verksamhet och att 
hålla sammankomster. Fysiska möten har ersatts med digitala när så har varit möjligt 
men några aktiviteter har vi varit tvungna att ställa in eller skjuta upp.

Finansiellt har vi också påverkats av pandemin. Vi erhöll ingen utdelning från Swed-
bank under året vilket gör att stiftelsen visar ett underskott i bokslutet. Under våren 
2020 befarades det att coronapandemin skulle medföra en kraftig nedgång i svensk 
ekonomi med möjliga stora kreditförluster för bankerna. Av det skälet infördes en 
utdelningsstopp till dess att läget i ekonomin klarnade. I skrivande stund vet vi att 
Swedbank föreslår utdelning för både 2019 och 2020 med utdelning under detta år 
i stället. Vikten av att bygga upp en stark kapitalreserv i stiftelsen blir tydlig ett år 
som detta. Vi fortsätter det arbetet för att ytterligare minska stiftelsens sårbarhet.
Swedbanks brister av penningtvättshantering föranledde en bot av Finansinspek-
tionen på 4 Mdr kr och kraftigt ökande kostnader för bemanning och system för att 
åtgärda problemen. Det här är kostnader som påverkar Swedbanks vinst. Det har 
påverkat bankens kursutveckling de senaste åren och det ger en lägre aktieutdelning 
än vad som annars varit fallet.

Under året har det uppdagats att stiftelsen historiskt har beslutat om förändringar 
av stiftelseförordnande och stadgar som inte är giltiga. För att rätta till detta togs 
kontakt med Länsstyrelsen som är stiftelsens tillsynsmyndighet. I december 2020 
tillförordnande Länsstyrelsen en styrelse med 15 ledamöter och under våren 2021 
arbetas det fram nya styrdokument för stiftelsen.   

VD om 
stiftelseåret

Lars Ekman
Verkställande Direktör
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Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773

Förvaltningsberättelse 2020

Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Kronan bildades 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 aktier i Sparbanken Sverige, numera Swedbank.

Verksamhetsområde
Sparbanksstiftelsen Kronans geografiska verksamhetsområde sammanfaller i stort med det som gällde för dåva-
rande Sparbanken Kronan; större delen av Kronobergs och Kalmar län, Halmstads kommun samt Karlskrona och 
Ronneby kommuner.

Stiftelsens ändamål
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag 
inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utveck-
las. Stiftelsen skall också verka för att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor på kreditmarknaden. 
Vid sidan om syftet att främja sparsamheten får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och 
kultur inom verksamhetsområdet. Detta syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta bidrag till fysiska el-
ler juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens kapital.

Stiftelsen främjar det lokala engagemanget inom sitt verksamhetsområde genom att till föreningar och organi-
sationer lämna bidrag via Lokal pott. Via förtroendevalda och de lokala Swedbankkontoren fördelades under året 
3,257 Mkr som främjar näringsliv, utbildning, forskning, idrott och kultur. Under 2020 har stiftelsen tillsammans 
med de lokala Swedbankkontoren genomfört två näringslivsträffar. I Kalmar anordnades en fysisk näringslivslunch 
med en digital föreläsare och i Halmstad blev det en digital näringslivsfrukost. 

Genom projektet Ung Ekonomi tar stiftelsen en aktiv roll i ungdomars förberedelse inför vuxenlivet vad avser 
grundläggande ekonomisk förståelse samt insikt och förhållningssätt till sin egen ekonomi. Inom stiftelsens om-
råde var det 3.258 ungdomar som tog del av utbildningen. Projektet har breddats att också innefatta utbildningar 
i digital ekonomi som främst riktar sig till äldre och andra som kan beröras av digitalt utanförskap. Under året fick 
4753 personer ta del av föreläsningen i Sverige. 

Stiftelsen har ett samarbete med Ung Företagsamhet i Halmstad, Kronoberg, Blekinge och Kalmar. Stiftelsen går in 
i projekt där UF på grundskolan vill öka engagemanget om entreprenörskap i dessa åldrar.

Under november månad hölls stipendieutdelningar på Högskolan i Halmstad, Blekinge Tekniska Högskola och 
Linnéuniversitetet. Sammantaget var det hela 314 ansökningar som kom in i år. Av dem premierades sedan 59 
studenter för 33 framstående examensarbeten. Årets stipendiehögtid fick ersättas med inspelade filmer där stu-
denternas prestationer lyftes fram.

Genom samverkan med företagsinkubatorerna inom området erbjuder stiftelsen mjuka lån till företag i uppstarts- 
och innovationsfaser. Projektet har pågått i sex år och under den tiden har drygt 10,2 Mkr lånats ut till ca 70 
nystartade företag.

Årets verksamhet har påverkats av den pågående coronapandemin. Vi har kunnat genomföra det
mesta enligt plan och mycket har lösts med digitala hjälpmedel.

Det är Swedbanks resultat som långsiktigt möjliggör den verksamhet som stiftelsen bedriver. Stiftelsen
har under 2020 inte erhållit någon utdelning från Swedbank utan bidrag och verksamhet har
finansierats av tidigare års utdelningar.
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Placeringar m.m.

Dotterbolag
Stiftelsen har ett helägt dotterbolag. Sparbanksstiftelsen Kronan Syd förvaltnings AB, org.nr. 556715-8919.

Swedbank AB
Vid 2020 års utgång innehade stiftelsen med dotterbolag 8 625 746 aktier i Swedbank AB. Marknadsvärdet av ak-
tierna uppgick vid årsskiftet till 1 243 Mkr. Anskaffningsvärdet för aktierna var 618 Mkr. Aktieutdelning för 2019 
samt 2020 med utdelning under 2021 kommer att ske enligt Swedbanks extra stämma 2021-02-15 och ordinarie 
årsstämma 2021-03-25.

Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
Sparbanksstiftelsen Kronan äger tillsammans med elva andra sparbanksstiftelser samtliga aktier i 
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB (SFAB). 

Vid SFAB:s årsstämman i februari 2020 beslutades att utdela hela innehavet av 3 014 835 Swedbankaktier till 
stiftelserna och samtidigt genomföra en riktad nyemission till befintliga aktieägare och Sparbanksstiftelsen 
Söderhamn med 78 995 055 kr och därmed kom bolagets aktiekapital uppgå till totalt 80 000 000 kronor. I allt 
väsentligt investerades detta kapital i nya aktier i Swedbank. Under året antogs också en ny bolagsordning. På 
bokslutsdagen 2020-12-31 ägde bolaget 514 000 aktier i Swedbank med ett marknadsvärde på 74 077 680 kr. 
Sparbanksstiftelsen Kronan äger 18 827 200 aktier i SFAB motsvarande 23,53 % ägarandel. Substansvärdet av 
aktieinnehavet i SFAB uppgår vid årsskiftet värdemässigt till 17,5 Mkr. 

SFAB:s verksamhet bedrivs inom huvudområdena ägande, lärande och kommunikation, vilket bedöms vara till gagn 
för både bolaget och dess ägare. 

Styrelsens arbete
Stiftelsens styrelse bestod sedan föregående ordinarie stämma fram till 2020-12-09 av följande ledamöter;

Margit Bik, Ordförande, Halmstad  Thomas Grahl, Kalmar 
Catharina Värendh Boson, Vice ordförande, Växjö  Björn Lind, Halmstad
Lars Lindberg, Växjö  Marie Björck, Karlskrona
Ann-Sofie Dejke, Kalmar  Ulf Carlsson, Ljungby
Ann-Christin Bayard, Nybro  Dan Lindqvist, Ljungby
Eva-Marie Andersson, Ronneby

Styrelsen skickade i februari 2020 in en ansökan till Kammarkollegiet om permutation av stiftelseförordnandets 
§4. Kammarkollegiet har återkommit med svar att stiftelsen historiskt har gjort ogiltiga ändringar av ändrings-
paragrafen i både stiftelseförordnande och stadgar. Kammarkollegiet menade också att stiftelsen måste följa de 
förskrifter som gällde före det att de ogiltiga ändringarna gjordes och att stiftelsen därefter kan återkomma med 
ansökan. Stiftelsen tog kontakt med Länsstyrelsen, som är tillsynsmyndighet, och 2020-12-09 tillförordnades en 
styrelse med 15 ledamöter. Utöver de 11 ovan nämnda ledamöterna tillförordnades;

Cristina Haraldsson, Alvesta  Joachim Persson, Bräkne-Hoby
Dag Hultefors, Halmstad  Yvonne Bergvall, Oskarshamn

Den tillförordnade styrelsen kommer fram till nästa ordinarie årsstämma arbeta fram nya giltiga föreskrifter för 
stiftelsen.

Styrelsen har under året hållit sex protokollförda sammanträden. Ett av dem under två dagar samt konstituerande 
möte. Styrelsemöten har hållits fysiskt och digitalt via Zoom. Styrelsens arvoden under året har uppgått till 1 098  
tkr (2019 1 185 tkr)

Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Auktoriserad revisor Victoria Rodin, Andersson & Co, Växjö  
Auktoriserad revisor Marika Sengoltz, Ernst & Young, Växjö

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773

Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning

Koncern
Belopp KSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31  2017-12-31 2016-12-31

Erhållna utdelningar 43 080 120 136 108 866 107 884 85 846
Resultat efter finansiella poster -3 087 96 879 101 729 94 351 88 994
Aktieinköp - 19 855 18 629 42 073 25 253
Soliditet 99 98 99 98 100

Moderföretag
Belopp KSEK 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31  2017-12-31 2016-12-31
Erhållna utdelningar 43 080 110 683 100 212 99 097 78 723
Resultat efter finansiella poster -3 089 87 455 93 084 85 569 96 743
Aktieinköp - 19 855 18 629 42 073 25 253
Soliditet 99 98 99 98 100

Eget kapital
                                     Bundet                      Balanserat resultat
                                                                                                                              Eget Kapital             inkl årets resultat
Koncernen
Ingående balans 2020-01-01  269 918 569 207 
       

Årets resultat    -2 193

Förändringar direkt mot eget kapital 
Återförda bidrag    2 568
Förluster Kronanlån    -325 
Beslutade bidrag    -1 825 
Reserverat för Lokal pott, Stipendier, Konferenser    -5 550

Summa Förändringar i redovisade värden -   -7 325 
    
 

Eget kapital 2020-12-31 269 918   561 882

     2020-12-31   2019-12-31
Moderstiftelse
Specifikation av bundet och fritt eget kapital:  
Totalt bundet eget kapital 269 918   269 918
Ingående fritt eget kapital 614 495   559 352
Återförda bidrag 2 568   853
Förluster Kronanlån -325   -651
Beslutade bidrag -1 825   -1 985
Reserverat för Lokal pott, stipendier, konferenser  -5 550   -8 700
Årets resultat -2 195   65 626

Totalt fritt eget kapital 607 168   614 495

Totalt eget kapital 877 086   884 413
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Resultaträkning - koncern 

Belopp i KSEK Not 2020-01-01-   2019-01-01-

  2020-12-31   2019-12-31
Rörelsens intäkter
Utdelningar  2 43 080 120 136
Ränteintäkter   83 83
Övriga rörelseintäkter   12 30

  43 175 120 249

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  3 -1 255 -1 942
Personalkostnader  4 -5 219  -5 498
Av- och nedskrivningar av materiella och
immateriella anläggningstillgångar   -39  -11
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 5 -39 678 -15 897

Rörelseresultat   -3 016  96 901 
 
Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter   -71 -22 

Resultat efter finansiella poster   -3 087 96 879 

Resultat före skatt   -3 087 96 879

Skatt på årets resultat  6 894  -23 846

Årets resultat   -2 193 73 033

Hänförligt till
Moderstiftelsen  -2 193 73 033

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Balansräkning - koncernen

Belopp i KSEK Not 2020-12-31  2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 
Nedlagda utgifter på annans fastighet 7 579 -
Inventarier, verktyg och installationer  8 420 -

  999 -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 17 508 -
Andra långfristiga värdepappersinnehav 11 617 820 613 190
Uppskjuten skattefordran  894 -
Andra långfristiga fordringar  12 7 845 6 470

  644 067 619 660 

Summa anläggningstillgångar   645 066 619 660

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Skattefordringar  21 956 -
Övriga fordringar   73 279
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter   194 171

  22 223 450

Kassa och bank  173 441 235 392

Summa omsättningstillgångar  195 664 235 842

SUMMA TILLGÅNGAR  840 730  855 502

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Balansräkning - koncernen

Belopp i KSEK Not  2020-12-31  2019-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Bundet eget kapital
Bundet eget kapital vid räkenskapsårets början    269 918 269 918
Förändringar av bundet eget kapital   -  -

Bundet eget kapital vid räkenskapsårets slut   269 918  269 918

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början   569 206 506 657 
Lämnade och återförda bidrag  -5 132   -10 483
Årets resultat  -2 193  73 033

Fritt eget kapital vid årets slut  561 881 569 207

Eget kapital hänförligt till moderstiftelse  831 799 839 125

Summa eget kapital  831 799 839 125 

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser   151  227

  151 227

Kortfristiga skulder

Beslutade ej utbetalda bidrag   7 405 10 685
Leverantörsskulder   562 282
Skatteskulder   - 4 426
Övriga kortfristiga skulder   563 493
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   250 264  

   8 780  16 150

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   840 730 855 502

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Kassaflödesanalys - koncernen

Belopp i KSEK Not 2020-12-31  2019-12-31

Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  -3 087 96 879
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 14 -3 365 15 907  
  -6 452 112 786
Betald inkomstskatt  -26 382 -25 261 
Kassaflöde från den löpande verksamheten före   -32 834 87 525
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   184 -269
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  336 -825

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -32 314 86 431 

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -1 039 -
Förvärv av finansiella tillgångar  -18 736 -19 854 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -19 775 -19 854 

Finansieringsverksamheten
Amortering av pensionsskuld   -76 –76
Utbetalda bidrag  -8 087 -6 027
Utlåning Kronanlånet  -1 700 -1 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9 863 -7 603

Årets kassaflöde  -61 952 58 974
Likvida medel vid årets början  235 393  176 418 

Likvida medel vid årets slut  173 441 235 392

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773

Resultaträkning - moderstiftelse

Belopp i KSEK Not   2020-01-01-  2019-01-01-
     2020-12-31                2019-12-31
Stiftelsens intäkter
Utdelningar  2  43 080  110 683 
Ränteintäkter  83 83
Övriga rörelseintäkter  12 30
  43 175 110 796
Stiftelsens kostnader
Övriga externa kostnader 3 -1 257 -1 915
Personalkostnader 4 -5 219 -5 498
Av- och nedskrivningar av materiella och 
immateriella anläggningstillgångar  -39 -11
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar 5 -39 678 -15 897

Rörelseresultat  -3 018 87 475

Resultat från finansiella poster
Räntekostnader och liknande resultatposter  -71 -20 
Resultat efter finansiella poster   -3 089 87 455

Resultat före skatt  -3 089 87 455

Skatt på årets resultat 6 894 -21 829

Årets resultat  -2 195 65 626
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Balansräkning - moderstiftelse

Belopp i KSEK Not   2020-12-31  2019-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar
Nedlagda utgifter på annans fastighet 7 579 -
Inventarier, verktyg och installationer 8 420 -

  999 -

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 9 114 100 114 100
Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag 10 17 508 -
Andra långfristiga värdepappersinnehav  11 570 971 566 341
Uppskjuten skattefordran  894 -
Andra långfristiga fordringar 12 7 845 6 470

  711 318 686 911

Summa anläggningstillgångar   712 317 686 911

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Fordringar hos koncernföretag  1 964 7
Aktuell skattefordran  20 008 -
Övriga fordringar   44 2
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  194 171
  22 210 180 

Kassa och bank  151 491 213 561 

Summa omsättningstillgångar   173 701 213 741

SUMMA TILLGÅNGAR  886 018 900 652

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Balansräkning - moderstiftelse

Belopp i KSEK Not  2020-12-31  2019-12-31
 

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital  
Eget kapital vid årets början   269 918 269 918
Förändingar av bundet eget kapital  - -

Bundet eget kapital vid årets slut  269 918 269 918

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början   614 495 559 352
Lämnade och återförda bidrag   -5 132 -10 483
Årets resultat  -2 195 65 626

Fritt eget kapital vid årets slut  607 168 614 495

Summa eget kapital  877 086 884 413

Avsättningar
Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser  151 227
  151 227
Kortfristiga skulder
Beslutade ej utbetalda bidrag   7 405 10 685
Leverantörsskulder  562 282
Aktuell skatteskuld  - 4 287
Övriga kortfristiga skulder  563 493
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  251 265
  8 781 16 012

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  886 018 900 652 

 

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Kassaflödesanalys - moderstiftelse

Belopp i KSEK

 Not  2020-12-31  2019-12-31
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster  -3 089 87 455
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m m 15 -3 365 15 908
  -6 454 103 363
Betald skatt  -24 295 -23 060

Kassaflöde från den löpande verksamheten före  -30 749 80 303
förändringar av rörelsekapital

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning(-)/Minskning (+) av rörelsefordringar   -2 021 22 725
Ökning(+)/Minskning (-) av rörelseskulder  336 -822

Kassaflöde från den löpande verksamheten   -32 434 102 206

Investeringsverksamheten
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -1 038 -
Förvärv av finansiella tillgångar  -18 736 -19 855

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -19 774 -19 855

Finansieringsverksamheten
Amortering av pensionsskuld   -76 -76
Utbetalda bidrag  -8 087 -6 027
Utlåning Kronanlånet  -1700 -1 500

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -9 863 -7 603

Årets kassaflöde  -62 071 74 748
Likvida medel vid årets början  213 562 138 813

Likvida medel vid årets slut  151 491 213 561

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Noter

Not 1 Redovisningsprinciper
Belopp i KSEK om inget annat anges.

Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och enligt Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Värderingsprinciper mm 

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och ned-
skrivningar. I anskaffningsvärdet ingår förutom inköpspriset även utgifter som är direkt hänförliga till förvärvet.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter som uppfyller tillgångskriteriet räknas in i tillgångens redovisade värde. Utgifter för löpande 
underhåll och reparationer redovisas som kostnader när de uppkommer.

Avskrivningar

Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbruk-
ningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.

Följande avskrivningstider tillämpas:

   
  Koncern  Moderföretag
  år år

Materiella anläggningstillgångar: 
-Nedlagda kostnader på annans fastighet  20 20
-Inventarier, verktyg och installationer  5 5

Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas 
i de enskilda företagen som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver.

Intresseföretag
Aktieinnehav i intresseföretag, i vilka koncernen har lägst 20 % och högst 50 % av rösterna eller på
annat sätt har ett betydande inflytande över den driftsmässiga och finansiella styrningen, redovisas
enligt anskaffningsmetoden

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Leasing - leasetagare
Alla leasingavtal har klassificerats som finansiella eller operationella leasingavtal. Ett finansiellt 
leasingavtal är ett leasingavtal enligt vilka de risker och fördelar som är förknippade med att äga en 
tillgång i allt väsentligt överförs från leasegivaren till leasetagaren. Ett operationellt leasingavtal är ett
leasingavtal som inte är ett finansiellt leasingavtal.

Operationella leasingavtal
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive 
utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.

Skatt
Skatt på årets resultat i resultaträkningen består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är 
inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av 
tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte har redovisats. Uppskjuten skatt är inkomstskatt 
för skattepliktigt resultat avseende framtida räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller 
händelser.

Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära 
skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för 
avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga 
underskottsavdrag. Värderingen baseras på hur det redovisade värdet för motsvarande tillgång eller 
skuld förväntas återvinnas respektive regleras. Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler 
som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdesberäknats.
Uppskjutna skattefordringar har värderats till högst det belopp som sannolikt kommer att återvinnas 
baserat på innevarande och framtida skattepliktiga resultat. Värderingen omprövas varje balansdag.

I koncernbalansräkningen delas obeskattade reserver upp på uppskjuten skatt och eget kapital.

Avsättningar
En avsättning redovisas i balansräkningen när företaget har en legal eller informell förpliktelse till följd 
av en inträffad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resurser krävs för att reglera förpliktelsen 
och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Vid första redovisningstillfället värderas avsättningar till den bästa uppskattningen av det belopp som 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen på balansdagen. Avsättningarna omprövas varje balansdag.

Koncernredovisning

Dotterföretag
Dotterföretag är företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av röstetalet 
eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Bestämmande inflytande innebär en rätt att 
utforma ett företags finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar. 
Redovisningen av rörelseförvärv bygger på enhetssynen. Det innebär att förvärvsanalysen upprättas 
per den tidpunkt då förvärvaren får bestämmande inflytande. Från och med denna tidpunkt ses 
förvärvaren och den förvärvade enheten som en redovisningsenhet. Tillämpningen av enhetssynen 
innebär vidare att alla tillgångar (inklusive goodwill) och skulder samt intäkter och kostnader 
medräknas i sin helhet även för delägda dotterföretag.

Anskaffningsvärdet för dotterföretag beräknas till summan av verkligt värde vid förvärvstidpunkten för 
erlagda tillgångar med tillägg av uppkomna och övertagna skulder samt emitterade eget 
kapitalinstrument, utgifter som är direkt hänförliga till rörelseförvärvet samt eventuell 
tilläggsköpeskilling. I förvärvsanalysen fastställs det verkliga värdet, med några undantag, vid 
förvärvstidpunkten av förvärvade identifierbara tillgångar och övertagna skulder samt 
minoritetsintresse. Minoritetsintresse värderas till verkligt värde vid förvärvstidpunkten. Från och med 
förvärvstidpunkten inkluderas i koncernredovisningen det förvärvade företagets intäkter och kostnader, 
identifierbara tillgångar och skulder liksom eventuell uppkommen goodwill eller negativ goodwill.

Sparbanksstiftelsen Kronan 
829502-0773
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Not 2 Erhållen utdelning
Utdelning från Swedbank har inte kunnat delas ut på grund av Covid-19.
Utdelning kommer att ske 2021 baserat på 2019 och 2020.

Belopp i KSEK  2020-12-31 2019-12-31

Koncern
Erhållen utdelning Swedbank  - 116 454
Erhållen utdelning Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB  43 080 3 682

Summa  43 080 120 136

Moderstiftelse
Erhållen utdelning Swedbank  - 107 001
Erhållen utdelning Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB  43 080 3 682

Summa  43 080 110 683

Not 3 Övriga externa kostnader
  2020-01-01-  2019-01-01-  
  2020-12-31  2019-12-31

Koncern 
Revision Andersson & Co   67 85
Revision EY  102 120 
Övrigt EY  94 42

Summa revision  263 247

Lokal  249 222
Redovisningstjänster  167 151 
Resekostnader  83 193
Årsstämma  10 307
Telefon och datakommunikation   109 134
Konsultarvoden  71 68
Representation  32 78
Konferenskostnader  114 293
Porto, bankkostnader, försäkring mm   85 137
Övriga kostnader  82 113
Summa övriga kostnader  993 1 696

Totalsumma övriga externa kostnader koncern  1 256 1 943

Moderstiftelse
Revision Andersson & Co  67 78
Revision EY  102 120
Övrigt EY  94 42
Summa revision och övrigt  263 240

Lokal  249 222
Redovisningstjänster  159 141
Resekostnader  83 193
Årsstämma  10 307
Telefon och datakommunikation   109 133
Konsultarvoden  71 68
Representation  32 78 
Konferenskostnader  114 293
Porto, bankkostnader, försäkring mm   86 127
Övriga kostnader  82 113
Summa övriga kostnader  995 1 675

Totalsumma övriga externa kostnader moderföretag  1 258 1 915

Sparbanksstiftelsen Kronan 
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Not 4 Anställda, personalkostnader och arvoden till styrelse

Medelantalet anställda
 2020-01-01-    2019-01-01-
 2020-12-31   Varav män 2019-12-31 Varav män
Moderföretag
Sverige 2 1 2 1 
Totalt moderföretaget 2 1 2 1

Dotterföretag
Totalt dotterföretag - - - -

Koncernen totalt 2 1 2 1

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, 
inklusive pensionskostnader

  2020-01-01-    2019-01-01-
  2020-12-31    2019-12-31
Moderstiftelse
Löner och semesterlöner   1 643 1 517
Arvoden till styrelse   1 117 1 243
Arvoden till förtroendevalda   609 700
Pensionskostnader  724 695
Övriga sociala kostnader  1 052 1 188

Koncern
Löner och andra ersättningar   1 643 1 517
Arvoden till styrelse  1 117 1 243
Arvoden till förtroendevalda   609 700
Pensionskostnader  724 695
Övriga sociala kostnader  1 052 1 188

Not 5 Nedskrivningar av finansiella 
anläggningstillgångar
    2020-01-01-    2019-01-01-
   2020-12-31    2019-12-31 

Koncern
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB  -39 678 -15 897 
  -39 678 -15 897 
Moderstiftelse
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB  -39 678 -15 897 
  -39 678 -15 897

Not 6 Skatt på årets resultat   
  2020-01-01- 2019-01-01    
   2020-12-31   2019-12-31 

Koncern
Aktuell skatt  - 23 846
Uppskjuten skatt  -894 -
  -894 23 846
Moderstiftelse
Aktuell skatt  - 21 829
Uppskjuten skatt  -894 -
  -894 21 829
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Not 7 Nedlagda utgifter på annans fastighet  

  2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar  588 - 
-Vid årets slut  588 - 
Ackumulerade avskrivningar:  
-Årets avskrivning  -9 -

-Vid årets slut  -9 -

Redovisat värde vid årets slut  579 -

Moderstiftelse
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Nyanskaffningar  588 -
-Vid årets slut  588 -
Ackumulerade avskrivningar:   
-Årets avskrivning  -9 -

-Vid årets slut  -9 -

Redovisat värde vid årets slut  579 -

Not 8 Inventarier, verktyg och installationer  

  2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början  297 297
-Nyanskaffningar  449 -
-Avyttringar och utrangeringar  -241 -
-Vid årets slut  505 297 
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början  -297 -286
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar  241 -
-Årets avskrivning  -29 -11

-Vid årets slut  -85 -297

Redovisat värde vid årets slut  420 -

Moderstiftelse
Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början  297 297
-Nyanskaffningar  449 -
-Avyttringar och utrangeringar  -241 -
-Vid årets slut  505 297
Ackumulerade avskrivningar:
-Vid årets början  -297 -286
-Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar   241 -
-Årets avskrivning  -29 -11

-Vid årets slut  -85 -297

Redovisat värde vid årets slut  420 -
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Not 9 Andelar i koncernföretag

  2020-12-31 2019-12-31

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början  114 100 114 100

Redovisat värde vid årets slut  114 100 114 100

Spec av moderstiftelse och koncernens innehav av andelar 
i koncernföretag
Ägarandelen av kapitalet avses, vilket även överensstämmer med andelen av 
rösterna för totalt antal aktier.

    2020-12-31 2019-12-31
 Antal   Redovisat Redovisat
Dotterföretag / Org nr / Säte andelar i %  värde värde

Sparbanksstiftelsen Kronan i Syd Förvaltnings AB,  100  114 100 114 100
556715-8919, Växjö kommun, Kronobergs län 
    114 100 114 100

Stiftelsen har totalt tillfört dotterbolaget Sparbanksstiftelsen Kronan  
i Syd Förvaltnings AB 113 100 (113 100) tkr i vilkorat aktietillskott.

    

Not 10 Andelar i intresseföretag och gemensamt 
styrda företag

  Koncern Moderstiftelse

Ackumulerade anskaffningsvärden:
-Vid årets början  - -
Omklassificeringar  369 499 369 499 
Ackumulerde nerskrivningar  -331 049 -331 049
Årets anskaffning  18 736 18 736
Årets nedskrivning  -39 678 -39 678

Redovisat värde vid årets slut  17 508 17 508

Specifikation av moderstiftelse och koncernens innehav 
av andelar i intresseföretag
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB   Andelar i %   2020-12-31
Specifikation av andelar i intresseföretag
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB   23,53%  17 508
556667-7455
    17 508



Not 11 Andra långfristiga värdepappersinnehav

  2020-12-31 2019-12-31
Koncern

Swedbank AB
Ingående anskaffningsvärde   574 741 554 886
Förvärv av aktier   43 080 19 855
Försäljning av aktier  - -
Utgående anskaffningsvärde   617 821 574 741
Marknadsvärde aktier  1 243 143 1 164 547 
Övervärde  625 322 589 806
Bokfört värde aktier i Swedbank  617 821 574 741

Under året har koncernen fått utdelning från SFAB i 274 746 aktier.
Koncernens innehav är 8 625 746 st aktier.

Specifikation långfristiga värdepappersinnehav
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB   - 38 450
Swedbank AB  617 821 574 741

Summa  617 821 613 19

Moderstiftelse

Swedbank AB
Ingående anskaffningsvärde   527 891 508 036
Förvärv av aktier  43 080 19 855
Försäljning av aktier   - -
Utgående anskaffningsvärde   570 971 527 891
Marknadsvärde aktier   1 147 202 1 071 715
Övervärde  576 231 543 824 
Bokfört värde aktier i Swedbank  570 971 527 891

Under året har moderstiftelsen i sakutdelning av SFAB erhållit 
274 746 aktier i Swedbank. 
Sparbanksstiftelsen Kronans innehav är vid årsskiftet 7 960 046 st aktier.

Specifikation långfristiga värdepappersinnehav
Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB   - 38 450
Swedbank AB  570 971 527 891
   
Summa  570 971 566 341

  
Per den 31 december 2020 motsvarar Sparbanksstiftelsens innehav 
i Sparbankernas Förvaltnings AB mer än 20 %. Innehavet finns nu på 
not 10 Andelar i intresseföretag. 
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Not 12 Andra långfristiga fordringar (Kronanlån)

  2020-12-31 2019-12-31
Koncern
Ackumulerade anskaffningsvärden:
–Vid årets början   8 511 7 011
–Tillkommande fordringar  1 700 1 500
–Vid årets slut  10 211 8 511
Ackumulerade nedskrivningar:
–Vid årets början   -2 041 -1 390
–Årets nedskrivningar  -325 -651

–Vid årets slut  -2 366 -2 041

Redovisat värde vid årets slut  7 845 6 470

Moderstiftelse
Ackumulerade anskaffningsvärden: 
-Vid årets början  8 511 7 011
-Tillkommande fordringar  1 700 1 500
-Vid årets slut  10 211 8 511
Ackumulerade nedskrivningar:  
-Vid årets början  -2 041 -1 390
-Årets nedskrivningar  -325 -651
-Vid årets slut  -2 366 -2 041

Redovisat värde vid årets slut  7 845 6 470

Not 13 Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut

  
Under 2020 erhölls ingen utdelning från Swedbank. Vid en extra bolagsstämma 
2021-02-15 beslutade Swedbank att dela ut 4,35 kr per aktie och till ordinarie 
årsstämma 2021-03-25 är förslaget att dela ut ytterligare 2,90 kr per aktie. 

2021-02-17 beslutade Kammarkollegiet om permutation av § 4 i Kronans
stiftelseförordnande.  

Not 14 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 
för koncernen

  2020–12–31 2019–12–31

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Avskrivningar  39 11
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar  39 678 15 897
Erhållen utdelning från intresseföretag  -43 080 -
Övriga ej kassaflödespåverkande poster  -2 -

  -3 365 15 908
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Not 15 Övriga upplysningar till kassaflödesanalysen 
för moderstiftelsen

  2020–12–31 2019–12–31

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet mm

Avskrivningar  39 11
Nedskrivningar/reversering av nedskrivningar  39 678 15 897
Erhållen utdelning från intresseföretag  -43 080 -
Övriga ej kassaflödespåverkande poster  -2 -

  -3 365 15 908
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Kronan, org.nr 829502-0773

Rapport om årsredovisningen och koncern-
redovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncern-
redovisningen för Sparbanksstiftelsen Kronan för år 2020. 
Stiftelsens årsredovisning och koncernredovisning ingår på 
sidorna 5-27 i detta dokument. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredo-
visningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och 
ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moder-
stiftelsens och koncernens finansiella ställning per den 31 
december 2020 och av dess finansiella resultat och kassaflöde 
för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen 
är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt International Standards on 
Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar 
enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och 
koncernen enligt god revisorssed i verige och har i övrigt full-
gjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Annan information än årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen. 
Den andra informationen består av sid 1-4 samt 28-39 men 
innefattar inte årsredovisningen och min revisionsberättelse.

Mitt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte 
denna information och jag gör inget uttalande med bestyr-
kande avseende denna andra information.

I samband med min revision av årsredovisningen är det mitt 
ansvar att äsa den information som identifieras ovan och över-
väga om informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig 
med årsredovisningen. Vid
denna genomgång beaktar jag även den kunskap jag i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i 
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.

Om jag, baserat på det arbete som har utförts avseende denna 
information, drar slutsatsen att den andra informationen 
innehåller en väsentlig felaktighet, är jag skyldig att rapportera 
detta. Jag har inget att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och 
koncernredovisningen upprättas och att de ger en rättvisande 
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för 
den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att 
upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens 
förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så 

är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan 
att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om 
fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock 
inte om styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med 
verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att 
göra något av detta.

Revisorns ansvar
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om att 
årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte 
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller misstag, och att lämna en revisionsbe-
rättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en 
hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision 
som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid 
kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan 
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller 
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska 
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och 
koncernredovisningen.

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt 
omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under 
hela revisionen.

Dessutom: 

• identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felak-
tigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, 
vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag, 
utformar och utför granskningsåtgärder bland annat 
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för 
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalsk-
ning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller 
åsidosättande av intern kontroll.

• skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens 
interna kontroll som har betydelse för vår revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss 
om effektiviteten i den interna kontrollen.

• utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som 
används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i 
redovisningen och tillhörande upplysningar.  

• drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen an-
vänder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också 
en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, 
om det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som 
avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda 
till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta 
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en 
väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen 
fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredo-
visningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om 
sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet 
om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra 
slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas 
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fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan fram-
tida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte 
längre kan fortsätta verksamheten. 

• Utvärderar vi den övergripande presentationen, struktu-
ren och innehållet i årsredovisningen och koncernredovis-
ningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisning-
en och koncernredovisningen återger de underliggande 
transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en 
rättvisande bild.

• Inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis 
avseende den finansiella informationen för enheterna 
eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett 
uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar 
för styrning, övervakning och utförande av koncernrevi-
sionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens 
planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. 
Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under 
revisionen, däribland de eventuella betydande brister i den 
interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovis-
ningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning 
av Sparbanksstiftelsen Kronan för år 2020.

Vi har inte funnit att någon styrelseledamot företagit någon 
åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns 
ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderstiftelsen och 
koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt 
fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt 
stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed 
vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en 
rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseleda-
mot i något väsentligt avseende:

• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot stiftelsen.

• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti 
för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige 
alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som 
kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige 
använder vi professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av för-
valtningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. 
Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras 
på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och 
väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på 
sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha
särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi går igenom och 
prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och 
andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Växjö den dag som framgår av vår elektroniska underskrift

Marika Sengoltz  Victoria Rodin
Auktoriserad revisor                              Auktoriserad revisor
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Stipendium 2020

100.000 kr
In-house glove recycling: 
Eliminating a waste stream 
with a circular approach
Johan Olsson Stjernberg 
& Axel Sjöberg 
Handledare: Christian Jo-
hansson Askling

Replacing waste streams 
in the healthcare industry 
by applied technology: 
Developing technology  for a 
circular economy
Marcus Skoog & Adam 
Backman
Handledare: Tobias Larsson

Johan, Axel, Marcus & Adam 
har arbetar med samma projekt 

men skrivit två uppsatser. De 
belönas med ett gemensamt 

stipendium på 100.000kr.

50.000 kr
A Decision Support Tool to 
Assess and Prioritise Project 
Drawdown Solutions at the 
Local Level
Laura Lopez Cuadros, 
Daniela Stange, Elshan 
Rustamov & Wietse Slob 
Handledare: Giles Redding 
Thomson

25.000 kr
Experimental Testing and 
Material Modeling of Aniso-
tropy in Injection Moulded 
Polymer Materials
Sharlin Shahid & Widaad 
Gukhool
Handledar: Sharon Kao-
Walter

Webbteknologier i skolmil-
jön - Digitalisering av det 
fysiska klassrummet
Paul Moreland 
Handledare: Andreas Arnes-
son

The Power of Audio nar-
rative: Ljudberättelse som 
belyser nätmobbning
Louise Nilsson & David 
Andersson 
Handledare: Peter Giger

Gamified CoGNIT: cognitive 
assessment with added game 
elements: Gamification of 
medical examination
Fredrik Carlsson & Sebas-
tian Vusak
Handledare: Yan Hu

Automatization of plastic 
flange deformation on Alfa 
Laval Ronneby
Marcus Schlemlein-Wenell 
Handledare: Martin Mag-
newall

Bristande internetanvändning 
och ensamhet hos äldre indi-
vider: En kvantitativ studie 
baserad på SNAC - Swedish 
National Study on Aging and 
Care Blekinge 
Anton Schiöll & Emma 
Oredsson
Handledare: Peter Ander-
berg

2020 blev ett annorlunda år för Sparbankstiftelsen Kronans stipendieutdelning. Dels 
avsattes fyrahundratusen kronor till jubileumsstipendier för att fira att sparbanksidén 
fyllde 200 år och till följd av rådande pandemi ersattes stipendiehögtiden med tre för-
inspelade filmer.
Under våren marknadsförde vi tillsammans med lärosätena Kronans stipendium främst genom digitala kanaler efter-
som lärosätena övergick till distansundervisning och inga studenter fanns på plats. Det visade sig vara ett bra drag 
och det inkom återigen rekordmånga ansökningar. Totalt inkom 314 ansökningar vilket är en ökning med 33% sedan 
förra året.  Ansökningarna granskades av representanter på varje lärosäte och ett urval av arbetena presenterades 
för en jury bestående av representanter från Sparbanksstiftelsen Kronan, Swedbank och Lärosätet. Juryn valde sedan 
ut vilka arbeten som skulle belönas med stipendium. Därefter bokades digitala möten med stipendiaterna in och de 
kopplade upp sig till mötet i tron om att juryn hade kompletterade frågor om deras ansökan, men i själva verket berät-
tade vi för dem att de hade erhållit stipendium.  

För att hylla och fira stipendiaterna spelades en film för varje lärosäte in. Filmen var likt ett TV-program med ett 
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Stipendium 2020

75.000 kr
Cytocircle: Morgondagens 
Bröstbiopsiprodukt
Max Lippig-Singewald &  
Fredrik Sandberg 
Handledare: Jeanette Gull-
brand

50.000 kr
Steering of the second front 
axle in Volvo trucks
Martin Asplund & Robin 
Landin
Handledare:Pablo del Moral

En internt segregerad skola 
- En kvalitativ studie utifrån 
elevernas egna upplevelser 
på Klaraskolan i Halmstad
Bertil Andersson & 
Jesper Svedlind
Handledare: Åke Nilsén

D4Active Helhetssystem för 
diabetesvård
Anna Fransson & Andrea 
Stare 
Handledare: Hans-Erik 
Eldemark

25.000 kr
Manipulation Action Recog-
nition and Reconstruction 
using a Deep Scene Graph 
Network
Dawid Ejdeholm & 
Jacob Harsten
Handledare: Eren Erdal 
Aksoy

Media form and ESL 
students comprehension: A 
comparative study between 
audiobooks and printed text
Kim Andrén
Handledare: Stuart Foster

Robotics Process Automation 
inom ekonomifunktionen - 
en studie om hur RPA kan 
implementeras med hjälp av 
ett agilt arbetssätt
Moa Lennartsson & 
Vendela Scholz 
Handledare: Gunnar 
Wramsby

Nc-score : En utveckling av 
stock selection for the defen-
sive investor på den svenska 
aktiemarknaden
Carl Hjelmqvist & Nils 
Andersson
Handledare: Urban Öster-
lund

Att se barnet: Ögonsjukskö-
terskans upplevelse av att 
bemöta och vårda barn vid en 
ögonakutmottagning
Lisa Nilsson & Åsa Tabu-
teau
Handledare: Jeanette  Käll-
strand

inslag för varje premierat arbete. Inslagen bestod av filmat material från de 
digitala utdelningarna. Lars Ekman och Lotta Rubensson var programledare 
och olika gäster var med i programmen. Filmerna sändes en fredag i november 
och samma vecka som de hade premiär firade vi stipendiaterna med att skicka 
alkoholfritt bubbel och choklad, diplom och stipendiekataloger samt blommor. 
Filmerna hade efter ett par dagar haft ca 200 visningar var. Det blev mycket 
lyckat och flera stipendiater hörde av sig efteråt och tackade. Här följer ett 
exempel:

”Jag vill bara rikta ett stort tack till er som uppvaktade oss så fint och skapade 
en minnesvärd ceremoni trots omständigheterna i världen. Det var verkligen 
ett fint program och det märktes att ni värderade oss och våra arbeten. Tack! “  
     Anna Fransson Högskolan i Halmstad
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100.000 kr
Technology enabling project 
managers’ knowledge sha-
ring: the case of Microsoft 
Teams 
Viktoria Schumann Eriks-
son 
Handledare:Niki Chatzipa-
nagiotou

Robotic process automation 
yay or nay - Framtagandet 
av en utvärderingsmodell för 
RPA-investeringar i adminis-
trativa funktioner
Ebba Fyhr & Stina Peters-
son
Handledare: Elin  Funck

50.000 kr
Exekveringstid för materiella 
investeringar: En studie om 
tiden mellan beslut och order
Karl Arvidsson & 
Magnus Sternbåge
Handledare: Petter Boye

Modeling of Wet Scrubber 
with Heat Recovery in Bio-
mass Combustion Plants 
Wilhelm Johansson
Handledare: Leteng Lin

Ett verktyg för planering: Ett 
utvecklingsinriktat examens-
arbete om att utveckla en 
planeringsmall för fritids-
hemmet. 
Amanda Harrysson & 
Christopher Ramqvist
Handledare: Ann-Katrin 
Perselli

Same eller svensk?: En 
läroplansteoretisk studie över 
den svenska synen på samer
Johan Örsäter 
Handledare: Patric Lindgren

25.000 kr
Tillitsbaserad styrning i 
en kontext präglad av en 
institutionell komplexitet: 
En kvalitativ fallstudie om 
Trafikverkets tillitsbaserade 
styrning
Simon Rissler 
Handledare: Leif  Marcusson
Beräkningsmodell för ekono-
miska och miljömässiga ef-
fekter vid grusvägsunderhåll
Nea Svensson 
Handledare: Mirka Kans

Underlag för flexibla och 
hållbara akutbostäder i 
Sverige.
Robert Andersson & 
Emelie Gunnarsson 
Handledare: Peter Ekberg

Produktionsplanering vid 
förändring av en del i en pro-
duktionslina: En fallstudie i 
en säsongsbaserad tillverk-
ning
Amanda Andersson & 
Lakhsmi Kjellström
Handledare: Joakim Bjur-
ström

Coffee grounds as an ad-
sorbent for heavy metals in 
water treatment: Study based 
on the environment around 
Vattenriket, Kristianstad 
Johan Matson 
Handledare: Marcelo Ketzer, 
Sina Shahabi Ghahfarokhi & 
Mahboubeh R Abkenar

Caring Consumption - 
Caring for home textiles by 
interacting towards sustai-
nable behaviours through a 
co-creation workshop
Keiu Meesak 
Handledare: Laia Colomer
Solsona, Mia Eriksson, Lena
Håkanson, Miguel Salinas

Ett ventilationssystems 
miljöpåverkan: En livscykel-
analys av ett FTX-system i 
ett svenskt småhus
Kim Jerléus
Handeledare: Eva Pohl

Non-uniformly distributed 
compression perpendicular 
to the grain in steel-CLT 
connections: Experimental 
and Numerical Analysis of 
bearing capacity and displa-
cement behaviour
Stephen Sabaa & Noah 
Ncube
Handledare: Thomas K. 
Bader
& Michael Schweigler

Tekniska krav från GDPR: 
Vad som krävs av en applika-
tion som hanterar och samlar 
in samtycken för att tekniskt 
uppfylla kraven från GDPR
Madelene Amberman & 
Andreas Johansson
Handledare: Daniel Toll

Den första digitala medar-
betaren: En Actor-Network 
Theory-studie i en omsorgs-
förvaltning 
Henrik Stålhand & Matin 
Davoodi
Handledare: Leif  Marcusson
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Samhällsengagemangsprojektet
Under 2020 samlade Swedbank arbetet med samhällsengagemang under ett tak och 
tillsatte projektledare runt om i landet för att kunna arbeta på ett likartat sätt med 
främst Ung Ekonomi och Digital Ekonomi. 

Årsstämma 2020

Sparbanksstiftelsen Kronans Årsstämma 2020 ställdes, till följd av corona-
pandemin, om till en telefonstämma. Till ordförande för stämman valdes 
Dag Hultefors, förtroendevald från Halmstad. Dag guidade oss genom 
telefonstämman på ett rutinerat sätt. Stiftelsens ordförande Eva-Marie 
Andersson avtackades och som ny ordföranden valdes Margit Bik. 

Tillsammans med handlingar till stämman skickades en fikapåse med kaffe, 
te och choklad ut till deltagarna. Uppslutningen på stämman var stor och 
det blev en lyckad stämma trots omständigheterna. 

I Kronans område finns två projektledare. Patrik Gustavsson är projektledare i 
Swedbanks Sydöstra område där Kalmar Län och Kronobergs Län ingår. Sofia 
Kristiansson är projektledare i Swedbanks region Syd. Där ingår Blekinge Län och 
Halmstad kommun. Förutom projektledarna finns det minst en person på varje 
starkt kontor som arbetar 20%  med samhällsengagemang. 

Projektledarna har gjort ett mycket bra jobb under året även om det har varit 
tufft för dem när mycket har fått ställas om, ställas in eller flyttas. Bitvis har 

projektledarna arbetat 
ensamma och personal 
från kontoren har inte fått 
åka ut till skolor för att 
hålla Ung Ekonomiföre-
läsningar. Under hösten 
ställdes flera föreläsningar 
om och gjordes digitalt 
med ett bra resultat. 
Totalt träffade Swedbank 
och Sparbankerna 53.800 
elever varav 3.258 i  
Kronans område. 

Det har varit svårt för projektledarna och kontoren att nå ut med Digital Ekonomi 
under Corona pandemin. Projektet vänder sig främst till personer som har svårt 
med det digitala och ofta äldre personer som tillhör riskgrupper. Det finns ett bra 
föreläsningsmaterial att arbeta med så när kontoren kan bjuda in till träffar igen 
kommer projektet att ta fart. Totalt träffade Swedbank 4753 personer. 
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Totalt kom det in 251 ansökningar under året och av dem beviljades 129 föreningar bidrag. Extra roligt är att det har 
kommit in och beviljats ansökningar i alla kommuner i år. Det är också glädjande att bidrag har delats ut inom alla de 
område stiftelsen får dela ut bidrag till; idrott, utbildning, näringsliv, kultur och forskning. 
Under våren fungerade det att dela ut Lokal Pott fysiskt och det ordnades många utdelningar runt om i området och på 
flera ställen skrev även lokaltidningen om utdelningen. När det kom till höstens utdelningar blev det svårare att genom-
föra dem fysiskt pga restriktionerna. Men det hindrade inte förtroendevalda och bankkontoren utan de var påhittiga och 
skickade checkar och plaketter med posten, körde digitala utdelningen eller corona-säkra utdelningar utomhus med stort 
avstånd.

Nybro

Oskarshamn

Lokal Pott 2020

Ljungby

Växjö

Kalmar
Tingsryd

För att fira sparbanksidéns 200 årsjubileum avsatte stiftelsen 700.000kr extra i Lokal 
Pott. Totalt delades 3,3 miljoner ut runt om i vårt område.
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 Alvesta
Slätthögs BoIF
Moheda Intresseförening
Alvesta Musikkår
Alvesta Brottningsklubb  

 Emmaboda
Emmaboda Golfklubb
Emmaboda Historiska Förening
Lindås  
Folketshus Förening UPA
Eriksmåla ridklubb

 Halmstad
Halmstad Innebandyklubb
Halmstad Klätterklubb
Halmstad Stadsmusikanter
FIKA Fantastisk Intressant Kul-
tur år Alla
Halmstad Bordtennisklubb
Halmstad Wakeboardklubb
Hammers
Brottsofferjouren Södra Halland
Team Triathlon och Multisport
Halmstad Kanotklubb
Tillsammans i Sverige
WOW Halmstad
Friskis & Svettis Halmstad
Halmstads Nämndemanna-
förening
HBTK

 Hultsfred
Hultsfred-Vena PRO & SPF 
seniorerna
Hultsfreds Orienteringsklubb
Målilla Goif
Hultsfredsbyggdens Ridklubb

 Kalmar 
Kalmar Turfförening
Kalmar Tennisklubb KTK
Kalmar Konstförening
Segelsällskapet Vikingarna
Pomologiska Sällskapets Päron-
kommitte
IFK Påryd
Team Södermöre/Möre BK
Kalmar FF U-grupp funktions-
nedsatta ungdomar
KFUM Kalmar HK
Trekantens IF MTB  
Freemotion IK, Voltigesektionen
Ljungbyholms GoIF

 Karlskrona
Gymnasieskolorna i Karlskrona
Carl International Film Festival

Ung Styrka
IFK Karlskrona
Kungliga Flottans IF  
Föreningen Livegreen
Clownlabbet
Ungskärskulturförening
ESO
Litorina Folkhögskola

 Lessebo
Hovmantorp Dragkampklubb
Studieförbundet Vuxenskolan
Kosta SK Bordtennis
Lessebo Bordtennisklubb

 Ljungby
Lagans AIK
Ljungby Volley
Lingonställen i Sunnerbo Små-
land
Bolmsö Hembygdsförening
IF Troja-Ljungby
Ljunby IF
Lagans Golf Klubb
Ljungby Järnvägsförening Tåg-
centralen/Minivärlden Ljungby
Torpa Bystuga & Omnibus 

 Nybro
Offefors IF
Projektföreningen Glasbyn 
Målerås
Nybro Orienteringsklubb
Kalmar Konstmuseum - Nybro
Nybro Schacksällskap
Madesjö Örsjö Kristvalla Hem-
bygdsförening

 Oskarshamn
Oskarshamns Padelklubb
Oskarshamns Simsällskap
Föreningen Oskarshamn Hjärt & 
Lung sjuka
Oskarshamns Prideförening
Fagereke Ryttarförening
Mörtfors Samhällsförening
Oskarshamns Basketklubb

 Ronneby
Gymnasieskolan Knut Hahn
Ronneby Folkteater
Kallinge SK
Listerby-Johannishus PRO
Ronnebyflickorna IF
Saxemara IF
Ronneby Handbollsklubb
Ronneby Orienteringsklubb
Leråkra Golfklubb

 Tingsryd
MHV Produktion
Tingsryds Riksteaterförening
Unga Utvecklare
Dångebo-ortens samhällsfören-
ing

 Torsås
Torsås Bygdegårdsförening
Torsås Folketshusförening
FUB  
Gullabo Skytteförening
Garpens Vänner

 Uppvidinge
Alstermo IF
Byggnadsföreningen Folketshus 
Alstermo
Uppvidinge Riksteaterförening
Korpen Åseda
Nottebäcks Hembyggdsförening

 Växjö
Italienska Palatset
Ingelstad Idrottsklubb
Tonträffen Växjö
Växjöskolans Musikkår
Wäxjö Motorsällskap
Växjö Ravens Basketboll
Växjö Kanot Club VKC 
Northern sky Esport
Växjö Brukshundsklubb
Nöbbele Bygdegårdsförening
BK Enig Brottarklubb
Idrottsföreningen Linne
AFT Gym IF
Växjö 4H klubb
Elin Vägner sällskapet
Sockernrådet i Tolg
Öjaby Scoutkår
Ekonomihögskolan i Växjö, stu-
dentföreningen EHVS
Rottne Scoutkår
Åby Byaråd

 Älmhult
Studieförbundet Vuxenskolan
Älmhults skytteförening
Liatorps JSK
Borshults vänförening
Möckelnsnäs vänförening
Älmhults discgolfklubb
Bygdegårdsföreningen Viljan
Älmhults badmintonklubb
PRO Älmhult
Dragspelsklubben Kronobäl-
garna

Mottagare av Lokal Pott 2020
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Ung Företagsamhet

Halmstad
UF i Halmstad har fortsatt att arbeta tillsammans med 
KomTek och projektet Teknikutmaningen. I år har elever 
i årskurs 1-6 fått i uppdrag att komma på vad kommu-
nen kan göra bättre i pandemin. Elever på högstadiet 
har kopplats ihop med ett företag och fått ett uppdrag 
av dem. Halmstad kommun har beslutat att alla skolor 
ska arbeta med UFs läromedel Min Framtid & Ekonomi 
och detta har till viss del ersatt den uteblivna praktiken 
och hjälpt UF att nå ut till skolorna i Halmstad. 
Jubileumspengarna användes till en digital Start Up.

Kalmar
I Kalmar fortsätter UF arbeta med projektet Fram-
tidskoll, ett samarbete mellan UF och Swedbanks Ung 
Ekonomi. De hann besöka några skolor under hösten 
och flertalet av skolorna i Kalmar Län deltog på den 
digitala Framtidskollen som genomfördes innan jul. De 
har bra genomslag och näst intill alla skolor i Kronans 
område deltar på Framtidskoll. Extrapengarna har an-
vänts till en digital Start Up, digital Framtidskoll och för 
att kunna erbjuda läromedel till klasser på grundskolan.
 

Blekinge
I Karlskrona och Ronneby har UF fortsatt med projektet 
Tankeverksta. Där får eleverna under en dag komma på 
en affärsidé, lära sig om marknad, konkurrenter, mål-
grupper, logga mm. I slutet på dagen får de presentera 
sin idé för en jury bestående av personer från närings-
livet. Flera av dagarna har genomförts digitalt och på 
många skolor har detta tillsammans med UFs läromedel 
ersatt den uteblivna praktiken. Extrapengarna gick till 
att spela in filmer om försäljning, marknadsföring och 
pitchteknik. Filmerna kommer att visas för blivande 
UF-företag. 

Kronoberg
Ung Företagsamhet i Kronoberg har sett att intresset för 
UF på grundskolan har ökat. De har fortsatt att arbeta 
med UF-konsulterna där ett företag ger ett uppdrag 
som en klass får lösa. Många skolor har sett UF konsul-
terna och UFs läromedel som ett bra sätt att ersätta den 
uteblivna praktiken på.  I Ljungby har projektet Jobbcirkus 
genomförts. Det är en mässa där elever får testa på olika 
yrken. Kronoberg har använt extrapengarna för att kunna 
erbjuda läromedel till klasser som deltar i UF-konsulterna. 

Sparbanksstiftelsen Kronan är med och stöttar samtliga UF-organisationer i vårt om-
råde. Bidraget från Kronan riktas till grundskolan för projekt och insatser där. 
Det har varit ett tufft år för UF men de har varit fantastiska på att ställa om och komma på nya lösningar. Mycket har 
genomförts digitalt och de säger själva att de kommer att fortsätta med en del digitala event även efter pandemin. 
För att fira att Sparbanksiden fyllde 200 år fick varje UF organisation 50.000kr extra i jubileumspengar av stiftelsen i 
år. De fyra UF-organisationerna arbetar på olika sätt mot grundskolan och de har även använt extrapengarna på olika 
sätt. 

Kronanlånet
Sparbanksstiftelsen Kronan erbjuder genom de fyra företagsinkubatorerna i området mjuka lån till företag i 
uppstarts- och innovationsfaser. Ändamålet med lånet ska ha ett tydligt fokus på kommersialisering avseende 
marknad, internationalisering, ledarskap, styrning, patent och produktutveckling. Under 2020 har sammanlagt 1 
700 000 kr lånats ut till 13 företag. För företagen betyder lånen mycket och ger dem en skjuts framåt i sitt arbete 
och de kan arbeta sig igenom sin uppstartsfas snabbare. Bredden på företagen som har fått ta del av pengarna är 
stor och inom många olika områden.

Videomöten med UF
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 Kalmar
I Kalmar bjöd Bankchef Marie Fuhr Ohlsson tillsammans 
med Kalmarsund Promotion in till Näringslivslunch på Cal-
mar Stadshotell. De ca 90 deltagarna delades in i två grup-
per. Ena gruppen åt lunch medan andra gruppen lyssnade 
på en digital föreläsning med Maria Strömme, forskare i 
Nanoteknik. Eventet blev lyckat och timingen gjorde att 
det gick att genomföra fysiskt och coronasäkert. Det fung-
erade även väl med att föreläsaren var med digitalt. 

Halmstad
I Halmstad ställde bankchef Cecilia Sjögren om och istäl-
let för den stora inplanerade näringslivsdagen på Tylö-
sand blev det en digital näringslivsfrukost. En förinspe-
lad film sändes en fredagsmorgon i oktober. I filmen fick 
vi se reportage från flera av bankens företagskunder 
och bankens samhällsengagemang lyftes fram på ett 
bra sätt.  Cecilia och Swedbanks Micke Jakobsson körde 
oss runt i Halmstad och knöt ihop filmen på ett bra sätt. 
Satsningen blev lyckad och 251 personer var anmälda 
till visningen av filmen.  

Näringslivsdagar 2020

Kalmar
Halmstad

Stiftelsen avsatte extra medel för att genomföra flera näringslivsdagar under 2020 
och i början på året planerade många kontor för fullt för att genomföra Näringslivsda-
gar på både små och stora orter. Utfallet blev dock ett annat och pandemin satte stopp 
för de flesta planerna. Två näringslivsdagar genomfördes under året.

 Jiujitsi klubben Halmstad/ JK Seisin

 Halmstads Östra scoutkår

 Anhörigföreningen i Halmstad

 

 

 Gullbrandstorps scoutkår

 Gymnastikföreningen Nissaflickorna

 Oskarströms brukshundsklub

Via projektet Vi Tillsammans kan medarbetare på Swedbanks kundcenter i Halmstad nominera föreningar eller 
organisationer som har chansen att få 5000kr. Under 2020 har sex  föreningar fått bidrag. Projektet har bidragit 
till att medarbetare på Kundcenter har fått vara delaktiga att ge tillbaka till samhället. För de premierade förening-
arna har bidrager betytt mycket. Det är pengar de inte har sökt själva utan det kommer som ett glatt tillskott till 
deras verksamhet.

Vi tillsammans

Följande föreningar har fått 5000 kr var:
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Dag Hultefors
Halmstad

Styrelsen

Margit Bik
Ordförande
Halmstad

Catharina Värend Boson
V. ordförande

Växjö

 Ulf Carlsson
Ljungby

Eva-Marie Andersson
Ronneby

Dan Lindqvist
Ljungby

Marie Björck
Karlskrona

 Thomas Grahl
Kalmar

Ann-Christin Bayard
Nybro

Björn Lind  
Halmstad

Ann-Sofie Dejke
Kalmar

Lars Lindberg
Växjö

Joachim Persson
Ronneby

Cristina  Haraldsson
Alvesta

Yvonne Bergvall
Oskarshamn
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Ingela  Roubert
Ljungby

Ingrid Hugosson
Uppvidinge

Göran Borg 
Lessebo

Bo Hjalmarsson
Växjö

Ingemar Almkvist
Älmhult

  Kronobergs län

Jan Hardebrant
Oskarshamn

Peter Henningsson
Kalmar

Tommy Rälg
Hultsfred

Johanna Stensson
Nybro

Mattias Adolfson
Kalmar

Robert Olesen
Alvesta

Irene Bladh
Växjö

George Oguz
Växjö

Anna Storbjörk
Växjö

Anna Johansson
Tingsryd

Henrik Nilsson Bokor
Torsås

Jenny Ahnegård
Nybro

Shemsi Brahimi
Kalmar

Anette Lingmerth
Kalmar

  Kalmar län

 Halmstad Kommun

Johanna Pousette 
Halmstad

Kerstin Ekstrand-
Christiansson, Halmstad

Fatma Hergül
Halmstad

Stefan Ståhl
Halmstad

 Blekinge län

Camilla Sjöberg
Karlskrona

Per Brunberg, 
Ronneby

Tobias Karlsson
Karlskrona

Camilla Rosengren 
Karlskrona

Patrik Hansson
Karlskrona

Förtroendevalda

Maria Ixcot Nilsson
Emmaboda

Joakim Karlsson
Ljungby

AnnCharlott Castler
Halmstad

Joachim Persson 
Ronneby

Yvonne Bergvall
Oskarshamn

Cristina Haraldsson
Alvesta

Dag Hulteford
Halmstad



38



3539



Verkställande Direktör
Lars Ekman
Mobil: 070-571 24 41
E-post:
lars.ekman@sparbanksstiftelsenkronan.se

Administratör/Kommunikatör
Lotta Rubensson
Mobil: 070-621 24 91
E-post:
lotta.rubensson@sparbanksstiftelsenkronan.se

Sandgärdsgatan 10 | 352 30 Växjö
www.sparbanksstiftelsenkronan.se

Sparbanksstiftelsen Kronans verksamhetsområde är begränsat till det område 
där Sparbanken Kronan en gång i tiden var verksam. Området sträcker sig över 
stora delar av Blekinge Län, Kalmar Län, Kronobergs Län och Halmstads kommun 
enligt kartan nedan.  I alla kommuner där stiftelsen är verksam finns 
förtroendevalda representanter från stiftelsen 
och stiftelsens styrelseledamöter finns represen-
terade över hela området.

Stiftelsens verksamhetsområde 


