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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
 
Bakgrund
Sparbanksstiftelsen Nya (stiftelsen) bildades den 4 
juni 1991 efter beslut av huvudmännen i Nya Spar
banken. Stiftelsens bildande var ett led i Nya Spar
bankens ombildande till bankaktiebolag med den 
nya firman Sparbanksgruppen – Nya AB. 

Under 1992 gick Sparbanksgruppen AB:s tio regi
onala dotterbanker och vissa serviceföretag samt 
Sparbanken Första AB samman med Sparbankernas 
Bank genom fusion. Den nya banken bytte i sam
band därmed namn till Sparbanken Sverige AB. 
Stiftelsen erhöll därvid stamaktier i Sparbanken 
Sverige AB. 

Under 1997 gick Föreningsbanken AB genom 
fusion upp i Sparbanken Sverige AB. I samband 
därmed antog banken den nya firman Förenings
Sparbanken AB.

Banken antog 2006 firmanamnet Swedbank AB.

Ändamål
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främ
ja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare 
i bank och/eller företag inom sparbankssektorn 
verka för att sparbanksrörelsens grundläggande 
idéer och värderingar bevaras och utvecklas samt att 
sparbanks rörelsen bjuder andra aktörer på kredit
marknaden effektiv konkurrens.

Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stif
telsen även främja näringslivsutveckling, forskning 
och utbildning, idrott eller kultur inom det tidigare 
verksamhetsområdet för Nya Sparbanken. Detta 
syfte skall tillgodoses genom utdelning av kontanta 
bidrag ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.

Stiftelsens verksamhetsområde
Stiftelsen verkar inom samma geografiska område 
som tidigare Nya Sparbanken gjorde inom Gävle
borgs, Södermanlands, Västmanlands och Örebro 
län, samt Älvkarleby kommun inom Uppsala län, 
allt med undantag för de områden som omfattas 
av fristående sparbanker. Stiftelsens verksamhets
område omfattar 30 kommuner.

Aktier i Swedbank AB
Stiftelsen innehade vid 2016 års ingång 
1 630 000 stamaktier i Swedbank AB. Under 2016 
har stiftelsen köpt 30 000 stamaktier i Swedbank AB. 

Vid 2016 års utgång innehade stiftelsen 1 660 000 
stamaktier. Marknadsvärdet per 20161231 upp
gick för stamaktierna till 220,30 kr/aktie, eller totalt 
365 698 (304 973) tkr. Utdelning på aktieinnehavet 
har under 2016 erhållits med 17 602 (18 501) tkr.

Sparbanksstiftelsernas  
Förvaltnings AB (SFAB)
Stiftelsen äger tillsammans med tio andra spar
banksstiftelser samtliga aktier i SFAB. Stiftelsen äger 
181 138 aktier i SFAB, motsvarande 18,02 % ägar
andel. Stiftelsen har tidigare skrivit ned värdet på 
aktieinnehavet i SFAB till noll (0) kronor. I bokslu
tet 2012 återfördes 58 450 tkr av nedskrivningen. 
Stiftelsens andel av substansvärdet på bokslutsdagen 
motsvarar 119 758 (101 728) tkr.

SFAB bedriver en mycket begränsad verksamhet 
som i allt väsentligt inskränker sig till att förvalta de 
Swedbankaktier som bolaget äger.  På bokslutsdagen 
20161231 ägde bolaget 3 014 835 aktier i Swedbank 
med ett marknadsvärde på 664 168 tkr. Utdelning 
på stiftelsens aktieinnehav i SFAB har under 2016 
erhållits med 5 778 (6 150) tkr. 

VD Peter Almroth finns med i en projektgrupp 
för att utreda hur stiftelserna ska organiseras och 
samverka framöver för att få ett optimalt utbyte. 
Stiftelserna har enats om att de viktigaste områden 
att behandla när man ses kan sammanfattas under 
områdena ägande, kommunikation och lärande.

Totalt marknadsvärde aktier,  
likviditetsreserv
Sammantaget uppgick marknadsvärdet för stiftel
sens aktier vid 2016 års utgång till 485 456 (406 701) 
tkr. Styrelsen fastställde 2014 ett långsiktigt mål för 
en likviditetsreserv som motsvarar 10 % av mark
nadsvärdet på stiftelsens samtliga aktier mätt vid 
föregående årsskifte. Målet justeras endast vid en 
ökning av aktiekursen och målet 2016 uppgick till 
42 106 tkr beräknat på marknadsvärdet 20141231. 
Likviditetsreserven uppgick 20161231 till 23 176 
tkr (fria likvida medel utöver medel för 2 års drifts
kostnader). Stiftelsens konsolidering 2016 utgjordes 
till ca 50 % av insättning på konsolideringskonto 
och till ca 50 % av köp av aktier i Swedbank AB.

SparbanksAkademin
SparbanksAkademin är en ideell förening för spar
bankssfärens aktörer som har till syfte att aktivt 
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verka för sparfrämjande och en sund tillväxt i 
Sverige, att utveckla de gemensamma värderingar
na samt att förvalta och exponera ett gemensamt 
arv. Stiftelsen har sedan ett antal år en styrelse
plats i Sparbanks Akademin. 2016 valdes stiftelsens 
styrelse ordförande Jan Dahlberg till ordförande 
även i Sparbanks Akademins och dess stiftelsers 
styrelser. Stiftelsen sköter mot debitering adminis
tration, ekonomihantering och sekreteraruppdrag i 
SparbanksAkademin och dess stiftelser.  

Ekonomi
Stiftelsen genomförde 2012 en utredning av vilket 
belopp som ska redovisas som bundet eget kapital 
(stiftelsekapital). I samband med bildandet erhöll 
stiftelsen aktier i Sparbankernas Bank AB, Spar

banksgruppen AB och Sparbanksgruppen Nya AB 
samt 300 tkr i likvida medel. Genom ombildningar 
inom sparbankssfären omvandlades de erhållna akti
erna till aktier i Sparbanken Sverige AB. Mellan åren 
1994 och 2008 har stiftelsen tillfört förvaltnings
bolaget aktier och likvida medel. Av dessa är ca 90 % 
hänförligt till det ursprungliga stiftelsekapitalet. 

Styrelsens bedömning är att det redovisade värdet 
på stiftelsekapitalet ska vara 90 % av bokfört värde 
på stiftelsens aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvalt
nings AB, plus 300 tkr (totalt 52 905 tkr, se not 6). 
Andelen ändras om stiftelsen investerar mer medel 
i förvaltningsbolaget. Erhållna utdelningar från för
valtningsbolaget påverkar inte den andel av redovi
sat värde som ska redovisas som stiftelsekapital.

5 år i sammandrag (Mkr)
 2016 2015 2014 2013 2012

Balansomslutning 272,0   263,0   254,0 241,3  224,2
Marknadsvärden aktier Swedbank AB 365,7  305,0  314,8 291,4  190,5 
Marknadsvärden aktier SFAB 119,8   101,7       106,3     98,3 69,0
Beviljade bidrag 3,2     3,7     3,1 1,6 1,0

Bidragsansökningar
Under perioden har 43 ansökningar behandlats. 
Av dessa har 26 ansökningar beviljats bidrag om 
totalt 3 183 tkr varav 1 451 tkr har utbetalats. För 
att bättre fastställa stiftelsens bidragsutrymme i 
förhållande till utdelning beslutas bidragsbudgeten 
från och med 2016 för perioden 1/5 till 30/4. För 
2016 medför detta att budgetperioden blir längre 
än föregående år och att beviljade medel kalender
året 2016 är något lägre. Styrelsen har under året 
beslutat om en ny policy för projekt och utveck
lingsmedel. Den innebär att fokus läggs på projekt 
som överensstämmer med stiftelsens ägaruppdrag 
med fokus på ungas ekonomi, ungas entreprenör
skap och lokal utveckling.

Stiftelsen ger även bidrag till samhällsnytta med 
fokus på ungas jobb, ungas kultur och lokal ut
veckling. Se Not 7.

Ny verkställande tjänsteman (VT),  
VT ändrad till VD
Peter Almroth tillträdde i mars som ny VT efter 
Jan Dahlberg. Peter kommer senast från en tjänst 
vid Swedbanks huvudkontor som affärsansvarig 
för konsumentkrediter i den svenska bankverk
samheten. Peter är bosatt i Örebro och har arbetat 
inom Swedbank sedan 2004, varav 7 år som privat
marknadschef för Swedbank Örebro. 

Sparande- och
utbildningsprojekt
66 %

Entreprenörsskap
22 %

Idrott 6 %

Kultur 5 %

Fördelning projekt- och
utvecklingsmedel 2016
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Den stiftelserelaterade titeln Verkställande Tjänste
man framstår alltmer som otydlig i sammanhang 
utanför stiftelsevärlden. Frågan har bland annat 
tagits upp i de regionala stiftelsernas stiftelseforum 
och ett antal sparbanksstiftelser har sedan tidigare 
infört VDbegreppet. Med anledning av ovanstå
ende har styrelsen beslutat att, med oförändrad 
tjänst och villkor, ändra titeln VT till VD.

Årets verksamhet 
Ägarfrågor
Under året har det varit stort fokus på ägarfrågor 
med ambitionen att bli en tydligare ägare i Swed
bank där stiftelserna genom sitt ägande påverkar 
Swedbank att anamma sparbanksvärderingar som 
ett redskap för att utveckla verksamheten. Stort 
fokus läggs på att påverka Swedbanks kundnöjd
het. Detta arbete har mynnat ut i det gemensam
ma ägarord som finns med som bilaga till denna 
årsredovisning. 

Diskussioner om ägarsamverkan har förts såväl vid 
de regionala stiftelsernas stiftelseforum och VT/
VDträffar som vid möten med de lokala stiftelser
na och sparbankerna. Den gemensamma avsikts
förklaringen mellan stiftelserna, sparbankerna och 
Folksam lyfts fram alltmer och det finns en tydlig 
vilja till informationsutbyte och en konkretisering 
av ägarsamarbetet. 

Ägarfrågor och ägarsamverkan var även huvud
fokus vid en stiftelsegemensam konferens i 
Eskilstuna 27–28 oktober där i stort sett alla, 
lokala och regionala, sparbanksstiftelser deltog. 
Sparbanksstiftelsen Nya och Sparbanksstiftelsen 
Rekarne var värdar för konferensen. Värdskapet 
innebar att man tillsammans ansvarade för plane
ring och arrangemang samt delade på kostnaderna 
för konferensen. 

Trenden är att samverkan med Swedbank, 
övriga regionala ägarstiftelser, sparbanker och 
lokala ägarstiftelser förstärks alltmer. Ordföran
de och VD träffar regelbundet representanter 
för bankens koncernledning såväl vid regionala 
stiftelseforums möten som vid styrgruppsmöten 
i gemensamma projekt som Ung Ekonomi. VD 
har också träffat alla chefer i Swedbanks Östra 
region för att prata kring utvecklat samarbete. 
Möten mellan lokala och regionala representanter 
för banken och stiftelsens styrelseledamöter och 
huvudmän har ägt rum och är tänkta att genom
föras kontinuerligt även fortsättningsvis. Syftet är 

att stiftelsens representanter får information om 
bankens verksamhet och utmaningar, att banken 
får synpunkter från stiftelsens förtroendevalda 
samt att knyta kontakter och stärka banden mellan 
bank och stiftelse. 

Styrelse- och huvudmannamöten
Under året har styrelsen genomfört fyra styrel
semöten där stort fokus lagts på ägarfrågor med 
inriktning på hur vi kan bli en tydligare ägare i 
Swedbank. Styrelsen har under året reviderat och 
aktualiserat stiftelsens instruktion för huvudmän 
och dess policy för projekt och utvecklingsmedel. 

Styrelsen har genomfört en studieresa till Island 
där man fördjupade sig i ägarfrågor. Styrelsen 
besökte bland annat Sedlabanki (Islands riksbank) 
samt fick en föreläsning av Ásgeir Jónsson som 
under den Isländska finanskrisen var chefs ekonom 
på Kaupthing Bank. Fokus på dessa besök var 
att förstå hur en kris kan uppstå, hur man kan ta 
sig ur en kris och hur man kan förebygga att en 
liknande situation uppstår igen. Paralleller kunde 
dras till den situation Swedbank hamnade i 
under finanskrisen och hur banken hanterade 
sina utmaningar. 

Stiftelsens VD har besökt eller planerar att besöka 
de flesta lokala Swedbankkontor inom verksam
hetsområdet och har informerat såväl bankstyrel
ser som personal om stiftelsens verksamhet för att 
medvetandegöra, synliggöra och utveckla samar
betet mellan de lokala bankkontoren och stiftelsen.

Den 1718 november genomfördes en utbildnings
konferens för stiftelsens huvudmän och styrelse 
i nära samarbete med Swedbank. Under konfe
rensen fick banken möjlighet att redogöra för sin 
verksamhet med fokus på resultat, organisation, 
digital utveckling samt samhällsengagemang. Alla 
deltagare fick också chansen att ställa frågor till 
banken på nationell samt regional nivå. Under 
konferensen presenterades också stiftelsens nya 
fastställda policy för projekt och utvecklings
medel. Slutligen påbörjades arbetet med att ta 
fram ett nytt värderingsdokument för stiftelsen.

En projektgrupp som ska arbeta med utformning
en av det nya värderingsdokumentet har bildats 
med personal samt representanter från styrelsen. 
Lokala huvudmannaträffar kommer att genom
föras under mars 2017 i Gävle, Västerås och 
Örebro för att arbeta med värderingsdokumentet.  
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Målet är att ett nytt värderingsdokument ska pre
senteras på utbildningskonferensen hösten 2017.

Värderingsövning under utbildningskonferensen.

Antal träffade elever Östra regionen 2016.

En Örebroklass som fått en UE-föreläsning.

Under året har det genomförts lokala huvudman
naträffar i Gävle, Västerås och Örebro där huvud
män samt styrelseledamöter från aktuella områden 
har fått träffa lokala bankchefer för att diskutera 
aktuella frågor lokalt och få information om vad 
som är aktuellt inom Swedbank på den egna orten. 
Huvudmännen har också under året fått informa
tion om stiftelsens verksamhet och styrelsebeslut 
via informationsbrev. Grupper för huvudmän 
och valberedning har i januari 2016 lagts upp på 
stiftelsens internsida där styrdokument och annan 
information finns tillgängliga. 

Ung Ekonomi (UE)
UE genomför interaktiva föreläsningar i privat
ekonomi för gymnasieelever. Föreläsningarna 
kompletterar den ordinarie undervisningen i 
Privat ekonomi som numera är en obligatorisk del 
av ämnet Samhällskunskap. Sparbanksstiftelsen 
Nya har tillsammans med Sparbanksstiftelserna 
Alfa, Kronan och Swedbank beslutat fortsätta ett 
fjärde år med Ung Ekonomi inom Swedbanks 
östra region. Antal träffade elever har ökat varje 
år och under 2016 föreläste man för 14 169 elever. 
För Sparbanksstiftelsen Nyas del ingår Örebro län 
och från och med omorganisationen hösten 2016, 
även Västmanland (ej Fagersta) i Swedbanks östra 
region. 

Sparbanksstiftelsen Nya har i samarbete med 
Swedbank och Sparbanksstiftelsen Söderhamn 
även beslutat om medel till ett UEprojekt i 
Gävleborgs län.

Nationellt UE/Ung Företagsamhet (UF)
Nationellt UE är ett samarbete mellan Swedbank, 
sparbanksstiftelser och sparbanker. Samarbetet 
initierades med fokus på UE. Man har under året 
utökat projektet med samarbete kring UF. En 
nätverksträff för Swedbanks och sparbankernas 
UFambassadörer med tema UF genomfördes i 
samband med SM i Ung Företagsamhet i Älvsjö i 
maj. 

Under hösten genomfördes även en nätverksträff 
vid Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg för 
sparbankssfärens UEambassadörer. Stiftelsens VD 
Peter Almroth finns med i projektets styrgrupp 
som nyligen initierat genomförande av regionala 
lärarträffar för att knyta kontakter samt nå ut med 
och sprida kunskaper om UE. En lärarträff i 
Västerås kommer att äga rum 20170320.

Nationellt fick nästan 50 000 elever en föreläsning i 
UE genom Swedbank och sparbankerna 2016.
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Då Stiftelsen beviljat bidrag till UE under en läng
re tid ser man över samverkan med Swedbank för 
att undersöka möjligheten att starta upp ett nytt 
projekt samtidigt som Swedbank fortsätter driva 
UE i en utökad egen regi. Ett område som är högst 
aktuellt är utbildning inom digitalisering, där det 
finns ett mycket stort digitalt utanförskap i Sverige. 
Det finns en ambition från både stiftelserna och 
Swedbank att undersöka möjligheten att starta upp 
ett projekt inom folkbildningen gällande digitalise
ring under 2017.

Almedalen
Swedbank fortsätter, breddar och utökar samar
betet med stiftelserna i Almedalen. 2016 genom
fördes 2 seminarier i samarbete med sparbanks
stiftelserna med inriktning på privatekonomi och 
entreprenörskap. Från och med 2017 ansvarar 
Sparbanksstiftelsen Nya tillsammans med Spar
banksstiftelsen Skåne för stiftelsernas del i arrange
manget. I år kommer stiftelserna att vara med och 
samordna två seminarier tillsammans med Swed
bank, ett som kommer handla om entreprenörskap 
med inriktning integration samt ett som kommer 
handla om sparande.

Ekonomismart
Projektet Ekonomismart ger en tvådagars fördju
pad utbildning i privatekonomi för arbetslösa ung
domar 1829 år. Ekonomismart är ett samarbets
projekt mellan Folkuniversitetet (som utför och 
ansvarar för utbildningen), Finansinspektionen 
(FI), Konsumentverket (KOV) och Sparbanksstif
telserna Nya, Alfa och Kronan. Projektet har på
gått under tre år i för Sparbanksstiftelsen Nyas del 
Örebro län. Samarbetet är mycket positivt och helt 
i linje med stiftelsens värderingar. Vid varje utbild
ningstillfälle bjuds representanter från Swedbank 
in för att prata om vikten av ett eget sparande och 
för att visa banktjänster som deltagarna kan ha 
nytta av i sin vardag. Från och med hösten 2016 
har även Kronofogdemyndigheten anslutit sig till 
projektet. 

Ekonomismarts nationella team finansieras av FI, 
KOV och Kronofogdemyndigheten. Konsument
verket har fått ett regeringsuppdrag att priori
tera överskuldsättning vilket tillsammans med 
Kronofogdemyndighetens medverkan gör att ett 
nationellt team är finansierat till och med 2019. 
Sparbanksstiftelserna Nya och Alfa finansierar ett 
regionalt team och Sparbanksstiftelsen Kronan 

finansierar ett eget. Sparbanksstiftelsen Nya har 
som fjärde och sista år beviljat medel för Ekonomi
smart 2017, som bedrivs i hela stiftelsens område.

VD Peter Almroth är aktiv i styr och lednings
grupper för både Ekonomismart och UE och del
tar i såväl verksamhetsmöten som nätverksträffar.

Stiftelsen har under året märkt en fortsatt ökad 
aktivitet kring frågor som rör integration. Förfråg
ningar inkommer från såväl idrott och kultur
rörelsen som från organisationer med inriktning 
på entreprenörskap. Stöd beviljades för läsåret 
2015/2016 till Bollnäs GIF för samhällsprojektet 
idrott och skola. Projektet är ett samarbete med 
Granbergsskolan i Bollnäs som är en kommunal 
f9 skola med många nyanlända barn. Föreningens 
bandyprofiler är goda förebilder och ett värde
fullt stöd i klasserna. Projektet har fallit väl ut 
och stiftelsen har beviljat medel även för läsåret 
2016/2017. 

Stiftelsen har också beviljat bidrag till två projekt 
inom entreprenörskap kopplat till integration. Dels 
ett projekt som Företagarna i Västmanland driver 
där både asylsökande och personer som fått uppe
hållstillstånd får prova på företagande och blir 
coachade i att driva företag. I Örebro har stiftelsen 
beviljat bidrag till ett projekt kopplat till stadsdelen 

Ekonomismartföreläsning i Västerås.
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Vivalla med målet att få ut fler i sysselsättning med 
fokus på företagande och entreprenörskap.
UF fortsätter att vara ett prioriterat område för 
stiftelsen och under året har samarbetet mellan 
UF, Swedbank och stiftelsen fördjupats i både 
Gävleborg, Västmanland och Örebro Län. Bland 
annat kommer en UEföreläsning att hållas i 
samband med den regionala UFmässan i Örebro 
den 13 mars 2017. Representanter från Swedbank 
kommer att vara med på samtliga regionala UF
mässor. UF i Västmanland och Örebro har bevil
jats stöd för att genom projektet Entreprenörskap 

i hela skolan ge högstadielärare i länet verktyg att 
främja elevers förmågor och kunskaper om entre
prenörskap. 

Stiftelsen har under 2016 fortsatt att ge bidrag 
till projektet Arbetsmarknadskunskap i såväl 
Västmanland som Örebro, där elever i högstadi
er och gymnasier får en föreläsning i vilka yrken 
som är efterfrågade och vilken väg man kan ta dit. 
Målet är att på ett bättre sätt matcha utbud och 
efterfrågan på arbetsmarknaden.

Styrelse
Stiftelsens styrelse består sedan ordinarie stämma i april 2016 av följande ledamöter:
   Vald år
Jan Dahlberg, ordförande f.d. VD/VT Örebro 2016
Ulla Berg f.d. bitr. verksamhetschef Örebro 1993
Anne-Lie Carlos  VD  Hallsberg 2006
Hans Ekström riksdagsledamot Eskilstuna 2010 
Matts Hildebrand VD  Kilafors 2008
Therése Hedén företagare Örebro 2009
Karin Tilly  f.d. enhetschef Västerås 2010
Kenneth Östberg, vice ordförande landstingsråd Norberg 2007
Gudrun Nyqvist koordinator Eskilstuna 2015

VD i stiftelsen är Peter Almroth, Örebro. 

Revisorer
Stiftelsens revisorer har varit:
Marita Lyckstedt, Auktoriserad revisor 
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB
Jihmmy Ingvarsson, Auktoriserad revisor 
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Huvudmän och valberedning i Stiftelsen
Från och med den ordinarie stiftelsestämman 
2015 lämnar valberedningen förslag på samtliga 
huvudmän enligt i stiftelseförordnande och stad
gar angivna kriterier. Beslut om val av huvudmän 
tas av stämman. 

Nuvarande huvudmän är valda enligt nedanståen
de direktiv fastslagna i stiftelseförordnandet 
20150220;

Antalet huvudmän ska vara lägst 21 och som högst 
50. Från och med stämman 2015 utses valbered
ningens ledamöter bland huvudmännen. En 
huvudman utses för 3 år. Valen av huvudmän bör 
ske så att en tredjedel väljs varje år. För att komma 
i takt med ovan angiven valordning får mandat
perioden för huvudman sättas kortare än tre år.
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Valda t o m dagen för stiftelsestämman 2017 
Gävleborgs län  Vald år
Håkan Englund Alfta 2015
Torbjörn Rönnkvist Sandviken 2015
Moussa Ndiaye Gävle 2016

Västmanlands län  
Hans Jansson Västerås 2015
Tove Winqvist Norberg 2015

Södermanlands län  
Slawik Misiak Eskilstuna 2015
   
Örebro län  
Jon Forssell Örebro 2014
SvenOlof Reinholdsson Degerfors 2013
Magnus Berg Örebro 2016
  
Valda t o m dagen för stiftelsestämman 2018
Gävleborgs län  
CarlEwert Ohlsson  Årsunda 2003
Eva von SchéeleFrid Gävle 2016

Västmanlands län  
Torgny Söderman Skinnskatteberg 2015

Södermanlands län  
Leif Lindström  Strängnäs 2003
Cecilia Långvik Kvicksund 2015

Örebro län   Vald år 
Jenny Steen  Pålsboda 2013
Annica Moberg Kumla 2015
Jörgen Kron Askersund Avgått

Valda t o m dagen för stiftelsestämman 2019
Gävleborgs län
Karin Boström Wiklund Alfta 2010
Inger Källgren Sawela Gävle 2007

Västmanlands län  
Billy Bergåker Västerås 2012
Helén Selemark Västerås 2013
Sverre Linton Västerås 2015
Susanne Hedman Västerås 2011

Södermanlands län  
Magnus Eriksson Kvicksund 2015

Örebro län  
Katarina Hansson Kumla 2014

Ledamöter i valberedningen  
Annica Moberg, ordf. Kumla 1997
Torbjörn Rönnkvist Sandviken 2000
Leif Lindström Strängnäs 2015
Susanne Hedman Västerås 2015

Disposition av fria medel, kr
Ingående fritt eget kapital 205 930 957
Årets resultat 14 276 903
Summa 220 207 860

Disponerat enligt följande:
Lämnade bidrag 2 898 929
Utgående fritt eget kapital 217 308 931
Summa 220 207 860

Årets resultat och stiftelsens ekonomiska ställning vid årets slut framgår av följande 
resultat och balansräkning med kassaflödesanalys och noter.
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Resultaträkning, tkr Not 2016 2015

Förvaltning   
Aktieutdelning  23 380 24 650
Ränteintäkter  57 44
Övriga intäkter  121 
   
Personalkostnader 1  4 324 3 785
Övriga rörelsekostnader 2 1 405 1 560
Avskrivningar 3 204 159
   
Resultat av förvaltning  17 625 19 190
   
Resultat före bokslutsdispositioner och skatter  17 625 19 190
   
Skatter 5 3 348 3 591
   
Årets resultat   14 277 15 599
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Balansräkning, tkr Not 2016 2015

Tillgångar   
Immateriella anläggningstillgångar 3 - 19
   
Materiella anläggningstillgångar 3 273 143
   
Finansiella anläggningstillgångar 4  
Andra långfristiga värdepappersinnehav    
Aktier i Swedbank   176 549 171 467
Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB  58 450 58 450
Fordran Sparbanksstiftelsen Första  1 991 1 991
Summa anläggningstillgångar  237 263 232 070
   
Omsättningstillgångar   
Kortfristiga fordringar    
Övriga fordringar  103 
Kundfordringar  13 23
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  109 124
Summa kortfristiga fordringar  225 147
Kassa och bank   34 638 30 892
Summa omsättningstillgångar  34 863 31 039
   
Summa tillgångar  272 126 263 109
   
Eget kapital och skulder   
Eget kapital 6  
Stiftelsekapital    
Ingående stiftelsekapital  52 905 52 905
   52 905 52 905
Fritt eget kapital   
Balanserat resultat  489 077 473 478
Ingående ackumulerade beviljade bidrag  283 146 279 751
Årets beviljade bidrag/återförda bidrag 7 2 899 3 395
Årets resultat  14 277 15 599
Summa fritt eget kapital  217 309 205 931
   
Summa eget kapital   270 214 258 836
   
Kortfristiga skulder   
Leverantörsskulder  61 157
Skatteskulder 5  1 984
Beslutade, ej utbetalda bidrag  1 627 1 851
Övriga kortfristiga skulder  183 244
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  41 37
Summa kortfristiga skulder  1 912 4 273
   
Summa eget kapital och skulder  272 126 263 109
   
Ställda säkerheter  inga inga
Ansvarsförbindelser  inga inga
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Kassaflödesanalys, tkr   2016 2015

Den löpande verksamheten   
Erhållen ränta  58 45
Betald skatteränta  19 45
Erhållna utdelningar  23 380 24 650
Utbetalningar till leverantörer, styrelse och personal  5 590 5 301
   17 829 19 349
   
Betald skatt  5 348 6 675
   
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital  12 481 12 674
   
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital    
Ökning/minskning av fordringar   62 12
Ökning/minskning av kortfristiga skulder  152 21
    
Kassaflöde från den löpande verksamheten  12 266 12 683
    
Investeringsverksamheten   
Investeringsverksamheten, netto  5 397 4 461
   
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -5 397 -4 461
   
Finansieringsverksamheten   
Utbetalade bidrag  3 123 3 463
     
Kassaflöde från finansieringsverksamheten   -3 123 -3 463
     
   
Likvida medel vid årets början  30 892 26 133
Likvida medel vid årets slut   34 638  30 892

Årets kassaflöde  3 746 4 759
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Bokslutskommentarer

Redovisningsprinciper
Denna årsredovisning har upprättats i enlighet 
med årsredovisningslagen. Stiftelsen följer Bok
föringsnämndens allmänna råd.

Intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt 
följande:
Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning.
Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning 
bedöms som säker.

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som 
skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt 
justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Skatteskulder/fordringar värderas till vad som 
enligt stiftelsens bedömning skall erläggas till eller 
erhållas från Skatteverket. Bedömningen görs en
ligt de skatteregler och skattesatser som är beslu
tade eller som är aviserade och med stor säkerhet 
kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen redo
visas även därmed sammanhängande skatteeffek
ter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster 
som redovisas direkt mot eget kapital redovisas 
mot eget kapital.

Uppskjuten skatt avseende framtida skatteeffekter 
redovisas inte i resultat och balansräkningarna.

Immateriella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga 
typer av immateriella tillgångar. Följande avskriv
ningstider tillämpas:
Balanserade utgifter 5 år

Materiella anläggningstillgångar redovisas till 
anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.
Linjär avskrivningsmetod används för samtliga 
typer av materiella tillgångar. Följande avskriv
ningstider tillämpas:
Personbilar 3 år
Datorer 3 år

Kapitalvinster och kapitalförluster samt nedskriv
ningar av aktier som utgör anläggningstillgångar
Värdeförändringar (i form av konstaterade reali
sationsresultat eller nedskrivningar) redovisas i 
resultaträkningen. Den värdeförändring som är 

hänförlig till bundet eget kapital (stiftelsekapital) 
redovisas genom omföring mellan bundet och fritt 
eget kapital.

Aktier som utgör anläggningstillgångar redovisas 
till anskaffningsvärde, i förekommande fall med 
avdrag för nedskrivning. Nedskrivning sker när en 
värdenedgång bedöms vara bestående.

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att 
innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta 
värdets princip till det lägsta av anskaffningsvärde 
och marknadsvärde.

Alla transaktioner med värdepapper redovisas på 
likviddagen.

Fordringar med förfallodag mer än 12 månader 
efter balansdagen redovisas som anläggningstill
gångar, övriga som omsättningstillgångar. Ford
ringar upptas till det belopp som efter individuell 
prövning beräknas bli betalt.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt direkt metod. 
Det redovisade kassaflödet omfattar endast 
transaktioner som medför in och utbetalningar.

Som likvida medel klassificeras, förutom kassa 
och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella 
placeringar som dels är utsatta för endast en obe
tydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på 
en öppen marknad till kända belopp eller har en 
kortare löptid än tre månader från anskaffnings
tidpunkten.

Beviljade bidrag redovisas direkt mot eget kapital. 
Bidragen skuldförs vid beslutstillfället.
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Noter, tkr  2016 2015

Not 1 Anställda och personalkostnader
  Medeltal anställda  
 Män 1 1
 Kvinnor 1 1
   
 Arvoden och sociala kostnader  
 Styrelse 835 846
 Huvudmän och valberedning 318 300
 Anställda 1 660 1 334
 Övriga personalkostnader 180 121
  2 993 2 601
 Sociala kostnader 969 804
 Pensionskostnader  362 380
 Summa personalkostnader 4 324 3 785
 Peter Almroth tillträdde sin tjänst som VT den 22 februari. 
 Jan Dahlberg avslutade sin anställning den 5 augusti. 
 Ökningen av personalkostnader utgörs i huvudsak av 
 dubbla kostnader för ovanstående överlappning.  
Not 2 Arvoden till revisorer    
 Revision  
 Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB 35  35 
 Summa arvoden revision 35 35
   
Not 3 Immateriella anläggningstillgångar  
 Balanserade utgifter för dataprogram
 Ackumulerade anskaffningsvärden  
 Ingående anskaffningsvärde 453 453
 Utgående anskaffningsvärde 453 453
 Ackumulerade avskrivningar  
 Ingående avskrivningar 433 406
  Årets avskrivningar 20 27
 Utgående ackumulerade avskrivningar           453                      433           
 Planenligt restvärde 0 19 

 Materiella anläggningstillgångar 
 Inventarier, installationer, personbilar, datorer 
 Ackumulerade anskaffningsvärden
 Ingående anskaffningsvärde 886 886
 Försäljning, utrangering 517 
 Inköp 379 
 Utgående anskaffningsvärde 748 886

 Ackumulerade avskrivningar  
 Ingående avskrivningar 743 611
 Försäljning, utrangering          453 
  Årets avskrivningar 185 132
 Utgående ackumulerade avskrivningar 475 743
 Planenligt restvärde 273 143
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Noter, tkr  2016 2015

Not 4 Andra långsiktiga värdepappersinnehav
  Aktier i swedbank AB  
 Ackumulerade anskaffningsvärden  
 Ingående anskaffningsvärde av 1 630 000 (1 610 000) 171 467 167 007
 st stamaktier
 Inköp av 30 000 (20 000) st stamaktier 5 082 4 460
 Utgående anskaffningsvärde av 1 660 000 (1 630 000) 176 549 171 467
 st stamaktier
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 176 549 171 467
   
 Utgående redovisat värde aktier i Swedbank AB 176 549 171 467
   
  Aktier i Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB  
 Ingående anskaffningsvärde av 181 138 st aktier 747 831 747 831
 Utgående anskaffningsvärde av 181 138 st aktier 747 831 747 831
   
 Ackumulerade nedskrivningar  
 Ingående nedskrivningar 689 381 689 381
 Utgående ackumulerade nedskrivningar 689 381 689 381
 Utgående redovisat värde aktier i 58 450 58 450
 Sparbanksstiftelsernas Förvaltnings AB
   
 Fordran Sparbanksstiftelsen Första  
 Anskaffningsvärde fordran 1 991 1 991
 Utgående redovisad fordran Sparbanksstiftelsen Första 1 991 1 991
   
Not 5 Skatt på årets resultat  
 Inkomstskatt  3 348 3 591
 Årets skatt 3 348 3 591

 Stiftelsen har underskottsavdrag i den så kallade aktiefållan 
 om 50 790 210 (50 790 210) kr. Kapitalförluster vid försälj
 ning av aktier och andelar är inte avdragsgilla direkt, utan 
 kan endast kvittas mot kapitalvinster av samma slag. 
 Kapitalförluster som inte kan nyttjas ett år, kan sparas 
 och läggs då i aktiefållan.   
   
Not 6 Bundet eget kapital  
 Ingående stiftelsekapital 52 905 52 905
 Summa stiftelsekapital   52 905 52 905
   
 Fritt eget kapital  
 Ingående fritt eget kapital 205 932 193 728
 Lämnade bidrag 2 899 3 395
   
 Årets resultat 14 277 15 599
 Summa fritt eget kapital 217 310 205 932
 Summa eget kapital i balansräkningen 270 215 258 837
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Noter, tkr 2016 

Not 7 Årets beviljade bidrag och återförda bidrag Tkr 
 
 Sparande- och utbildningsprojekt  
 Mälardalens Högskola, Unga matematiker 2016 55
 Swedbank, Ung Ekonomi östra regionen inkl. Västmanland 2016/2017 400
 Swedbank, Ung Ekonomi i Gävleborgs län 2016/2017 450
 Folkuniversitetet, Ekonomismart östra år 2, 5 utökat område 201 
 Folkuniversitetet, Ekonomismart 2017 hela stiftelsens område 460
 Nationellt Ung Ekonomi/Ung Företagsamhet 150
 Jobba i Västerås ek.för. Arbetsmarknadskunskap i Västmanland 2017 100
 Jobba i Västerås ek.för. YOU integration 2016 100
 Jobba i Västerås ek.för. YOU integration 2017 100
 Handelskammaren Mälardalen, Arbetsmarknadskunskap i 
 Örebro län läsåret 2016/2017 100
 Summa bidrag till sparande – och utbildningsprojekt 2 116 
   
 Entreprenörskap  
 Ung Företagsamhet Örebro län, entreprenörskap i grundskolan 30 
 Företagarna HallstahammarSurahammar, Optimalt företagsklimat 100 
 NFNyanlänt Företagande 150 
 Tillväxtgruppen i norra Västmanland, Framtidens företagare 100 
 Stiftelsen Nyföretagarcentrum Örebro, Starta eget Vivalla 150 
 Ung Företagsamhet Västmanland, entreprenörskap i grundskolan 75 
 Nyföretagarcentrum Gästrikland, Ung och eget 100 
 Summa bidrag till entreprenörskap 705 
   
 Kultur  
 Riksförbundet Unga musikanter, MusikRUM 75 
 Helges aktivitetshus, utveckling av sångverksamheten 2016 25 
 Konstfrämjandet Västmanland, Ballongenlek på riktigt 25 
 Ljusdal i centrum, konstkollo, popup art 20 
 Swedbank Hofors, konsert i Torsåkers kyrka 8 
 Summa bidrag till kultur 153 
   
 Idrott  
 Hille Idrottsförening, Swedbank fotbollsskola 2016 20 
 Bollnäs GOIF bandyförening, Samhällsprojektet idrott och skola 150 
 Summa bidrag till idrott 170 
   
 Övrigt  
 Swedbank Ljusdal, Schysst på nätet med Friends 15 
 Swedbank Fagersta, familjedag 25 
 Summa bidrag till övrigt 40 

 Summa beviljat  3 184
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Noter, tkr 2016 

Återfört  Tkr

Swedbank, Ung ekonomi i östra regionen 2014/2015 56
Folkuniversitetet, Ekonomismart år 2 66
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, Framtidens företagare 5
Tillväxtgruppen i norra Västmanland, Nya Entreprenörer etapp 2 28
Hallsbergs Hembygdsförening, bok finansiell historia Hallsberg 20
Swedbank, Ung Ekonomi i Swedbanks östra region år 3 10
Swedbank, Ung Ekonomi östra regionen inkl. Västmanland 2016/2017 100
Summa återfört  285
 
Summa beviljade medel och återförda bidrag 2 899

Jan Dahlberg
Ordförande
f.d. VD/VT

Örebro
(vald år 2016)

Therése Hedén
Företagare

Örebro
(vald år 2009)

Peter Almroth
VD

Ulla Berg
f.d. bitr.

verksamhetschef
Örebro

(vald år 1993)

Karin Tilly
f.d. enhetschef

Västerås
(vald år 2010)

Lisa Sundberg
Ekonomiansvarig

Anne-Lie Carlos
VD

Hallsberg
(vald år 2006)

Kenneth Östberg
Vice ordförande

Regionråd
Norberg

(vald år 2007)

Hans Ekström
Riksdagsledamot

Eskilstuna
(vald år 2010)

Gudrun Nyqvist
Koordinator
Eskilstuna

(vald år 2015)

Matts Hildebrand
VD

Kilafors
(vald år 2008)

Styrelse
Stiftelsens styrelse består sedan ordinarie stämma i april 2016 av följande ledamöter:

Personal
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Västerås den 10 mars 2017 

Jan Dahlberg, ordförande Kenneth Östberg, vice ordförande

 
Ulla Berg  AnneLie Carlos 

Hans Ekström Therése Hedén

Matts Hildebrand Karin Tilly

Gudrun Nyqvist

Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits denna dag

Västerås den 12 mars 2017  

Marita Lyckstedt Jihmmy Ingvarsson 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Sparbanks
stiftelsen Nya för år 2016.

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 felaktig
heter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.  

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på 
grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisions
sed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi 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 inhäm
ta revisionsbevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorerna väljer vilka åtgärder som 
ska 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 revisorerna 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 innefatt
ar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisnings principer som har använts och av rimlig
heten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presenta
tionen i årsredovisningen. 

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

Uttalanden
Enligt vår 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 2016 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovis
ningslagen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
reviderat styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen 
Nya för år 2016.

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

Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig oss 
om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon 
ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen 
eller stiftelseförordnandet. Vi har utfört revisionen 
enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande har vi utöver vår 
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, 
åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna be
döma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig 
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. 

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på 
annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller 
stiftelseförordnandet. 

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

Uttalande
Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med 
stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Västerås den 12 mars 2017
Adsum Revisorer & Företagskonsulter AB

Marita Lyckstedt Jihmmy Ingvarsson 
Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor

Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Nya, org.nr 878001-6716.
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Sparbanksstiftelserna är aktiva ägare i Swedbank!
Sparbanksidén och dess värderingar är lika aktuella idag som för snart 200 år sedan, då den första 
Sparbanken i Sverige startade. Sparbanksstiftelserna vårdar och utvecklar denna idé, i enlighet med 
stiftelseurkunden, genom att samarbeta med, och påverka det vi äger. Vår ägargruppering, 
Sparbanksstiftelserna äger idag cirka 4 procent i Swedbank.

Vi bildades för att genom ägande i bank i sparbankssektorn driva frågor gällande sparande. Detta är 
vad vi ska göra och det vill vi i första hand genomföra genom det vi äger, nämligen Swedbank.

Vi samarbetar i ägarfrågor med Folksam och Sparbankerna, som delar våra grundvärderingar med 
ägandet. En grupp som idag äger drygt 20 % i Swedbank. I kraft av vår egen ägarandel deltar vi 
i valberedningsarbetet i Swedbank.

Att Swedbank är och uppfattas som en bank för alla, ligger i linje med sparbanksidén. Alla privat
personer, föreningar, organisationer och företag är välkomna. Detta är vi ägare stolta över.

För att främja sparsamhet och lokal tillväxt används medel av vår avkastning i lokalsamhällen där vi är 
verksamma. Detta får vi göra i enlighet med stiftelseurkunden och är i linje med den grundläggande 
sparbanksidén.

Exempel på satsningar där vi samverkar med Swedbank är bland annat:
  Ung ekonomi, Under 2016 har Swedbank och Sparbankerna träffat 50 000 skolungdomar i 
  högstadie/gymnasieklasser genom att utbilda/informera om privatekonomi. Detta är vårt 
  hittills mest prioriterade samverkansprojekt.
  Vi stödjer satsningen ”Ung Företagsamhet” i samtliga av UF:s regioner i landet.
  Vi stödjer lokala Näringslivsdagar samt övriga lokala aktiviteter med syfte att skapa tillväxt.

Vi, Sparbanksstiftelserna, vill göra mer. 
I de traditionella sparbanksvärderingarna handlar mycket om att kunderna ska uppleva bankens lokala 
förankring. Som en följd av globalisering, urbanisering och digitalisering ändras kundernas beteende 
och kontakten med banken kommer att förändras över tid. 
Vi är övertygade om att när vi blir tydligare som ägare och berättar om våra satsningar så medverkar 
detta till en ökad lojalitet hos kunderna. 
Sparbanksstiftelserna har ambitionen att bidra, men banken själv ska och kan göra mer. Här är vi som 
ägare tydliga kravställare. 

Det är vår uppfattning att tankar som hänger samman med sparbanksidén kommer att värderas högt 
och även vara en sund affärsidé i framtiden. Vi vill långsiktigt främja detta. Sparbanksstiftelserna har 
nämligen ett evighetsperspektiv i sitt ägande.

1991 ändrades Sparbankslagen. Sparbanker får drivas i AB. De regionala Sparbankerna blev stiftelser och 
bankverksamheten samlades i Sparbanken Sverige AB, numera Swedbank. 
Sparbanksstiftelsernas ägargruppering äger idag 3,97 % av aktierna. De elva ursprungsstiftelserna bildades 
1991 och har mellan åren 1995 – 2016 drivit projekt och lämnat anslag på 2,2 miljarder. 
Efter finanskrisen tar stiftelserna ett större ägaransvar genom ytterligare aktieköp och egen konsolidering.
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Sparbanksstiftelsen Alfa
www.sparbanksstiftelsenalfa.se

Sparbanksstiftelsen Kronan
www.sparbanksstiftelsenkronan.se

Sparbanksstiftelsen Skåne
www sparbanksstiftelsenskane.se

Sparbanksstiftelsen Nya
www sparbanksstiftelsennya.se

Sparbanksstiftelsen Norrland
www.sparbanksstiftelsennorrland.se

Sparbanksstiftelsen Dalarna  
www.sparbanksstiftelsendalarna.se

Sparbanksstiftelsen Bergslagen  
www.bergslagenssparbank.se

Sparbanksstiftelsen Rekarne
www.sparbanksstiftelsenrekarne.se

Nedanstående 11 regionala sparbanksstiftelser grundade 1992 Sparbanken Sverige, 
numera Swedbank.

Sparbanksstiftelsen Väst
www.sparbanksstiftelsenvast.se

Sparbanksstiftelsen Upland
www.sparbanksstiftelsenupland.se

Sparbanksstiftelsen Första
www.sparbanksstiftelsenforsta.se

Sparbanksstiftelsen Jämtlands län
www.sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se

Sparbanksstiftelsen Norrbotten
www.sparbanksstiftelsennorrbotten.se

Övriga sparbanksstiftelser i Sparbanksstiftelsen Nyas område;

Sparbanksstiftelsen Söderhamn
www.sparbanksstiftelsensoderhamn.se
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Sparbanksstiftelsen Nya
Stora Gatan 39
722 12 Västerås
Tel 02138 27 70
www.sparbanksstiftesennya.se

VERKSAMHETSOMRÅDE


