
ekologiskt - socialt - kulturellt 

Medlemsinsatserna ökade 2 %  
utifrån resultatet 2017 

VÄLKOMMEN PÅ 20-ÅRSKALAS!  
I år är det 20 år sedan Ekobankens start som en medlemsägd, värderingsdriven,  
fristående bank i Sverige. Vi firar med tårtkalas efter stämman, fredagen den 20 april 
i Kulturhuset i Ytterjärna. Stämman börjar kl 13 och brukar hålla på ett par timmar.  

Några klipp ur Förvaltningsberättelsen:

Kom ihåg att anmäla dig till stämman 20 april
Kallelse till stämman finns snart i din brevlåda! Stämmodagen inleds med ett seminarium 
om Cirkulär ekonomi kl. 9.30 – 12 (se sidan 8). Därefter bjuder banken anmälda medlem-
mar på lunch och stämman börjar kl. 13. Efter stämman blir det kaffe och tårta och kanske 
något hurrarop för banken som fyller 20 år i år. Varmt välkommen!   

    

Vårt mål 
är att vara den mest  
trovärdiga banken i  
Sverige när det gäller  
att förvalta kunders 
pengar så att de  
stödjer hållbarhet.
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Utveckling 2007-2017

1. Balansomslutning
2. Inlåning
3. Utlåning till medlemmar
4. Kapitalbas
5. Medlemsinsats

Inlåningen ökade med nästan 15 % under 
2017 och utlåningen med knappt 20 %. 
Resultatet och kapitaltäckningen kunde 
förbättras och det kom in nominellt närma-
re 3,2 miljoner netto i nya medlemsinsat-
ser. Det långsiktiga avkastningsmålet för 
andelar i banken är att de över tid ska ge 
en högre värdeökning än bankens bästa 
ränta på inlåning; ett mål som vi hittills 
kunnat hålla genom alla år. I januari 2018 
fastställde styrelsen en kurs på andelarna 
som baserades på 2017 års justerade 
resultat och de ökade då till 1255/1 000 
kr.  Vi kan vara nöjda med bankens ekono-
miska utveckling 2017.

Ekobanken har omkring 5 500 kunder, 
varav ca 1 000 är föreningar och företag.  
Bankens idé är att ställa kapital till förfo-
gande för den omställning som världen 
behöver nu och framöver, ekologiskt, socialt 
och kulturellt och medverka till att skapa 

ett finansiellt system där pengarna är till 
för människan. Ekobanken verkar utifrån 
de koncept för bank som utvecklats i den 
internationella Sustainable Banking-rörelsen 
och ska vara en bank som med pengars 
kraft bidrar till långsiktigt hållbar samhälls-
nytta. Det gör vi genom att engagera oss 
för kunder och projekt som gör samhället 
ekologiskt, socialt och kulturellt starkare. 
Genom att arbeta transparent bidrar vi till 
att göra kapital mindre anonymt så att män-
niskor kan ta ansvar för hur pengar verkar, 
hur pengar investeras och varifrån lånade 
medel kommer.

Vår uppgift efter allt det som vi genom-
förde under 2016 med inträde i bankgirot, 
nytt banksystem, inträde i dataclearingen 
med mera är att se till att de nya tjänsterna 
och möjligheterna kommer till användning 
för fler organisationer och privatpersoner. 
Vi kan nu betjäna våra företags- och för-

eningskunder med det mesta som de har 
behov av i tjänsteväg och på köpet fick våra 
privata sparkunder tillgång till en internet- 
och mobilbank. Många kunder har uttryckt 
att de är nöjda med den personliga service 
de får och att banken är lättillgänglig per 
telefon när de har frågor.

Ett uppdrag som vi har är att ge banken 
en röst i samhällsdebatten kring sambandet 
mellan kapital och hållbarhet samt att vara 
en inspiration och föredöme i arbetet för 
hållbarhet. Ett viktigt inslag i detta är Fair 
Finance Guide, där Ekobanken kommit etta 
tre år i rad och de senare åren med en upp-
fyllelse av kraven med 99 %, vilket är långt 
före alla andra banker.  Stundtals blir det 
livlig debatt kring banken i sociala medier, 
vilket också är ett sätt att öka människors 
medvetenhet om kapitalets kraft i omställ-
ningen.  Läs mer i Årsredovisningen på  
www.ekobanken.se



VD Annika Laurén

Hållbarhet i ropet
Finanssektorns roll i klimatomställningen
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               om finanssektorns viktiga roll när 
det gäller klimat och miljö börjar nu slå igenom. Allt fler 
ansvarsfulla investerare, både privata och institutionella, 
efterfrågar t ex gröna obligationer och på EU-nivå arbe-
tas det med regelverk för vad som ska få kallas ”gröna” 
eller ”hållbara” investeringar. Finansinspektionen har 
under 2017 utrett hur hållbarhetskrav ska kunna föras 
in i tillsynen av finanssektorn. I ett öppet brev till finans-
marknadsminister Per Bolund påpekade Ekobanken att 
”kapitaltäckningsreglerna borde ses över så att miljö- och 
klimatrisker kommer med bland de risker som mäts. Här 
finns en bra möjlighet att införa styrmedel på det finan-
siella området som främjar en hållbar utveckling.” 

Sveriges regering har efter påstötningar från Världs-
banken bildat ett centrum för hållbara investeringar; ett 
kunskapscenter som ska hjälpa till nationellt och inter-
nationellt med att uppnå målen i Agenda 2030. Det är en 
utveckling som drivs av samhällets klimatomställning och 
kundernas efterfrågan. 

De hållbara bankernas uppgift som vägvisare
Det är fortfarande bara de banker som arbetar utifrån ett 
Social-banking eller Sustainable-banking-koncept, såsom 
medlemmarna i GABV*, som tar ett samlat grepp på hela 
frågan om kapitalets påverkan på samhället. Dessa banker 
sätter hållbarheten i centrum för hela sin verksamhet och 
i Ekobankens fall inkluderar detta allt kapital som banken 
arbetar med, såväl kunders pengar på konto som bankens 
medlemsinsatser och övrigt eget kapital. 

Det visar sig att denna affärsmodell leder till kortsiktigt 
lägre men långsiktigt stabilare ekonomiska utfall, med färre 
kreditförluster och framförallt en mångdubbelt större utväxling 
i miljömässig och social nytta. Den konventionella finansindu-
strins möjligheter är begränsade till att erbjuda produkter som 
motsvarar efterfrågan på hållbarhet, t ex miljöfonder, men det 
är långt kvar tills detta leder till någon ändring i de vinstmaxi-
merande affärsmodeller som de är underkastade.

EU-kommissionens expertgrupp för hållbar finans som 
bildades i slutet av 2016, fick under det gångna året ett in-
lägg från GABV i form av en rapport med namnet ”Nya vägar 
– byggstenar för en hållbar finansiell framtid för Europa”. 
Rapporten kompletterar de aspekter som expertgruppen fört 
fram som hållbarhetsrisker, rapportering, klimatsäkring av 
fondportföljer et c med synpunkter kring transparens som 
gör det möjligt för många fler att se in i, förstå och hantera 
finansiella frågor. Rapporten menar också att det behöver 
finnas ett ekosystem av finansiella institutioner med olika af-
färsmodeller för att få den hållbara ekonomin att växa. 

Ekobanken blev återigen etta i Fair Finance Guide 
Liksom de två senaste åren blev Ekobanken även 2017 Sveri-
ge-etta i Fair Finance Guides kartläggning av bankernas riktlin-
jer när det gäller vilka hållbarhetskrav de ställer på företag som 
de finansierar eller investerar i samt hur transparent bankerna 
redovisar sitt hållbarhetsarbete. Även i de flesta andra länder 

där undersökningen genomförs kom en GABV-medlem överst. 
Den här undersökningen är en fin hjälp till Ekobankens sam-
hällsuppgift, att visa konkret att det är möjligt att driva finansiell 
verksamhet med etisk och hållbar profil och utan förluster. 

Några utvecklingsmotiv 2017
2017 var också året då vi för första gången betjänade alla 
våra företag och föreningar utan hjälp av Nordea. Det har 
inneburit ett språng i lärande för många medarbetare inom 
banken och stimulerat oss alla på nya sätt. Samtidigt har de 
nya tjänsterna för företag fört med sig att även privatperso-
ner enkelt kunnat göra betalningar och kontoöverföringar 
via internet- respektive mobilbanken, vilket varit uppskattat. 
Fortfarande är Ekobanken dock huvudsakligen en bank för 
sparande på privatsidan. 

Utlåningen har utvecklats mycket bra och det tidigare 
problemet att låna ut tillräckligt mycket av inlåningen finns 
inte längre. Vi ska alltid hålla en fastställd del av inlåningen 
som likviditet för kundernas transaktioner, men bankens 
ekologiska, sociala och kulturella nytta kan mätas i hur stor 
del av tillgängliga medel som kan lånas ut. I slutet av 2017 
var 96 % av inlåningen utlånad; något som vi betraktar som 
hög nytta. Privata bolån har ökat med ca 30 % under 2017 
och visar en att en växande andel privatpersoner gör med-
vetna val även till vad de betalar sin bolåneränta. Sedan flera 
år tillbaka erbjuder Ekobanken hållbarhetsrabatt till den som 
bygger socialt och miljömässigt hållbart och detta har också 
stimulerat utlåningen på privatsidan. Som tidigare år kunde 
alla kunder uppfylla sina åtaganden och Ekobanken behövde 
inte känna av några kreditförluster. 

”Utlåningen har utvecklats mycket 
bra och det tidigare problemet att låna 
ut tillräckligt mycket av inlåningen 
finns inte längre.”
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Kulturell mångfald inom ramen av bankens värdegrund
Ekobanken strävar efter att få stödja en mångfald inom vård, 
omsorg, undervisning, jordbruk, forskning och andra kultur-
områden och motsättningarna mellan dem som delar denna 
integrativa strävan och dem som bara kan tolerera en enda 
linje har tyvärr skärpts under 2017. Det är viktigt att poäng-
tera att vi med begreppet kulturell mångfald inte menar att 
acceptera något som strider mot Ekobankens grundläg-
gande hållning kring människors lika värde, ett samhälle som 
skapar mening och livsutrymme och en människovärdig och 
naturenlig produktion. 

En framtidsvision
Bland FN:s Globala hållbarhetsmål, som Ekobanken ansluter 
till, finns mål 8: Verka för en inkluderande och långsiktigt 
hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning 
med anständiga arbetsvillkor för alla. I denna tid med snabb 
automatisering och utveckling av artificiell intelligens på 
många områden kan detta tyckas som en utopi; hur tänker 
man? Ännu mer onödig produktion; ännu mer miljöförstö-
ring; vad ska alla människor göra? 

Vi ser dock en möjlig framtid där många människor är en-
gagerade i att barn och ungdomar får chans att bli så krea-
tiva som möjligt; där naturen vårdas och odling av mat sker 
så lokalt som möjligt, utan fossilberoende och med smart 
ogräsrensning utan pesticider; där kulturen frodas på alla 
områden och människor får uppleva mening och tillhörighet. 
Allt som leder i denna riktning vill Ekobanken slussa utveck-
lingskapital till och du som är läsare av denna årsredovisning 
kan tack vare bankens transparens själv bedöma om du 
tycker att vi är på rätt väg.

Framtida möjligheter och utmaningar
Vi är övertygade att världen behöver den sortens banker 
som Ekobanken representerar för att kapitalet ska vara med 
och tjäna den nödvändiga omställningen till ett mera hållbart 
samhälle på ett effektivt sätt. På det sättet har Ekobanken 
verkligen framtiden för sig och bankens stabila växt år från 
år visar också att fler människor och organisationer vill an-
sluta sig till det arbetssättet. Vår starka trovärdighet i vad 
banken arbetar med respektive inte befattar sig med är den 
viktigaste faktorn för framtiden och den som kommer att 
attrahera alltfler kunder.

En utmaning för banken ligger i att hantera det oerhörda 
EU-regelverk och rapporteringsraseri som drabbar även små 
och icke komplexa banker. I brevet till finansmarknadsmi-
nister Per Bolund skrev vi också: ”Som liten aktör behöver 
vi i dag lägga oproportionerligt mycket fokus på regelverk 
som inte är rimliga ur ett komplexitetsperspektiv, i stället för 
att lägga tid på kunder, informationsinsatser och upplysning 
kring frågor som är de viktigaste, inte minst med tanke på 
kommande generationer. Tack vare vårt fina samarbete med 
Skandinavisk Datacentrale, SDC, som samägs av 120 min-
dre banker runt om i Norden, är det möjligt att motsvara alla 
kraven genom deras systemstöd till rapporteringen. Bank 
och finans tillhör ett område som kommer att robotiseras 
och automatiseras allt mer. En framtida utmaning ligger i 
frågan: Hur kan vi få fram resurser för att kunderna ska få 
tillgång till ett mänskligt bemötande när andra banker inte 
längre har den kostnaden? Vi måste verkligen hänga med i 
den tekniska utvecklingen (återigen är SDC vår samarbets-
part i detta) men samtidigt se till att det finns människor kvar 
i banken som arbetar med att ge råd och stöd, både åt före-
tagen som arbetar för omställningen och de privatpersoner 
som stödjer den. Vi vill fortsätta att vara en mänsklig bank.

Utvecklingen 2017
Ekobanken växer stabilt år från år – inlåningen ökade med 
ca 15 %, den totala utlåningen med närmare 20 %, med-
lemsinsatserna med drygt 3 miljoner kronor och resultatet är 
1,2 miljoner kr. Kursen på medlemsinsatserna ökade med  
2 %. Målsättningen att insatserna ska öka mer i värde än 
vad man får i avkastning på ett bundet konto har återigen 
kunnat uppfyllas. Allt fler kunder som vill ha ”äkta vara” i för-
valtningen av sina spar- eller transaktionsmedel ansluter sig. 
Vi känner oss också stolta över att ha varit med och uthålligt 
stöttat den framväxande Mikrofonden med sina regionala 
mikrofonder som också utvecklas och blir ett allt självständi-
gare instrument för den sociala ekonomin och landsbygdsut-
vecklingen i Sverige. Utan alla likasinnade kamrater, medar-
betare, kunder, medlemmar och andra som delar våra ideal 
hade Ekobankens existens och utveckling inte varit möjlig 
och vi ser fram mot att få fortsätta att utveckla sustainable 
banking i Sverige tillsammans med er. Varmt tack för alla 
insatser under det gångna året! 

*GABV: Global Alliance for Banking on Values, ett internatio-
nellt nätverk med 43 banker från alla världsdelar som har det 
gemensamt att de vill använda sin verksamhet för att leve-
rera hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. 

”Hur kan vi få fram resurser för att kunderna 
ska få tillgång till ett mänskligt bemötande när 
andra banker inte längre har den kostnaden?”

Läs mer om Ekobankens  
framtidsprojekt och 
kapitalanskaffning på  
vår webbsida.

www.ekobanken.se

”Vi är övertygade att världen behöver den 
sortens banker som Ekobanken represen-
terar för att kapitalet ska vara med och 
tjäna den nödvändiga omställningen till ett 
mera hållbart samhälle på ett effektivt sätt.”



Ekobankens värdegrund handlar om vikten av ett etiskt agerande i 
våra aktiviteter i omvärlden. Då bankens främsta påverkan sker  
genom utlåningen påbörjades under 2016 arbetet med att relatera 
låneprojekten till de nya Globala målen. Här presenterar vi kort  
bankens bidrag till de olika målen relaterat till våra utlåningsområden.

Globala målen och ekologiska ändamål

Ekobanken har länge arbetat med att ge lån och stöd till ekologiskt 
och biodynamiskt jordbruk, livsmedelsförädling och jordbruks-
forskning, vilket starkt bidrar till Mål 2: Ingen hunger, som handlar 
om att trygga livsmedelsförsörjningen och främja ett hållbart jord-
bruk samt Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald. Bankens 
utlåning till projekt som handlar om ökad produktion av förnybar 
energi och energieffektivitet bidrar till Mål 7: Hållbar energi för 
alla. Det gör också lånen till Oikocredit, som möjliggörs genom 

dem som valt Ekobankens Oikocredit sparkonto och Oiko-
credits möjlighet att investera i större projekt inom förnybar 
energi. Detta utlåningsområde är även starkt relaterad till Mål 
13: Bekämpa klimatförändringen. Till detta mål bidrar också 
utlåningen till företag och kooperativ som tillhandahåller kli-
matsmarta cykel- och eltransporter, ekologisk mat och kläder, 
hållbara bostäder och hållbar turism, liksom till Mål 12: Hållbar 
konsumtion och produktion och Mål 11: Hållbara städer. 
Ofta är dessa verksamheter i framkant vad gäller innovativa 
och hållbara lösningar och många väljer också den kooperativa 
företagsmodellen. Här bidrar Ekobankens utlåning också till 
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur, sär-
skilt delmålet om att öka tillgången till finansiella tjänster och 
överkomliga krediter.

Transparent utlåning - Enda banken i Sverige som 
öppet redovisar sin utlåning 

Ekobankens utlåning relaterad till de 
Globala målen för hållbar utveckling

All utlåning till verksamheter publiceras på bankens hemsida. Denna 
transparens är möjlig genom att lånekunderna godkänt publiceringen i 
samband med låneupplägget. Ekobanken startade en process 2016 för att 
kartlägga hur bankens verksamhet bidrar till uppfyllande av FN:s globala 
mål/Agenda 2030. De huvudsakliga globala målen som respektive utlå-
ningsområde bidrar till redogörs för respektive utlåningsområde. Avsikten 
är att väcka medvetenhet om målen och lyfta en diskussion och därför kan 
valet av mål förändras i denna pågående process. Fler aspekter av ban-
kens utlåning framgår av not 3 och 12.

Principer för publicering av lån

De verksamheter som hade lån vid årets utgång publiceras i 
årsredovisningen. De lån som lösts under året redovisas på 
sidan X. Enskilda firmor publiceras när låntagaren godkänt det. 
Namn och verksamhet publiceras och uppdateras kontinuerligt 
på Ekobankens hemsida. Lånebelopp och villkor publiceras 
inte. Privata låntagare publiceras inte.

Sociala (skola, 
vård och sociala
arbetskooperativ)

40 %

Privat
23 %

Privat med
hållbarhetsrabatt 

4 %

Ekologi &  
rättvis handel

25 % 

Kultur, lokal-
utveckling &
gemenskap

8 %

Utlåning ändamål
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u Arbystiftelsen Solmarka gård, Vassmolösa
u Baldersvägen Brf, Värmdö
u Biodynamiska Forskningsinstitutet, Stiftelsen, Järna
u Bures Byggnadsvård, Stigtomta
u Bzzt AB, Göteborg
u Charlottendals bostadsrättsförening, Järna
u Cum Pane ekologisk bakverkstad, Göteborg
u Drömgården/Muskö Herrgård AB, Muskö
u Ekoby Baskemölla ek för, Simrishamn
u Ekoby Växhuset samfällighetsförening, Söderhamn
u Ekologiskt Semesterboende, Stiftelsen, Öland
u Frippe & Frida ek för, Göteborg
u Pling Transport ek för, Göteborg
u Hauschild & Siegel Construction AB, Malmö
u Husa Gård AB, Brottby
u Ida-Johanna Vilhelmsson Carlander Trädgård, Järna
u Ivra AB, Göteborg
u Järna Trädvård AB, Järna

Ekologiskt

Ekobanken ger lån till verksamheter och föreningar som 
ger ett positivt bidrag till en miljömässigt hållbar utveck-
ling. Ekobanken ger även lån till initiativ som leder till en 
mer rättvis handel, fair trade, och bidrar till att odlare och 
anställda får förbättrade ekonomiska villkor samt att barn-
arbete och diskriminering motverkas.

Sörbro Gård - getter som skapar liv på landsbygden.

u Kollektivhuset Stacken, Göteborg
u Lin- och rapsprodukter, Skebo
u Lagnö Bo Kooperativa Hyresrättsförening, Trosa
u LRH Fastighets AB, Järna
u Maud & Olof Erikssons Tunnbrödsbageri, eft., Gäddede
u Meretes, Umeå
u Millefolium AB, Stockholm
u Nibblestiftelsen, Nibble gård, Naturbruksgymnasium, Järna
u NIGAB i Järna, Järna
u OHOJ Brf, Malmö
u Peterslunds ekoodling, Björnlunda
u Planeco Nord, Umeå
u Ridgedale Permaculture, Västra Ämtervik
u Skilleby Trädgård AB, Järna
u Skillebyholm, Stiftelsen, Järna
u Skäve gård ek för, Järna
u Skävestiftelsen, Järna
u SMID Stockholm AB, Stockholm
u Stockholms Cykelåkeri AB, Stockholm
u Sörbro Gård, Arthur Borgs, Mölnbo
u Telge Energi Vind ek för, Södertälje
u Tisenö Gård, Tisenö
u Vedugnsbageriet i Sandhuset ek för, Sandhult
u Vindkraft Gässlingen ek för, Trollhättan
u Vägvisaren för Rättvis Handel Förening, Borås
u ZeroMission AB, Stockholm
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Socialt 

Fristående förskolor, grund-, sär- och gymnasieskolor samt 
skolskepp är ett klassiskt utlåningsändamål i Ekobanken. De 
drivs av engagerade föräldrar och lärare, och är idéburna. De 
har inget enskilt vinstsyfte, utan allt eventuellt överskott åter-
investeras i verksamheten. Ekobanken lånar ut till verksamhe-
ter och föreningar som bedriver socialt arbete och vård med 
fokus på individen och mänskliga värden utan vinstsyfte. Det 
kan handla om sociala arbetskooperativ, boendegemenska-
per, äldrekooperativ eller handikappomsorg. Gemensamt för 
alla dessa olika verksamheter är viljan till ett så självständigt 
liv som möjligt med insyn och medbestämmande. Inom om-
rådet hälsa och vård ryms också rehabilitering för människor 
som av egen kraft tar sig ur kriminalitet och missbruk.

Globala målen och sociala ändamål

u Stiftelsen Furu, Järna
u Stiftelsen Guldfällen, Järna
u Stiftelsen Högtomt, Årsta
u Stiftelsen Norrbyvälle Gård, Järna
u Stiftelsen Stjärngull, Saltsjö-Boo
u Stjärnflocka, Stiftelsen, Mölnbo
u Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter
u Ståthöga Byggnadsstiftelse, 
    Rudolf Steinerskolan, Norrköping
u Stödförening Solviksskolan, Järna 
u S/Y Ellen, Stiftelsen, Sundbyberg
u T/S Constantia/Stiftelsen Solnaskutan, Solna
u Ulf Petrén AB, Stockholm
u Umeå Waldorfskola, Byggnadsstiftelsen, Umeå
u Vidarkliniken, Stiftelsen, Järna
u Viljans Waldorfförskolor, Stiftelsen, Kalmar
u Vårdinge By, Stiftelsen, Mölnbo
u Vägen Ut-kooperativen ek för, Göteborg
u Vägen Ut! Fastighet AB, Göteborg
u Örjanskolans Byggnadsstiftelse, Järna

u Arken, Stiftelsen, Johannaskolan och förskolan Viljan, Örebro
u Byggnadsstiftelsen Haga, Järna
u Gustavsfors-Vårviks äldreboende, Dalsland
u Haganäs, Bostadsstiftelsen, Järna
u Hajdes ek för, Gotland
u Helgestahemmet, Stiftelsen, Mölnbo
u Hillesgården/Stiftelsen Hilarion, Klippan
u Karriär-kraft Service ek för, Göteborg
u Kaveldunets Byggnadsstiftelse och Fredkullaskolan, Kungälv
u Kristoffergården, stiftelsen, Järna
u Lilla My, föräldraföreningen, Odensala
u L&H Dina Silviasystrar, Stockholm
u Lugnet, Stiftelsen, Munsö
u Lunds waldorfskola, Stiftelsen, Lund
u Mariagården, Stiftelsen, Kassjö by
u Mariaskolans Byggnadsstiftelse, Järna
u Martinskolans Byggnadsstiftelse, Farsta
u Memfis ek för, Vindeln
u Mikaelgården, Stiftelsen, Järna
u Montessoriförskolan Vega, Göteborg
u Mora Parks Läkepedagogiska Institut, Järna
u Nyed Friskola ek för, Molkom
u Nyponkulla, förskola i Hölö
u Oikocredit International, Holland
u Parsifal Boende AB, Järna
u Le Mat Fastighet AB, Göteborg
u Returum ek för, Mölndal
u Riala Waldorfförening, Riala
u Rudolf Steinerstiftelsens Bostadsstiftelse, Järna
u Sanna Stiftelsen, Fjugesta
u Sellj ek för, Göteborg
u Skonaren Linnea/Egil och Kerstin Bergström, Gamleby
u Skridskofabriken, Stiftelsen, Järna
u Solbacken, Stiftelsen, Märsta
u Solhem kooperativ hyresrättsförening, Väddö

Mål 3: God hälsa och välbefinnande kan relateras till bankens 
långvariga stöd och utlåning till verksamheter inom vård och  
omsorg. Ekobankens utlåning till idéburna förskolor, skolor och  
eftergymnasial utbildning stödjer Mål 4: God utbildning för alla. 
Banken arbetar aktivt för jämställdhet och med att stödja låneprojekt 
som ger alla människor, oavsett ålder, kön, ursprung etc.  
möjlighet att bli inkluderade i det sociala, ekonomiska och politiska 
livet, vilket stödjer Mål 5: Jämställdhet samt Mål 10: Minskad 

ojämlikhet. Ekobankens utlåning till sociala företag samt vård-  
och omsorgsverksamheter har ofta haft stor betydelse för att 
dessa kunnat starta och växa. I sin tur bidrar detta tydligt till 
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt 
delmålet om sysselsättning och anständiga arbetsvillkor för 
personer med funktionsnedsättning, vilket också relaterar till 
Ekobankens utlåning till fair trade och Oikocredit. Utlåningen till 
Oikocredit stödjer också Mål 1: Ingen fattigdom.

Bilder från Ekoby Växthuset.
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Avslutade lån under 2017
Lånen har avslutats på grund av att lånet har amorterats klart, 
garanti är löst, lånet omplacerats eller verksamheten lagts ner. 

Associera Lantbruksrådgivning, Eco Now AB, Andrén Johan 
enskild firma, Kaffebönan ekobutik, Kretsloppshuset Mörsil  
ek för, Mainly raw, Nyhems Handelsträdgård, Stiftelsen  
Solvikskolan, Stiftelsen Wärsta gård, Studio Lagnö AB,  
Ultuna Mejeri, X-CONS Stockholm id för.
 
 

Kultur och lokal utveckling

Ekobanken ger lån till t.ex. tidskrifter, kulturhus, teater-
grupper och vuxenutbildningar. Även religiösa samman-
slutningar, gemenskapsboenden och matkultur räknar vi 
hit. Lokal utveckling, t.ex. bredbandsutbyggnad, är också 
ett låneändamål i Ekobanken.

Globala målen och kulturella ändamål

FREDLIGA OCH
INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN

u Stiftelsen Furu, Järna
u Stiftelsen Guldfällen, Järna
u Stiftelsen Högtomt, Årsta
u Stiftelsen Norrbyvälle Gård, Järna
u Stiftelsen Stjärngull, Saltsjö-Boo
u Stjärnflocka, Stiftelsen, Mölnbo
u Stiftelsen Uppsala Waldorffastigheter
u Ståthöga Byggnadsstiftelse, 
    Rudolf Steinerskolan, Norrköping
u Stödförening Solviksskolan, Järna 
u S/Y Ellen, Stiftelsen, Sundbyberg
u T/S Constantia/Stiftelsen Solnaskutan, Solna
u Ulf Petrén AB, Stockholm
u Umeå Waldorfskola, Byggnadsstiftelsen, Umeå
u Vidarkliniken, Stiftelsen, Järna
u Viljans Waldorfförskolor, Stiftelsen, Kalmar
u Vårdinge By, Stiftelsen, Mölnbo
u Vägen Ut-kooperativen ek för, Göteborg
u Vägen Ut! Fastighet AB, Göteborg
u Örjanskolans Byggnadsstiftelse, Järna

Ekobankens utlåning till kultur och lokal utveckling stödjer Mål 8: 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, särskilt delmålet 
om hållbar turism och verksamheter som främjar lokal kultur och 
lokala produkter. En del projekt bidrar starkt till Mål 11: Hållbara 

städer. Flera låneprojekt bidrar till Mål 10: Minskad ojämlikhet 
och Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen, genom att 
motverka ojämlikhet, vara inkluderande, främja ett aktivt socialt 
och kulturellt liv och verka för fred och rättvisa.

Stockholms Cykelåkeri MOVEBYBIKE kan ta laster upp till 400 kg.

Kulturnatten i Uppsala och bild från Uppsala Waldorfskola.

u 2Lång ek.för., Göteborg
u Antroposofins Hus, Kulturhuset i Ytterjärna
u Babajan restaurant/Spaced out Spices HB, Stockholm
u Balanced View Center, Vittsjö
u Balders Förlag, Järna
u Granstedt Kultur och Samhälle HB, Mölnbo
u Gylleboverket ek för, Gyllebo
u Jim’s Glas AB, Järna
u Kulturcentrum, Stiftelsen, Järna
u Kulturhuset Oceanen, Göteborg
u Kyrkskolan Hölö, samfällighetsförening, Hölö
u Lagnö Gård, Brf, Trosa
u Lokstallet Gnesta AB, Gnesta
u Nibble-Ulvsundet Samfällighetsförening, Järna
u Original Film i Stockholm AB, Stockholm
u Oldschool Hantverk AB, Gustavsberg 
u Prata på riktigt i Göteborg AB, Göteborg
u Psykosyntesakademin, Stiftelsen, Stockholm
u Pulsa Utveckling AB, Linköping
u Robygge AB, Järna
u Skilleby Net ek för, Järna
u Stiftelsen för ickevåld- och fredskultur, Västra Frölunda
u Strån till Stacken, Stiftelsen, Göteborg
u Vidarstiftelsen, Järna 
u Vänga hembygdsförening, Vänga
u Ängsbacka kursgård, Molkom



Nyckeltal  Ur Årsredovisningen 2017 se hela på www.ekobanken.se

Ekobankens växt och utveckling ska vara hållbar och organisk. Ekobanken avstår från stort risktagande och  
spekulativa aktiviteter. Sedan starten 1998 har banken inte haft någon kreditförlust. 

2017 2016 2015 2014 2013

Balansomslutning, tkr 875 075 770 039 731 958 689 205 624 888

Resultat före skatt, tkr 1 202 -8 506 790 2 080 1 952

Resultat justerat för projektkostnader, tkr - 840 - - -

Soliditet 7,9 % 8,3 % 8,6% 8% 8%

Totalkapitalrelation 26,5 % 22,3 % 22,8% 22% 22%

Placeringsmarginal 2,3 % 2,1 % 2,0% 2,4% 2,5%

Medeltal anställda 15 14 14 13 13

Inlåning per medarbetare, tkr 52 610 49 185 46 588 47 435 42 704

Utlåning per medarbetare, tkr 50 431 45 203 36 881 34 301 28 693

Antal ägare/medlemmar 2  256 2 101 1 922 1 774 1 675

Resor till och från arbetet, ton CO2 5 5 8 11 10

Tjänsteresor, ton CO2 16 8 6 11 22

Klimatkompensation, ton CO2 21 13 14 22 32

Hade ni tänkt ställa ut på mässan?

Avsändare
Ekobanken medlemsbank
Box 64
153 22 JÄRNA

Ekobanken Medlemsbank I Box 64, 153 22 Järna I Besöksadress: Skäve Magasin, Järna / Lilla Nygatan 13, Stockholm
Telefon: 08-551 714 70 I Fax: 08-551 749 90 I E-post: info@ekobanken.se I www.ekobanken.se

Vissa år har banken arrangerat en liten mässa med ett  
tjugotal utställare i foajén utanför stämman. I år blir det inte 
något sådant ordnat arrangemang men såklart går det att få 
ställa ut ändå för er som vill.  

Hör av er på info@ekobanken.se i så fall. 

Jag/vi vill bli kontaktad/e angående: 

Öppna konto privat

Öppna konto företag

Köpa andelar i Ekobanken

Ändra adress

Namn

Gata, box

Postnummer, ort

Telefon

PORTO BETALAS

AV MOTTAGAREN

Svarspost
121 967 900
153 20 Järna

Alla välkomna på kostnadsfritt  
seminarium om Cirkulär ekonomi  
20 april 9.30 – 12 
Vad är egentligen cirkulär ekonomi? Varför är cirkulär ekonomi 
så viktigt för Globala Målen? Är cirkulär ekonomi bara något för 
industrin eller kan det nya sättet att tänka ha betydelse även för 
föreningar, privatpersoner eller 
banker? Behövs det nya finan-
sieringslösningar? Hur kan en 
bygd genomskåda sina eko-
nomiska flöden för att få bättre 
möjligheter att finansiera sig 
lokalt? Dessa frågor och annat 
kring cirkulär ekonomi får vi 
veta mer om och diskutera på 
denna spännande förmiddag 
som är en upptakt till Ekoban-
kens stämma som äger rum på 
eftermiddagen samma dag. 

PROGRAM 

Jonas Roupé: Cirkulär ekonomi – vad är det? För företag? 
människor? samhälle? och livet på jorden 

Ann-Charlotte Mellquist: Finansiering av cirkulära 
affärsmodeller – ett forskningsprojekt i RISE 

Ulla Herlitz: LEA – en lokalekonomisk analysmodell 

Gemensamt samtal


