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”Vi skal skape engasjement”

Styrende organ
Sparebankstiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av 9 medlemmer. 8 av
medlemmene er valgt av og blant kundene i Sparebanken Vest, avdeling Sauda. Ett av medlemmene er
oppnevnt av Sauda kommune.

Generalforsamling
Valgt av innskyterne:

Varamedlemmer:

Dagfinn Birkeland
Gro Ringhagen
Rune Håheimsnes
Barbro Ccoscco Werdal, nestleder
Knut Saua, leder
Margrete Austerheim Hodne
Jon L. Grindheim
Anne Vikeså Solbakken

Ola Martin Øverland
Benjamin Nordhagen
Anita Nedrebø

Valgt av kommunestyret:

Varamedlemmer:

Vegard Birkeland Rød

Steinar Jørgensen

Styret

Varamedlemmer:

Kjersti Fløgstad, leder
Sverre Gjuvsland, nestleder
Thomas Sørensen
Marianne Herheim

Rolf Tore Valskår
Hulda Asgeirsdottir Birkeland

Administrasjon
Sivert Sørnes, daglig leder

Styrets beretning

Visjonen
Sparebankstiftelsen Sauda var blant de første
sparebankstiftelsene som ble etablert i Norge
basert på den nye finansieringsvirksomhetsloven som ble vedtatt i 2009. Siden er mange
sparebankstiftelser etablert. Ved utgangen av
året 2020 var 33 finansstiftelser i landet
organisert som sparebankstiftelser.
Alle er godkjent av Finanstilsynet basert på to
viktige hovedformål. Det ene formålet knytter
seg til sparebankstiftelsens eierrolle i banken
som følge av etableringen. Sparebankstiftelsen
utøver et langsiktig og stabilt eierskap. Disse
egenkapitalbevisene mottatt ved opprettelsen
omsettes ikke og blir derfor bokført som anleggsmidler. Det andre formålet knytter seg til
bruk av deler av overskuddet fra kapitalforvaltningen til allmennyttig virksomhet til beste for
lokalsamfunnet. Støtte til viktige og gode
prosjekter utløser årlig stort engasjement. Det
er derfor grunn til å understreke dugnads- og
frivillighetsarbeidets betydning for det livskraftige lokalsamfunnet.
Støtte til prosjekter som øker trivselen og gjør
lokalsamfunnet enda mer attraktivt har prioritet. Sparebankstiftelsen har derfor som mål å
inspirere frivillige og støtte gode krefter lokalt.
Vår visjon er «Vi skal skape engasjement».
Engasjement ønsker vi å skape i kommunene
Sauda og Suldal. Det var her egenkapitalen i
sparebankstiftelsen ble opparbeidet.
I dette arbeidet er uavhengighet pilaren for
beslutninger knyttet til prosjekttildeling og

innkjøp. Sparebankstiftelsen har dessuten en
langsiktig oppgave i lokalsamfunnet å spille
som følge av vedtektsmessig langsiktig eierskap og forvaltning. Vi erkjenner at kapitaleiere har samfunnsansvar og at etisk
forvaltning er viktig.
Våre grunnleggende verdier kan sammenfattes
slik
• Kulturskapende
• Uavhengig
• Langsiktig
• Bærekraftig

Virksomhetsstyring
Finansforvaltningen danner grunnlag for
sparebankstiftelsens samfunnsnyttige engasjement. Men finansielle investeringer skal skje
på en betryggende måte ut fra hensynet til
risikospredning, likviditet og avkastning.
Sparebankstiftelsen har derfor i risikopolicyen
definert tre hovedrisikoområder som alle har
egne risikomål. Dette er markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjonell risiko. På hvert
styremøte behandles status for risikoeksponeringen.
Investeringsporteføljen skal diversifiseres og
sikres minst mulig selskapsspesifikk risiko.
Derfor er hovedtyngden av handelsporteføljen
investert i verdipapirfond. Markedsrisiko
oppstår som følge av åpne posisjoner i disse
verdipapirene. Hensikten med sparebankstiftelsens eksponering i markedsrisiko er å sørge for

god økonomisk utvikling sett i forhold til
risikomål. Markedsrisikopolicyen setter vekt
og klare rammer for hvilke aktivaklasser
sparebankstiftelsen kan investere i. Markedsrisiko skal være moderat.

frivillige. I løpet de 5 siste årene er 38,5
prosent av budsjettet tildelt prosjekter innen
idrett og nærmiljøprosjekter. Kulturminne og
friluftsliv viser tildelinger på henholdsvis 37,3
prosent og 12,2 prosent av budsjettet.

Likviditetsstyringen skal motvirke konsekvenser av store svingninger på verdier og
avkastning. Likviditetsbeholdningen skal
derfor utgjøre normale driftskostnader for 3 år
hensyntatt årlig allmennyttig virksomhet. Likviditetsrisiko skal være ubetydelig.

I ordinær generalforsamling avholdt 12. mars
2020 vedtok generalforsamlingen å anvende kr
4.000.000 av årets overskudd til allmennyttig
virksomhet i 2020. Av rammen tildelte styret
kr 3.775.0000 i Sauda kommune og kr 200.000
i Suldal kommune. Antall tildelte prosjekter
var henholdsvis 22 og 5.

Operasjonell risiko er sikret gjennom systemer
for styring og kontroll. Operasjonell risiko skal
være ubetydelig.
Styret har vurdert etisk forvaltning som en
viktig del av sparebankstiftelsens finansstrategi. Sparebankstiftelsen søker å unngå
investeringer i selskaper som utgjør risiko for
medvirkning til korrupsjon, miljøødeleggelse,
krenkelse av menneskerettigheter eller andre
uetiske handlinger.
Årlig risikorapport utarbeides i etterkant av
revidert og godkjent årsregnskap. Faktisk
risikoeksponering sett i forhold til etablerte
rammer og risikomål behandles av styret hvert
år. Finansforvaltningen er i 2020 innenfor alle
vedtatte rammer.

Allmennyttig virksomhet
I tråd med visjonen, skapte Sparebankstiftelsen
Sauda stort engasjement i 2020. Sparebankstiftelsen mottok 49 søknader og av disse ble
27 samarbeidsprosjekter etablert. Det er
høyeste antall tildelinger siden oppstarten.
Tilsvarende tall for 2019 var 23 tildelinger.
Oversikt over tildelte prosjekter i 2020 framkommer i egen oversikt.
Søknader som kan vise til stort engasjement og
mange frivillige er prioritert. Styret vektlegger
derfor prosjekter som tar initiativ til dugnader
og aktiviteter i nærmiljøet. Målet er at sparebankstiftelsen bidrar til å utvikle lokalsamfunnet sammen med aktive og ansvarsbevisste

Antall prosjektsøknader holder jevnt nivå de
siste årene. Både i 2020 og 2019 var det
samlete søknadstallet 49, mens søknadstallet i
2018 var 47. Fra Sauda og Suldal mottok
sparebankstiftelsen henholdsvis 39 (37) og 10
(12) søknader i 2020. Samlet søknadsbeløp var
7,7 mill.kr fordelt Sauda kommune og Suldal
kommune med henholdsvis 6,7 mill.kr og 1,0
mill.kr. Elektronisk søknadsskjema på sparebankstiftelsens nettside blir brukt i
søknadsprosessen.
Sparebankstiftelsen mottok kun 1 søknad på
kulturstipend. Det ble ikke tildelt kulturstipend
i 2020.
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En svært viktig del av den allmennyttige
virksomheten er samfunnsnyttige invester-

inger. Sparebankstiftelsen eier malerisamling
og aksjer i det ideelle aksjeselskapet Sauda
Folkets Hus AS. I 2015 kjøpte sparebankstiftelsen de første aksjene. Samlet aksjeinvestering er 6 mill.kr som representerer 47,4
prosent av aksjekapitalen. Daglig leder i
sparebankstiftelsen er styreleder i selskapet.
Som kulturminne og kulturarena er bygningen
unik både regionalt og nasjonalt. Rogaland
fylkeskommune ba i 2020 Riksantikvaren om å
vurdere sluttføring av fredningen av Folkets
hus. Fredningsprosessen bekrefter både Folkets
hus’ betydning og det faglige arbeidet som ble
utført i restaureringen.

bedriftene var avgjørende. Samtidig valgte
Norges Bank å redusere styringsrenten fra 1,5
prosent til historiske 0 prosent i første halvår.
Oljeprisen, som beveget seg under 20 dollar
fatet i slutten av april, steg til over 50 dollar
fatet ved årsskiftet. Investeringene i oljesektoren steg marginalt i 2020. Så langt kan
mye tyde på at norsk økonomi har klart seg
bedre enn mange land vi kan sammenligne oss
med.
Finanstilsynet viser i egen rapport til en solid
norsk finansnæring som har håndtert koronapandemien godt. Norsk finansnæring er en av
de best kapitaliserte finansnæringer i Europa.
Verdipapirmarkedet representert ved Oslo Børs
indeks OSEBX steg 4,6 prosent i 2020. På det
laveste var aksjemarkedet ned 31,7 prosent.
Det fant sted 23. mars.
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Rammevilkår
Tiltakene for å hindre spredningen av coronaviruset resulterte i markant nedgang i nasjonal
og global økonomi i 2020. Like etter at
regjeringen innførte de strenge tiltakene 12.
mars, økte arbeidsledigheten betydelig. For
norsk BNP knyttet til fastlandet, falt aktiviteten
med 3,4 prosent.
Sterke penge- og finanspolitiske virkemidler
fra myndighetene begrenset skadevirkningene.
Innføringen av kompensasjonsordningen for

Finansielle investeringer
Ved årsskiftet utgjorde egenkapitalbevisene i
Sparebanken Vest 48,8 (67,9) prosent av den
samlete kapitalen. Markedsverdien av de
samme egenkapitalbevisene utgjorde 187,6
mill.kr.
Handelsporteføljen er bokført som omløpsmidler og omfatter markedsbaserte aksjer og
aksjefond og markedsbaserte obligasjons- og
pengemarkedsfond og likviditet. Markedsverdien av disse var 196,8 mill.kr. Samlet
kapital til forvaltning var 384,5 mill.kr ved
utgangen av året. Økningen var 35,9 mill.kr
eller 10,3 prosent fra året før.
Sparebankstiftelsens markedsrisikopolicy
stiller krav til diversifisering og minst mulig
selskapsspesifikk risiko. Nedsalg av 1.063.912
egenkapitalbevis i Sparebanken Vest ble
gjennomført i 2020. Ved utgangen av driftsåret
2020 eier Sparebankstiftelsen Sauda 2,5 prosent av eierandelskapitalen i Sparebanken Vest
mot 3,5 prosent året før. Med 2.636.442 egenkapitalbevis er sparebankstiftelsen bankens 7.
største egenkapitalbeviseier.

Egenkapitalbevisene er alle klassifisert som
anleggsmidler.
Der det er hensiktsmessig, har styret lagt til
grunn at sparebankstiftelsen skal være
representert i styrende organ i Sparebanken
Vest. I 2020 har sparebankstiftelsen vært
representert med 2 medlemmer i bankens
generalforsamling.
I tråd med vedtektene skal sparebankstiftelsen
være stabil og langsiktig eier i Sparebanken
Vest. Banken er godt oppkapitalisert de seneste
årene i tråd med regulatoriske krav. Ren
kjernekapital er 18,0 prosent ved utgangen av
året. Utbytte er foreslått til 2,20 (2,42) kr pr.
egenkapitalbevis. Hensyntatt den økonomiske
utviklingen framover samt bankens resultat og
kapitalsituasjon, er det i tillegg foreslått inntil
1,80 kr pr. egenkapitalbevis i løpet av høsten
2021.
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Økonomisk resultat
Årsregnskapet for 2020 er avlagt etter gjeldende lover og forskrifter og under forutsetning
om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne
forutsetningen er til stede.

I 2015 deltok sparebankstiftelsen i fortrinnsrettsemisjonen i Sparebanken Vest med 62,3
mill.kr. Nedsalg ble gjennomført i 2017 og
2020 med henholdsvis 1.200.000 og
1.0063.912 egenkapitalbevis. Salgsgevinsten
ble samlet 66,9 mill.kr hvorav salgsgevinst
knyttet til nedsalget i 2020 utgjorde 38,9
mill.kr. Salget hadde liten resultatvirkning i
2020 idet nær hele salgsgevinsten var tatt til
inntekt som verdijustering i regnskapet pr.
31.12.19.
Aksjemarkedet falt kraftig i mars på grunn av
koronautbruddet. Som følge av krakket i aksjemarkedet rebalanserte sparebankstiftelsen
verdipapirporteføljen hvor likviditet ble frigjort
gjennom salg av rentepapirer. Aksjeinvesteringene som ble gjennomført gav positivt bidrag
til verdien av handelsporteføljen. Verdijustering av finansielle omløpsmidler samt realisasjon av aksjeposisjoner ble netto inntektsført
med 17,6 mill.kr.
Utbytte fra egenkapitalbevisene i Sparebanken
Vest ble inntektsført med 6,4 mill.kr. På grunn
av Covid 19 ble utdelingsgraden endret fra
42,0 prosent til 34,7 prosent. Verdistigning på
egenkapitalbevisene i SVEG klassifisert som
anleggsmidler er i årsregnskapet ikke ført til
inntekt. Akkumulerte ikke bokførte merverdier
utgjorde ved årsslutt 55,8 mill.kr.
Driftskostnadene var 1,98 mill.kr mot 1,94
mill.kr året før. Økte kostnader har sammenheng med lønnsøkning i 2020 samt pensjonspremie som i årsregnskapet for 2019 ble
belastet premiefondet.
Årsresultatet for 2020 ble kr 22.014.621. Styret
foreslår at resultatet disponeres slik:
-

Overføring allmennyttig fond 2021
kr 4.000.000
Overføring annen egenkapital
kr 18.014.621

Administrasjon og styrende organ
Administrasjonen i Sparebankstiftelsen Sauda
har kontor i Skulegata 4, Sauda. Langsiktig
husleiekontrakt er inngått med EV Eiendom
AS. Det er ett årsverk i administrasjonen.
Styret har i 2020 avholdt 7 styremøter. På
grunn av myndighetenes smittevernstiltak i
forbindelse med Covid 19, ble ett av disse
møtene gjennomført på møteplattformen
Microsoft Teams. Til styret, som består av 4
medlemmer, er valgt 2 kvinner og 2 menn.
Valgperioden er 2 år.
Sparebankstiftelsens øverste organ er generalforsamlingen og består av 9 medlemmer. 8
medlemmer velges av og blant kundene i
Sparebanken Vest, avd. Sauda. Ett medlem
velges av Sauda kommunestyre. Alle velges
for 4 år. I generalforsamlingen er representert 4
kvinner og 5 menn. Sparebankstiftelsen har
vedtatt regelstyrt begrenset funksjonstid for
tillitsvalgte.
Med mål om bedre og mer stabil internettilgang, ble sparebankstiftelsens bredbåndsløsning via kobberlinje faset ut i 2020. Ny
fiberlinje i Skulegata 4 ble installert 21. august
med bredbåndsabonnement 60/60 Mbit/s
Sparebankstiftelsen Sauda er underlagt tilsyn
av Finanstilsynet i Norge. Sparebankstiftelsen
er ellers medlem av Sparebankforeningen i
Norge og Stiftelsesforeningen. Arbeidsuhell
med personskade har ikke forekommet. Sparebankstiftelsen Sauda påvirker i liten grad det
ytre miljø og har derfor ikke satt i verk spesielle tiltak på dette området.

Utsikten framover
Finansnæring i Norge har håndtert koronapandemien meget godt. Men samtidig er Finanstilsynet bekymret for at latente tap undervurderes. Den europeiske sentralbanken (ECB) og
Det europeiske systemrisikorådet (ESRB) har
annonsert at forbudet mot utbetaling av utbytte
for banker oppheves. Det betyr at EU åpner for

begrensede utbytteutbetalinger i 2021. I Norge
har Finanstilsynet bekreftet at de bare vil gripe
inn dersom hensynet til bankens soliditet tilsier
det.
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Frykten for konsekvensene av Covid 19 vil
også det neste året føre til betydelige penge- og
finanspolitiske tiltak både nasjonalt og
internasjonalt. Norges Bank uttaler at det
kraftige tilbakeslaget og den store usikkerheten
om den videre utviklingen gir grunnlag for å
holde styringsrenten fortsatt lav. Forsinket
vaksinering, økt smitte og strengere smittevern på nyåret 2021 bremser imidlertid gjeninnhentingen i norsk økonomi. Målet om å
normalisere produksjon og sysselsetting kan
synes å ta lengre tid enn først antatt.
Gjennom støtte til nye lokale prosjekter er det
styrets mål å skape bredt engasjement og inspirere mange frivillige også i 2021. Sparebankstiftelsens allmennyttige virksomhet skal
sørge for utvikling og et levende lokalsamfunn.
Det er ingen nye forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for
Sparebankstiftelsen Sauda ut over det som
kommer til uttrykk i årsregnskapet. Det

RESULTATREGNSKAP
Note

2020

2019

1 593 939
13 000
375 529
1 982 468

1 490 757
28 000
417 445
1 936 202

-1 982 468

-1 936 202

17 584 455
49 731
6 384 353
21 450

29 869 293
40 692
8 510 814
56
17 575

Sum finansinntekter og finanskostnader

23 997 089

38 403 168

Resultat før skattekostnad
Skattekostnad
Årsresultat

22 014 621

36 466 966

22 014 621

36 466 966

4 000 000
18 014 621
22 014 621

4 000 000
32 466 966
36 466 966

2020

2019

131 968
131 968

106 980
106 980

131 822 100
150
131 822 250
131 954 218

131 822 100
150
131 822 250
131 929 230

Driftsinntekter og driftskostnader
2
3

Lønnskostnader m.m.
Ordinære avskrivninger
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Verdiendring finansielle omløpsmidler
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad

4

Overføringer:
Avsatt til allmennyttig fond
Avsatt til / overført annen egenkapital
Sum overføringer

BALANSE
Note

5
9

6
7

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investering i egenkapitalbevis
Formålsinvestering
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer
Markedsbaserte aksjer og aksjefond
Markedsbaserte obligasjoner og andeler
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter og lignende
SUM OMLØPSMIDLER

10 215
10 215

4 531
4 531

146 033 826
33 314 121
179 347 947
17 412 364
196 770 526

139 560 844
34 422 384
173 983 228
5 762 452
179 750 211

SUM EIENDELER

328 724 744

311 679 441

NOTER
Note 1

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Verdifall på anleggsmidler som ikke forventes å være
forbigående nedskrives til virkelig verdi. Investeringer som reelt sett er tildeling av midler og som medfører
et formelt eierskap, balanseføres med en symbolsk verdi for å synliggjøre juridisk eierskap. Børsnoterte
finansielle anleggsmidler nedskrives til markedsverdi på balansedagen uavhengig av om verdifallet er
forventet å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Aksjer,
egenkapitalbevis og andre markedsbaserte finansielle eiendeler som inngår i en handelsportefølje vurderes
til virkelig verdi for porteføljen på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene
regnskapsføres som finansinntekt.

Note 2

Lønnskostnader

Lønn og honorarer
Arbeidsgiveravgift
Andre personalkostnader
Sum

2020

2019

1 103 726
161 960
328 252
1 593 939

1 050 744
151 557
288 456
1 490 757

Sparebankstiftelsen har i 2020 sysselsatt ett årsverk.

Note 3

Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Ytelser til ledende personer
Daglig leder
Lønn og honorarer
954 726
Pensjonskostnader
326 425
Annen godtgjørelse
13 680
Sum
1 294 831

Styret
114 000

114 000

Generalforsamling
35 000

35 000

Ytelsesbasert pensjonsordning for daglig leder er etablert. Det er etablert førtidspensjonsavtale
med betingelser som tilsvarer tidligere AFP-ordning for daglig leder. Planendring, som medfører
at ytelsen opphører ved 72 år, er gjort i 2014. Virkningen av endringen er resultatført i 2014.
Utbetaling under planen er startet i 2018. Aktuarberegnet forpliktelse knyttet til denne ordningen
er avsatt som pensjonsforpliktelse i årsregnskapet.
Godtgjørelse til revisor
Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 39 563 inkl. mva. for revisjon og regnskapsteknisk
bistand.

Note 4

Skatt
Skattekostnad:
Skatt Vest konkluderte i september 2011 med at Sparebankstiftelsen Sauda oppfyller vilkårene for
skattefrihet etter skatteloven § 2-32, 1. ledd. Som følge av sparebankstiftelsens skattefrie status
regnskapsføres ingen skattekostnad.

Note 5

Egenkapitalbevis i Sparebanken Vest klassifisert som finansielle anleggsmidler

Antall

Sparebanken Vest

2 636 442

Eierandel

2,5 %

Ansk.
kost

131 822 100

Markedsverdi

187 582 848

Total eierandel i Sparebanken Vest utgjør 2,5 %. Utdelt utbytte pr. egenkapitalbevis var kr 2,42 i 2020.

Note 6

Markedsbaserte aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler
Anskaffelses- Regnskapsført
kost
verdi

Note 7

Markedsverdi

Aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond
Obligasjons- og pengemarkedsfond

102 000 000
33 021 409

146 033 826
33 314 121

146 033 826
33 314 121

Sum

135 021 409

179 347 947

179 347 947

Bankinnskudd
Bundne skattetrekksmidler pr 31.12 utgjør kr 51 054,50

Note 8

Egenkapital

Innskutt EK
Egenkapital 1.1

83 575 211

Utbetaling prosjekter
Årets resultat
Egenkapital 31.12

Note 9

83 575 211

Allmennyttig
fond

Opptjent EK

Sum EK

17 403 520

209 898 311

310 877 042

-4 918 576
4 000 000

18 014 621

-4 918 576
22 014 621

16 484 944

227 912 932

327 973 087

Formålsinvesteringer

Kostpris
Aksjer Sauda Folkets Hus AS

6 000 000

Andel
klassifisert
som
formålsutdeling
5 999 850

Balanseført
verdi
150

PROSJEKTER 2020
Prosjekt
Utvikling av Andedammen
Hjertestarter
E-piano
Jubileumsbok
Samlingsplass for turgåere
Steamer og treningsutstyr
Lydanlegg
Spesialsykler
Festivaltelt
Informasjonsskilt
Konsertpiano
Lysanlegg stadion
Sikringsutstyr
Restaurere kulturminne
Treningsutstyr
Innkjøp musikkutstyr
Oppgradering skyteområde
Takoverbygg og platting
Håndholdt utstyr
Lukket sykkelbane
Skaptilhenger m.m.
Utbedring skitrase
Utstyrsgarasje
Systemhimling og lysarmatur
Biehotell
Nye vinduer
Oppvaskmaskin

Søker:
Andedammens Venner
Breiborg Hytteforening
Høllandstunets Venner
IL Ny Von
Maldal Hyttevel
Mental Helse Sauda
Sauda Backcountry Challenge
Sauda Demensforening
Sauda Ferie og Fritid AS
Sauda Ferie og Fritid AS
Sauda Folkets Hus AS
Sauda IL fotball
Sauda Klatreklubb
Sauda Klubb AS
Sauda Makotokai Karateklubb
Sauda Musikkorps
Sauda Pistolklubb
Sauda Røde Kors
Sauda Røde Kors Hjelpekorps
Sauda Sykkelklubb
Sauda Velforening
Åbødalen Hytteforening
IL Sand
Jelsa Bygdahus
Suldal Hagelag
Suldal Samfunnshus BA
Øvre Suldal Samfunnshus LL

Kr.
120 000
35 000
20 000
65 000
150 000
50 000
23 924
125 750
238 561
89 375
187 800
117 510
70 000
1 350 000
40 000
70 000
25 000
170 930
246 150
400 000
98 000
82 000
100 000
25 000
20 000
45 000
10 000
SUM:

3 975 000

Prosjekttildeling siste 5 år
11,8 %

37,3 %

38,5 %

0,2 %

Kulturminner

Friluftsliv

Kunst

12,2 %

Idrett og nærmiljø

Annet kulturliv

Deloitte.
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Til generallforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sauda
UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Sparebankstiftelsen Saudas årsregnskap som viser et overskudd på kr 22 014 623. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde
av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne
datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de internasjonale
revisjonsstandardene International Standards on Auditing {ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen
slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder
for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er
også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse om
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så
lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon.
Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov,
forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig
dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne
foretar basert på årsregnskapet.
Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver vi
profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
•

identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller
utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter
revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited {"DTIL"), its global network of member firms, and their related entities
(collectively, the "Deloitte organization"). DTIL (also referred to as "Deloitte Global") and each of its member firms and related entities are legally
separate and independent entities, which cannot obligate or bind each other in respect of third parties. OTIL and each OTIL member firm and
related entity is liable only for its own acts and omissions, and not those of each other. DTIL does not provide services to clients. Please see
www.deloitte.no to learn more.
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Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for
feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste
utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshand linger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om
effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.
evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og
tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved avleggelsen av
årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til
hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens evne til fortsatt drift. Dersom vi
konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder
oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis
innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
stiftelsen ikke fortsetter driften.
evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene
på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det planlagte omfanget
av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning
som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.
Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhand linger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for
ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhand linger vi har funnet nødvendige i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller
forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i
samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.
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