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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: 
 

Anne-Brit Veastad Opheim, leder 
Svein Ilstad, nestleder 

Margoth Sundsbø 
Knut Saua 

Jon L. Grindheim 
Øydis Teig Skåre 
Dagfinn Birkeland 

Gro Ringhagen 
 
 

Valgt av kommunestyret: 
 

Eirik Daniel Fatnes 
 
 

Styret 
 

Jan N. Øvrebø, leder 
Egil Bakke, nestleder 

Kjersti Fløgstad 
Solfrid Seim Nilsen 

 
 
 

Administrasjon 
 

Sivert Sørnes, daglig leder 
 
 
 
 
 

 
 
 

Varamedlemmer: 
 

Sverre Gjuvsland 
Barbro Ccoscco Werdal 

Rune Håheimsnes 
 
 
 
 
 
 
 

Varamedlemmer: 
 

Karina Fiveland 
 
 

Varamedlemmer: 
 

Thomas Sørensen 
Marianne Herheim 

 
 
 
 



 

 

Styrets beretning 
 
 
 
 
 
 
Visjon og formål 

 
”Vi skal skape engasjement” 

 
Sparebankstiftelsens visjon skal ligge til grunn 
når vi viderefører sparebanktradisjoner ved å gi 
bidrag til allmennyttige formål lokalt. 
Engasjementet skaper vi gjennom å inspirere 
frivillige og støtte gode krefter lokalt. Vi søker 
å støtte opp om tiltak som øker trivselen og 
gjør lokalsamfunnet enda mer attraktivt å bo i. 
Vi skal prioritere prosjekt som har verdi over 
tid og som kommer mange til gode.  
 
Våre grunnleggende verdier for dette arbeidet 
er 
 

• Kulturskapende 
• Uavhengig 
• og langsiktig 

 
I tillegg til den allmennyttige virksomheten er 
det sparebankstiftelsens andre viktige formål å 
utøve et langsiktig og stabilt eierskap i 
Sparebanken Vest. 
 
 
Allmennyttig virksomhet 
På generalforsamling 14. mars 2017 godkjente 
generalforsamlingen å overføre 4 mill.kr av 
resultatet til allmennyttig virksomhet i 2017. I 
tillegg ble overført kr 13.000 fra året før som 
følge av tilbakebetaling på ikke benyttet 
tildeling i Sauda. Styrets samlete budsjett for  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017 var således kr 4.013.000 omfattende både 
prosjekter og kulturstipend. 
 
5 prosent av årets midler skal etter retnings-
linjene øremerkes allmennyttig virksomhet i 
Suldal kommune hvilket vil si inntil kr 
200.000. Rammen i Sauda kommune var 
således kr 3.813.000. 
 
Fristen for innlevering av prosjektsøknader ble 
satt til 14. mars 2017. Søknadene ble sendt 
direkte på nettstedet til sparebankstiftelsen via 
elektronisk søknadsskjema. I tillegg til 
annonser i lokalavisene kom utlysningen også 
til uttrykk på sparebankstiftelsens hjemmesider 
og Facebook.  
 
Samlet antall prosjektsøknader i 2017 var 37 
(39). Søknadene fordeler seg på kommunene 
Sauda og Suldal med henholdsvis 33 (31) og 4 
(8). Søknadssummen i Sauda kommune var 7,8 
mill.kr (6,1 mill.kr) og i Suldal kommune 1,7 
mill.kr (0,4 mill.kr). Styret tildelte kr 
3.738.000 i Sauda og kr 35.000 i Suldal. 
Søknadsgrunnlaget i Suldal medførte at kr 
140.000 ble overført til 2018. Samlet for 
kommunene ble 18 søknader tildelt kr. 
3.773.000. Oversikt over mottakere av støtte 
framkommer i egen oversikt. Utdeling av 
prosjektstøtten fant sted på Kløver Hotel 11. 
mai 2017. 
 
Styret har prioritert søknader som har 
potensiale til å skape engasjement og hvor 



støtten inspirerer til mange frivillige. Prosjek-
ter som tar initiativ til dugnader og aktiviteter i 
nærmiljøet er vektlagt. Målet er at sparebank-
stiftelsen bidrar til å utvikle lokalsamfunnet 
sammen med aktive og ansvarsbevisste 
frivillige. 
 
Sparebankstiftelsen Sauda investerte 1,5 
mill.kr i Sauda Folkets Hus AS i forbindelse 
med kapitalutvidelsen som fant sted i 2017. 
Samlet har sparebankstiftelsen investert 4,0 
mill.kr (38% av aksjekapitalen) i nybygg- og 
restaureringsprosjektet i Skulegata 18/20. Det 
ideelle selskapet Sauda Folkets Hus AS ble 
stiftet 8. mai 2015. Rogaland fylkeskommune 
og Riksantikvaren har som kulturminne 
vurdert bygningen som så viktig at det skal 
fredes etter ferdigstillelse. Restaurerings-
prosjektet framstår med sjelden stor samfunns-
nytte og folkelig oppslutning. Daglig leder i 
sparebankstiftelsen bidrar direkte med å 
realisere formålet som styreleder i Sauda 
Folkets Hus AS. 
 
Sparebankstiftelsens introduserte kultur-
stipendet i 2015 og erfaringen har siden vist at 
stipendet dekker et viktig behov. I 2017 ble 
kulturstipendet tildelt Håvard Jårvik Djuve 
(langrenn) med kr 25.000, Thomas Karbøl 
Oxaal (langrenn) med kr 25.000, Even Kvaløy 
(skyting) med kr 25.000 og Jarle Rød med kr 
25.000.  
 
 
Rammevilkår 
Selv om norsk økonomi viste betydelig bedring 
gjennom 2017, ble styringsrenten holdt uendret 
på rekordlavt nivå. Sentralbanken har således 
holdt styringsrenten på 0,5 prosent siden 17. 
mars 2016. Inflasjonstakten var 1,6 prosent i 
2017 mot sentralbankens mål om 2,5 prosent. 
 
Veksten i Fastlands-Norge viste markant 
positivt skift i 2017. Det var først og fremst 
boliginvesteringene som la grunnlaget for 
veksten. Samtidig viste oljeprisen markant 
økning i 2017 på omlag 10 USD per fat som 
gav grunnlag for ny optimisme. 

Arbeidsledigheten var om lag 4 prosent på 
slutten av året etter nedgang i løpet av året. 
 
Samlet kursutvikling for egenkapitalbevis-
markedet på Oslo Børs representert ved indeks 
OSEEX steg med 24,8 prosent i 2017. Til 
sammenligningen steg verdipapirmarkedet på 
Oslo Børs målt etter totalindeksen OSEBX 
med 19,1 prosent. 
 
Økt framtidstro og sterkere vekst kjennetegnet 
verdensøkonomien i 2017. Dette kom til 
uttrykk både i Eurosonen og USA. Flere av 
Norges handelspartnere viste økt økonomisk 
aktivitet. I USA dannet framgangen grunnlag 
for tre rentehevinger fra den amerikanske  
sentralbanken. 

 
 
Aktiva pr. 31.12.17 
 
 
Finansforvaltning 
Styret har vedtatt rammer hvor aksjer, aksje-
fond og egenkapitalbevis skal ikke overstige 
75 prosent av handelsporteføljen. Som følge av 
sparebankstiftelsens deltakelse i fortrinnsretts-
emisjonen i Sparebanken Vest i 2015, var 93,3 
prosent av handelsporteføljen investert i aksjer, 
aksjefond og egenkapitalbevis ved utgangen av 
året 2016. I tråd med markedsrisikopolicyen 
gjorde sparebankstiftelsen delvis nedsalg den 
3. mai hvor 1.200.000 egenkapitalbevis i 
SVEG ble solgt. Etter nedsalget har sparebank-
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stiftelsen 3.700.354 antall egenkapital investert 
i Sparebanken Vest fordelt anleggsmidler 
2.636.442 og omløpsmidler 1.063.912. Ved 
utgangen av året utgjør aksjeandelen i handels-
porteføljen 61,5 prosent. 

Ved årsskiftet var 68,5 prosent av samlet 
forvaltet kapital egenkapitalbevis i Sparebank-
en Vest. I regnskapet for 2016 var til sammen-
ligning andelen 95,3 prosent. I årsregnskapet er 
investeringene i Sparebanken Vest bokført til 
190,1 mill.kr. Markedsverdien av de samme 
egenkapitalbevisene var 202,6 mill.kr. 

Finansielle anleggsinvesteringer utgjør 135,8 
mill.kr omfattende 131,8 mill.kr i egenkapital-
bevis og 4,0 mill.kr i formålsinvesteringer. 
Markedsbaserte verdipapirer klassifisert som 
omløpsmidler var 143,2 mill.kr ved utgangen 
av året. Finansielle omløpsmidler er investert i 
pengemarkedsfond, obligasjonsfond, aksjefond 
og egenkapitalbevis. 

Kursutvikling SVEG 2017 

Økonomi 
Finansinntektene ble netto inntektsført med 
39,5 mill.kr hvor kontantutbyttet fra egen-
kapitalbevisene investert i Sparebanken Vest 
bidro med 22,1 mill.kr. Utbyttet ble tildelt 
eierne med kr 4,50 pr. egenkapitalbevis mot kr 

1,10 året før. Den utbyttejusterte avkastningen 
ble således høy også i 2017 beregnet til 22,5 
prosent.  

Sparebankstiftelsen reduserte eierandelen i 
Sparebanken Vest fra 8,3 prosent til 6,3 
prosent hvor 1.200.000 egenkapitalbevis i 
SVEG ble solgt til pris kr 51,50. Dette salget 
gav isolert en samlet realisert gevinst på 28,0 
mill.kr hvorav 3,0 mill.kr ble inntektsført i 
årsregnskapet for 2017. 

Egenkapitalbevis investert i Sparebanken Vest 
klassifisert som anleggsmidler er vurdert til det 
laveste av anskaffelsesverdi og markedsverdi 
hvilket utgjør kr 50,00 pr. 31.12.17. Verdi-
papirer som inngår i handelsporteføljen 
omfattende aksjer, aksjefond, pengemarkeds-
fond og obligasjonsfond er vurdert til virkelig 
verdi. Samlet resultatført verdijustering av 
finansielle anleggsmidler og omløpsmidler er 
henholdsvis 4,4 mill.kr og 9,8 mill.kr.  

Driftskostnadene var 1,9 mill.kr i 2017 som er 
samme nivå som året før. Lønn, honorarer og 
sosiale kostnader utgjør 77,9 prosent eller 1,5 
mill.kr. 

Årsresultatet for 2017 ble kr 37.590.932. Styret 
foreslår at resultatet disponeres slik:  

- Overføring fond prosjekter 2018
kr   5.000.000,-

- Overføring annen egenkapital 
kr 32.590.932,- 

Virksomhetsstyring 
Formålet med finansforvaltningen er å 
realisere årlig risikojustert avkastning som gir 
grunnlag for sparebankstiftelsens samfunns-
nyttige virksomhet. Forvaltningen skal skje på 
en betryggende måte hensyntatt risikospred-
ning, likviditet og avkastning. Sparebankstif-
telsen har derfor satt rammer for forvaltningen 
gjennom rutiner, policyer og strategier. 
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I tillegg til den årlige risikorapporten, har 
styret risikoeksponering og gjennomgang av 
finansielle investeringer til behandling på hvert 
styremøte. Risikorapporten utarbeides i etter-
kant av revidert og godkjent årsregnskap. 
Faktisk risikoeksponering sett i forhold til 
rammer og risikomål blir analysert. Finans-
forvaltningen er i 2017 innenfor alle vedtatte 
rammer. 
 
Policyer for kapitalforvaltning gjennomgås og 
behandles av styret årlig. Sparebankstiftelsen 
er formålsdrevet og styret har derfor fastsatt 
egen strategi som ivaretar gjennomføringen av 
formålet. Det samme gjelder formålsinvester-
inger.  
 
Risikopolicyen, vedtatt av styret, beskriver 
risikoområder og hvilke ambisjoner og 
holdninger sparebankstiftelsen har til disse. 
Det er knyttet risikomål med egen kategori-
sering til hvert av risikoområdene. Den samlete 
risikoen beskrives gjennom markedsrisiko 
(moderat), likviditetsrisiko (lav) og 
operasjonell risiko (ubetydelig). 
 
Sparebankstiftelsen setter krav til etisk 
forvaltning som utelukker at selskaper utgjør 
risiko for medvirkning til korrupsjon, 
miljøødeleggelse, krenkelse av menneske-
rettigheter eller andre uetiske handlinger. 
 
Det er viktig at sparebankstiftelsens 
representanter framstår på en tillitsvekkende 
og profesjonell måte. Det er utarbeidet etiske 
retningslinjer, som gjelder både for ansatte og 
tillitsvalgte i styrende organ. Retningslinjene 
omfatter generelle prinsipper for aktsomhet. 
 
1. januar 2016 trådte Lov om finansforetak og 
finanskonsern (finansforetaksloven) i kraft. 
Samtidig med lovendringen valgte styret full 
gjennomgang og revisjon av sparebank-
stiftelsens vedtekter med tilhørende vedtak i 
generalforsamlingen 22. november 2016. De 
nye vedtektene framstår framtidsrettete hvor 
premissene for skattefrihet er tydeliggjort, 
strukturen forbedret og mangler rettet. Med 

hjemmel i Finansforetaksloven §12-20 
godkjente Finanstilsynet sparebankstiftelsens 
nye vedtekter i brev av 27. april 2017. 
 

 
 
6 største eiere i SPV pr. 31.12.17 
 
 
Eierrollen i Sparebanken Vest 
Etter sparebankstiftelsens nedsalg av egen-
kapitalbevis i Sparebanken Vest klassifisert 
som omløpsmidler, er eierandelen 6,27 prosent 
og plasserer Sparebankstiftelsen Sauda som 
tredje største egenkapitalbeviseier i Spare-
banken Vest. I 2017 har sparebankstiftelsens 
vært representert med 2 medlemmer i general-
forsamlingen og 1 medlem i valgkomiteen for 
egenkapitalbeviseierne. 
 
Til grunn for eierrollen framstår det langsiktige 
og stabile eierskapet i Sparebanken Vest. 
Styret vektlegger effektiv bankdrift. Like 
viktig er forholdet mellom personmarked og 
bedriftsmarked og at banken framstår med 
samlet lav risiko i portefølje. 
 
Sparebanken Vest er representert med 2 
eierklasser omfattende grunnfondskapitalen 
(samfunnskapitalen) og eierandelskapitalen. 
Banken har praktisert skjevdeling av over-
skuddet som hvert år tildeles eiergruppene. 
Styret har særlig drøftet konsekvensene knyttet 
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til utvanning av egenkapitalbeviseierne som 
følge av skjevdelingen. Slik egenkapitalbeviset 
SVEG er priset, viser våre beregninger betyde-
lig utvanningskostnader for den langsiktige 
egenkapitalbeviseieren. Fra Sparebankstiftel-
sen Sauda ble det i 2017 kommunisert til styret 
i Sparebanken Vest at det prinsipielt er riktig å 
likebehandle eierklassene. Det er derfor svært 
gledelig at Sparebanken Vest i ekstraordinær 
generalforsamling 15. desember samme år 
vedtok at disponering av overskuddet fra og 
med 2018 fordeles mellom grunnfonds-
kapitalen og eierandelskapitalen i forhold til 
deres relative andel av egenkapitalen. 
 

 
Kursutvikling SVEG 2013 - 2017 
 
 
Administrasjon og styrende organ 
Det er generalforsamlingen som hvert år setter 
de økonomiske rammene for den allmennyttige 
virksomheten etter innstilling fra styret. 
Generalforsamlingen behandler årsregnskapet 
og tar stilling til valg. Sparebankstiftelsens 
øverste organ er sammensatt av 8 kundevalgte 
medlemmer og 1 offentlig valgt medlem. De 
kundevalgte medlemmene er valgt blant 
kundene i Sparebanken Vest, avdeling Sauda. 
Det offentlig valgte medlemmet utpekes av 
Sauda kommune. Alle medlemmene velges for 

en periode på 4 år. I generalforsamlingen har 
vært representert 4 kvinner og 5 menn i 2017. 
Styret i Sparebankstiftelsen består av fire 
medlemmer som hver er valgt for en periode 
på 2 år. I 2017 har styret vært representert med 
2 kvinner og 2 menn. Det overordnete forvalt-
ningsansvaret i sparebankstiftelsen er tillagt 
styret som blant annet betyr ansvar for 
formuesforvaltning og hvem som etter søknad 
skal tildeles støtte. I driftsåret 2017 er det 
avholdt 6 styremøter. 
 
Sparebankstiftelsen Sauda, som er lokalisert i 
Skulegata 4 i Sauda, har 1 årsverk. Arbeids-
uhell 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. Forsknings- 
eller utviklingsaktiviteter forekommer ikke i 
Sparebankstiftelsen Sauda. 
 
Sparebankstiftelsen Sauda er medlem av 
Sparebankforeningen i Norge, 
Stiftelsesforeningen og Vest-Norsk 
Sparebanklag. Sparebankstiftelsen er for øvrig 
underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge. 
 
 
Utsikten framover 
Økt oljepris kan danne grunnlag for ny 
optimisme og økte investeringer i norske 
bedrifter framover. Forventningen omfatter 
både fastlandsbedriftene og oljeselskapene. 
Sterkere arbeidsmarked kan også gi grunnlag 
for økt forbruksvekst. Rentebanen til Norges 
Bank indikerer første renteøkning på slutten 
av 2018. 
 
Styret forventer fortsatt positiv utvikling for 
Sparebanken Vest gjennom effektiv drift og 
god håndtering av det digitale skiftet. Lavere 
utdelingsgrad i årene som kommer vil 
redusere kontantutbyttet hvor større andel av 
resultatet tilføres eierne gjennom økt bokført 
egenkapital pr. egenkapitalbevis. Dette vil 
sikre konstant eierbrøk og hindre utvanning av 
egenkapitalbeviseierne. 
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RESULTATREGNSKAP

Note 2017 2016

Driftsinntekter og driftskostnader

2 Lønnskostnader m.m. 1 494 355 1 515 981
Ordinære avskrivninger 28 000 28 000

3 Annen driftskostnad 395 504 374 352
Sum driftskostnader 1 917 859 1 918 333

Driftsresultat -1 917 859 -1 918 333

Finansinntekter og finanskostnader
Verdiendring finansielle anleggsmidler 4 350 129 35 460 145
Verdiendring finansielle omløpsmidler 12 971 985 30 672 826
Annen renteinntekt 135 084 87 231
Annen  finansinntekt 22 051 593 5 416 389
Annen  finanskostnad 491

Sum finansinntekter og finanskostnader 39 508 791 71 636 100

Resultat før skattekostnad 37 590 932 69 717 767
Skattekostnad
Årsresultat 37 590 932 69 717 767

Overføringer:
Avsatt til fond prosjekter 5 000 000 4 000 000
Avsatt til / overført annen egenkapital 32 590 932 65 717 767
Sum overføringer 37 590 932 69 717 767

BALANSE

Note EIENDELER 2017 2016

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr 162 980 190 980
Sum varige driftsmidler 162 980 190 980
Finansielle anleggsmidler
Investering i egenkapitalbevis 131 822 100 127 471 971
Formålsinvestering 4 000 000 2 500 000

5 Sum finansielle anleggsmidler 135 822 100 129 971 971
SUM ANLEGGSMIDLER 135 985 080 130 162 951

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre fordringer 7 851 4 466
Sum fordringer 7 851 4 466
Investeringer

6 Markedsbaserte aksjer og aksjefond 90 702 012 110 530 695
Markedsbaserte  obligasjoner og andeler 52 540 160
Sum investeringer 143 242 172 110 530 695

7 Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 124 340 7 969 489
SUM OMLØPSMIDLER 147 374 363 118 504 650

SUM EIENDELER 283 359 443 248 667 601





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. 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

2017 2016

Lønn og honorarer 958 905 974 759
Arbeidsgiveravgift 135 106 137 508
Andre personalkostnader 400 343 403 714
Sum 1 494 355 1 515 981

Sparebankstiftelsen har i 2017 sysselsatt ett årsverk.

Note 3   Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Ytelser til ledende personer
Daglig leder Styret    Generalforsamling

Lønn og honorarer 808 905 116 000 34 000
Pensjonskostnader 395 048
Annen godtgjørelse 13 709
Sum 1 217 663 116 000 34 000

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.
Aktuarberegnet forpliktelse knyttet til denne ordningen er avsatt som pensjonsforpliktelse i årsregnskapet.

Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 36 625 inkl. mva. for revisjon og regnskapsteknisk
bistand.



Note 4 Skatt

Skattekostnad:

Sparebankstiftelsen Sauda har siden etableringen hatt dialog med Skatt Vest vedrørende sparebankstiftelsens
skattemessige status. 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 Eierandel
Ansk.
kost Markedsverdi

Sparebanken Vest 2 636 442        4,5 % 131 822 100       144 345 200   

Total eierandel i Sparebanken Vest utgjør 6,3 %. Utdelt utbytte pr. egenkapitalbevis var kr 4,50 i 2017.

Note 6 Markedsbaserte aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler

Anskaffelses-
kost Markedsverdi

Aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond 59 757 580 90 702 012
Obligasjons- og pengemarkedsfond 51 500 000 52 540 160

Sum 111 257 580 143 242 172   

Note 7 Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler pr 31.12 utgjør kr 41 353

Note 8 Egenkapital
Innskutt EK Fond prosjekter Opptjent EK Sum EK

Egenkapital 1.1 83 575 211    17 041 643         147 340 263   247 957 117        
Prosjekter -4 504 158          -4 504 158           
Overført til annen egenkapital 1 500 000       1 500 000            
Årets resultat 5 000 000           32 590 932     37 590 932          

Egenkapital 31.12 83 575 211 17 537 485 181 431 195 282 543 891



                                            PROSJEKTER 2017

Prosjekt Søker:    Kr.

Utvikling av Andedammen Andedammens Venner 140 000

Utstyr til ungdomsaktiviteter Camp Sauda 50 000

Turløype IL Ny Von 100 000

Lysthus Interessegruppa Samuel Tveit 228 000

Skifte av vinduer og dører Lyngmyr Skytebane og Idrettsanlegg 236 360

Gjerde Sauda Ferie & Fritid AS 60 000

Kulturminne Sauda Folkets Hus AS 1 500 000

Driving range Sauda Golfklubb 75 000

Restaurere Speiderhuset Sauda Husflidslag 30 700

Løypenett Slettedalen Sauda Idrettslag 874 440

Klatrevegg Sauda Klatreklubb 50 000

Orienteringskart Svandalen Sauda Orienteringsklubb 40 000

Snøscooter/ATV Sauda Røde Kors Hjelpekorps 296 500

Vegg i skytehall Sauda Skytterlag 12 000

Verktøy Sauda Turlag 15 000

Forbedring turløype Åbødalen Hytteforening 30 000

Aktivitetsutstyr Fjordguten Ungdomslag 15 000

Orienteringskart Nesflaten Suldal O-lag 20 000

SUM: 3 773 000

                                        KULTURSTIPEND 2017

Satsning: Søker: Kr.

langrenn Djuve, Håvard Jårvik 25 000

langrenn Oxaal, Thomas Karbøl 25 000

skyting Kvaløy, Even 25 000

musikk Rød, Jarle 25 000

SUM: 100 000
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UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 
Konklusjon 

Vi har revidert Sparebankstiftelsen Saudas årsregnskap som viser et overskudd på kr 37 590 932. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2017, 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 2017, og av dets 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 oppfylt våre 
øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis 
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men 
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. 

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen 
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så 
henseende. 

Styret og daglig leders ansvar for flrsregnskapet 
Styret og daglig leder 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 flrsregnskapet 
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. 
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Registrert i Foretaksregisteret 
Medlemmer av Den norske Revisorforening 
Organisasjonsnummer: 980 211 282 



Deloitte. side 2 

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. 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 revisjonshandlinger 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 og årsberetningen. 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 styret 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 øvrige lovmessige krav 
Konklusjon om jrsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av 
overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

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. 
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Konklusjon om utdeling og forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroll handlinger 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. 

27. februar 2018 
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