
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi skal skape engasjement” 
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10. driftsår 

ÅRSRAPPORT 



 
 
 

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: 
 

Margoth Sundsbø, nestleder 
Knut Saua, leder 
Jon L. Grindheim 
Øydis Teig Skåre 
Dagfinn Birkeland 

Gro Ringhagen 
Sverre Gjuvsland 

Barbro Ccoscco Werdal 
 
 

Valgt av kommunestyret: 
 

Eirik Daniel Fatnes 
 
 

Styret 
 

Jan N. Øvrebø, leder 
Egil Bakke, nestleder 

Kjersti Fløgstad 
Solfrid Seim 

 
 

Administrasjon 
 

Sivert Sørnes, daglig leder 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Varamedlemmer: 
 

Rune Håheimsnes 
Margrete Austerheim Hodne 

Benjamin Nordhagen 
 
 
 
 
 
 
 

Varamedlemmer: 
 

Karina Fiveland 
 
 

Varamedlemmer: 
 

Thomas Sørensen 
Marianne Herheim 

 
 
 
 



 

 

Styrets beretning 
 
 
 
Innledning 
2018 ble driftsåret kjennetegnet med stor 
aktivitet. For første gang viste budsjettet for 
allmennyttig virksomhet over 5 mill.kr. 
Samtidig ble den samfunnsnyttige investering-
en i nybygg- og restaureringsprosjektet Sauda 
Folkets Hus sluttført. De siste 5 årene har 
sparebankstiftelsen bidratt med 17,4 mill.kr. til 
allmennyttige formål lokalt. Prosjektene 
representerer små og store tiltak som bidrar til 
å realisere sparebankstiftelsens visjon og mål. 
 
Sparebankstiftelsens formål er å forvalte 
egenkapitalbevis og øvrig kapital som ble 
tilført ved opprettelsen og utøve et langsiktig 
og stabilt eierskap i Sparebanken Vest. Videre 
skal sparebankstiftelsen videreføre sparebank-
virksomhet gjennom samarbeidsprosjekter 
øremerket allmennyttige formål. Utbytte fra 
eierposisjonen i Sparebanken Vest og 
avkastning på andre finansielle investeringer 
danner det økonomiske grunnlaget for 
sparebankstiftelsens bidrag til samfunnsnyttige 
oppgaver.  
 
Virksomheten skaper engasjement gjennom 
samarbeid om lokale prosjekter i Sauda og 
Suldal. I dette arbeidet skal sparebankstiftelsen 
være tuftet på uavhengighet og langsiktighet. 
 
 
Rammevilkår 
2018 ble et innholdsrikt år i aksjemarkedene. 
Etter betydelig oppgang fram til oktober, falt  
Oslo Børs tilbake. Året sett under ett ble 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
nedgang på 1,8 prosent målt etter totalindeksen 
OSEBX. Fra høyeste nivå i 2018 utgjorde 
korreksjonen 15,5 prosent. Oljeprisfallet og 
frykten for internasjonal renteoppgang anført 
av mellomlange og lange amerikanske renter 
påvirket utviklingen. Markedet var også sterkt 
preget av handelskrigen og det anstrengte 
forholdet mellom Kina og USA.  
 
Egenkapitalbevismarkedet, representert med 
OSEEX, steg 5,7 prosent i 2018. Verdipapiret 
SVEG falt imidlertid med 2,8 prosent. 
Regionbankene sammen med DnB er godt 
kapitaliserte og viser gjennomgående høy 
egenkapitalavkastning. Tapene er lave. 
 
Norges Banks inflasjonsmål ble satt ned fra 2,5 
prosent til 2,0 prosent i 2018. For året sett 
under ett ble inflasjonen 3,5 prosent. I tillegg 
vedtok sentralbanken i september den første 
rentehevingen på 7 år hvor styringsrenten ble 
satt opp fra 0,50 prosent til 0,75 prosent. 
 
BNP-veksten for Fastlands Norge var 2,4 
prosent i 2018 mot 2,0 prosent året før. 
Foretaksinvesteringene økte samtidig som 
arbeidsledigheten ble redusert. Internasjonalt 
falt veksten og usikkerheten økte. Uavklart 
Brexit og innslag av proteksjonisme bidro 
negativt. 
 
 
Finansielle investeringer 
Markedsverdien av sparebankstiftelsens 
 
 



samlete forvaltning var 283,3 mill.kr ved 
utgangen av året 2018 hvorav finansielle 
investeringer utgjorde 279,0 mill.kr. De samme 
verdipapirene er i regnskapet bokført til kr 
272,9 mill.kr.  
 
Sparebankstiftelsen Sauda eier 6,14 prosent av 
eierandelskapitalen i Sparebanken Vest. 
Eierposten fordeler seg på anleggskapitalen 
med 4,37 prosent og omløpsmidler 1,77 
prosent. Omløpsmidlene inngår i handels-
porteføljen. Egenkapitalbevisene i Spare-
banken Vest utgjør 68,3 prosent av den samlete 
forvaltningen og 38,3 prosent av handels-
porteføljen. 
 
Ved årsskiftet var markedsbaserte aksjer, 
aksjefond og rentepapirer bokført til 141,1 
mill.kr. Anskaffelseskostnaden for de samme 
verdipapirene utgjorde 118,0 mill.kr. 
 
 
Samfunnsnyttige investeringer 
Sparebankstiftelsen Sauda har til hensikt å 
realisere formålet også gjennom samfunns-
nyttige investeringer. Policy for samfunns-
nyttige investeringer ble vedtatt av styret 
allerede i 2011. 4 år senere tegner sparebank-
stiftelsen aksjer i Sauda Folkets Hus AS på 
stiftelsesmøtet 8. mai 2015. Selskapet ble 
etablert som ideelt aksjeselskap med formål å 
restaurere og sikre Folkets Hus som kultur-
minne, bygge til og eie dette som hoved-
kulturbygg i Sauda. Bygningen var det best 
bevarte store Folkets Hus på de nye industri-
stedene i tida 1905-1940.  Samtidig har 
bygningen vært «samfunnshuset» for alle i 
Sauda i hele etterkrigstida. Slik var dette både 
et viktig lokalt utviklingsprosjekt for Sauda, 
men som kulturminne og kulturarena også et 
unikt bygg både regionalt og nasjonalt. 
 
Nybygg- og restaureringsprosjektet er sluttført 
og offisiell åpning fant sted dagene 19.-23. 
september i 2018. Rogaland Fylkeskommune 
og Riksantikvaren har vurdert bygningen som 
så viktig som kulturminne, at den skal fredes. 
 

 
Aktiva pr. 31.12.18 
 
 
På Sauda Folkets Hus AS’ ekstraordinære 
generalforsamling 3. mai 2018 tegnet 
sparebankstiftelsen ytterligere 2,0 mill.kr i 
aksjekapital. Samlet samfunnsnyttig 
investering fra sparebankstiftelsen utgjør 6 
mill.kr. I tillegg har daglig leder Sivert Sørnes 
bidratt direkte med å realisere formålet som 
leder av styret i Sauda Folkets Hus AS. 
 
Selskapet eies av 400 aksjonærer hvorav 
Sparebankstiftelsen Sauda er største aksjonær 
med 47,4 prosent eierandel. Sauda kommune 
leier bygningene og har ansvar for drift og 
framleie. Bruk av gamle Folkets Hus 
bygningen samt høy egenkapital gjennom 
dugnadsarbeid, aksjekapital og tilskudd gav 
saudasamfunnet et lavkost kulturhus. 
Restaureringsprosjektet framstår med sjelden 
stor samfunnsnytte og folkelig oppslutning. 
 
Tilbakemeldingen fra Sauda kommune samt 
prosjektutvikler viser at sparebankstiftelsens 
deltakelse var avgjørende for prosjektets start 
og realisering. Når vi i dag vet hvor stor verdi 
prosjektet har fått både regionalt og nasjonalt, 
så framstår prosjektet som et av det viktigste 
og mest betydningsfulle i sparebankstiftelsens 
korte historie. 
 
Sparebankstiftelsen Sauda eier 10 kunst- 
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malerier. Styret har som mål at maleriene 
kommer til allmenn glede. I den forbindelse er 
det i 2018 inngått tidsbestemt avtale om utlån 
av ett maleri av kunstmaler Arne Skogerbø til 
Kløver Hotel AS. Tilsvarende avtale er i 2017 
inngått med Interessegruppa Samuel Tveit 
vedrørende 3 malerier av kunstmaler Samuel 
Tveit. 
 
 
Økonomi 
Årsregnskapet for 2018 er avlagt etter 
gjeldende lover og forskrifter og under 
forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter 
at denne forutsetningen er til stede. 
 
Finansinntektene ble 13,9 mill.kr og omfatter 
utbytte fra egenkapitalbevisene investert i 
Sparebanken Vest. Til sammenligning var 
utbyttet 22,1 mill.kr i 2017. Nedgangen har 
sammenheng med ny utbyttepolitikk som 
likebehandler eiergruppene i banken. For styret 
har det vært viktig å hindre skjevdeling og 
utvanning av egenkapitalbeviseierne. 
 
Lønn, honorarer til tillitsvalgte, sosiale 
kostnader og andre driftskostnader utgjør 1,9 
mill.kr som er samme nivå som året før. 
 
Aksjer, egenkapitalbevis og andre 
markedsbaserte verdipapirer som inngår i 
handelsporteføljen vurderes til virkelig verdi. 
Ligningskursen på SVEG falt fra kr 54,75 til kr 
52,30 i 2018. Som følge av kursnedgangen er 
egenkapitalbevisene klassifisert som 
omløpsmidler nedskrevet med 2,6 mill.kr. 
Tilsvarende er markedsbaserte aksjer, 
aksjefond og rentepapirer nedskrevet med 7,2 
mill.kr. 
 
Formålsinvesteringen i Sauda Folkets Hus AS 
er reelt sett tildeling av midler samtidig som 
aksjene medfører formelt eierskap. I 
regnskapet er eierposten balanseført med 
symbolsk verdi for å synliggjøre eierskap. 
Aksjene, som hadde anskaffelseskostnad på 
6,0 mill.kr, er derfor nedskrevet med kr 
5.999.850. 

Resultatet før verdijusteringer av verdipapirer 
utgjør 12,0 mill.kr. Etter samlete verdi-
justeringer av verdipapirer fikk Sparebank-
stiftelsen Sauda et årsresultat på kr 2.126.034 
for regnskapsåret 2018. Årets resultat er avsatt 
til sparebankstiftelsens allmennyttige fond. 
Styret foreslår å øremerke 3,0 mill.kr fra 
fondsavsetningen til allmennyttig virksomhet i 
2019. 
 
 

 
Kursutvikling SVEG 2018 
 
 
Allmennyttig virksomhet 
For året 2018 vedtok generalforsamlingen i 
møte 15. mars 2018 et samlet budsjett for den 
allmennyttige virksomheten på 5,0 mill.kr. Fra 
budsjettet i 2017 ble overført kr 140.000 til 
2018 hvilket medførte et samlet budsjett for 
2018 på kr. 5.140.000. Budsjettet dekket både 
prosjekter og kulturstipend. 
 
I retningslinjene til den allmennyttige 
virksomheten er vektlagt støtte til prosjekt som 
har verdi over tid og som kommer mange til 
gode. Støtte til drift og kortvarige 
arrangementer faller utenom. I henhold til 
vedtektene skal sparebankstiftelsen i rimelig 
utstrekning ta hensyn til det distrikt hvor 
kapitalen er opparbeidet når støtten skal  
fordeles geografisk. Virksomheten omfatter 
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således kommunene Sauda (95 prosent) og 
Suldal (5 prosent). 
 
I 2018 behandlet styret 47 prosjektsøknader 
hvorav 22 søknader ble tildelt tilsammen kr 
5.022.379. Utlysing fant sted i lokalavisene 
samt på sparebankstiftelsens nettsider og 
Facebook. 
 
 

 
Kursutvikling SVEG 2014 - 2018 
 
 
Alle søknadene ble sendt via elektronisk 
søknadsskjema på sparebankstiftelsens 
hjemmeside. Søknadene fordeler seg på Sauda 
og Suldal med henholdsvis 40 (33) og 7 (4) 
søknader. Styret tildelte kr. 4.657.379 til 
prosjekter i Sauda og kr. 365.000 til prosjekter 
i Suldal. Tildelte prosjekt framkommer på 
sparebankstiftelsen nettsider og oversikt i 
årsrapport. Utdeling ble gjennomført i eget 
arrangement på Kløver Hotel 26. april 2018. 
 
Tildelingen av kulturstipend det enkelte år 
skjer etter innstilling fra egen jury bestående 
av 3 personer med representasjon fra kultur-
området i Sauda, styret og administrasjonen. 
Styret behandler og fatter endelig vedtak. 
Kulturstipendet er ment å være motiva-

sjonsfaktor for unge under 25 år, som på særlig 
måte har markert seg innen idrett, kultur og 
forskning, og som ønsker å utvikle talentet sitt. 
Også i 2018 ble kulturstipendet lyst ut på 
høsten med frist 15. september. Styret mottok 
og behandlet 4 søknader hvor ingen ble tildelt 
kulturstipend dette året. 
 
 
Virksomhetsstyring 
Den risikojusterte avkastningen danner det 
finansielle grunnlaget for sparebankstiftelsens 
allmennyttige virksomhet. Rammene for 
risikoen er fastsatt gjennom risikopolicyen. 
Policyen gir beskrivelse av ulike risikoer og 
hvilke ambisjoner og holdninger sparebank-
stiftelsen har til disse.  
 
Risikoområdene omfattende markedsrisiko, 
likviditetsrisiko og operasjonell risiko har 
således egne risikomål. Årlig risikorapport 
utarbeides etter at årsregnskapet er revidert og 
godkjent. På den måten blir faktisk risiko-
eksponering målt i forhold til rammer og 
risikomål.  
 
Markedsrisikopolicy setter vekt og klare 
rammer for hvilke aktiva sparebankstiftelsen 
kan investere i. Risikoprofilen for markeds-
risikopolicyen er kategorisert som moderat.  
 
På grunn av store svingninger i verdi-
papirkurser over tid, kan finansielle verdier 
variere til dels betydelig. Likviditetsrisiko er 
derfor viktig i forhold til den allmennyttige 
virksomheten. Styret har vedtatt kategori 
ubetydelig for likviditetsrisiko. Likviditets-
beholdningen skal til enhver tid utgjøre 
normale driftskostnader for 3 år hensyntatt 
årlig tildeling til prosjekter og kulturstipend. 
 
Operasjonell risiko er sikret gjennom systemer 
for styring og kontroll. Risikoprofilen er kate-
gorisert som ubetydelig. 
 
Styret har risikoeksponering og gjennomgang  
av finansielle investeringer til behandling på  
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hvert styremøte. Hvert år behandler og 
gjennomgår styret den årlige risikorapporten. 
Finansforvaltningen er innenfor alle vedtatte 
rammer. 

Styret har vurdert etisk forvaltning som en 
viktig del av sparebankstiftelsens finans-
strategi. Sparebankstiftelsen Sauda skal ikke 
investere i selskaper eller lignende som utgjør 
risiko for medvirkning til korrupsjon, miljø-
ødeleggelse, krenkelse av menneskerettigheter 
eller andre uetiske handlinger. 

Sparebankstiftelsen Sauda er formålsdrevet og 
styret har derfor fastsatt egen strategi for den 
allmennyttige virksomheten. Dette omfatter 
disposisjoner for gjennomføringen av formålet 
omfattende prosjekter, formålsinvesteringer og 
kulturstipend. 

EU’s personvernforordning GDPR ble vedtatt 
innført i Norge gjennom den nye personopp-
lysningsloven som trådte i kraft 20. juli i 2018. 
Styret har, som følge av lovendringen, vedtatt 
egen personvernerklæring for sparebank-
stiftelsens behandling av personopplysninger. 
Generell informasjon framkommer på 
nettsiden. 

Eierskapet i Sparebanken Vest 
Som tredje største egenkapitalbeviseier eier 
sparebankstiftelsen 3.700.354 egenkapitalbevis 
i Sparebanken Vest. Styret har derfor lagt til 
grunn at Sparebankstiftelsen Sauda skal være 
representert i bankens styrende organ der dette 
er hensiktsmessig. I 2018 har sparebankstiftel-
sen vært representert med 2 medlemmer i 
generalforsamlingen. På valgmøtet ble 
styreleder Jan Øvrebø gjenvalgt for 4 år og 
daglig leder Sivert Sørnes valgt for 4 år.  

Gjennom eierrollen legger styret vekt på 
effektiv drift, lav risiko gjennom kontrollert 
forhold mellom personmarked og bedrifts-
marked samt langsiktig og stabilt eierskap 

6 største eiere i SPV pr. 31.12.18 

Styrende organ og administrasjon 
Kontor- og besøksadressen er Skulegata 4 i 
Sauda, hvor sparebankstiftelsen leier kontor av 
EV Eiendom AS. Det er ett årsverk i 
administrasjonen. Sparebankstiftelsen Sauda, 
som er underlagt tilsyn av Finanstilsynet, er 
medlem av Sparebankforeningen i Norge, 
Stiftelsesforeningen og Vest-Norsk 
Sparebanklag. 

I løpet av driftsåret 2018 er det avholdt 6 
styremøter. Styret, som blir valgt av general-
forsamlingen, består av 4 medlemmer. I styret 
er representert 2 kvinner og 2 menn hvor hver 
er valgt for en periode på 2 år. Styret har det 
overordnete forvaltningsansvaret omfattende 
formuesforvaltning og allmennyttig 
virksomhet.  

Generalforsamlingen er sparebankstiftelsens 
øverste organ som hvert år behandler års-
regnskapet og avgjør valg. De økonomiske 
rammene for den allmennyttige virksomheten 
fastsettes av generalforsamlingen etter inn-
stilling fra styret. I generalforsamlingen, som 
består av 9 medlemmer, er representert 4 
kvinner og 5 menn. Det øverste organet er  
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RESULTATREGNSKAP

Note 2018 2017

Driftsinntekter og driftskostnader

2 Lønnskostnader m.m. 1 528 747 1 494 355
Ordinære avskrivninger 28 000 28 000

3 Annen driftskostnad 373 471 395 504
Sum driftskostnader 1 930 218 1 917 859

Driftsresultat -1 930 218 -1 917 859

Finansinntekter og finanskostnader
Verdiendring finansielle anleggsmidler 4 350 129
Verdiendring finansielle omløpsmidler -9 828 558 12 971 985
Annen renteinntekt 28 840 135 084
Annen  finansinntekt 13 876 327 22 051 593
Annen rentekostnad 30
Annen  finanskostnad 20 327

Sum finansinntekter og finanskostnader 4 056 252 39 508 791

Resultat før skattekostnad 2 126 034 37 590 932
4 Skattekostnad

Årsresultat 2 126 034 37 590 932

Overføringer:
Avsatt til allmennyttig fond 2 126 034 5 000 000
Avsatt til / overført annen egenkapital 32 590 932
Sum overføringer 2 126 034 37 590 932

BALANSE

Note EIENDELER 2018 2017

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr 134 980 162 980
Sum varige driftsmidler 134 980 162 980
Finansielle anleggsmidler

5 Investering i egenkapitalbevis 131 822 100 131 822 100
9 Formålsinvestering 150 100

Sum finansielle anleggsmidler 131 822 250 131 822 200
SUM ANLEGGSMIDLER 131 957 230 131 985 180

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre fordringer 4 414 7 851
Sum fordringer 4 414 7 851
Investeringer
Markedsbaserte aksjer og aksjefond 107 475 095 90 702 012
Markedsbaserte  obligasjoner og andeler 33 638 840 52 540 160

6 Sum investeringer 141 113 935 143 242 172
7 Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 165 401 4 124 340

SUM OMLØPSMIDLER 145 283 750 147 374 363

SUM EIENDELER 277 240 980 279 359 543





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

2018 2017

Lønn og honorarer 1 001 138 958 905
Arbeidsgiveravgift 141 958 135 106
Andre personalkostnader 385 652 400 343
Sum 1 528 747 1 494 355

Sparebankstiftelsen har i 2018 sysselsatt ett årsverk.

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

Ytelser til ledende personer
Daglig leder        Styret       Generalforsamling

Lønn og honorarer 852 138 113 000 36 000
Pensjonskostnader 378 525
Annen godtgjørelse 13 882
Sum 1 244 544 113 000 36 000

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 30 250 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 Eierandel
Ansk.
kost Markedsverdi

Sparebanken Vest 2 636 442        4,4 % 131 822 100       139 731 426   

Total eierandel i Sparebanken Vest utgjør 6,1 %. Utdelt utbytte pr. egenkapitalbevis var kr 3,75 i 2018.

Note 6 Markedsbaserte aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler

Anskaffelses-
kost

Regnskapsført
verdi Markedsverdi

Aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond 85 091 674 107 475 095 107 475 095
Obligasjons- og pengemarkedsfond 32 867 952 33 638 840 33 638 840

Sum 117 959 626 141 113 935 141 113 935   

Note 7 Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler pr 31.12 utgjør kr 50 783

Note 8 Egenkapital

Innskutt EK
Allmennyttig

fond Opptjent EK Sum EK

Egenkapital 31.12.17 83 575 211    17 537 486         181 431 194   282 543 891        
Prinsippendring formålsinvesteringer -3 999 900      -3 999 900           
Egenkapital 1.1 83 575 211    17 537 486         177 431 294   278 543 991        
Prosjekter -4 304 879          -4 304 879           
Formålsinvestering 50                   50                        
Årets resultat 2 126 034           2 126 034            

Egenkapital 31.12 83 575 211 15 358 641 177 431 345 276 365 197

Note 9 Formålsinvesteringer

Kostpris

Andel 
klassifisert 

som 
formålsutdeling

 
Balanseført 

verdi

Aksjer Sauda Folkets Hus AS 6 000 000      5 999 850           150                 
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Prosjekt Søker:    Kr.

Utvikling av Andedammen Andedammens Venner 140 000

Lysarmatur til lysløype IL Ny Von 450 000

Tursti og sikringshytte Laget for Hovlandsnutens Utvikling 230 000

Prosjektor og lerret Mental Helse Sauda 27 899

Aktivitetsutstyr Mot Sauda 37 500

Kulturminne Sauda Folkets Hus 2 000 000

Oppgradering Slettedalen skianlegg Sauda IL 400 000

Prepareringsmaskin Sauda IL 295 000

Klatrevegg Sauda Klatreklubb 35 000

Digitalisering av bilder Sauda Lokalarkiv 125 000

Film Sauda Lokalarkiv 150 000

Utstyr Sauda Makotokai 59 480

Oppgradering utendørs skyteanlegg Sauda Pistolklubb 25 000

Turløype m/skilt Sauda Sogelag 250 000

Basecamp telt Sauda Turlag 35 000

Oppgradering av turnhallen Sauda Turnforening 260 000

Forbedring turløype Svandalen Hytteforening 67 500

Utbedring av tursti Åbødalen Hytteforening 70 000

Gapahuk Hylsfjorden IL 40 000

Snøproduksjonsanlegg Suldal IL 235 000

Utstyr beredskapsambulanse Suldal Røde Kors Hjelpekorps 40 000

Oppgradering samfunnshus Suldal samfunnshus 50 000

SUM: 5 022 379
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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 2 126 034. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, 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 2018, 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 lfrsregnskapet 
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. 

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee 
("DTIL'1, its network of member firms, and their related entities. DTIL and each of its member firms are legally 
separate and independent entities. DTIL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www .deloitte.no for a more detailed description of DTIL and its member firms. 

© Deloitte AS 
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av §rsregnskapet 
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. 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 §rsberetningen 
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 
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som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at 
ledelsen har oppfylt sin plikt til ~ 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 p~ vår revisjon av årsreqnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger 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. 

(\ . 

Haugesunt:I, 27. febru r 2019 
D~loitte A$ 
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