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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: 

Jon L. Grindheim 
Øydis Teig Skåre, nestleder 

Dagfinn Birkeland 
Gro Ringhagen 

Rune Håheimsnes 
Barbro Ccoscco Werdal 

Knut Saua, leder 
Margrete Austerheim Hodne 

Valgt av kommunestyret: 

Eirik Daniel Fatnes 

Styret 

Kjersti Fløgstad, leder 
Egil Bakke, nestleder 

Solfrid Seim 
Thomas Sørensen 

Administrasjon 

Sivert Sørnes, daglig leder 

Varamedlemmer: 

Ola Martin Øverland 
Anne Vikeså Solbakken 

Benjamin Nordhagen 

Varamedlemmer: 

Karina Fiveland 

Varamedlemmer: 

Sverre Gjuvsland 
Marianne Herheim 



Styrets beretning 

Formål og bakgrunn 
Våren 2009 la Finansdepartementet fram egen 
lovproposisjon til Stortinget vedrørende ny lov 
om finansieringsvirksomhet. Loven ble vedtatt 
med virkning fra 1. juli samme år. Nye ramme-
vilkår for kapital- og organisasjonsforhold i 
sparebanksektoren åpnet for fleksible 
strukturløsninger.  

Søknad om konsesjon til sammenslåing av 
Sauda Sparebank og Sparebanken Vest og 
samtidig etableringen av Sparebankstiftelsen 
Sauda ble sendt Finanstilsynet 1. juli 2009.  
Finansdepartementet gav tillatelse til sammen-
slåing 30. september samme år. Sparebank-
stiftelsen Sauda ble stiftet 27. oktober 2009. 
Sammenslåing ble gjennomført med virkning 
fra 1. november 2009 og tillitsvalgte i styrende 
organer i Sauda Sparebank deltok videre i 
sparebankstiftelsen. I 2019 var det 10 år siden 
Sparebankstiftelsen Sauda ble etablert som en 
av de første sparebankstiftelsene i landet. 

Sparebankstiftelsens formål er å forvalte 
egenkapitalbevis og øvrig kapital den ble tilført 
ved opprettelsen og utøve et langsiktig og 
stabilt eierskap i Sparebanken Vest. Visjonen 
er å skape engasjement og å utløse gode krefter 
lokalt gjennom støtte til prosjekter av allmen-
nyttig karakter og kulturstipend. Kapital-
forvaltningen i Sparebankstiftelsen Sauda 
omfatter finansielle investeringer, blant annet 
stor og langsiktig eierpost i Sparebanken Vest. 
Avkastningen fra finansinvesteringene gir 
grunnlag for sparebankstiftelsens allmen-
nyttige virksomhet. 

Sparebankstiftelsens grunnleggende verdier 
kan sammenfattes slik 

• Kulturskapende
• Uavhengig
• og langsiktig

Allmennyttig virksomhet 
Sparebankstiftelsen er blitt en viktig 
økonomisk motor for det allmennyttige 
arbeidet lokalt. Også gode tilbakemeldinger fra 
media og innbyggerne viser det. Hvert år 
bidrar samarbeidsprosjektene til økt trivsel og 
et enda mer attraktivt lokalsamfunn. Slik 
spiller det allmennyttige arbeidet en ikke 
uvesentlig rolle for samfunnsutviklingen i lag 
med næringslivssatsingen i kommunen. 

14. mars 2019 godkjente generalforsamlingen
å øremerke 3,0 mill.kr til allmennyttig
virksomhet i 2019. I tillegg ble overført kr
117.621 fra 2018 blant annet som følge av ikke
tildelt kulturstipend. Styrets samlete budsjett
for 2019 var således kr 3.117.621 omfattende
både prosjekter og kulturstipend. 5 prosent av
årets ramme skal etter retningslinjene
øremerkes allmennyttig virksomhet i Suldal
kommune.

Søknadene ble sendt direkte på nettstedet til 
sparebankstiftelsen via elektronisk søknads-
skjema. I tillegg til annonser i lokalavisene 
kom utlysningen til uttrykk på sparebank-
stiftelsens hjemmesider og Facebook.  



Samlet antall mottatte prosjektsøknader var 49 
(47) fordelt Sauda og Suldal kommune med
henholdsvis 37 (40) og 12 (7). Søknader fra
Sauda kommune utgjorde til sammen 7,7
mill.kr. Fra Suldal var det tilsvarende mottatt
søknader på 0,6 mill.kr. Samlet søknadsbeløp
utgjorde således 8,3 mill.kr.

Styret tildelte kr 2.867.621 i Sauda og kr 
150.000 i Suldal. Samlet for kommunene ble 
23 søknader tildelt kr. 3.017.621. Oversikt over 
mottakere av støtte framkommer i egen 
oversikt. Styret prioriterte søknader som har 
potensiale til å skape engasjement og hvor 
støtten inspirerer til mange frivillige. 
Prosjekter som tar initiativ til dugnader og 
aktiviteter i nærmiljøet ble vektlagt. Utdeling 
av prosjektstøtten fant sted på Kløver Hotel 7. 
mai 2019. 

Kulturstipendet, som sparebankstiftelsen 
etablerte i 2015, skal være motivasjonsfaktor 
for ungdom som vil utvikle talentet sitt. 
Stipendet er rettet mot ungdom under 25 år 
som på særlig måte har markert innen kultur, 
idrett eller forskning. I 2019 ble 
kulturstipendet tildelt Thomas Karbøl Oxaal 
(langrenn) med kr. 25.000. 

Samfunnsnyttige investeringer er eiendeler 
anskaffet av sparebankstiftelsen og som inngår 
i den allmennyttige virksomheten. Maleri-
samlingen og eierposten i det ideelle selskapet 
Sauda Folkets Hus AS er eksempel på det. 
Malerier er utlånt og kommer til allmenn glede 
både på Tinghaug og Kløver Hotel. Gjennom 
nybygg- og restaureringsprosjektet Sauda 
Folkets Hus, har vi sett hvilken rolle 
kulturarven kan spille som verktøy for lokal 
samfunnsutvikling. Dugnadsprosjektet har 
skapt samhold, bevisstgjøring av identitet og 
ikke minst eierskap til Saudas nye storstue. 
Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-
fornybare fellesgoder. I Sauda har Folkets Hus 
prosjektet gitt en tydelig økonomisk, sosial, 
kulturell og miljømessig gevinst. Dette er helt i 
tråd med myndighetenes forventning om større 
gjenbruk av eksisterende bygningsmasse. 

Stikkordet er bærekraft. Sauda Folkets Hus AS 
ble tildelt Fortidsminneforeningens vernepris i 
2019. Daglig leder i sparebankstiftelsen er 
styreleder i Sauda Folkets Hus AS og bidrar 
direkte med å realisere formålet.  

Kursutvikling SVEG 2015 - 2019 

Finansielle rammevilkår 
Det har vært et godt nasjonalt og internasjonalt 
aksjemarked i 2019. Totalindeksen på Oslo 
Børs (OSEBX) steg 16,5 prosent, mens 
verdensindeksen (MSCI World) steg 28,4 
prosent. Den positive utviklingen skjer på tross 
av økt internasjonal uro. Pengepolitiske virke-
midler har hatt stor betydning, hvor et flertall 
av utvalgte sentralbanker valgte å redusere 
styringsrenten i 2019. 

I Norge valgte imidlertid Norges Bank å heve 
styringsrenten til 1,5 prosent i september. 
Banken varslet flat renteutvikling framover.  
Det har de siste årene vært oppgangskonjunk-
tur i Norge hvor fastlandsøkonomien i 2019 
viste vekst på 2,6 prosent og vekst i syssel-
setting på 1,8 prosent. 

Egenkapitalbevismarkedet representert med 
OSEEX steg 24,6 prosent i 2019 sammenlignet 
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med Oslo Børs Fondsindeks OSEFX som steg 
19,2 prosent.  

Mens økonomien i USA fortsatte den gode 
utviklingen i 2019, viste eurosonen svak 
aktivitetsutvikling. Verdensøkonomien har 
vært sterkt påvirket av handelskrigen, kon-
flikten i Midtøsten og usikkerhet knyttet til 
Brexit. 

Finansforvaltning 
Forvaltningskapitalen vurdert til markedsverdi 
utgjør 348,6 mill.kr. ved årsskiftet. Økningen 
har i 2019 vært 65,3 mill.kr. Av forvaltnings-
kapitalen er 308,3 mill.kr eller 88,4 prosent 
investert i aksjemarkedet. Til sammenligning 
var aksjeandelen 86,6 prosent året før. De 
samme verdipapirene er i regnskapet bokført til 
271,4 mill.kr.  

Handelsporteføljen omfatter markedsbaserte 
aksjer, aksjefond, obligasjonsfond, kombina-
sjonsfond og pengemarkedsfond. Porteføljen er 
klassifisert som omløpsmidler og utgjør 174,0 
mill.kr mot 141,1 mill.kr året før. Andel av 
handelsporteføljen investert i aksjemarkedet 
utgjør 77,6 prosent. Verdistigningen i disse 
verdipapirene har alene medført høyere andel 
enn grensen gitt i markedsrisikopolicyen. Fast-
satt ramme for handelsporteføljen investert i 
egenkapitalbevis, aksjer og aksjefond er 75,0 
prosent. 

Sparebankstiftelsen Sauda er stor eier i 
Sparebanken Vest. Pr. 31.12.19 eier spare-
bankstiftelsen 3.700.354 egenkapitalbevis som 
representerer 3,5 prosent av eierandelskapital-
en. Eierandelen på samme tid året før var 6,1 
prosent. Nedgangen har sammenheng med 
bankens konvertering av grunnfondskapital til 
eierandelskapital i 4. kvartal. Eierbrøken økte 
fra 22,5 prosent til 40 prosent. Den nye 
kapitalstrukturen kan bidra til økt likviditet og 
mer effektiv prising av egenkapitalbeviset 
SVEG. 2.636.442 av egenkapitalbevisene i 
Sparebanken Vest (SVEG) er klassifisert som 
anleggsmidler. 

I 2019 har sparebankstiftelsen vært 
representert med 2 medlemmer i 
generalforsamlingen i Sparebanken Vest. 

Aktiva pr. 31.12.19 

Økonomi 
Finansinntektene ble netto inntektsført med 
38,4 mill.kr hvorav kontantutbyttet fra egen-
kapitalbevisene investert i Sparebanken Vest 
utgjorde 8,5 mill.kr. Utbyttet tildelt eierne var 
kr 2,30 pr. egenkapitalbevis mot kr 3,75 året 
før. Redusert kontantutbytte hadde sammen-
heng med beslutningen om likebehandling av 
eiergruppene i Sparebanken Vest. Likebe-
handling vil hindre skjevdeling og utvanning 
av egenkapitalbeviseierne. 

Verdipapirer som inngår i handelsporteføljen 
omfattende aksjer, aksjefond, pengemarkeds-
fond og obligasjonsfond er vurdert til virkelig 
verdi. Samlet resultatført verdijustering av 
finansielle omløpsmidler er 29,9 mill.kr.  

Markedsverdien av egenkapitalbeviset i Spare-
banken Vest steg markant i 2019 og forklarer 
12,5 mill.kr av finansinntektene. Lignings-
kursen steg fra kr 52,30 til kurs kr 64,00 ved 
utgangen av året. Utbyttejustert ble avkastning-
en for egenkapitalbeviset 26,8 prosent. Inve-
steringen i Sparebanken Vest klassifisert som 
anleggsmidler er vurdert til laveste av 
anskaffelsesverdi og markedsverdi hvilket 

PF
0,3 %

Obligasjon
4,1 %

KF
5,4 %

Aksjefond
20,5 %

EKB OM
19,5 %

EKB AN
48,4 %

Likviditet
1,7 %



utgjør 131,8 mill.kr. Til sammenligningen var 
markedsverdien av de samme egenkapitalbe-
visene 168,7 mill.kr. ved årsskiftet. 

Sparebankstiftelsen Sauda eier 47,4% aksjene i 
Sauda Folkets Hus AS og er således største 
eier. Samlet samfunnsnyttig investering fra 
sparebankstiftelsen utgjør 6 mill.kr. I regn-
skapet er investeringen nedskrevet og bokført 
til 150 kr. 

Driftskostnadene var 1,9 mill.kr i 2019 som er 
samme nivå som året før. Lønn, honorarer og 
sosiale kostnader, som utgjør 77,0 prosent eller 
1,5 mill.kr, har vist flat kostnadsutvikling siden 
2011.   

Etter netto finansinntekter ble årsresultatet for 
2019 kr 36.466.966. Styret foreslår at resultatet 
disponeres slik:  

- Overføring allmennyttig fond 2020 
kr 4.000.000

- Overføring annen egenkapital
kr 32.466.966 

Kursutvikling SVEG 2019 

Virksomhetsstyring 
Sparebankstiftelsen er formålsdrevet og styret 
har derfor fastsatt egne strategier som ivaretar 

gjennomføringen av formålet. Det samme 
gjelder formålsinvesteringer. Policyer for 
kapitalforvaltning gjennomgås og behandles 
årlig av styret.  

Risikoeksponering og gjennomgang av 
finansielle investeringer er til behandling på 
hvert styremøte. I tillegg utarbeides risiko-
rapporten i etterkant av revidert og godkjent 
årsregnskap. Faktisk risikoeksponering sett i 
forhold til rammer og risikomål blir analysert. 

Risikopolicyen, vedtatt av styret, beskriver 
risikoområder og hvilke ambisjoner og hold-
ninger sparebankstiftelsen har til disse. Det er 
knyttet risikomål med egen kategorisering til 
hvert av risikoområdene. Den samlete risikoen 
beskrives gjennom markedsrisiko (moderat), 
likviditetsrisiko (ubetydelig) og operasjonell 
risiko (ubetydelig). 

Samfunnets forventninger og krav til selskap-
ers ansvarlighet og etiske normer er sterkt i 
fokus. Styret erkjenner at kapitaleiere har 
ansvar og at bevissthet og fokus på etisk 
forvaltning har betydning. Sparebankstiftelsen 
Saudas finansstrategi stiller derfor klare krav 
til etisk forvaltning. Kapitalforvaltningssel-
skaper sparebankstiftelsen samarbeider med, 
har bærekraft som en integrert del av invester-
ingsprosessen. Sparebankstiftelsen søker å 
unngå investeringer i selskaper som utgjør 
risiko for medvirkning til korrupsjon, miljø-
ødeleggelse, krenkelse av menneskerettigheter 
eller andre uetiske handlinger. 

Styrende organ og administrasjon 
Generalforsamlingen i sparebankstiftelsen 
vedtar vedtektene, avgjør valg og behandler 
årsregnskapet, herunder anvendelse av årets 
overskudd. Sammensetningen i generalfor-
samlingen er 8 kundevalgte medlemmer og 1 
offentlig valgt medlem. De kundevalgte 
medlemmene velges på kundevalgmøtene og 
er valgt blant kundene i Sparebanken Vest, 
avdeling Sauda. Det offentlig valgte med-
lemmet oppnevnes av Sauda kommune. Av 
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medlemmene i generalforsamlingen er 4 
kvinner og 5 menn. Valgperioden er 4 år. 
Valgkomiteen består av tre medlemmer og blir 
valgt av generalforsamlingen. Valget gjelder 
for to år. Valgkomiteen skal forberede valget 
av medlemmer til generalforsamlingen, styret 
og valgkomiteen. Sparebankstiftelsen 
praktiserer regelstyrt begrenset funksjonstid. 

6 største eiere i SPV pr. 31.12.19 

Styret, som blir valgt av generalforsamlingen, 
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 blant annet 
formuesforvaltningen og den allmennyttige 
virksomheten. Det er avholdt 6 styremøter i 
løpet av året 2019. 

Sparebankstiftelsen har siden 2010 leiet kontor 
i Skulegata 4 i Sauda. I administrasjonen er ett 
årsverk. 

Sparebankstiftelsen Sauda er medlem av  
Sparebankforeningen i Norge og Stiftelses-
foreningen. Etter samlet vurdering fant styret 
grunnlag for å melde sparebankstiftelsen ut av 
Vest-Norsk Sparebanklag i 2019. Sparebank-
stiftelsen er for øvrig underlagt tilsyn av 
Finanstilsynet i Norge. 

Utsikten framover 
Det forventes lavere vekst i norsk økonomi 
utover i 2020 ettersom veksten i oljeinvester-
ingene avtar og den globale veksten fremdeles 
er lav. Fall i BNP-tallene og konjunkturbaro-
meteret til Statistisk Sentralbyrå styrker denne 
prognosen. 

Ved inngangen til 2020 skaper coronaviruset 
fra Kina stor bekymring og fallende aksje-
markeder internasjonalt. Bekymringen er 
knyttet til spredningsfaren og hvilke konse-
kvenser dette vil få for den globale økonomien. 
I tillegg skaper økt proteksjonisme og Brexit 
usikkerhet. 

Sparebankstiftelsen mottok mange gode 
søknader fra lokale lag og organisasjoner i 
2019. Styret forventer minst like stort lokalt 
engasjement også i 2020 både med hensyn til 
antall og bredde. Nye allmennyttige sam-
arbeidsprosjekter vil gi økt verdiskaping lokalt. 

Årsregnskapet for 2019 er avlagt etter 
gjeldende lover og forskrifter og under 
forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter 
at denne forutsetningen er til stede. Det er 
ingen nye forhold etter utløpet av regnskaps-
året som er av vesentlig betydning for 
Sparebankstiftelsen Sauda ut over det som 
kommer til uttrykk i årsregnskapet. 
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RESULTATREGNSKAP

Note 2019 2018

Driftsinntekter og driftskostnader

2 Lønnskostnader m.m. 1 490 757 1 528 747
Ordinære avskrivninger 28 000 28 000

3 Annen driftskostnad 417 445 373 471
Sum driftskostnader 1 936 202 1 930 218

Driftsresultat -1 936 202 -1 930 218

Finansinntekter og finanskostnader
Verdiendring finansielle omløpsmidler 29 869 293 -9 828 558
Annen renteinntekt 40 692 28 840
Annen  finansinntekt 8 510 814 13 876 327
Annen rentekostnad 56 30
Annen  finanskostnad 17 575 20 327

Sum finansinntekter og finanskostnader 38 403 168 4 056 282

Resultat før skattekostnad 36 466 966 2 126 034
4 Skattekostnad

Årsresultat 36 466 966 2 126 034

Overføringer:
Avsatt til allmennyttig fond 4 000 000 2 126 034
Avsatt til / overført annen egenkapital 32 466 966
Sum overføringer 36 466 966 2 126 034

BALANSE

Note EIENDELER 2019 2018

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr 106 980 134 980
Sum varige driftsmidler 106 980 134 980
Finansielle anleggsmidler

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

Sum finansielle anleggsmidler 131 822 250 131 822 250
SUM ANLEGGSMIDLER 131 929 230 131 957 230

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre fordringer 4 531 4 414
Sum fordringer 4 531 4 414
Investeringer
Markedsbaserte aksjer og aksjefond 139 560 844 107 475 095
Markedsbaserte  obligasjoner og andeler 34 422 384 33 638 840

6 Sum investeringer 173 983 228 141 113 935
7 Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 762 452 4 165 401

SUM OMLØPSMIDLER 179 750 211 145 283 750

SUM EIENDELER 311 679 441 277 240 980





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

2019 2018

Lønn og honorarer 1 050 744 1 001 138
Arbeidsgiveravgift 151 557 141 958
Andre personalkostnader 288 456 385 652
Sum 1 490 757 1 528 747

Sparebankstiftelsen har i 2019 sysselsatt ett årsverk.

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

Ytelser til ledende personer

Daglig leder        Styret       Generalforsamling

Lønn og honorarer 898 744 116 000 36 000
Pensjonskostnader 275 522
Annen godtgjørelse 17 112
Sum 1 191 378 116 000 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.
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 39 063 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        2,5 % 131 822 100       168 732 288   

Total eierandel i Sparebanken Vest utgjør 3,5 %. Utdelt utbytte pr. egenkapitalbevis var kr 2,30 i 2019.

Note 6 Markedsbaserte aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler

Anskaffelses-

kost

Regnskapsført

verdi Markedsverdi

Aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond 88 791 674 139 560 844 139 560 844
Obligasjons- og pengemarkedsfond 32 167 952 34 422 384 34 422 384

Sum 120 959 626 173 983 228 173 983 228   

Note 7 Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler pr 31.12 utgjør kr 50 812

Note 8 Egenkapital

Innskutt EK

Allmennyttig

fond Opptjent EK Sum EK

Egenkapital 1.1 83 575 211    15 358 641         177 431 345   276 365 197        

Utbetaling prosjekter -1 955 121          -1 955 121           
Årets resultat 4 000 000           32 466 966     36 466 966          

Egenkapital 31.12 83 575 211 17 403 520 209 898 311 310 877 042

Note 9 Formålsinvesteringer

Kostpris

Andel 

klassifisert 

som 

formålsutdeling

 

Balanseført 

verdi

Aksjer Sauda Folkets Hus AS 6 000 000      5 999 850           150                 



                                            PROSJEKTER 2019

Prosjekt Søker:    Kr.

Materiell fotball Fotballtrening Austerheim skule 5 000
Natursti og gapahuk IL Ny Von 50 000
Belysning Interessegruppa Samuel Tveit 100 000
Utvikling av Sagastien Laget for Hovlandsnutens Utvikling 500 000
El sykler Mental Helse Sauda 45 000
Telt MOT Sauda 24 750
Utstyr Sauda Backcountry Challenge 23 400
Skilting av turløyper Sauda Ferie & Fritid AS 132 073
Oppgradering Slettedalen skianlegg Sauda Idrettslag   langrenn 650 000
Garasje Sauda Idrettslag   hopp 225 000
PC og lydutstyr Sauda Idrettslag   hovlandsnuten opp 52 023
Krane Sauda Motorbåtforening 150 000
Instrument Sauda Musikkorps 65 000
Orienteringskart Sauda Orienteringsklubb 26 875
Oppgradere bygning Sauda Røde Kors 51 000
Snøskredpakker Sauda Røde Kors 25 000
Skytebane Sauda Skytterlag 310 000
Lydutstyr Sauda Trekkspillklubb 120 000
Restaurering kulturminne Stiftelsen Tveit-Tunet 250 000
Utbedring skiløype Svandalen Hytteforening 62 500
Sandvolleyballanlegg Idrettslaget Sand 50 000
Kunstsnøanlegg Suldal IL 50 000
Speiderhytte Suldal KFUK-KFUM-speiderar 50 000

SUM: 3 017 621

                                        KULTURSTIPEND 2019

Satsning: Søker: Kr.

langrenn Oxaal, Thomas Karbøl 25 000
SUM: 25 000

39 %

13 %
1 %

38 %

9 %

Prosjekttildeling siste 5 år

Kulturminner Friluftsliv Kunst Idrett og nærmiljø Annet kulturliv
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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 36 466 966. 
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, 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 2019, 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. 

Øvrig informasjon 
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende 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. 

Styrets og daglig leders ansvar for ~rsregnskapet 
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. 

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are 

legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. 
Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms. 

© Deloitte AS 

Registrert i Foretaksregisteret Medlemmer av 
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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 §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. 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 kontrollhandlinger 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. 



Deloitte. side 3 
Uavhengig revisors beretning - 
Sparebankstiftelsen Sauda 

Konklusjon om forvaltning 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet 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 i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for 
øvrig. 
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