
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vi skal skape engasjement” 
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13. 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: 
 

Rune Håheimsnes 
Barbro Ccoscco Werdal, nestleder 

Knut Saua, leder 
Margrete Austerheim Hodne 

Jon L. Grindheim 
Anne Vikeså 

Dagfinn Birkeland 
Gro Ringhagen 

 
 

Valgt av kommunestyret: 
 

Vegard Birkeland Rød 
 
 

Styret 
 

Kjersti Fløgstad, leder 
Sverre Gjuvsland, nestleder 

Marianne Herheim 
Rolf Tore Valskår 

 
 

Valgkomite 
 

Dagfinn Birkeland, leder 
Gro Ringhagen 

Vegard Birkeland Rød 
 
 

Administrasjon 
Sivert Sørnes, daglig leder 

 
 
 

Varamedlemmer: 
 

Ola Martin Øverland 
Benjamin Nordhagen 

Anita Nedrebø 
 
 
 
 
 
 
 

Varamedlemmer: 
 

Steinar Jørgensen 
 
 

Varamedlemmer: 
 

Thomas Sørensen 
Hulda Asgeirsdottir Birkeland 

 
 
 
 



 

 

Styrets beretning 
 
 
 
 
Sparebankstiftelsen Sauda ble etablert med 
formål  

 
- å videreføre sparebanktradisjoner 

gjennom å gi deler av overskuddet 
til allmennyttige formål 

- å være en langsiktig og stabil eier i 
Sparebanken Vest 

 
Den allmennyttige virksomheten er hoved-
formålet til sparebankstiftelsen. Den allmen-
nyttige aktiviteten utøves med formål å 
fremme utvikling i området hvor kapitalen ble 
bygget opp. 
 
Samtidig er formålet å være langsiktig eier i 
banken Sparebankstiftelsen Sauda springer ut 
av. Med 2,5 prosent av eierandelskapitalen i 
Sparebanken Vest, er sparebankstiftelsen 6. 
største eier ved utgangen av året 2021. Utbytte 
fra denne eierposisjonen i tillegg til avkastning 
på andre finansielle investeringer danner det 
økonomiske grunnlaget for sparebankstiftel-
sens bidrag til samfunnsnyttige oppgaver 
lokalt. 
 
I Sparebankstiftelsen Sauda har vi en visjon 
om å skape engasjement. Det dreier seg om å 
inspirere frivillige og støtte gode krefter lokalt. 
Samarbeidsprosjektene skal øke trivselen og 
utvikle attraktive lokalsamfunn.  
 
Grunnlaget for virksomheten er sparebankstif-
telsens vedtatte verdier. Vi skal gjennomføre 
tildeling og innkjøp med uavhengighet. Spare-
bankstiftelsen 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 og bærekraftig 
forvaltning er viktig. 
 
 
Allmennyttig virksomhet 
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 arrange-
menter er ikke prioritert. Sparebankstiftelsen 
skal i rimelig utstrekning ta hensyn til det 
distrikt hvor kapitalen er opparbeidet når 
støtten skal fordeles geografisk. Virksomheten 
omfatter følgelig av kommunene Sauda (95 
prosent) og Suldal (5 prosent). 
 
Aksjene, som sparebankstiftelsen eier i Sauda 
Folkets Hus AS, og malerisamlingen er sam-
funnsnyttige investeringer. Dette er eiendeler 
som er anskaffet og eiet av sparebankstiftelsen 
og som inngår i sparebankstiftelsens allmen-
nyttige virksomhet. Malerier er utlånt og 
kommer til allmenn glede både på Tinghaug og 
Kløver Hotell. Med 47,4 prosent av aksjene er 
Sparebankstiftelsen Sauda største eier i Sauda 
Folkets Hus AS. Nybygg- og restaurerings-
prosjektet har gitt en tydelig økonomisk, sosial, 
kulturell og miljømessig gevinst. Frednings-
prosessen av Folkets Hus, som ble igangsatt i 
2021, symboliserer og stadfester husets status 
og historie. Fra 2015 har daglig leder i spare-
bankstiftelsen ledet kulturhusprosjektet i 
Sauda. På ordinær generalforsamling i 2021 
stilte daglig leder ikke til gjenvalg. 



 
Aktiva pr. 31.12.21 
 
 
I møte 11. mars 2021 godkjente general-
forsamlingen å avsette 4 mill.kr til allmen-
nyttig virksomhet i 2021. I tillegg ble budsjett-
et økt med kr 350.000 som følge av over-
føringer fra tidligere år samt ikke utbetalt 
kulturstipend i 2020. Samlet budsjettramme for 
2021 var således 4,35 mill.kr. Invitasjon til 
prosjektsøknader og kulturstipend ble 
gjennomført henholdsvis på våren og høsten. 
Utlysning fant sted i lokalavisene samt på 
sparebankstiftelsens nettside og Facebook. 
 
Søknadsfristen for gavesøknadene var 15.mars 
2021. Styret valgte å tildele prosjektstøtte til 18 
søknader. Oversikt over mottakere av støtte 
framkommer i egen oversikt. Sparebankstiftel-
sen mottok 37 (49) søknader fordelt Sauda og 
Suldal med henholdsvis 28 (39) og 9 (10) 
søknader. Alle søknadene ble sendt via 
elektronisk søknadsskjema på sparebank-
stiftelsens hjemmeside. 
 
Det er 6 år siden sparebankstiftelsen etablerte 
kulturstipendet for ungdom. Kulturstipendet er 
ment å inspirere unge under 25 år til å 
videreutvikle talentet sitt. Historien har vist 
varierende søknadsantall siden etableringen av 
stipendet. Men i 2021 mottok sparebankstiftel-
sen 10 søknader. I 2021 ble kulturstipendet 
tildelt Kristiane Teig (fotball/friidrett) med kr. 
25.000, Hanna Haugsvær (friidrett) med kr. 

50.000 og Mari Indrebø (fotball) med kr. 
25.000. 
 
 
Rammevilkår og finansielle investeringer 
Til tross for krevende smittesituasjon og nye 
varianter av Covid-19 viruset, var oppgangen i 
norsk økonomi markant i 2021. Oppgangen 
hadde stor sammenheng med lettelsene i 
smitteverntiltakene. Myndighetene innførte i 
tillegg en rekke finanspolitiske støttetiltak. 
Aktiviteten i økonomien ved årets slutt var 
sågar høyere enn før pandemien. 
 
I tillegg ble det ført en svært ekspansiv 
pengepolitikk. Styringsrenten er Norges Banks 
viktigste virkemiddel for å stabilisere 
prisveksten og utviklingen i norsk økonomi. 
Sentralbanken lot styringsrenten være null 
prosent fram til september. Deretter ble 
styringsrenten hevet 2 ganger med til sammen 
0,5 prosent.  
 
Avkastingen i det norske og internasjonale 
aksjemarkedet var høy i 2021. Det norske 
aksjemarkedet målt etter OSEBX steg 23 
prosent, mens det globale aksjemarkedet steg 
nær 25 prosent. 
 
For Sparebankstiftelsen Sauda endte den 
verdijusterte kapitalforvaltningen på 504,3 
mill.kr. Det er økning på 119,8 mill.kr eller 
31,2 prosent i 2021. Resultatet framstår som 
det beste i sparebankstiftelsen siden 
etableringen i 2009. 
 
Ved årsskiftet var markedsverdien av 
finansielle anleggsmidler 267,3 mill.kr. De 
samme verdipapirene er bokført til 131,8 
mill.kr i regnskapet. Egenkapitalbevis i 
Sparebanken Vest bokført som finansielle 
anleggsmidler representerer egenkapitalbevis 
som ble tilført ved opprettelsen og som skal  
beholdes i henhold til vedtektene. Egen-
kapitalbevisene utgjorde 53,0 prosent av 
sparebankstiftelsens samlete verdijusterte 
forvaltningskapital ved årsskiftet. Eierposten i 
Sparebanken Vest utgjorde 2,5 prosent av  
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6,1 %
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39,7 %

EKB AN
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eierandelskapitalen i banken. Driften i 2021 
var god hvor banken avsluttet regnskapet med 
egenkapitalavkastning på 14,0 prosent sam-
menlignet med bankens mål på 12 prosent. 
Kjernekapitaldekningen var 17,4 prosent mot 
regulatoriske krav på 14,2 prosent. 
 
Styret har lagt til grunn at Sparebankstiftelsen 
Sauda skal være representert i bankens styr-
ende organ der dette er hensiktsmessig. I 2021 
har sparebankstiftelsen vært representert med 2 
medlemmer i bankens generalforsamling. 
Gjennom eierrollen legger styret vekt på effek-
tiv drift, lav risiko gjennom kontrollert forhold 
mellom personmarked og bedriftsmarked samt 
langsiktig og stabilt eierskap. 
 
Handelsporteføljen omfatter markedsbaserte 
finansielle omløpsmidler investert i penge-
markedsfond, obligasjonsfond, aksjefond og 
likviditet. Andel av handelsporteføljen 
investert i aksjemarkedet var ved årsskiftet 
84,5 prosent. Markedsverdien av disse 
verdipapirene og likviditet utgjør til sammen 
236,8 mill.kr pr. 31.12.21. 
 
 

 
 
Kursutvikling SVEG 2021 
 
 
 

Økonomi 
Sparebankstiftelsens inntekter framkommer 
som følge av verdistigning på markedsbaserte 
omløpsmidler samt utbytte fra Sparebanken 
Vest. Markedsbaserte verdipapirer som inngår 
i handelsporteføljen bokføres til virkelig verdi. 
Verdiendring på disse finansielle verdipapirene 
ble inntektsført med 35,1 mill.kr i 2021. 
 
Egenkapitalbevis investert i Sparebanken Vest 
klassifisert som anleggsmidler er vurdert til det 
laveste av anskaffelsesverdi og markedsverdi, 
hvilket utgjør kr 50,00. Til sammenligning ble 
ligningskursen ved årets slutt notert til kr. 
101,40. Finansdepartementet åpnet i fjor for at 
norske banker kunne forholde seg til de nor-
male rammene for utdeling av utbytte. Hensyn-
tatt bankens soliditet, strategi og utvikling er 
målet at inntil 50 prosent av årets overskudd 
benyttes til utbyttemidler. For utbetaling i 2021 
vedtok Sparebanken Vest en utdelingsgrad på 
50 prosent. Kontantutbyttet fra egenkapital-
beviset SVEG ble i regnskapet inntektsført 
med 10,5 mill.kr. Finansinntektene var inn-
tektsført med samlet 45,7 mill.kr. 
 
Pensjonsgrunnlaget til daglig leder har ikke 
vært regulert siden 2011. I 2021 ble pensjons-
grunnlaget regulert. Som følge av regulering-
en, ble resultatregnskapet i 2021 utgiftsført 
med 0,2 mill.kr i engangspremie utover 
ordinær pensjonspremie. Driftskostnadene var 
2,2 mill.kr i 2021. Til sammenligning ble 
driftskostnader året før bokført med 2,0 
mill.kr. Økningen i driftskostnader fratrukket 
pensjonspremien utgjorde 1,1 prosent. 
 
Etter netto finansinntekter ble årsresultatet for 
2021 kr. 43.448.790. Styret foreslår at resultat-
et disponeres slik:  
 

- Overføring allmennyttig fond 2021 
kr 8.000.000 

- Overføring annen egenkapital 
kr 35.448.790 
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Kursutvikling SVEG 2017 - 2021 
 
 
Virksomhetsstyring og finansforvaltning 
Risikopolicyen beskriver risikoområder og 
hvilke ambisjoner og holdninger sparebankstif-
telsen har til disse. Det er definert tre hoved-
risikoområder som alle har egne risikomål. 
Disse er markedsrisiko, likviditetsrisiko og 
operasjonell risiko. Risikoeksponering og 
finansielle investeringer sett i forhold til 
policyer gjennomgås på hvert styremøte. I 
etterkant av revidert og godkjent årsregnskap 
utarbeides også årlig risikorapport. Rapporten 
måler faktisk risikoeksponering sett i forhold 
til rammer og risikomål. Finansforvaltningen i 
2021 er innenfor alle vedtatte rammer.  
 
Rammen for sparebankstiftelsens finans-
forvaltning bygger på risikopolicy med 
tilhørende markedsrisikopolicy. Styret 
behandler og drøfter begge policyer minst en 
gang i året. Markedsrisiko oppstår som følge 
av åpne posisjoner i ulike finansielle 
instrumenter. Hensikten med sparebankstiftel-
sens eksponering i markedsrisiko er å sørge for 
en sunn og langsiktig utvikling og god av-
kastning sett i forhold til risikomål. For å sikre 
avkastningen ble den maksimale rammen for 
handelsporteføljen omfattet av aksjer, aksje- 

fond og egenkapitalbevis hevet til 90 prosent i 
2021. Samtidig ble markedsrisikopolicyen 
endret med krav til minimum investerings-
horisont samt færre aktivaklasser som 
sparebankstiftelsen kan investere i. Risiko-
profilen gitt i markedsrisikopolicyen er 
moderat.  
 
Likviditetsstyringen skal motvirke 
konsekvenser av store svingninger på verdier 
og avkastning. Likviditetsbeholdningen skal 
derfor utgjøre normale driftskostnader for 3 år 
hensyntatt årlig tildeling til allmennyttige 
formål. Risikoprofilen er kategorisert som 
ubetydelig. 
 
Operasjonell risiko er sikret gjennom systemer 
for styring og kontroll. Risikoprofilen er 
kategorisert som ubetydelig. Skattedirektoratet 
uttrykker at sparebankstiftelser kan fristas for 
skatteplikt etter en konkret vurdering av 
virksomheten ved ligningen hvert år. Det 
forutsetter at sparebankstiftelsene ikke har 
erverv til formål (jfr. sk.l. § 2-32 (1)). Ved 
avgjørelsen om sparebankstiftelsen ikke har 
erverv til formål, foretar skatteetaten en 
helhetsvurdering av det vedtektsbestemte 
formålet, selskapets oppbygging og den 
virksomhet som faktisk drives. I 2021 er 
policyer kvalitetssikret og premissene for 
skattefritak tydeliggjort. Styret legger til grunn 
en langsiktig forvaltning av finansporteføljen, 
hvor trading eller strukturerte produkter ikke 
inngår.  
 
Styret erkjenner at kapitaleiere har ansvar og at 
bevissthet og søkelys på etisk forvaltning har 
betydning. Finansstrategien stiller derfor klare 
krav til etisk forvaltning. Kapitalforvaltnings-
selskaper 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. 
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Styrende organ og administrasjon 
Sparebankstiftelsen Sauda leier kontor i Skule-
gata 4 i Sauda og har ett årsverk i administra-
sjonen. Husleiekontrakten ble avtalt med EV-
Eiendom AS ved etableringen av Sparebank-
stiftelsen Sauda i 2009.  

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 herunder den allmen-
nyttige virksomheten og formuesforvaltningen. 
Det er avholdt 6 styremøter i løpet av året 
2021. 2 av disse styremøtene er gjennomført på 
møteplattformen Microsoft Teams. 

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 kvin-
ner og 5 menn. Det øverste organet er sam-
mensatt av 8 kundevalgte medlemmer valgt 
blant kundene i Sparebanken Vest, avdeling 

7 største EKB-eiere i SPV pr. 31.12.21 

Sauda, og 1 offentlig medlem valgt av Sauda 
kommune. Alle er valgt for en periode på 4 år. 
Sparebankstiftelsen praktiserer regelstyrt 
begrenset funksjonstid. 

Sparebankstiftelsen har ingen forsknings- eller 
utviklingsaktiviteter. Sparebankstiftelsen 
Sauda påvirker i liten grad det ytre miljø og 
har derfor ikke satt i verk spesielle tiltak på 
dette området. Arbeidsuhell med personskade 
har ikke forekommet.  

Sparebankstiftelsen Sauda, som er underlagt 
tilsyn av Finanstilsynet, er medlem av 
Sparebankforeningen i Norge og Stiftelses-
foreningen. 

Utsikten framover 
Det økonomiske grunnlaget i sparebankstiftel-
sen borger for stor og økende allmennyttig 
økonomisk kraft i årene som kommer til stor 
glede for saudasamfunnet. Slik vil spare- 
bankstiftelsen øke verdiskapingen lokalt og  
gjøre lokalsamfunnet enda mer attraktiv. For 
året 2022 forventer styret minst like stort lokalt 
engasjement som året før både med hensyn til 
antall og bredde. 

Det forventes høy prisvekst og nye 
rentehevinger fra Norges Banks side. Det er 
særlig pris på energi, råvarer og fraktrater som 
bidrar sterkt til prisveksten. På nyåret i 2022 
preges rammevilkårene fortsatt av den siste 
koronabølgen. Lettelser i smitteverntiltakene 
vil trolig bidra til at den økonomiske opp-
gangen fortsetter i Norge og Norges handels-
partnere. Men det er fortsatt usikkerhet knyttet 
til det videre forløpet for pandemien. Høye 
smittetall kan framover dempe aktiviteten i 
flere land.  

Årsregnskapet for 2021 er avlagt etter 
gjeldende lover og forskrifter og under  
forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter 
at denne forutsetningen er til stede.  
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RESULTATREGNSKAP

Note 2021 2020

Driftsinntekter og driftskostnader

2 Lønnskostnader m.m. 1 870 457 1 593 939
Ordinære avskrivninger 13 000 13 000

3 Annen driftskostnad 334 969 375 529
Sum driftskostnader 2 218 426 1 982 468

Driftsresultat -2 218 426 -1 982 468

Finansinntekter og finanskostnader
Verdiendring finansielle omløpsmidler 35 107 253 17 584 455
Annen renteinntekt 11 212 49 731
Annen  finansinntekt 10 549 145 6 384 353
Annen rentekostnad 394
Annen  finanskostnad 21 450

Sum finansinntekter og finanskostnader 45 667 216 23 997 089

Resultat før skattekostnad 43 448 790 22 014 621
4 Skattekostnad

Årsresultat 43 448 790 22 014 621

Overføringer:
Avsatt til allmennyttig fond 8 000 000 4 000 000
Avsatt til / overført annen egenkapital 35 448 790 18 014 621
Sum overføringer 43 448 790 22 014 621

BALANSE

Note EIENDELER 2021 2020

ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a.utstyr 153 253 131 968
Sum varige driftsmidler 153 253 131 968
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 131 975 503 131 954 218

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre fordringer 8 873 10 215
Sum fordringer 8 873 10 215
Investeringer
Markedsbaserte aksjer og aksjefond 200 111 674 146 033 826
Markedsbaserte  obligasjoner og andeler 31 789 744 33 314 121

6 Sum investeringer 231 901 418 179 347 947
7 Bankinnskudd, kontanter og lignende 4 926 999 17 412 364

SUM OMLØPSMIDLER 236 837 290 196 770 526

SUM EIENDELER 368 812 793 328 724 744





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

2021 2020

Lønn og honorarer 1 125 966 1 103 726
Arbeidsgiveravgift 187 889 161 960
Andre personalkostnader 556 602 328 252
Sum 1 870 457 1 593 939

Sparebankstiftelsen har i 2021 sysselsatt ett årsverk.

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

Ytelser til ledende personer
Daglig leder        Styret       Generalforsamling

Lønn og honorarer 984 966 113 000 28 000
Pensjonskostnader 545 978
Annen godtgjørelse 9 288
Sum 1 540 232 113 000 28 000

Det er etablert ytelsesbasert pensjonsordning for daglig leder. Beregningsgrunnlaget for den ytelses-
baserte pensjonsordningen har ikke vært regulert siden 2011. Som følge av oppdatering av beregnings-
grunnlaget i 2021, er det i resultatregnskapet for 2021 kostnadsført kr 214.826,63 i engangspremie
utover årets ordinære pensjonspremie. Pensjonsavtale, som tilsvarer AFP-ordning for daglig leder er
etablert. Planendring, som medfører at ytelsen opphører ved 72 år, er gjort i 2014. Aktuarberegnet
forpliktelse knyttet til AFP-ordningen er avsatt som pensjonsforpliktelse i årsregnskapet.

Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr 37 125 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       267 335 219   

Total eierandel i Sparebanken Vest utgjør 2,5 %. Utdelt utbytte pr. egenkapitalbevis var kr 4,00 i 2021,
tilsvarende kr 10.545.768.

Note 6 Markedsbaserte aksjer, egenkapitalbevis og fondsandeler

Anskaffelses-
kost

Regnskapsført
verdi Markedsverdi

Aksjer, egenkapitalbevis og aksjefond 120 000 000 200 111 674 200 111 674
Obligasjons- og pengemarkedsfond 31 520 510 31 789 744 31 789 744

Sum 151 520 510 231 901 418 231 901 418   

Note 7 Bankinnskudd

Bundne skattetrekksmidler pr 31.12 utgjør kr 19.093,50 . Skyldig skattetrekk utgjør kr 52 947.

Note 8 Egenkapital

Innskutt EK
Allmennyttig

fond Opptjent EK Sum EK

Egenkapital 1.1 83 575 211    16 484 944         227 912 932   327 973 087        

Utbetaling prosjekter -3 312 285          -3 312 285           
Årets resultat 8 000 000           35 448 790     43 448 790          

Egenkapital 31.12 83 575 211 21 172 659 263 361 722 368 109 592

Note 9 Formålsinvesteringer

Kostpris

Andel 
klassifisert 

som 
formålsutdeling

 
Balanseført 

verdi

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



                                            PROSJEKTER 2021
Prosjekt Søker: Beløp:
Minigolfbane Andedammens Venner 500 000
Restaurere sikringshytte Foreningen HV-hytta Hustveitsåta 500 000
Robotgrasklippere Interessegruppa Samuel Tveit 100 000
Utbedring av løypetrase IL Ny Von 250 000
Flytebrygge Sauda Ferie & Fritid 40 625
Webkamera Sauda Ferie & Fritid 54 688
Hoppanlegg Brattebakken Sauda IL 550 000
Gjerde Sauda Motorsportklubb 15 000
Kart Sauda Orienteringsklubb 45 000
Lukket sykkelbane Sauda Sykkelklubb 587 687
Informasjonsskilt Sauda sogelag 105 000
Stubbefreser m.m. Sauda Velforening 97 000
Sikkerhetsutstyr Toppgruppa Sauda 40 000
Rehabilitering av kulturminner Åbøbyens Venner 1 000 000
Snøscooter og kompaktor Åbødalen Hytteforening 165 000
Kunstgressbane Erfjord IL 135 000
Fotballmål Osen Vel 20 000
Kart Suldal Orienteringslag 45 000

SUM: 4 250 000

                                            KULTURSTIPEND 2021
Satsning: Søker: Beløp:
Fotball/friidrett Teig, Kristiane 25 000
Friidrett Haugsvær, Hanna 50 000
Fotball Indrebø, Mari 25 000

SUM: 100 000

33,8%

14,5%

38,0%

13,7%

Prosjekttildeling siste 5 år

Kulturminner Friluftsliv Idrett og nærmiljø Annet kulturliv
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Til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sauda 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Konklusjon 
Vi har revidert Sparebankstiftelsen Saudas årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2021, 
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag 
av viktige regnskapsprinsipper. 
Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, og av dets 

resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on 
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors 
oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og 
International Code of Ethics for Professional Accountants utstedt av the International Ethics Standards Board for 
Accountants {IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. 
Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i 
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll 
som 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 selskapets 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 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 ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom 
hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, 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 
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utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige 
fremstillinger eller overstyring av internkontroll. 

• 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 selskapets i11Le111e kontr oll. 

• 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 selskapets 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. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil 
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet 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. 
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