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Styrets årsberetning for 2018
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Sparebankstiftelsens formål og virksomhet
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken 
Sør, landets femte største norskeide sparebank. Sparebanken Sør er en videreføring av 
tidligere Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør som fusjonerte 1. januar 2014. 

Sparebankstiftelsen har som oppgave å være en langsiktig eier i Sparebanken Sør, og 
gjennom å forvalte sitt eierskap bidra til videreføring av sparebanktradisjonene i 
regionen. Stiftelsen skal i følge sine vedtekter ha en eierandel i Sparebanken Sør som 
utgjør minimum 51% av bankens utstedte egenkapitalbevis. I sitt mandat har også 
stiftelsen anledning til å gi gaver til allmennyttige formål på Agder og i Telemark. 

En aktiv eier
Stiftelsen har ambisjon om å være en aktiv og resultatorientert eier som fokuserer på 
stabil og god lønnsomhet i Sparebanken Sør. Dette for at banken skal kunne bygge 
egenkapital, dele ut rikelig med gaver og for å kunne gi sine eiere utbytte på et 
konkurransedyktig nivå. Samtidig er det viktig med en positiv verdiutvikling på bankens 
egenkapitalbevis. Bankens mange kunder og lokalsamfunnet trenger også en stor 
regional sparebank som driver lønnsomt og stabilt godt. 

Forvaltning
Stiftelsens økonomiske verdier, som ikke er knyttet til egenkapitalbeviset SOR, er 
plassert ut fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Dette for å 
kunne være en støtte for Sparebanken Sør ved eventuelle behov for ny eierkapital i 
framtiden.

Takket være gode utbytter fra Sparebanken Sør får stiftelsen årlig tilført likvide midler. 
Dette forventes å vedvare ut fra bankens utbyttepolitikk. Andelen forvaltede midler 
utenom egenkapitalbevis forventes derfor gradvis å øke. 

Styret for stiftelsen har oppnevnt et Forvaltningsutvalg som består av interne og et 
eksternt medlem. Utvalget og styret evaluerer årlig stiftelsens forvaltningsreglement, 
som også legges fram for generalforsamlingen.

Langsiktig gavestrategi for bedre levekår
Sparebankstiftelsen Sør ønsker i sin gavestrategi å prioritere prosjekter relatert til 
levekårsutfordringer på Agder og i Telemark. Bakgrunnen er flerdelt, men først og 
fremst har vi et ønske om å bidra til å gjøre det godt å leve for flere i fylkene våre. 
Levekårsfeltet er vidt, men stiftelsen prioritere spesielt prosjekter med tidlige og 
forebyggende tiltak rettet mot barn og unge, samt inkludering av mennesker som av 
ulike årsaker faller utenfor i samfunnet.

Det er etablert noen kriterier som skal gjøre det lettere for søkere og 
samarbeidspartnere å utarbeide relevante gavesøknader, og for stiftelsen å gjøre 
kvalifiserte tildelinger. Kriteriene må være oppfylt for at en søknad skal komme i 
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betraktning. Kriteriene har stor grad av samsvar med føringer benyttet i de to 
kompetansefondene på Agder:

 Prosjektet skal være relatert til særlige levekårsutfordringer på Agder og i
Telemark

 Prosjektet skal ha praktisk nytte i regionen
 Prosjektet skal i hovedsak være basert på dokumenterte metoder, men bør også

inneholde forskningsbasert evaluering for optimalisering av resultater,
dokumentasjon og videre formidling

 Prosjektet skal være samfinansiert med minimum 50% tilskudd fra andre
stiftelser eller institusjoner

 Søker/prosjekteier må være en veletablert institusjon eller virksomhet.

I 2018 disponerte styret i Sparebankstiftelsen Sør 17,5 millioner kroner til gaver. 
Følgende prosjekter ble tildelt gavemidler i løpet av året:

Prosjekt    Mottaker   Gavesum
Bidrag til fond for finansiering av 
stipender for PhD-kandidater fra 
fremvoksende økonomier

Handelshøyskolen ved 
Universitetet i Agder

1 500 000

«Kunst til folket og folk til 
kunsten". Prosjekt realisering av 
Kunstsilo

Sørlandets Kunstmuseum 
(SKMU)

5 000 000

Liv og Røre i Telemark Universitetet i Sør-Øst Norge og 
Telemark fylkeskommune

1 500 000

FLEXid Vest-Agder Røde Kost og 
stiftelsen FLEXid

1 000 000

Lindesneslosen Vest-Agder fylkeskommune, 
Mandal, Lindesnes og Marnardal 
kommune

600 000

OKEI - samhandlingssystem for 
barn og unge

MINOS 535 000

Effekten av «Aktiv på dagtid» Agderforskning og Aust-Agder 
Idrettskrets

600 000

Bedre skole- og arbeidsfungering 
gjennom systematisk feedback i 
par og familieterapi

Sørlandet Sykehus HF 343 000

PhD, Multifamily Cognitive 
Behavior

Sørlandet Sykehus HF 134 000

Desentral utdannelse av 
helsesøstre 

Lister kompetanse, på vegne av 
Listerregionen, 
Lindesnesregionen og 
Setesdalregionen

300 000

Bedre levekår gjennom raskere 
integrering

Refugee+ 515 000

Flyktningbarns møte med UiA og Agderforskning 125 000
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barnehager og lokalmiljøer på 
Agder
Virksomheters samfunnsansvar 
og likestilt arbeidsliv

FAFO 200 000

Minioritetsspråklige menn i 
arbeid

Durapart, NAV og Arendal 
voksenopplæring

320 000

Holdningsprosjekt mot mobbing FK Jerv og Blåkors 290 000

Avsatte, men ikke disponerte midler legges til stiftelsens gavefond.

Det er vedtatt, ikke utdelte gaver på kr. 12 797 989. 

Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og norske 
regnskapsstandarder. Nærmere beskrivelse av regnskapsprinsippene er gitt i
noter til årsregnskapet.

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn. Stiftelsen er ikke 
involvert i rettstvister, og styret kjenner ikke til forhold etter årsskiftet som har 
vesentlig betydning for regnskapet for året 2018.

Resultat 
Stiftelsens vesentligste aktiva er egenkapitalbevis i Sparebanken Sør. EK-bevisene er 
børsnotert og markedsverdien på bevisene som stiftelsen eier utgjorde pr. 31.12.2018 
kr. 770 108 655,- Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 42 978 852,-. Av dette er kr. 
15 000 000,- avsatt til gaver.  I resultatet inngår utbytte på egenkapitalbevis for 2018 
som utgjorde kr. 47 932 074,-

Egenkapitalen er pr. 31.12. 2018 på kr. 800 650 165,- og utgjør 90,0 % av totalkapitalen. 

Styret mener at årsregnskapet gir nødvendig informasjon om stiftelsens økonomiske 
drift og den økonomiske stillingen pr. 31.12.2018.  

Styre og generalforsamling
Stiftelsens styrende organer består av generalforsamling, styre og valgkomite. 
Sammensetningen av generalforsamlingen avspeiler kundestrukturen i Sparebanken 
Sør som oppretter av stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser 
knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. 

Generalforsamlingen består av 12 medlemmer og 6 varamedlemmer, hvorav 9 er valgt
blant Sparebanken Sørs innskytere og 3 er offentlig oppnevnt. 

Styret er bredt sammensatt ut fra hensynet til kundestruktur i Sparebanken Sør, 
kompetanse og de grupper som har stemmerett på generalforsamlingen. Totalt består 
styret av 6 medlemmer og 3 varamedlemmer, hvorav 4 er kvinner og 5 er menn. Styrets 
leder er Helge Sandåker fra Marnardal kommune i Vest-Agder.

Det ble avholdt 5 styremøter i 2018.
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Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er registrert i Foretaksregisteret med 
organisasjonsnummer 999282482, samt i Stiftelsesregisteret. Stiftelsen er medlem av 
Sparebankforeningen og Stiftelsesforeningen.

Styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Arendal, 20.05.2019

Helge Sandåker Eldbjørg Dahl Gunn Marit Helgesen
styreleder styremedlem styremedlem

Maya Twedt Berli Tone Helene Strat Erik Tønnesen
nestleder styremedlem styremedlem 
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