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Sparebankstiftelsens formål og virksomhet 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken 
Sør. Sparebanken Sør er en videreføring av tidligere Sparebanken Pluss og Sparebanken 
Sør som fusjonerte 1. januar 2014. 

Sparebankstiftelsen Sør 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 ifølge sine vedtekter ha en eierandel i Sparebanken Sør som 
utgjør 35% eller mer av bankens utstedte egenkapitalbevis. 

Ved utgangen av 2021 eier stiftelsen 7 988 679 av egenkapitalbeviset SOR. Dette utgjør 
51% av bankens egenkapitalbevis. I sitt mandat har også stiftelsen anledning til å gi 
gaver til allmennyttige formål på Agder og i Telemark. 

Samfunnet, banken og stiftelsen gjennom 2021

Europa og Norsk økonomi hentet seg i 2021 kraftig inn etter tilbakeslaget som fulgte av 
koronapandemien og myndighetspålagte restriksjoner gjennom to år. Aktiviteten i 
økonomien hentet seg i løpet av 2021 tilbake til nivået fra før pandemien inntraff, 
arbeidsledigheten ble betydelig redusert og prisveksten tok seg opp. Høy vaksinasjonsgrad 
i befolkningen dempet risiko og frykt for nye tilbakeslag og behov for nye restriksjoner som 
følge av virusmutasjoner. 

Når vi skriver første halvår 2022 vet vi at Europa nå er preget av nye kriser, og at krigen i 
Ukraina skaper menneskelige tragedier og omfattende ringvirkninger ingen kjenner 
omfanget av på nåværende tidspunkt. Uro for den tragiske utviklingen for Ukraina og 
Europa preget i noen grad siste del av 2021.   

Global økonomi
Koronapandemien, som inn i 2022 av de fleste i Norge oppleves som over, preget 
utviklingen i verdensøkonomien gjennom 2019 og 2020. Innhentingen som startet i 
2020 forsterket seg i 2021 som følge av reduksjon i restriksjoner og økt mobilitet. 
Økende smittetrend som følge av spredning av omikronvarianten og nye 
smitteverntiltak siden i fjor høst la imidlertid en demper på veksten mot slutten av 
2021. Flaskehalser i globale verdikjeder med påfølgende høy prisvekst i tillegg til høye 
strømpriser i Europa påvirket også vekstbildet negativt i andre halvdel av året. Dette var 
allerede før krigen i Ukraina ble en realitet vinteren 2022.

Ekspansiv penge- og finanspolitikk bidro til å dempe det økonomiske tilbakeslaget i de 
fleste land gjennom pandemien. Med stigende aktivitetsnivå, høyere inflasjon og fallende 
arbeidsledighet kom det som ventet gjennom 2021 innstramminger av både penge- og 
finanspolitikken. Dette forventes forsterket også framover, til tross for den nye 
usikkerheten som følger av krigen. 
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Norsk økonomi
I løpet av 2021 har norsk økonomi vært igjennom en rask innhenting, med sterk vekst i 
aktivitetsnivået, særlig gjennom årets tre første kvartaler. Men, i Norge som i resten av 
verden, fikk økt smittespredning av omikronvarianten mot slutten av året og nye 
smitteverntiltak allikevel lagt en demper på aktiviteten. Stadig stigene strømpriser bidro 
også til å trekke ned befolkningens disponible realinntekt, selv om regjeringens 
strømstøtteordning reduserte effekten noe. 

Norske banker og Sparebanken Sør
Norske banker har hatt en solid utvikling gjennom 2021. Det kom aldri en bank- eller 
finanskrise i pandemitiden, og et effektivt bankvesen fikk i stede viktige roller å spille i 
motkonjunkturtiltak fra myndighetenes side. Norske banker kom resultatmessig svært 
godt ut av 2021. Dette gjelder også Sparebanken Sør, som i 2021 leverte sitt historisk 
beste årsresultat.

Utviklingen for bankene gjennom 2021 speilet seg også i interessen og prisingen av 
banker på Oslo børs. I tillegg til gode resultater som følge av større aktivitet og lave tap, 
gir utsiktene til høyere renter seg paradoksalt nok også utslag i mer interesse for å eie 
bank-aksjer og egenkapitalbevis. Dette fordi høyere renter gir mulighet for bedre 
inntjening i bankene på sikt.

I tillegg til solid drift og kostnadseffektivitet på tradisjonelle bankområder har 
Sparebanken Sør også sterke ambisjoner om vekst i inntekter fra forsikring, leasing, 
fondssparing og eiendomsmegling. På alle disse områdene gav 2021 positive bidrag til 
det samlede resultatet i banken stiftelsen er største eier. For eiere av egenkapitalbeviset 
SOR representerer denne utviklingen en stadig bedre diversifisering i papiret. 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Også for stiftelsen ble 2021 et solid år. Først og fremst som følge av Sparebanken Sør 
sine gode resultater, men også fordi øvrig finansportefølje utviklet seg positivt. Utsatt 
utbytte etter 2019 gav som en del av dette ekstra tilførsel av likvide midler i 2021. 

Når regnskapet for stiftelsen gjøres opp etter 2021 er resultatet godt med et disponibelt 
overskudd på 119 446 190 kroner. Av dette ble 32 434 036 kroner avsatt til gaver og 
gavefond. 

En aktiv eier 

Stiftelsen har ambisjon om å være en langsiktig, aktiv og resultatorientert eier som 
fokuserer på stabil og god lønnsomhet i Sparebanken Sør. Dette for at banken skal 
kunne bygge egenkapital, dele ut gaver og kunne gi sine eiere utbytte på et attraktivt 
nivå̊. Bankens mange kunder og lokalsamfunnet trenger også en stor regional sparebank 
som driver lønnsomt og stabilt godt. 
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Stiftelsen utøver først og fremst sine eierinteresser gjennom bankens valgkomite og 
forstanderskap. Samtidig arbeides det systematisk med kompetansebygging i stiftelsens 
egne formelle organer, dialog med administrasjonen og styre i Sparebanken Sør, 
samarbeid i relevante nettverk og dialog med andre eiere av egenkapitalbevis samt 
øvrige interessenter i banken. Stiftelsen har også en kommunikasjonsstrategi som skal 
understøtte utøvelsen av eierskapet.

Kontakten mellom Stiftelsen og banken har vært tett og god gjennom 2021. 

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 utbytter fra Sparebanken Sør får stiftelsen normalt tilført likvide midler 
årlig. Derfor er i utgangspunktet ikke stiftelsens kapitalforvaltning lagt opp med hensyn 
til gavearbeidet. 

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

Gjennom 2021 opplevde stiftelsen en jevnt positiv utvikling i sin forvaltningsportefølje. 
Størsteparten av porteføljen er knyttet til egenkapitalbeviset SOR, som gjennom året 
styrket seg betraktelig sammen med egenkapitalbevisene generelt på Oslo Børs, men 
også stiftelsens øvrig aktiva, som er diversifisert med både norske og internasjonale 
aksjer og obligasjoner, hadde en positiv utvikling som samlet sett var bedre enn 
hovedindeksen på børsen i perioden. 

Nytt vekstfond
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og Sparebanken Sør var i 2021 også to av 
initiativtakerne bak etableringen av et nytt vekstfond på Agder. Dette etter at 
generalforsamlingen åpnet for at inntil 10% av stiftelsens finansportefølje, ut over 
verdier i egenkapitalbeviset SOR, kan investeres i regionale vekstfond under 
forutsetning av kommersielle vilkår. Agder Seed ble formelt etablert 1.1.2022 med 
stiftelsen og banken som to sentrale eiere.

Langsiktig gavestrategi for bedre levekår 
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ønsker i sin nåværende gavestrategi å prioritere 
prosjekter relatert til levekårsutfordringer på Agder og i Telemark. Bakgrunnen er 
flerdelt, men kort formulert har stiftelsen et ønske om å bidra til å gjøre det godt å leve 
for flere i regionen.
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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. 

I 2021 tildelte Stiftelsen 12 millioner kroner til prosjekter innenfor gavestrategien. 
Avsatte, men ikke disponerte gavemidler, ble lagt til stiftelsens gavefond. Oversikt over 
tildelinger ligger på stiftelsens hjemmesider (www.sparebankstiftelsensor.no).

Stiftelsens formelle organer

Stiftelsens formelle 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 har 12 faste medlemmer hvorav 9 er valgt blant Sparebanken Sørs 
innskytere og 3 er offentlig oppnevnt. I tillegg er det valgt og oppnevnt til sammen 6 
varamedlemmer.

Styret er bredt sammensatt ut fra hensynet til kundestrukturen 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 Gunn Marit Helgesen. Nestleder er Eldbjørg Dahl.

Det ble avholdt 4 styremøter i 2021. 

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er registrert i Foretaksregisteret med 
organisasjonsnummer 999282482, samt i Stiftelsesregisteret. Stiftelsen er medlem av 
Sparebankforeningen, Finans Norge og Stiftelsesforeningen.

Styret i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør
Oslo, 22.05.2022

  Gunn Marit Helgesen Eldbjørg Dahl 
styreleder      nestleder              

 Maya Twedt Berli Alfred Solgaard 
    styremedlem styremedlem

Thor Andre Thorsen       Rune Grimsby
      styremedlem        styremedlem
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Årsregnskap

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

2021
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Resultatregnskap 

 Note 2021   2020   

 

Lønnskostnad 2 567 567 492 735

Annen driftskostnad 3 2 374 422 1 877 801

Driftsresultat -2 941 988 -2 370 536

Finansinntekter- og kostnader

Gevinst ved realisasjon av aksjer og andeler 12 163 701 2 459 916

Andre finansinntekter 7 076 395 1 914 172

Renteinntekter, bankinnskudd 39 170 87 577

Utbytte, Sparebanken Sør 4 92 668 676 83 082 261

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 10 912 603 8 569 022

Annen rentekostnad 472 368 1 407 817

Annen finanskostnad 0 1 523

Resultat av finansposter 122 388 178 94 703 607

Ordinært resultat 119 446 190 92 333 072

Årsresultat 119 446 190 92 333 072

Overført annen egenkapital 5 87 046 190 56 833 072

Avsatt til gaver 5 32 400 000 35 500 000

Sum disponert 119 446 190 92 333 072
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Balanse 

 Note 2021   2020   

Eiendeler

Finansielle anleggsmidler

Egenkapitalbevis Sparebanken Sør 4 715 584 377 715 584 377

Sum finansielle anleggsmidler 715 584 377 715 584 377

Sum anleggsmidler 715 584 377 715 584 377

Omløpsmidler

Andre fordringer 63 915 424 83 082 261

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 6 298 086 584 170 933 884

Sum investeringer 298 086 584 170 933 884

Bankinnskudd 7 4 370 427 8 070 467

Sum omløpsmidler 366 372 435 262 086 612

Sum eiendeler 1 081 956 812 977 670 989
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Balanse 

 Note 2021   2020   

Egenkapital og gjeld

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Grunnkapital 306 000 000 306 000 000

Annen innskutt egenkapital 294 800 000 294 800 000

Sum innskutt egenkapital 600 800 000 600 800 000

Opptjent egenkapital

Gavefond 16 936 000 16 936 000

Annen egenkapital 336 404 116 249 357 926

Sum opptjent egenkapital 353 340 116 266 293 926

Sum egenkapital 5 954 140 116 867 093 926

Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 8 48 491 640 56 072 433

Sum annen langsiktig gjeld 48 491 640 56 072 433

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 145 393 135 425

Skyldige offentlige avgifter 94 086 92 452

Annen kortsiktig gjeld 9 79 085 576 54 276 752

Sum kortsiktig gjeld 79 325 056 54 504 629

Sum gjeld 127 816 696 110 577 063

Sum egenkapital og gjeld 1 081 956 812 977 670 989

Arendal, 22.05.2022
Styret for Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Gunn Marit Helgesen
Styrets leder

Eldbjørg Dahl
Nestleder

Thore Andre Thorsen
Styremedlem

Rune Grimsby
Styremedlem

Alfred Solgaard
Styremedlem

Maya Marianne Twedt Berli
Styremedlem

Rune Røiseland
Daglig leder
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Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 
 

Noter til regnskapet 2021 
 
 
Note 1. Regnskapsprinsipper 

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små 
foretak. Stiftelsens investering i egenkapitalbevis i Sparebanken Sør er klassifisert som 
anleggsmidler og vurdert til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi. 
 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen. Investering i finansielle markedsbaserte omløpsmidler vurderes til virkelig verdi. 
Øvrige omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. 
 
Utbytte på egenkapitalbevis er inntektsført samme år som det er avsatt hos utdeler/banken. Dette 
begrunnes med at Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ved utgangen av 2021 eier 51 % av 
egenkapitalbevisene i Sparebanken Sør og at eierandelskapitalen utgjør en betydelig del av 
bankens egenkapital.  
 
 
 
Note 2. Lønnskostnader 
 
Det er ingen fast ansatte i stiftelsen. 

           2021  2020 
Godtgjørelse til styret Kr. 365 000 Kr. 388 000 
Godtgjørelse andre tillitsvalgte Kr. 201 250 Kr.   89 478 
Andre trekkpliktige ytelser Kr.     1 317 Kr.     3 272 
Arbeidsgiveravgift Kr.            0 Kr.   11 985 
Sum Kr. 567 567 Kr. 492 735 

 
 
Det er i 2021 utbetalt kr. 365 000 til styret hvorav kr. 85 000 til styrets leder. Det er kostnadsført  
kr. 1 645 476 inklusiv merverdiavgift i godtgjørelse til Kommuniko AS for daglig ledelse og andre ytelser. 
 
 
 
Note 3. Andre driftskostnader 
 
Det er i 2021 kostnadsført kr. 52 500 inklusiv merverdiavgift i honorar til revisor. Av beløpet 
vedrører kr. 40 625 ordinær revisjon og kr. 11 875 i annen bistand. I resultatposten inngår også 
godtgjørelse til Kommuniko AS. Se note 2. 
 
 
 
Note 4. Egenkapitalbevis Sparebanken Sør – utbytte 
 
Stiftelsen eier ved utgangen av året 7 988 679 egenkapitalbevis som utgjør 51 % av 
Sparebanken Sør`s egenkapitalbevis på dette tidspunktet. Egenkapitalbevisene er registrert på to 
VPS-kontoer. Årsaken er at 2 506 231 egenkapitalbevis er pantsatt. Bokført utbytte gjelder 
utdeling for regnskapsåret 2021, og utbetaling av resterende utbytte for 2020. 
Egenkapitalbevisene er børsnotert og markedsverdien på bevisene som stiftelsen eier utgjør pr. 
31.12.2021 kr. 1 164 349 964. Egenkapitalbevisene er regnskapsmessig behandlet som 
ombyttbare finansielle eiendeler.   
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Note 5. Egenkapital 31.12.2021 
 
 Grunnkapital Annen innskutt 

kapital 
Annen 

egenkapital 
Gavefond Sum 

Kapital 01.01.2021 306 000 000 294 800 000 249 357 926 16 936 000 867 093 926 
Utdelte gaver    0 0 0 
Avsatte gaver   -32 400 000 0 -32 400 000 
Årets resultat   119 446 190 0 119 446 190 
Sum 306 000 000 294 800 000 336 404 116 16 936 000 954 140 116 

 
 
 
Note 6. Markedsbaserte finansielle omløpsmidler 
  
 Kostpris Markedsverdi Urealisert gevinst 
Andeler i aksjefond  141 471 133 181 097 293 39 626 160 
Andeler i obligasjonsfond 117 302 095 115 723 918 -1 578 177 
Sum 258 773 228 296 821 211 38 047 983 

 
 
 
Note 7. Bankinnskudd 
 
Av beløpet kr. 4 370 427 er kr. 94 086 bundet i forbindelse med skattetrekksansvar. 
 
 
 
Note 8. Gjeld til kredittinstitusjoner 
 
Stiftelsen har ved utgangen av 2021 et rammelån på kr 60 000 0000, hvorav kr. 48 491 640 er 
opptrukket. Rammelånet løper på ubestemt tid. Renten er reformert NOWA + 0,5 %. Det er stillet 
sikkerhet i egenkapitalbevis med en markedsverdi på kr. 365 283 168. Se note 3. 
 
 
 
Note 9. Annen kortsiktig gjeld 
 
I posten inngår: 
 
Vedtatt, ikke utdelte gaver kr. 20 368 719 
Avsatte gaver i 2021, til bevilgning i 2022 kr. 32 400 000 
Avsatte gaver tidligere år, ikke utdelt kr. 26 290 985 
Skyldig lønn kr.        25 000 
Påløpt rente kr.             872 
Sum kr. 79 085 576 
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