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Bakgrunn og formål

Allmennyttige gaver

Sparebankstiftelsen SR-Bank ble formelt
etablert 21.12.2011 i forbindelse med at
SpareBank 1 SR-Bank ble omdannet til
allmennaksjeselskap (ASA).

Stiftelsen kan i tillegg til å være en aktiv eier
i banken, dele ut gaver til allmennyttige
formål og på denne måten videreføre
sparebanktradisjonene fra SpareBank 1 SRBank som i mange år har vært en
støttespiller for lag, foreninger og
organisasjoner i lokalmiljøet.

Stiftelsen ble etablert med en kapital på kr
2.757 millioner bestående av 72.176.308
aksjer i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Stiftelsens grunnkapital utgjorde på
opprettelsestidspunktet kr 1.247 millioner
bestående av 49.872.418 aksjer i SpareBank
1 SR-Bank ASA, hver pålydende kr 25,-.
Grunnkapitalen er uendret siden
etableringen av stiftelsen
”Stiftelsens formål er å forvalte aksjer den
ble tilført ved opprettelsen og å utøve og
opprettholde et betydelig, langsiktig og
stabilt eierskap i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Stiftelsen kan disponere av overskudd og
utdele gaver til allmennyttige formål.
Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver
fortrinnsvis ta hensyn til de distrikter som
har bygget opp grunnfondskapitalen til
tidligere SpareBank 1 SR-Bank.
Stiftelsen skal ved sin virksomhet
videreføre sparebanktradisjonene ved
deltakelse i kapitalutvidelser i SpareBank 1
SR-Bank ASA og på annen måte.”

Stiftelsen ønsker gjennom tildeling av
allmennyttige gaver å videreføre og
forsterke samfunnsengasjementet slik at
Stiftelsen bidrar til at regionen også i årene
framover blir en god plass å bo og arbeide.
Følgende gaveformål prioriteres:
Kultur
Idrett
Oppvekstmiljø
Friluftsliv
Samfunnssikkerhet
Prosjekter som kommer barn og unge til
gode innen disse formålene prioriteres.
I 2017 tildelte Stiftelsen 389 gaver på til
sammen 57,5 millioner kr i Rogaland,
Hordaland og Agderfylkene. Inkludert i
beløpet er 50 gaver totalt kr 1,25 millioner
til formålet «For Alle» som ble etablert
høsten 2017. «For Alle» er rettet mot
organisasjoner som har tilbud til barn og
unge. Støtten går til å hjelpe unge som faller
utenfor aktiviteter på grunn av økonomi.

Våre verdier

Sparebankstiftelsen SR-Bank tildeler hvert
år en pris til ildsjeler i Rogaland, Hordaland
og Agderfylkene. Ildsjelprisen tildeles
personer som over tid har gjort en
ekstraordinær innsats for lag og foreninger
i lokalmiljøet.

Sammen skal vi løfte, skape og utvikle gode
lokalsamfunn.

Stiftelsen tildelte i 2017 14 ildsjelpriser á
25.000 kr.

Vår visjon
Sammen skaper vi verdier.
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Eierskap
Sparebankstiftelsen eier 28,3 % av aksjene i
SpareBank 1 SR-Bank ASA. Eierskapet skal i
henhold til vedtektene minst utgjøre 25 %.
Eierandelen utgjør 72 419 305 aksjer.
Stiftelsen har hatt tre møter med ledelsen i
SpareBank 1 SR-Bank ASA i 2017.
Daglig leder er medlem av styret i
SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Stiftelsen er også representert i bankens
valgkomite ved styreleder.
Stiftelsens eierpolitikk utrykker
forventninger til banken på følgende
områder: Verdiskaping/Resultat
Markedsområde
Soliditet og risiko
Eierskap
Utbyttepolitikk
Representasjon i styrende organer
Kontakt mellom Stiftelsen og banken
Det kreves enstemmighet i styret og
vedtektsfestet flertallskrav i
generalforsamlingen for å selge aksjer i
banken. Styret har i dag fullmakt fra
generalforsamlingen til å selge seg ned til
25% i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Fullmakten gjelder fram til ordinær
generalforsamling i 2018.

Forvaltning
Forvaltningsstrategien beskriver
retningslinjene for hvordan kapitalen i
Stiftelsen forvaltes. Retningslinjene tar
utgangspunkt i Stiftelsens vedtekter.
Stiftelsen har per 31.12.2017 plassert 445,9
millioner i globale og nordiske aksjer.
Aksjene har en markedsverdi per
31.12.2017 på 507,5 millioner. Det er
plassert 250,9 millioner i rentepapirer i
løpet av 2017. Markedsverdien på disse

papirene er 251,4 millioner. Øvrige likvider
er plassert i bankinnskudd.

Styrende organer
Stiftelsens øverste organ er
generalforsamlingen som består av 23
medlemmer og 12 varamedlemmer.
Generalforsamlingen består av 8 kvinner og
15 menn.
Leder av generalforsamlingen er Svein
Kjetil Søyland.
Medlemmene velges ved elektronisk valg av
og blant kundene i SpareBank 1 SR-Bank
ASA i Rogaland, Hordaland og Agderfylkene.
Styret i Sparebankstiftelsen SR-Bank består
av 7 personer, 3 kvinner og 4 menn.
Styrets leder er Tom Tvedt. Nestleder Tore
Heggheim. Styremedlemmer: Mette Nora
Sætre, Unn Birkeland, Ansgar Gabrielsen,
Hege Skogland Mokleiv og Einar Risa.

Økonomiske resultater (1000kr)
2017 er Sparebankstiftelsen SR-Banks
sjette driftsår.
Årsresultatet utgjorde kr 110,2 millioner.
Stiftelsens inntekter består i hovedsak av
utbytte på aksjene i SpareBank 1 SR-Bank
ASA og renteinntekter.
Utbytte for 2016 fra SpareBank 1 SR-Bank
ASA utgjorde kr 2,25 per aksje totalt kr
162,9 millioner. Resultat av finansposter
utgjorde til sammen kr 4,9 millioner.
Stiftelsens samlede driftskostnader
utgjorde kr 62,3 millioner hvorav gaver
belastet gavefondet i 2017 utgjorde kr 55,9
millioner.
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Stiftelsen hadde 72 419 305 aksjer i
SpareBank 1 SR-Bank ASA per 31.12.2017.
Aksjene står bokført til snittkost kr 35,40.
Kursen på aksjene i SpareBank 1 SR-Bank
ASA har hatt en god utvikling i 2017. Per
31.12.2017 var kursen kr 87,- som
innebærer at det er en markedsmessig
merverdi på aksjene på til sammen kr 3.736
millioner, en økning på kr 1.901 millioner i
2017. Stiftelsens øvrige verdipapirer
vurderes også som langsiktige investeringer
og vurderes til kost. Det er en
markedsmessig merverdi på kr 62 millioner
på verdipapirer utover aksjene i SpareBank
1 SR-Bank ASA.
Kontantstrømanalysen viser en netto
endring i kontanter og kontantekvivalenter
på kr -378,9 millioner. Dette skyldes i
hovedsak at det er investert kr 524,4
millioner i lett omsettelige aksjer og
rentepapirer.
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning
om fortsatt drift, og styret bekrefter at
forutsetningen om fortsatt drift er til stede.
Det fremlagte regnskapet gir et rettvisende
bilde av Stiftelsens økonomiske stilling.

Disponering av overskudd
Sparebankstiftelsen SR-Bank fikk et
årsresultat for 2017 på kr 110,2 millioner.
Overskuddet foreslås disponert som følger:
Overføres til annen egenkapital
-Årets gaver fra gavefond
Avsatt til gavefond
Sum disponert:

kr 66.182.000
kr 55.950.000
kr 100.000.000
kr 110.231.000

Skatteforhold
SpareBank 1 SR-Bank ASA ble omdannet fra
egenkapitalbevisbank til aksjesparebank 1.
januar 2012. I konsesjonen for
omdanningen til allmennaksjeselskap,
fastsatte Finansdepartementet blant annet
vilkår om at latent skatteforpliktelse
påhvilende de aksjer Sparebankstiftelsen
SR-Bank mottok kommer til beskatning ved
senere realisasjon av de samme aksjer. Det
er ikke realisert noen aksjer i Sparebank 1
SR-Bank ASA i 2016 eller 2017. Den latente
skatteforpliktelsen på 29,4 millioner er ikke
regnskapsført som forpliktelse per
31.12.2017 med bakgrunn i at Stiftelsens
formål er å forvalte aksjer den ble tilført ved
opprettelsen og å utøve og opprettholde et
betydelig, langsiktig og stabilt eierskap i
Sparebank 1 SR-Bank ASA (med
vedtektsfestet krav om at Stiftelsen skal eie
minst 25 % av aksjene), og at ytterligere
aksjer ikke er besluttet solgt. Stiftelsen
betaler ikke inntekt eller formuesskatt.
Vi viser til note 8 i regnskapet.

Administrasjon og administrative
forhold
Sparebankstiftelsen SR-Bank har
kontoradresse på Domkirkeplassen 2 i
Stavanger. Administrasjonen består av tre
personer. Daglig leder er Tor Dahle.
Administrasjonen består av en mann og to
kvinner.
Stiftelsens virksomhet er av en slik karakter
at den i meget liten grad forurenser det ytre
miljøet.
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som
godt og har ikke iverksatt spesielle
arbeidsmiljøtiltak i 2017.
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Framtidsutsikter
Det forventes moderat til økende vekst i
verdensøkonomien i 2018 og 2019. Veksten
i norsk økonomi er god og aktiviteten i
oljerelatert virksomhet viser tegn til
bedring.
Det samlede aktivitetsnivået i Rogaland har
vært avdempet i 2017, men forventes å øke
i årene fremover. Både oljeselskap og
leverandørindustrien melder nå om bedre
utsikter med økt omsetning, nye
investeringer og flere ansettelser. Bygg- og
anleggsbransjen er positivt påvirket av et
lokalt boligmarked i bedring.
I Hordaland og Agder forventes det fortsatt
stabil og god aktivitet innen de fleste
sektorer.
I Rogaland ble ledigheten redusert fra 4,5
prosent for ett år siden til 3,2 prosent ved
utgangen av 2017. Ledigheten ble også
redusert i Hordaland og Agder.

Boligmeglerne i regionen melder om økt
aktivitet hvor markedet i Rogaland økte
med 7,7 prosent siste år.
Markedet var stabilt i Agder og svakt
fallende i Hordaland.
Stiftelsens inntekter består i hovedsak av
utbytte på aksjene Stiftelsen eier i
Sparebank 1 SR-Bank ASA samt øvrige
finansinntekter.
SpareBank 1 SR-Bank ASA har som andre
banker måttet øke egenkapitalen etter krav
fra myndighetene. Dette har redusert
bankens utbytteevne de siste årene. Ved
utgangen av 2017 er banken på plass i
henhold til kravene til ren kjernekapital fra
myndighetene. Dette sammen med gode
resultater i banken gjør at styret i
SpareBank 1 SR-Bank ASA foreslår et
utbytte på kr 4,25 per aksje for 2017 som
vil gi Sparebankstiftelsen SR-Bank et
utbytte på kr 307,8 millioner basert på
antall aksjer stiftelsen eier i dag.
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Styrende organer
Stiftelsens øverste organ er
generalforsamlingen. Medlemmene til
generalforsamlingen velges for 4 år blant og
av kundene i SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Valget foregår elektronisk via nettbanken i
SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Generalforsamlingen velger Stiftelsens styre
og valgkomité.
Den årlige generalforsamlingen godkjenner
Stiftelsens årsresultat og fastsetter
disponeringen av overskuddet.
Styret består av 7 medlemmer som velges
for 2 år av gangen. Styreleder Tom Tvedt.
Nestleder Tore Heggheim. Styremedlem:
Unn Birkeland, Mette Nora Sæthre, Ansgar
Gabrielsen, Hege Skogland Mokleiv og Einar
Risa. Varamedlem: Eirik Sønneland og
Solveig Ege Tengesdal.

Generalforsamling
Svein Kjetil Søyland – leder
Staale Grude Haaland
Gunnar Kolnes
Lene Ring
Tor Gismarvik
Siv Gausdal Eriksen
Lars Gøran Ulriksen
Svein Ove Alvestad
Svein Jacob Mathisen
Borgny Eik
Frank Hoff Nilsen
Leif Sigurd Fisketjøn
Seyfi Akinci
Arvid Langeland
Jan Gunnar Mattingsdal
Oddvar Skaiaa
Else Lill Horjen
Karl Endre Igland
Grethe Hindersland
Monica Hannestad
Anne-Line Innvær
Mona Røsvik Strømme
Jan Levin
Varamedlemmer
Brit Elisabet Bratland
Ingolf Steensnæs
Stein Aarsland
Jarle Braut
Einar Karsten Ask
Egil Mønnich
Odd Netteland
Annelin Tangen
Aril Hestås
Stein Egenes
Åge Eikeland
Lillian Bjelde
Valgkomité
Svein Kjetil Søyland – leder
Mona R. Strømme
Karl Endre Igland
Leif Sigurd Fisketjøn
Brit Elisabeth Bratland
Varamedlem
Borgny Eik
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Administrasjonen

Hjemmeside: https://srstiftelsen.no/

Foto: Rogaland Svømmekrets

Foto: Forskerfabrikken
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Gaver
I 2017 ble det gitt 57,5 millioner kroner til allmennyttige formål i Rogaland, Agder og Hordaland
samt 14 ildsjelpriser á 25.000 kr.
389 prosjekter fikk tildelt gavemidler av de 1100 søknadene Stiftelsen mottok. Felles for
prosjektene var at de har varig verdi, kommer mange til gode og utløser engasjement og frivillig
innsats. Prioriterte formål var kultur, idrett, oppvekstmiljø, samfunnssikkerhet og friluftsliv.
Stiftelsen har som mål å lyse ut gaver to ganger per år.
Nedenfor presenteres to nye prosjekter som ble lansert i 2017:
Klatreparker
I 2017 tildelte stiftelsen 7,5 millioner kroner til 15 klatreparker i kommuner i Rogaland,
Hordaland og Agder. Prosjektet er et samarbeid mellom stiftelsen og ulike kommuner i
stiftelsens nedslagsfelt. Stiftelsens støtte sammen med tippemidler dekker kostnader til selve
klatreparken/installasjonen mens den enkelte kommune bidrar med tomt, prosjekt og
vedlikehold.
Sammen skape vi flere gode møteplasser for barn og unge i lokalmiljøet.

FOR ALLE!
Målet med FOR ALLE! er å sikre at barn som ønsker det får mulighet til å delta i
fritidsaktiviteter uavhengig av foresattes økonomi.
Noen barn blir ekskludert fra kulturelle, sosiale og idrettslige arenaer pga. foresattes økonomi
noe som kan føre til en økt opplevelse av å ikke høre til. Dessverre er antall barn og unge som
vokser opp i lavinntektsfamilier økende. Stiftelsen ønsker å bidra til at flere barn får gode
oppvekstmiljø. Høsten 2017 tildelte Stiftelsen 50 organisasjoner med tilsammen 1.232.000 kr til
formålet.
FOR ALLE! er rettet mot lag, foreninger og organisasjoner som har aktivitetstilbud for barn og
unge. Støtten går til organisasjoner som har behov for midler for å kunne hjelpe unge som faller
utenfor pga. økonomi. Organisasjoner kan søke om støtte inntil kr 30.000 til utstyr,
medlemskontingent, busskort, utgifter i forbindelse med turer-turneringer (egenandel) til disse
barna. Neste søknadsmulighet er høsten 2018.
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Gaver våren 2017

19

20

21

22

23

24

Gaver høsten 2017
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Foto: Kurt Misje, Haugesund Triathlon Klubb
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Ildsjelpriser 2017
Torgny Solheim
Sissel Saue
Tor Evert Bentsen
Trond Helge Sinnes
Jan Rob
Karin Haugnes

Rosegården barne- og ungdomsteater
Fargespill
Mandal og Halse Idrettslag
Tonstad IL Skigruppe
Kvinesdal Idrettslag
Grimstad misjonskirke

Oddny Anette Våga
Torfinn Edland
Sally Agathe Karlsen Vestergren
Kai Kvilstad
Arne Maudal
Torhild Lura
Tor Kåre Jordbrekk
Monica Grindheim

Bokn Idrettslag
Rosseland Ballklubb
Røde Kors
Kvitsøy IL
Forsand Idrettslag
Universitetssykehuset i Stavanger
Havdur I.L
Etne IL

Her er gavemottakerne i Bergen området samlet til overrekkelse av tildelingen høsten 2017:

Foto: Inger Elise J Økland
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