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Vår historia

Sparbanksstiftelsen Varberg

Den 2 april 1836 startade Varbergs Sparbank sin verksamhet i en
lokal som erhölls i rådhuset vid torget i Varberg. Idén var då att
driva banken ideellt med ett starkt socialt ansvar och med omtanke
om bygden och de svaga i samhället.

Sedan år 2000 har vi genom utdelning främjat näringsliv, forskning,
utbildning, idrott och kultur inom Varbergs Sparbank verksamhetsområde, det vill säga Horredsbygden och Varbergs Kommun.

Sparbanksidén är både gammal och unik. Idén föddes i Skottland
1810 och kom till Sverige 1820 då Göteborgs Sparbank bildades.
Idag finns det drygt 60 sparbanker i Sverige, alla med en gemensam värdegrund - att hjälpa de svaga i samhället samt stimulera till
sparande samtidigt som pengarna ska komma till nytta för orten
och utveckla bygden.

Stiftelsen förvaltas av en styrelse (medlemmar i styrelsen, se sidan
11) som utses av stiftelsens 48 huvudmän. Namnen på samtliga
hvudmän finns på sid 12.
Samtliga mottagare av bidrag som beviljades under 2017 finns att
läsa på sidan 4. Här finns även fördjupade artiklar om bidrag från
Sparbanksstiftelsen Varberg som har gjort skillnad.

År 2000 ombildades Varberg Sparbank till bankaktiebolaget
Varbergs Sparbank AB och i samband med det bildades Sparbanksstiftelsen Varberg.
Många banker delar ut stora delar av sin vinst till anonyma aktieägare.
Varbergs Sparbank skiljer sig från andra banker då överskottet från
deras vinst går till oss, Sparbanksstiftelsen Varberg, eftersom vi
äger samtliga aktier i banken.

Tillsammans skapar vi möjligheter

Vi ser det som ett kretslopp. Tillsammans skapar vi - stiftelsen, banken och kunder - möjligheter.
Möjligheter för allt från den stora idrottsföreningen till den lilla fibernätsföreningen och ett bättre Varberg och Horred.
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2017 - Idrottens år
2017 har varit ytterligare ett aktivt år för Sparbanksstiftelsen. Under året har vi behandlat totalt 163 ansökningar. 121 ansökningar har beviljats helt eller delvis och årets beviljade bidrag uppgår till 34 miljoner
kronor. Sparbanksstiftelsen har därmed sedan starten 2000 investerat 312 miljoner kronor i 995 projekt
i Varbergs kommun och i Horredsbygden.
Av årets beviljade bidrag har drygt hälften
eller 18,1 mkr gått till olika projekt med
idrottslig anknytning, Varbergs kommun
har beviljats 7 mkr för att anlägga en konstgräsplan på Håsten. Trycket på träningstider i Varberg är stort och planen beräknas
stå klar under hösten 2018. Vi har beviljat
Marks kommun 5 mkr för att bygga till och
förbättra idrottshallen i Horred till glädje för
ortens idrottsföreningar.
I augusti invigde Varbergs kommun Idrottscentrum Tresteget i Trönninge. Stiftelsen
har genom tidigare beslut där bidragit till
utrustning i friidrottshallen med 10 mkr.
Hallen rankas nu som den bästa i Halland.
I december invigde Varbergs Skateboardklubb en inomhushall för skateboard. Genom stiftelsens bidrag har våra ungdomar
getts en ny möjlighet att utöva denna sport.
Vi har under året också fortsatt att dela ut
200 tkr i ungdomsledarstipendier som en
uppmuntran till 10 engagerade ungdomsledare. 10 tkr går till ledaren och 10 tkr går till
ledarens förening.
Skolprojektet KOLL som startades upp
av Varbergs Sparbank 2016 och som fi-

nansieras tillsammans med stiftelsen har
fortsatt framgångsrikt under året. Projektet
har nu haft kontakt med drygt 3900 elever i
årskurs 3, 6 och 9 samt årskurs 2 på gymnasiet. Syftet är att stärka elevernas förmåga och kunskap då det gäller att trygga
och ta ansvar för sin privatekonomi nu och
i framtiden. Projektet har rönt nationell
uppmärksamhet och det ligger väl i linje
med Sparbankens grundideal att befrämja
sparsamhet och flit.
Även projektet Levande läsning som drivs
av Varbergs kommun har fortsatt utvecklats positivt. Projektet syftar till att främja
läsning och samtal kring läsning med våra
förskolebarn. På förskoleavdelningar i
kommunen finns nu drygt 80 kapprumsbibliotek med barnböcker som stiftelsen
finansierat.
Vi har bidragit till att Teater Halland i
samarbete med gymnasiesärskolan på
Peder Skrivares skola kunnat bedriva ett
projekt där särskoleelever arbetar med
teaterverksamhet tillsammans med professionella kulturarbetare. Arbetet mynnar ut i
en teaterföreställning som visas för grund-

skoleelever. I grundskolan arbetar man
sedan vidare med värdringar och attityder
gentemot personer med olika funktionsnedsättningar. Ett lokalt ”Glada Hudik”.
Vi har fortsatt att lämna bidrag till stipendieverksamhet på Campus Varberg och
Kulturskolan i Varberg.
Under 2017 har vi utökat vårt stöd till medicinsk forskning inom FoU Region Halland
till 2 mkr. Hälften av dessa medel skall användas till patientnära forskning i Varbergs
kommun.
Bidraget har fördelats på 24 olika forskningsprojekt.
Till medlemmar i fiberföreningar har under
året utgått ytterligare 2,2 mkr i bidrag. Under de senaste tre åren har bidrag beviljats
med 25 mkr vilka utgått med 7 000 kr till ca
3 600 hushåll som installerat fiber.
Jan-Inge Lyckberg
Verkställande Tjänsteman,
Sparbanksstiftelsen Varberg

Kontaktuppgifter

Jan-Inge Lyckberg
Verkställande tjänsteman
Box 74, 432 22 VARBERG
E-post: kontakt@sparbanksstiftelsen.se
Telefonnr: 0703-990850

Tips!

Du kan skicka in din ansökan via vår hemsida,
www.sparbanksstiftelsenvarberg.se
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Bidrag som gör skillnad
Bidragen från Sparbanksstiftelsen Varberg ska göra skillnad. Nedan ser du årets samtliga bidragsmottagare.
Kommande sidor beskriver exempel från 2017 där stiftelsens bidrag gjort stor skillnad.

Mottagare av bidrag under 2017
Samhälle

Bua Båtsällskap
Byggn för Folkets Hus i Rolfstorp upa
Byggn för Folkets Hus upa Tvååker
Cafe Mötesplatsen Kungsängen
Campus Varberg
Fjordnet fiberförening
FUB Klippan
Föreningen Alexander GVV
Föreningen Aranäsgården
Föreningen Buas Framtid
Föreningen Marknad Varberg
Föreningen Sibbarpsgården
Föreningen Sällstorpsgården
Galtabäcks Bygdegårdsförening
Grimetons Hembygdsförening
Grimmareds Bredband ek för
Gullbergs Fiberförening
Himle Bygdegårdsförening u p a
Horred, Istorp o Öxnevalla hemb för
Hushållningssällskapet Halland
IOGT-NTO Leon Gambetta
Jimmy Stigh o Gunnar Pettersson
Jytte Fondin, pensionärer i Bua
Karl Gustavs Fiber ek för
Klubb Läxläsning, Gunhild Ringberg
Kråkeberg Fiber ek för
Kungsjö Nät ek för
Kvarnkullens samfällighetsförening
Mötesplats för seniorer i Bua
Navet ideell förening
Positiva Tvååker
Projekt Hofgårdsleden
Rolfstorps PRO
Samlyckans stugägare ek för
SibbarpDagsås Hembygdsförening
Sidnet ek för
Spannarps Hembygdsförening
SPF Kungsäterbygden
SPF Seniorerna Kungsäterbygden
SPF Seniorerna Kungsäterbygden
SPF Seniorerna Skällinge Nösslinge
SPF Tvååker-Spannarp, PRO Tvååker
Stamnareds Bygdegårdsförening
Stråvalla Havssida Fiber ek för
Studiefrämjandet mfl
Sv Västkustfiskarnas Centralförbund
Tomthagevägens Samfällighetsför
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Träslövsläges Båtsällskap o båtklubb
Tvååkers Samarbetsorganisation
Varbergs Hemslöjdsförening
Varbergs kommun
Varbergs Ornitologiska förening
Varbergs Parasport
Veddige SPF Seniorerna
Veddigevisionens evenemangsgrupp
Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsför
Vännerna i Viken
Åkulla Bokskogars Intresseförening
Åkulla Skidallians
Änkestigens ek för

Utbildning

Campus Varberg
Kulturskolan i Varberg
Peder Skrivares Skola
Teater Halland/Särskolan PS
Varbergs Sparbank - skolprojekt

Idrott

Bridgeklubben BK Alberkts
Grimeton IK
Horreds IF
Horreds Sportklubb
IF Norvalla, Derome BK m fl
IK Dran
Kungsäters IF
Marks kommun
Rolfstorps GIF
Skultagårdens Ryttarförening
Sportfiskeklubben Malen
Sunvära Sportklubb
Ungdomsledarstipendier
Valinge IF
Varbergs BoIS FC
Varbergs BoIS Idrottsallians
Varbergs Boxningsklubb
Varbergs Dykarklubb
Varbergs GIF Gymnastikförening
Varbergs GIF Idrottsallians
Varbergs Golfklubb
Varbergs Kommun
Varbergs Motorklubb
Varbergs Ridklubb
Varbergs Skateboardklubb
Varbergs Skytteråd

Varbergs Tennisklubb
Varbergs Thaiboxningsklubb
Varbergs Vattenskidklubb
Värö Skytteförening

Kultur

Folkrörelsernas arkiv i norra Halland
Föreningen Opera Varberg
Hallands Kulturhistoriska museum
Hembygdsför Gamla Varberg
PRO Varberg
Projekt Lilla Tvååkersrevyn
Roland Nilsson
Varberg-Bocksten Rotaryklubb
Varbergs Församling mfl
Varbergs Idrottshistoriska förening
Viske Kulturförening
Värö Stråvalla Hembygdsförening

Näringsliv

Nyföretagarcentrum Halland
Ung Företagsamhet i Halland

Forskning

FoU Region Halland / Sjukhuset i Varberg
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Tresteget sätter Varberg i rörelse
Friidrottarna i Varberg har länge skissat på olika möjligheter att få till en egen inomhushall. För tio år sedan
gavs ett löfte om ett stöd på 10 miljoner kronor från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen. Det
blev fröet som växt till Tresteget, som nyligen slog upp portarna vid Trönningeskolan i Varberg.

I Trestegets friidrottshall kan flera grupper i olika åldrar träna samtidigt utan att störa varandra, och det finns dessutom plats för gäster. Tilde Johansson,
16 år, är mångkampare från Falkenberg. I vanliga fall åker hon och systern Molly till Göteborg för att träna, men just den här dagen fick de chans att besöka
Tresteget. ”Hallen är verkligen jättefin. Det är perfekt att vi kommer att kunna ha DM här framöver”, säger tjejerna.

Det finurliga namnet Tresteget syftar på anläggningens tre delar: en fullstor idrottshall,
där eleverna på Trönningeskolan har sina
idrottslektioner, en inomhushall för friidrott
med 200 meters rundbana och möjlighet att
träna alla olika grenar inomhus – inklusive
spjut, stavhopp och annat som kräver utrymme – samt en fullt utrustad gymnastikhall.
Som bonus finns dessutom en fjärde del – ett
luftigt och ljust gym.
– Detta är verkligen en efterlängtad anläggning, för såväl friidrotten som gymnastiken.
Framför allt friidrotten har legat efter andra
idrotter, eftersom det har varit svårt att träna
med kvalitet under vinterhalvåret, säger
Håkan Gustafsson, kommunens enhetschef för samtliga idrottsanläggningar utom
simhallarna.
Det är inte utan stolthet som Håkan
Gustafsson visar runt i den imponerande
anläggningen. Trots att flera grupper av
friidrottare och gymnaster tränar samtidigt
är det gott om utrymme i de olika hallarna.
Ungdomarnas djupa koncentration varvas
med bus och glada skratt, men tack vare
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takhöjden och den genomtänkta utformningen är ljudet behagligt dämpat.

Bidrag som gör samhällsnytta

Jan Inge Lyckberg, som är verkställande
tjänsteman på Sparbanksstiftelsen, är mycket
nöjd och glad över att de 10 miljonerna har
gjort så stor nytta.
– Målet är alltid att våra investeringar ska vara
av värde för lokalsamhället, och det är det
verkligen här. Bidraget till Tresteget är en av
våra största satsningar någonsin, säger han.
Ramon Bengtsson, som är ordförande i
Varbergs GIF Friidrott, är en av dem som
arbetat hårt för att friidrottshallen skulle bli
verklighet. När klubben nu äntligen har en
av regionens modernaste och bäst utrustade
inomhushallar räcker nästan inte orden.
– Tresteget betyder allt för oss och det har
blivit oerhört bra. Nu kan alla tävlingsgrenar
tränas samtidigt och tillsammans under
vintermånaderna, vilket kommer att göra
oss tajtare som klubb.

Ramon radar upp fördelarna med att kunna
träna längdhopp och tresteg i hoppgrop,
stavhopp i stavhoppsbädd, kulstötning från
en kulring, diskus-, spjut- och släggkastning
i kastburar, och sprint- och häcklöpning
inomhus i en ändamålsenlig hall, jämfört
med vinterträning i en traditionell idrottshall.

Hallen godkänd för senior-SM

En annan fördel är att Varbergs GIF Friidrott
nu kommer att ha möjlighet att arrangera
mästerskap inomhus. Friidrottshallen är
godkänd för senior-SM och har plats för 1 000
åskådare på läktarna. De tekniska detaljerna
är redan på plats: resultattavla, sekretariat
med utsikt över arenan, uppställningsplats för
tv-kanalernas sändningsbussar, med mera.
– Tidigare har vi behövt åka utanför länet
för att ha distriktsmästerskap. Nu ser alla
friidrottsföreningar i länet fram emot att få
komma hit på DM i stället. Vi har också
blivit mer attraktiva som samarbetspartner
i andra sammanhang, till exempel klubbar
som vill ha träningsutbyte och utbildningar
för bland annat UC Väst och SISU, säger
Ramon Bengtsson.

Gymnasterna får nytändning

Elisabeth är väldigt positiv till gymnastikhallen
i Tresteget. Hon berättar att föreningen var
nära att mista några av sina mest talangfulla
gymnaster, som tröttnade eftersom de inte
kunde fortsätta utvecklas på grund av de
tidigare begränsade träningsmöjligheterna.
– Nu har de fått en nytändning i stället, det
är fantastiskt roligt. Alla vågar göra svårare
övningar när underlaget är bättre och mjukare. Dessutom är det skonsammare för knän
och fötter. En annan fördel är att ledarna
sparar mycket tid tack vare att de slipper
plocka fram och plocka bort all utrustning
varje dag, säger hon.
Bella Glendell och Elin Envall har tränat gymnastik i flera år och de är jätteglada över den nya hallen i Tresteget. Med mjukare mattor och bättre
trampoliner vågar de prova svårare övningar.
”Jag kan inte välja vad om är roligast. All gymnastik är rolig”, säger Bella, och berättar att det är
skönt att slippa plocka fram och bort alla redskap
vid varje träning.

Gymnastiken och friidrotten ser också stora
möjligheter att dra nytta av varandra, både
vad gäller kunskap och utrymmen. Inte minst
kan Varbergs GIF Gymnastik hyra hela friidrottshallen för tävlingar och mästerskap – i
gymnastikhallen finns ingen läktare.

Tillströmningen av unga friidrottare märktes
direkt efter invigningen av Tresteget och under
hösten rullar flera nya grupper igång. Samma
effekt har Varbergs GIF Gymnastik märkt av.

– Det är jättesmidigt att bara rulla in grejerna
genom en öppning i väggen, en stor skillnad
mot innan när vi har fått transportera utrustningen på lastbil. Vi har redan haft ett helt
nytt mästerskap, Varbergscupen, som ska
bli årligen återkommande. De besökande
klubbarna tappade hakan när de kom in
här: Vilket fantastiskt ställe, sa de, berättar
Elisabeth Thelne.

– Vi har 200 ungdomar i kö. Den nya hallen
är redan i stort sett utnyttjad till max, av oss
och även Toftas och Rolfstorps gymnastik,
säger Elisabeth Thelne, som är föreningens
ordförande och dessutom tränare åtta timmar varje vecka.

Ytterligare bidrag till utrustning

I gymnastikhallen samsas Varbergs GIF Gymnastik med Rolfstorp och Toftas gymnastik. Tillströmningen av unga gymnaster märktes genast
i samband med invigningen. Hallen är redan maximalt utnyttjad och bara till GIF står 200 barn och
ungdomar i kö att få börja träna. På bilden syns
Alice Björkqvist.

Utöver de 10 miljonerna, som använts till
utrustning och inredning i Tresteget, har
gymnastiken sökt och fått ytterligare ekonomiskt stöd för att främst komplettera och
uppdatera utrustningen i PS och Hagaskolans
gymnastiksalar, där flera yngre barngrupper
fortfarande tränar.
– Det är alltid extra roligt att bidra till satsningar som riktar sig till barn och ungdomar,
säger Jan Inge Lyckberg.

Varbergs GIF Friidrott har länge legat efter andra idrotter på grund av begränsade träningsmöjligheter vintertid, men bland annat tack vare ett bidrag på 10
miljoner kronor från Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen har de från och med i år i stället en av regionens modernaste och bäst utrustade inomhushallar.
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Lokal forskning ger effektivare vård
Sedan några år stöttar Varbergs Sparbank, genom Sparbanksstiftelsen, forskningen inom Region Halland
med en miljon kronor per år. Från och med 2017 skjuter stiftelsen till ytterligare en miljon, som öronmärks
för forskning med anknytning till närsjukvården i Varbergs kommun.
Det finns ett utbrett behov av mer forskning
inom närsjukvården, både i Halland och i
resten av Sverige. Ett vanligt problem är
att det saknas forskarkompetens. För att
komma igång och bygga upp kunskapen är
det bra att börja med mindre, lokala projekt, berättar Stefan Lönn, som är avdelningschef för forskning och utveckling på
Region Halland.
– Erfarenheten ökar efter hand och så
småningom kan personalen hantera större
och mer avancerade projekt.

Många fördelar

Utveckling av närsjukvården ingår i region
Hallands uppdrag och det finns många fördelar med praktisk forskning ute i den verkliga vården.
– Vi konkurrerar inte med universitetens
grundforskning, vi kompletterar den. Sparbanksstiftelsens bidrag är mycket välkommet, säger Stefan Lönn.
Den extra miljonen ingår i en större pott
som fördelas till lokala forskningsprojekt.
Under 2017 kom 49 ansökningar in, varav
24 beviljades anslag. De mesta pengarna
används till att bekosta forskningstid, så att
ordinarie personal kan ersättas när de arbetar med sitt projekt.

Stefan Lönn, avdelningschef för forskning och
utveckling på Region Halland
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– Sjukvård är dyrt och vi ska använda resurserna på bästa sätt. Forskning i närsjukvård ger förbättringar och effektiviseringar som snabbt kan komma patienterna
till godo, säger Stefan Lönn.

Gynnar Varberg

Jan Inge Lyckberg på Sparbanksstiftelsen
håller med.
– Forskningen är ett av de områden som
Varbergs Sparbank ska stötta, enligt stiftelsens stadgar. Den här typen av lokal,
medicinsk forskning gynnar verkligen
kommuninvånarna i Varberg, säger han.

Självkännedom kan hjälpa drabbade från paniksyndrom

Panikattacker är oerhört skrämmande
upplevelser av så kraftig ångest, att de
drabbade ofta tror att de ska dö. Nu pågår
ett lokalt forskningsprojekt för att förbättra
vården för de utsatta.
Paniksyndrom är en psykiatrisk folksjukdom som drabbar 2–3 procent av befolkningen. Som en följd av panikattackerna är
det vanligt att de drabbade blir deprimerade och begränsade i sin vardag, på grund
av oro för nya attacker.
– Det kan få stora konsekvenser, man kanske inte längre vågar handla mjölk, åka
på semester, gå till jobbet eller andra saker som förknippas med panikattackerna.
Fler än hälften blir aldrig helt återställda,
berättar Martin Svensson, psykolog och
ansvarig för det aktuella forskningsprojektet, som delvis finansieras med bidrag från
Varbergs Sparbank genom Sparbanksstiftelsen.
I projektet utbildas personal på ett antal
mottagningar i två olika psykoterapimetoder. De båda behandlingarna är helt olika,
men jämförbara vad gäller omfattning.
Studien är jämförande – både avseende
de två metoderna sinsemellan, men också
genom att hälften av patienterna själva får
välja den behandling de tror passar dem
bäst, medan den andra hälften slumpas till
en av metoderna.

Martin Svensson, psykolog och ansvarig för det
aktuella forskningsprojektet som handlar om att
hjälpa patienter med paniksyndrom.

– Förhoppningen är att vi ska kunna visa
om den enskilda personens självkännedom kan förbättra psykoterapins effekter,
säger Martin Svensson.
Behandlingarna i projektet är avslutade. Nu
återstår två år av uppföljning och analys.
– Vi har haft ett gott samarbete med mottagningarna. Resultaten kommer att säga
mycket om hur behandlingarna verkligen
fungerar, så det är väldigt spännande, säger Martin Svensson.

Räck ut tungan för ett friskare liv

Åderbråck under tungan kan vara en varningssignal hos personer som löper en förhöjd risk för stroke och hjärtinfarkt. Nu ska
cirka 1000 Varbergsbor undersökas hos
tandläkaren, för att hitta samband med olika riskfaktorer. Att åderbråck under tungan
har ett samband med högt blodtryck fastslogs i ett forskningsprojekt för några år
sedan. Resultatet i det förra forskningsprojektet tydde på att fler riskfaktorer för stroke och hjärtinfarkt, utöver högt blodtryck,
kunde kopplas samman med åderbråck
under tungan, men den gången var materialet inte tillräckligt stort för att dra några
slutsatser.
– Nu tittar vi närmre på ytterligare tre riskfaktorer, bukfetma, diabetes och blodfetter,
berättar tandläkaren Lennart Hedström,

som är ansvarig för både den förra och den
aktuella studien.
Totalt ska cirka 1000 patienter i åldrarna
55 till 84 år erbjudas att få sina tungor fotograferade när de går till tandläkaren på
folktandvården Västra Vall och på den
privata kliniken Tre tandläkare i Varberg. I
samband med besöket tas även blodtryck
och patienterna vägs och mäts. Blodprov
tas senare på vårdcentralen. Studien finansieras med bidrag från Varbergs Sparbank
genom Sparbanksstiftelsen, via FoU, region Halland.
– Vi hoppas kunna hitta fler personer i
riskzonen och hjälpa dem till ett friskare
liv, med minskad risk att drabbas av stroke
eller hjärtinfarkt. De får en bibehållen livskvalitet samtidigt som vi kan spara samhället stora pengar, säger Lennart Hedström,
som hälsar att det inte är lönt att själv försöka analysera tungan hemma i badrumsspegeln.

Motiverande samtal kan hjälpa
fler att gå ned i vikt

I dag är ungefär varannan svensk överviktig eller fet. Marie Ewe är sjuksköterska och
forskar sedan 2011 i hur de drabbade ska
kunna få bättre hjälp att ändra sin livsstil.

Marie Ewe har arbetat med hälsokontroller
sedan år 2000 men säger att hon ändå inte
hade insett hur komplext problemet med
övervikt kan vara.
– De flesta jag kommit i kontakt med genom min studie har testat allt, men maten
är ofta som ett missbruk för dem och det
finns många bakomliggande faktorer till
överkonsumtionen.
Forskningsprojektet, som delvis bekostas med bidrag från Varbergs Sparbank
genom Sparbanksstiftelsen, bedrivs på
vårdcentralen på Håsten i Varberg, samt
i Kungsbacka och Halmstad. Samtliga
deltagare har vägts och mätts, svarat på
enkäter, träffat en sjuksköterska, erbjudits
en kostföreläsning av en dietist och fått en
kokbok med nordisk medelhavskost.
Hälften av deltagarna i studien har dessutom erbjudits motiverande samtal, peppning via en webb-sida, en lektion i hur man
läser innehållsförteckningar, med mera.
Efter två år har deltagarna följts upp.
– Resultaten är inte färdiganalyserade
än, men vi kan redan se en skillnad mellan grupperna. Motiverande samtal verkar
vara en bra metod att använda vid samtal
om levnadsvanor. Många känner sig kränkta och stigmatiserande i vardagen på grund

Marie Ewe vill hjälpa fler att gå ner i vikt.

av sin övervikt och har ett stort behov av
stöttning.
Marie Ewe understryker att alla är olika och
det bästa vore om man kunde erbjuda flera
olika program, där vissa är individuella och
andra är i grupper. Samtidigt kan sjukvården bara ta en del av ansvaret för fetmaepidemin, säger hon.
– Det är ett folkhälsoproblem som bör lyftas som politisk fråga.

Lokal forskning

Sedan några år stöttar Varbergs Sparbank,
genom Sparbanksstiftelsen, forskningen
inom Region Halland med en miljon kronor
per år. Från och med 2017 skjuter stiftelsen
till ytterligare en miljon, som öronmärks för
forskning med anknytning till närsjukvården i Varbergs kommun.

Läs mer om våra lokala samhällsnyttiga projekt:
varbergssparbank.se/samhallsnytta
Tandläkare Lennart Hedström ansvarar för studien som kan hjälpa personer till ett friskare liv.
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Vår organisation
Huvudmän

22 st

2 st
utses av Marks Kommun

Valberedning
- för huvudmän och
Stiftelsens styrelse
Ordf. Henrik Svahn

24 st

utses av Varbergs Kommun

utses av Huvudmännen

Stiftelsens styrelse

Revision

Ordf. Erling Andersson.
7 ledamöter

PwC

Verkställande
tjänsteman
Jan Inge Lyckberg

Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse

Erling Andersson
Styrelseordföreande

Agneta Svenberg

Per-Olof Andersson

Bertil Erlandsson

Monica Hansson

Bertil Arvidsson

Catarina Berglund

Lars Bjering
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Huvudmän 2017
Thomas Alveflo, Veddige
Anna Andersson, Varberg
Anders Andersson, Horred
Michael Andersson, Horred
Morgan Andersson, Veddige
Per-Olof Andersson, Varberg
Sven Andersson, Varberg
Bertil Arvidsson, Varberg
Andreas Björklund, Varberg
Jesper Bundgaard, Varberg
Ingrid Dahl, Varberg
Jan Eldelind, Tvååker
Göran Gunnarsson, Varberg
Gösta Gustafsson, Varberg
Monica Hansson, Varberg
Per-Olof Hermansson, Horred
Kerstin Hurtig, Varberg
Ann-Britt Jansson Bensköld, Tvååker
Tore Johansson, Bua
Sven-Ivar Jögård, Varberg
Marianne Karlsson, Horred
Göran Karlsson, Tvååker
Sten Kristoferson, Träslövsläge
Lars Larsson, Varberg
Hans Lillhage, Varberg
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Björn Lindström, Väröbacka
Charlotte Lyngfelt, Skällinge
Karolina Mourou, Varberg
Ulf Nilsson, Varberg
Kent Norberg, Grimeton
Julia Nord Axelsson, Varberg
Hans-Erik Qvarnström, Väröbacka
Johanna Reinholdsson, Träslövsläge
Turid Ravlo-Svensson, Träslövsläge
Gith Rydell, Tvååker
Carl-Anders Samuelsson, Varberg
Linnéa Sandahl, Veddige
Göran Sandberg, Varberg
Martin Serholt, Horred
Anne Sjölund, Väröbacka
Mattias Steffensen, Varberg
Nevrie B Suleyman, Varberg
Magnus Sundin, Varberg
Henrik Svahn, Bua
Lisbeth Svensson, Horred
Martin Svensson, Träslövsläge
Gustav Weichselberger, Varberg
Karl-Johan Wiktorp, Tvååker
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Sparbanksstiftelsen Varberg (849600-8015)
Årsredovisning 2017

Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Varberg
Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Varberg, org.nr. 849600-8015, med säte i Varberg, får härmed lämna följande
redovisning för verksamheten år 2017.

Förvaltningsberättelse
Sparbanksstiftelsens bakgrund

Varbergs Sparbank AB bildades per den 1 januari 2000 genom
att den rörelse Varbergs Sparbank bedrivit sedan 1836 överfördes till det nybildade bankaktiebolaget. Ägare till Varbergs
Sparbank AB blev den för ändamålet bildade stiftelsen Sparbanksstiftelsen Varberg.
Sparbanksstiftelsen Varberg står under tillsyn av Länsstyrelsen
i Västra Götaland.

Stiftelsens ändamål

Sparbanksstiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja
sparsamhet inom verksamhetsområdet genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten blir en effektiv konkurrensfaktor
på marknaden.
Vid sidan om syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även
främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott och kultur, företrädesvis inom verksamhetsområdet. Detta syfte skall tillgodoses
genom utdelning av bidrag eller annat stöd till fysiska och juridiska personer ur avkastningen på stiftelsens förmögenhet.
Grundidén med Sparbanksstiftelsen Varberg är såväl att bidra till
en god samhällsutveckling som att förstärka sparbanksprofilen
hos allmänheten och hos bankens kunder.

Stiftelsens verksamhet

Sparbanksstiftelsen har under 2017 haft en fortsatt hög aktivitet.
Under året har det behandlas totalt 163 ansökningar för olika
projekt och ändamål. Av dessa har 121 ansökningar beviljats helt
eller delvis. Det sammanlagda beloppet av beviljade bidrag under
2017 uppgår till 33 952 Tkr.
Större bidrag som beviljats under året har bl a gått till anläggande
av en konstgräsplan på Håsten och till en tillbyggnad av idrottshallen i Horred. Bidrag till medicinsk forskning genom FoU Region
Halland har under 2017 utökats till 2 Mkr.

Aktier i Swedbank AB

Stiftelsen hade vid 2017 års utgång 398 000 aktier i Swedbank
AB. Aktiernas marknadsvärde vid bokslutstillfället uppgår till 78
764 Tkr. Under 2017 har erhållits aktieutdelning från Swedbank
AB med 5 148 Tkr.

Koncernen

Sparbanksstiftelsen Varberg äger samtliga aktier i Varbergs
Sparbank AB, vilka tillsammans bildar en koncern. Varbergs
Sparbank AB upprättar årsredovisning enligt lag om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL), samt Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om Årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2008:25) och Rådet
för finansiell rapporterings rekommendation RFR 2 Redovisning
för juridiska personer. Banken tillämpar s.k. lagbegränsad IFRS
och med detta avses standarder som har antagits för tillämpning
med de begränsningar som följer av RFR 2 och FFFS.
Stiftelsen har under år 2017 erhållit utdelning från Varbergs Sparbank
AB med 34 mkr. För verksamhetsåret 2018 föreslår Sparbankens
styrelse en utdelning med 30 mkr.

Stiftelsens organisation

Stiftelsens styrelse består av Erling Andersson, Tvååker, ordförande,
Per-Olof Andersson, Tofta, Agneta Svenberg, Varberg och Lars
Bjering, Varberg (Valda t o m ordinarie årsstämma 2018) samt
Bertil Erlandsson, Derome, Catarina Berglund, Varberg, Bertil
Arvidsson, Varberg och Monica Hansson, Varberg (Valda t o m
årsstämma 2019.
Styrelsen har hållit 12 protokollförda sammanträden under året.
Årsstämman med huvudmännen hölls den 27 april.
Revisor i stiftelsen är PwC, Marcus Robertsson, Stockholm.

Stämma med huvudmännen

Ordinarie årsstämma med stiftelsens huvudmän äger rum den
19 april 2018, kl 18.00 på Varbergs Sparbank.

Skolprojektet Koll som genomförs av baken har fortsatt att utvecklas väl.
Under året har även Idrottscentrat Tresteget Trönninge invigts.
Där har Sparbanksstiftelsen genom tidigare beslut bidragit med
10 Mkr till utrustning.
Stiftelsen har fortsatt att bekosta öppna föreläsningar och stipendier
vid Campus Varberg och även stipendier vid Kulturskolan i Varberg.
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Resultaträkning, moderbolaget
tkr

Rörelsens kostnader

Not

2017

2016

Förändring i tkr

%

Övriga externa kostnader

2

-485

-759

274

-36%

Personalkostnader

3

-1 594

-1 944

350

-18%

-2 079

-2703

624

-23%

34 000

31 000

3 000

10%

5 148

4 173

975

23%

10

0

10

100%

37 079

32 470

4 609

14%

537

-633

1 170

-185%

37 616

31 837

5 779

18%

Not

2017-12-31

2016-12-31

Förändring i tkr

%

Andelar i koncernföretag

4

666 467

666 467

0

0%

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

40 366

38 682

1 684

4%

6

95

20

75

0%

Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Intäkter från andelar i koncernföretag, utdelning
Intäkter från övriga värdepapper, utdelning
Övriga ränteintäkter
Resultat efter finansiella poster
Skatt på årets resultat
Årets resultat

Balansräkning, moderbolaget
tkr

Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa tillgångar

Eget kapital

61 620

55 042

6 578

12%

768 548

760 211

8 337

1%

666 467

666 467

0

0%

7

Bundet eget kapital
Donationskapital
Fritt eget kapital
Disponibla medel vid årets ingång
Beslutade bidrag
Årets resultat
Summa eget kapital

52 327

44 374

7 953

18%

-33 952

-23 884

-10 068

42%

37 616

31 837

5 779

18%

722 458

718 794

3 664

1%

-

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

33

18

15

164

328

-164

-

Beviljade ej utbetalda bidrag

45 893

41 071

4 822

12%

Summa kortfristiga skulder

46 090

41 417

4 673

11%

768 548

760 211

8 337

1%

Ansvarsförbindelser

inga

inga

Åttaganden

inga

inga

Ställda panter

inga

inga

Upplupna kostnader

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys,
moderbolaget
tkr

Den löpande verksamheten

2017

Erhållen ränta

2016

10

0

Erhållen utdelning

39 148

35 173

Övriga förändringar i den löpande verksamheten

-2 079

-2 357

Betalt inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

313

-629

37 392

32 187

Investeringsverksamheten
Förändring av aktier och andelar

-1 684

0

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-1 684

0

-33 952

-23 884

4 822

-22 003

-29 130

-45 887

6 578

-13 700

Finansieringsverksamheten
Beslutade bidrag
Beviljade ej utbetalda bidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
Årets kassaflöde
Likvida medel vid periodens början*

55 042

68 742

Likvida medel vid periodens slut*

61 620

55 042

Resultaträkning, koncern
tkr

Intäkter

Not

Provisionsnetto
Övriga

2017-12-31

2016-12-31

Förändring i tkr

%

143 322

124 557

18 765

15%

6 435

845

5 590

662%

-3%

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2

-84 568

-87 242

2 674

Personalkostnader

3

-96 957

-98 116

1 159

-1%

-5 354

-5 809

455

-8%

-37 122

-65 765

28 643

-44%

Avskrivningar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Intäkter från övriga värdepapper, utdelning

105 759

85 317

20 442

24%

Övriga ränteintäkter

220 352

194 807

25 545

13%
-2%

Räntekostnader

-21 545

-22 009

464

Kreditförluster

-8 668

-9 360

692

-7%

Nettoresultat av finansiella transaktioner

12 590

19 411

-6 821

-35%

308 488

268 166

40 322

15%

Resultat från finansiella investeringar
Skatt på årets resultat

-36 856

-25 091

-11 765

47%

Övriga skatter

78

-2 253

2 331

-103%

Årets resultat

234 588

175 057

59 531

34%

Sparbanksstiftelsen Varberg (849600-8015)
Årsredovisning 2017

17

Balansräkning, koncern
tkr

Tillgångar

Not

2017-12-31

2016-12-31

Förändring i tkr

%

59 480

60 398

-4 065

-6%

11 364 092

11 147 092

1 560 320

16%

1 361 981

1 045 969

98 203

10%

616 789

538 586

14 145

3%

2 455

2 377

-2 254

-49%

1 231 153

736 840

-312 569

-30%
-19%

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggander och inventarier
Finansiella anläggningstillgångar
Utlåning till allmänheten
Obligationer och andra räntebärande värdepapper
Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

Uppskjuten skattefordran
Omsättningstillgångar
Fordringar
Utlåning till kreditinstitut
Övriga kortfristiga fordringar

6

3 458

13 018

-2 973

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

60 930

48 288

10 854

29%

14 196

15 768

-3 851

-20%

14 714 534

13 608 336

1 357 810

11%

Kassa och bank
Summa tillgångar

Eget kapital
Bundet

7

Fritt
Årets resultat
Summa eget kapital

666 467

666 467

0

0%

1 458 505

1 317 401

134 242

11%

234 588

175 057

16 931

11%

2 359 560

2 158 925

151 173

8%

14 838

15 731

786

5%

45

114

-129

-53%

802 110

800 167

500 332

167%

75 952

42 840

-5 504

-11%

Avsättningar
Övriga avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt, obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Emitterade värdepapper

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten

11 359 412

10 492 035

733 459

8%

Skatteskulder

7 897

2 981

0

0%

Övriga skulder

28 778

32 530

1 436

5%

20 016

21 924

-1 758

-7%
-35%

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Beviljade ej utbetalda bidrag

45 926

41 089

-21 985

Summa kortfristiga skulder

11 537 981

10 633 399

705 648

7%

Summa eget kapital och skulder

14 714 534

13 608 336

1 357 810

11%

Ansvarsförbindelser
Åttaganden
Ställda panter

18
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282 122

290 005

2 523 701

1 945 339

7 200

inga

Kassaflödesanalys, koncern
tkr

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

2017

2016

271 366

202 400

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner

889

-11 299

- Av-/nedskrivningar

5 354

5 809

- Kreditförluster

8 740

9 451

-29 368

-25 499

256 981

180 862

Betalt inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning/minskning av utlåning till allmänheten

-313 961

-95 678

Ökning/minskning av värdepapper omsättningstillgångar

-224 075

-1 563 505

Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten

867 376

733 459

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut

33 165

-5 557

Förändringar av övriga tillgångar och skulder

-14 777

-5 239

604 709

-755 658

-78 349

-13 076

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella tillgångar
Kassaflöde från investeringsverksamheten

-4 436

-1 852

-82 785

-14 928

0

500 000

-33 952

-23 884

Finansieringsverksamheten
Emitterade värdepapper
Beslutade bidrag
Beviljade ej utbetalda bidrag

4 822

-22 003

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-29 130

454 113

Årets kassaflöde

492 794

-316 473

752 555

1 069 028

1 245 349

752 555

Likvida medel vid periodens början*
Likvida medel vid periodens slut*

*Specifikation av likvida medel
Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Clearingskulder

14 196

15 768

1 231 153

736 840

0

-53
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Noter till redovisningen
1 Redovisningsprinciper

Sparbanksstiftelsen Varbergs årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnänmndens allmäna råd.
Dotterbolaget är ett kreditinstitut. Årsredovisningen för dotterbolaget är därför upprättad enligt International Financial Reporting Standards,
IFRS, med de begränsningar som följer av svensk lag och föreskrifter. Väsentliga skillnader i moderbolaget och koncernen respektive
dotterbolaget tillämpade redovisningsprinciper, specificeras i respektive not nedan.
Övriga upplysningar om dotterbolaget framgår av dotterbolagets egna årsredovisning.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår ett dotterföretag där moderbolaget äger 100% av rösterna.
Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagets egna kapital vid förvärvet fastställt som skillnaden
mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värde, eliminerats i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av
dotterbolagets egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Moderbolaget

Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges.

Koncernen

I koncernredovisningen har dotterbolagets tillgångar omräknats med hänsyn till reglerna i ÅRL och för de poster i koncernens redovisning
som inte överensstämmer med dotterbolagets poster, finns förklaring i dotterbolagets årsredovisning och dess noter. Den förändring som
skett i dotterbolagets redovisning är främst marknadsvärdering av aktier. I dotterbolagets redovisning finns därför posten ”Fond för verkligt
värde”. I koncernredovisningen är denna fond eliminerad mot tillgångsposten aktier.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Mark skrivs inte av. Nyttjande perioden beräknas till 50 år för byggnader
respektive 3 till 10 år för inventarier.

2 Övriga externa kostnader
Moderbolaget

2017

2016

-40

-77

Övriga externa kostnader

-445

-682

Summa

-485

-759

Arvoden och ersättningar till revisorer

Koncernen
Arvoden och ersättningar till revisorer

20

-1 375

-366

Övriga externa kostnader

-83 193

-86 876

Summa

-84 568

-87 242
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3 Personalkostnader
Moderbolaget

2017

2016

Bolaget har en anställd
Lön, andra ersättningar och sociala kostnader
- Styrelse och huvudmän

-867

-811

- Löner och arvoden

-416

-392

- Sociala kostnader

-311

-740

- Övriga kostnader

0

-1

-1 594

-1 944

- varav kvinnor

0

0

- varav män

1

1

Totalt

1

1

3

2

Summa
Medelantalet anställda, omräknat till heltidstjänster

Könsfördelning i styrelse
- antal kvinnor
- antal män

5

6

Totalt

8

8

Koncernen
I koncernen finns 132 anställda
Lön, andra ersättningar och sociala kostnader
- Styrelse och huvudmän

-2 034

-1 922

- Löner och arvoden

-56 864

-54 671

- Sociala kostnader

-31 179

-31 166

- Övriga personalkostnader
Summa

-6 880

-10 357

-96 957

-98 116

Medelantalet anställda, omräknat till heltidstjänster
- varav kvinnor

75

74

- varav män

43

44

118

118

Totalt
Könsfördelning i styrelse
- antal kvinnor

7

6

- antal män

9

11

16

17

Totalt

Pensionsutfästelser

Styrelse: Inga pensionsförpliktelser finns mot Ordförande, Vice Ordförande eller övriga ledarmöter i styrelsen.
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4 Andelar i koncernföretag
Moderbolaget

2017

2016

Ingående värde vid årets början

666 467

666 467

Utgående värde vid årets slut

666 467

666 467

Dotterbolag
Varbergs Sparbank AB
Org.nr. 516401-0158
Säte: Varberg
Ägarandel 100%

5 Andra långfristiga värdepappersinnehav
Moderbolaget
Aktier i Swedbank (398 000 aktier)
Marknadsvärde

78 764

85 917

Bokfört värde

40 366

38 682

Marknadsvärde

1 584 783

1 754 690

Bokfört värde

517 258

507 758

1 029 127

1 199 697

99 531

30 828

616 789

538 586

18

20

Koncernen
Aktier i Swedbank (8 008 000 aktier)

Fond för verkligt värde

Andra aktieinnehav
Bokfört värde

Summa andra långfristiga värdepappersinnehav

6 Övriga kortfristiga fordringar
Moderbolaget
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar

77

0

Summa

95

20

18

10 158

Koncernen
Skattefordringar

22

Övriga kortfristiga fordringar

3 440

2 860

Summa

3 458

13 018
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7 Eget kapital
Moderbolaget

2017

2016

Bundet eget kapital
Ingående värde vid årets början

666 467

666 467

Utgående värde vid årets slut

666 467

666 467

52 327

44 374

-33 952

-23 884

Fritt eget kapital
Ingående värde vid årets början
Beslutade bidrag
Årets resultat

37 616

31 837

Utgående värde vid årets slut

55 991

52 327

Koncernen
Bundet eget kapital
Ingående värde vid årets början

666 467

666 467

Utgående värde vid årets slut

666 467

666 467

1 492 458

1 341 285

Fritt eget kapital
Ingående värde vid årets början
Beslutade bidrag

-33 952

-23 884

Årets resultat

234 588

175 057

1 693 093

1 492 458

Utgående värde vid årets slut

8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetalda kostnader

2 623

2 990

Upplupna ränteintäkter

14 384

6 784

Övriga upplupna intäkter

43 923

38 514

Summa

60 930

48 288

9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna räntekostnader

3 863

4 629

Övriga upplupna kostnader

16 153

17 295

Summa

20 016

21 924
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Styrelsens påskrift
Varberg den 27 mars 2018

Erling Andersson
Ordförande

Per-Olof Andersson

Bertil Arvidsson

Catarina Berglund

Monica Hansson

Bertil Erlandsson

Agneta Svenberg

Lars Bjering

Vår revisionsberättelse har avgivits den 27 mars 2018
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor
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Revisionsberättelse

Till styrelsen i Sparbanksstiftelsen Varberg, org.nr 849600-8015

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sparbanksstiftelsen Varberg för år räkenskapsåret 2017
Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår på sidorna
15-24 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för
året enligt årsredovisningslagen.

Grund för uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing
(ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

styrelsen avser att likvidera stiftelsen, upphöra med verksamheten
eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.
Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för
att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan
finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel
och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen
kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar
med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:
•

identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland
annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som
är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för
våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter
kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern
kontroll.

•

skaffar vi oss en förståelse av den del av stiftelsens interna
kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma
granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den
interna kontrollen.

•

utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

•

drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder
antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden
som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana
upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

Annan information än årsredovisningen

Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna 1-12 Det är styrelsen som har ansvaret för den andra informationen.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar inte denna information och vi gör inget uttalande med bestyrkande avseende
denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det vårt ansvar
att läsa den information som identifieras ovan och överväga om
informationen i väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den kunskap vi i
övrigt inhämtat under revisionen samt bedömer om informationen i
övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseende denna information, drar slutsatsen att den andra informationen innehåller en
väsentlig felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi har inget
att rapportera i det avseendet.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen.
Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer
är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Den
upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om
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•

utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och
innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och
om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste
också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som
vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Sparbanksstiftelsen Varberg för
år räkenskapsåret 2017.

kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen
grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det
innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens
situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för
vårt uttalande.
Stockholm den 27 mars 2017
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Grund för uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed
i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt
uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad
av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
•

företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen
eller om det finns skäl för entledigande, eller

•

på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för
att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid
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Marcus Robertsson
Auktoriserad revisor
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