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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 2018 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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2018 - Den torraste sommaren i mannaminne
Sparbanksstiftelsens 18:e verksamhetsår är till ända. Under den tid som stiftelsen varit verksam har sammanlagt beviljats bidrag med 337 miljoner kronor vilka fördelats på 1119 olika projekt. Under 2018 har vi
behandlat 172 ansökningar varav 124 beviljades helt eller delvis. Därutöver har vi beviljat 94 ansökningar
om bidrag till inköp av stängselmaterial. Summan av årets beviljade bidrag uppgår till 25 miljoner kronor.
2018 uppvisade den torraste sommaren
i mannaminne. Med några få undantag
lyste solen från början av maj till mitten av
augusti. Detta medförde stora problem för
lantbruket och framförallt för djurhållare
som fick se sina grässkördar torka bort.
I början av juli var läget akut och många
djurägare började fundera på att skicka
delar av sina besättningar till slakt. Köerna
till slakterierna växte snabbt. Sparbanksstiftelsen beslutade då att lämna bidrag för
inköp av stängselmaterial. Genom detta
initiativ kunde nya marker som normalt inte
använts för bete stängslas in och därmed
öka tillgången på foder i detta akuta läge.
Åtgärden fick stor uppmärksamhet och under sommaren beviljades 94 ansökningar
om bidrag på tillsammans 1,2 miljoner
kronor.
Sista söndagen i juli invigdes äntligen
Fästningsbadet i vackert väder med 3400
besökare på plats. Varbergs kommun har
arbetat med havsbadet ett antal år och
stiftelsen har bidragit med 15,5 miljoner
kronor till projektet. Fästningsbadet är ett
nytt landmärke och ett fantastiskt tillskott
till Varberg som sommarstad.
Föreningen Opera Varberg arrangerade i

augusti sommaropera på Varbergs Teater.
Operan Enleveringen ur Seraljen av Wolfgang Amadeus Mozart framfördes vid tre
tillfällen inför fulla hus. Ensemblen bestod
av lokala förmågor tillsammans med nationellt kända personer. Föreställningarna
kunde genomföras tack vare bidrag från
stiftelsen. Föreningen planerar ny sommaropera till 2020.
Varbergs Kammarkör framförde i november Gabriel Faurés Requiem i Varbergs
kyrka inför utsålda platser. Framförandet
har kunnat genomföras tack vare bidrag
från Sparbanksstiftelsen. Samarbetet med
Varbergs Kammarkör kommer att fortsätta
under 2019.
Skolprojektet KOLL som drivs av Varbergs
Sparbank och finansieras av stiftelsen har
genomfört sitt tredje år. Projektet har hittills
haft kontakt med 6500 elever med syfte att
stärka elevernas förmåga och kunskap för
att trygga och ta ansvar för sin privatekonomi nu och i framtiden.
Vi har fortsatt att dela ut ungdomsledarstipendier och att lämna bidrag till stipendieverksamhet på Campus Varberg och
Kulturskolan i Varberg.

Två miljoner kronor har lämnats som bidrag till FoU Region Halland för medicinsk
forskning. Bidraget har fördelats på 29
forskningsprojekt. Majoriteten av projekten
är kopplade till sjukhuset i Varberg.
Bidrag till medlemmar i fiberföreningar för
fiberinstallation på landsbygden har under
2018 utgått med 11,2 miljoner kronor och
fördelats med 7000 kronor till 1600 hushåll.
Under de senaste fyra åren har drygt 36
miljoner kronor beviljats till 5200 hushåll
som installerat fiber.
Jan-Inge Lyckberg
Verkställande Tjänsteman,
Sparbanksstiftelsen Varberg

Fördelning beviljade bidrag 2018:
Forskning			
Idrott			
Kultur			
Näringsliv		
Utbildning		
Samhälle övrigt

2,0 mkr
5,0 mkr
1,5 mkr
1,6 mkr
1,1 mkr
13,8 mkr

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.varbergssparbank.se/sparbanksstiftelsenvarberg
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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 2018 där stiftelsens bidrag gjort stor skillnad.

Mottagare av bidrag under 2018
Samhälle

Bredband i Klastorp ek för
Bredband i Valinge ek för
Brogård VA förening
Demensföreningen Varberg
Fantastiska Underhållningsbandet
Fiber för Istorp o Öxnevalla ek för
Fiber Väster om Viskan ek för
Fibernät i Björke ek för
Fibernät i Stamnared ek för
Föreningen Aranäsgården
Föreningen Buas Framtid
Föreningen Tjernobylbarn i Horred
Föreningen Växtkraft
Galtabäcks Bygdegårdsförening
Galtabäcksskeppets Bygglag
Getterön Marina
Grimetons Bygdegårdsförening
Horreds PRO
Horreds Scoutkår
Karl Gustav Fiber ek för
Karl Gustavs nya Bygdegårdsförening
Kullaslätt Fibernät ek för
Kungsjö Nät Ek för
Kärradal Fiber ek för
Mötesplats för seniorer i Bua
Nasarnet Fiberförening
NAVET
Neuroförbundet Varberg-Falkenberg
Nösslinge Bygdegårdsförening
Positiva Tvååker
PRO Horred
PRO Varberg
Ramsås Stugägarförening
Sibbarp Dagsås Föreningsråd
Sidnet ek för
Skällinge Hembygdsförening
SPF seniorerna Lindberga
SPF seniorerna Varberg
Stråvalla Bygdegårdsförening
Stråvalla Havssida Fiber ek för
Stråvalla Tångallmännings samf för
SVC Avd 20 i Träslövsläge
Syllans Fibernät ek för
Tofta Bygdegårdsförening
Tomthagevägens Samfällighetsföring
Träslövsgårdens Bygdegårdsförening
Tvååkers Hembygdsförening
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Varberg-Bocksten Rotaryklubb
Varbergs Biodlarförening
Varbergs Brukshundsklubb
Varbergs kommun
Varbergs NSF-scoutkår
Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening
Vännerna i Viken
Åhs Fibernät ek för
Åkulla Fibernät ek för
Änkestigens ek för
Östra Derome fibernät ek för

Utbildning

Campus Varberg
Klubb Läxläsning
Peder Skrivares Skola
Teater Halland/PS särskola
Varbergs kommun

Idrott

Bua IF
Cykelklubben Wano
Föreningen Stampede
Galtabäcks BK
Grimeton IK
Himledalens Ridklubb
HK Varberg
IF Norvalla
IFK Öxnevalla
Karl Gustavs BK
Minigolfklubben Warberg
Skultagårdens Ryttarförening
Skällinge BK
Trönninge BK
Tvååkers IF
UFO2000 Skateboardklubben i Vbg
Ungdomsledarstipendier
Varbergs BoIS FC
Varbergs discgolf förening
Varbergs Judoklubb
Varbergs Motorklubb
Varbergs Roddklubb
Varbergs Segelsällskap
Veddige Varberg Volleybollklubb
Väröbacka GIF

Kultur

ABF Halland
Föreningen Sibbarpsgården
Globala rådet Påskbergsskolan
Gröna Lådan ideell förening
Hembygdsföreningen Gamla Varberg
Konstärernas Kollektiv Verkstad
Kulturskolan i Varberg
Lindberga Hembygdsförening
Opera Varberg ideell förening
Street Bourbon Band
Studieförbundet Vuxenskolan
Tofta Bygdegårdsförening/Varbergs Fotoklubb
Varberg Konvent
Varbergs Folkdansare
Varbergs Idrottshistoriska förening
Varbergs Kammarkör
Varbergs Kustband
Varbergs Rotaryföreningar
Vox Humana

Näringsliv

Nyföretagarcentrum Halland
Varbergs Näringslivsförening
Bidrag till stängselmaterial, 94 st

Forskning

FoU Region Halland / Sjukhuset i Varberg
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Efterlängtat bad äntligen på plats
Hur mycket folk kan man räkna med till invigningen av en badplats? Sparbanksstiftelsen köpte in 3000
glassbåtar och räknade med att få äta glass på varenda fikarast resten av året.
Det hade de inte behövt oroa sig för.

Intresset och längtan inför Fästningsbadets öppnande visade sig vara över förväntan. Fler än 3000 personer var på plats den härliga sensommardagen när
Varbergs nya badparadis officiellt invigdes.

Få processer tar så lång tid och rör upp så
mycket känslor som Fästningsbadet har
gjort, men när invigningen äntligen gick av
stapeln en vacker sensommardag, då var
det bara solsken.
Ett av de största leendena stod arkitekten
Matilda Bäcklund för.
– Det var verkligen en glädjens dag, en
riktig succé, säger hon.
Matilda Bäcklund är uppvuxen på Getterön och har levt med funderingarna på
ett fästningsbad sedan tonåren.
– Området söder om Barnens Badstrand
har känts lite avslaget, det var som att
något fattades trots att Badhusviken ligger
mitt i stan. För oss ungdomar var det bara
att cykla vidare till Ankaret eller Kåsa.

Idén föddes i examensarbetet

Efter gymnasiet läste Matilda till arkitekt och
när det blev dags för examensjobb vände hon
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åter blicken mot sin gamla hemstad. Tanken
var att ett fästningsbad och restaurang på
piren skulle väcka liv i området. Hon delade
med sig av idén till dåvarande stadsträdgårdsmästaren Rune Österberg, som berättade
att det fanns lösa planer på bad på djupt vid
fästningspiren.
Ett par år senare kom telefonsamtalet.
– Rune sa att tiden var mogen och frågade om
jag ville rita ett förslag på en badanläggning,
som skulle vara klar till strandpromenadens
hundraårsjubileum 2012. Det var bara att
tacka ja, säger Matilda.
Inspirationen var inte svår att hitta. Fästningens geometriska former, vinklar och lutningar
var självklara att plocka in i gestaltningen.

Formad som en kram

– Det finns också en symbolik i den knixiga
formen och de två armarna. Den flacka delen
sträcker sig mot horisonten, och armen med

Arkitekten Matilda Bäcklund, uppvuxen på Getterön berättar att hon ar levt med funderingarna
på ett fästningsbad sedan tonåren. - Invigningen
blev verkligen en glädjens dag, en riktig succé
säger Matilda.

hopptornet reser sig in mot staden. Och ser
man anläggningen uppifrån ser armarna ut
som en kram, säger Matilda, som är imponerad och tacksam för Sparbanksstiftelsens
tålamod under processen och modet att
villkora tenaljterrassen.
Varbergs Sparbank har genom Sparbanksstiftelsen stöttat projektet med totalt 15,5
miljoner kronor, ett belopp som höjdes i
omgångar när projektet stötte på hinder.
– Vi har hela tiden känt att ett nytt centralt
havsbad i en sådan vacker miljö som nere
vid fästningen kommer att lyfta hela Varberg
som sommarstad. Hade vi inte haft den övertygelsen skulle vi nog ha gett upp för länge
sedan, förklarar en mycket nöjd Jan Inge
Lyckberg, som är verkställande tjänsteman
på Sparbanksstiftelsen.

Det finns en symbolik i den knixiga formen och de två armarna. -Ser man anläggningen uppifrån ser
armanarna ut som en kram, säger badets arkitekt Matilda Bäcklund.

Avgörande bidrag

Även Henrik Petzäll, chef på Hamn- och
gatuförvaltningen, vill understryka att Sparbanksstiftelsens bidrag har varit avgörande
för att Fästningsbadet blev verklighet.

Varbergs Sparbank har satt en liten prägel på
Fästningsbadet entré.

– Vi vill rusta upp hela området och tenaljterrassen, med toaletter och omklädningsrum,
ska byggas inför sommaren 2020. Fästningsbadet ska bli mer än ett fint bad, det ska bli
en mötesplats för alla åldrar under en stor
del av året, säger Henrik Petzäll.

– Det var en stor kraftansträngning från alla
inblandade för att få allt på plats. Till sommaren 2019 ska vi komplettera och justera
detaljer så att det blir ännu bättre och vi
kommer dessutom att ha badvakter och
havslivräddare tillgängliga under högsäsong.
Satsningen fortsätter under de närmaste
åren.

Fästningsbadet var starten på den satsning som kommer genomföras under de närmaste åren. - Vi vill rusta upp hela området och tenaljterassen med toaletter
och omklädningsrum ska byggas inför somamren 2020, berättar Henrik Petzäll, chef på Hamn- och gatuförvaltningen.
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Stängselbidrag hjälpte djurägare klara torkan
Katastrofhjälp på hemmaplan. Så beskriver Sparbanksstiftelsens Jan Inge Lyckberg stängselbidragen, som
hjälpte fler än 90 djurägare i verksamhetsområdet genom den torraste sommaren på 100 år.

Det var som om solen skulle skina för evigt.
Men medan sommarlovsfirarna badade
och njöt under klarblå himmel hopades
mörka moln för alla de lantbrukare som
såg sina skördar brännas bort. Torkan var
särskilt problematisk för många djurhållare.
– I början av juli kändes det plötsligt som
att vi stod inför en samhällskatastrof. Det
var ju snustorrt i markerna och vi frågade
oss hur vi från bankens sida skulle kunna
hjälpa till, säger Jan Inge Lyckberg, som är
verkställande tjänsteman på Sparbanksstiftelsen.

Rekordsnabbt beslut

När frågan väl hade lyfts gick det fort.
Förslaget att dela ut bidrag från Varbergs
Sparbank genom Sparbanksstiftelsen till
lantbrukare som behövde stängsla in nya
områden där det fanns bete till djuren, kom
måndagen den 9 juli 2018. Styrelsen tog
beslutet dagen efter och på torsdagen den
12 juli lades erbjudandet upp på hemsidan.

Erika och Magnus Ingemarsson driver gården Sjöö i Sibbarp och var en av de som nappade på Sparbanksstiftelsens erbjudande om stängselbidrag. - Det gick väldigt snabbt, vi ansökte och fick besked
på bara ett par dagar, berättar Erika.

– En ledtid på tre dagar. Vi avsatte en halv
miljon och satte en maxgräns 20 000 kronor per sökande. Det spreds som en löpeld, vi hade 80 000 visningar på Facebook
och det ringde Sparbanker från hela landet

Halvmiljonen tog slut efter bara tio dagar.
Eftersom behovet var så stort togs ytterligare ett snabbt beslut och ramen höjdes
till 1,2 miljoner kronor. De pengarna räckte
till slutet av augusti.

och ville veta hur vi gick till väga.

Välkommet tredje alternativ

Erika Ingemarsson, som tillsammans med
sin man Magnus driver gården Sjöö i Sibbarp, var en av de som nappade på Sparbanksstiftelsens erbjudande. Deras kor går
på naturbete om sommaren och när gräset
är slut så är det slut. Valet stod mellan att
börja ge av vinterfodret och därmed tömma
ladorna eller att göra sig av med delar av
besättningen.
Ett tredje alternativ var att hägna in ny betesmark.
– Vi var ute och körde och såg att det finns
massor av gammal betesmark som håller på att växa igen. Vi knöt kontakter och
hittade nya arrenden. Tack vare bidraget
från Sparbanksstiftelsen kunde vi köpa in
nödvändigt stängselmaterial utan att skuldsätta oss. Vi ansökte om pengarna och fick
besked på bara ett par dagar. Det gick väldigt snabbt och vi är mycket tacksamma.

Sommaren 2018 gick till historien som en av tidernas varmaste och torraste. En njutning för alla semesterfiranade och badande, men desto tuffare för våra fyrfota vänner på bete.
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Erika och Magnus Ingemarsson kan se tillbaka på den varma sommaren och ändå reflektera över flera positiva effekter som kommit av krisen. - Vi har lärt oss
massor och fått tänka om när det handlar om foder och marginaler, berättar Erika och Magnus. På bilden syns även Peter Börjesson och Jan Inge Lyckberg.

Nya tankebanor

I backspegeln ser Erika också ett antal positiva effekter som kommit av krisen.
– Vi har fått tänka om. Vi har varit tvungna
att åtgärda sådant i verksamheten som inte
har varit optimalt, vi har lärt oss att vi måste
ha mer foder i lager och att vi gör rätt i att
ha lite marginaler i produktionen.

Dessutom har vi fått nya samarbetspartners och hittat gamla betesmarker, vilket
gör att vi kan vi bidra till att bevara ett öppet landskap.

– Jag tror inte vi har gjort en liknande insats tidigare. Det var en extraordinär händelse. Nu hoppas vi på en lagom regnig
sommar, säger han.

Jan Inge Lyckberg håller med.
– Vi har fått otroligt bra respons från djurägarna, det känns gott i hjärtat.

Mer om vår samhällsnytta

Varbergs Sparbank stöttar, genom Sparbanksstiftelsen ett antal intressanta lokala
projekt. Flera av dessa presenteras som
korta filmer och artiklar på vår hemsida. Ta
del av bland annat Skolprojektet KOLL, vår
insats i Åkulla skidallians, inkubatorverksamheten Potential.vbg, Teatersamarbetet
mellan PS Gymnasiesärskola och Teater
Halland och mycker mer.

varbergssparbank.se/
samhallsnytta
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Vår organisation

Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse

Erling Andersson
Styrelseordförande

Agneta Svenberg

Per-Olof Andersson

Bertil Erlandsson

Monica Hansson

Bertil Arvidsson

Catarina Berglund

Lars Bjering
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Huvudmän 2018
Thomas Alveflo, Veddige
Anders Andersson, Horred
Michael Andersson, Horred
Morgan Andersson, Veddige
Per-Olof Andersson, Varberg
Sven Andersson, Varberg
Bertil Arvidsson, Varberg
Andreas Björklund, Varberg
Dennis Blennskog, 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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Årsredovisning för Sparbanksstiftelsen Varberg
Styrelsen för Sparbanksstiftelsen Varberg, org.nr. 849600-8015, med säte i Varberg, får härmed lämna följande
redovisning för verksamheten år 2018.

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 2018 fortsatt att stödja fiberföreningar med 7000 kr per hushåll. Under året har 11,2 Mkr beviljats
till 1600 hushåll.

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 2018 erhållit utdelning från Varbergs Sparbank
AB med 30 mkr. För verksamhetsåret 2019 föreslår Sparbankens
styrelse en utdelning med 43 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 13 protokollförda sammanträden under året.
Årsstämman med huvudmännen hölls den 19 april.
Revisor i stiftelsen är PwC, Marcus Robertsson, Stockholm.

Stämma med huvudmännen

Ordinarie årsstämma med stiftelsens huvudmän äger rum den
25 april 2019, kl 18.00 på Varbergs Sparbank.

Stiftelsen har lämnat bidrag med 2,0 Mkr till FoU Region Halland för
medicinsk forskning. Bidraget har fördelats på 29 forskningsprojekt.
Med anledning av den torra sommaren har stiftelsen beviljat bidrag
till inköp av stängselmaterial med 1,2 Mkr.
Stiftelsen har fortsatt att bekosta öppna föreläsningar och stipendier
vid Campus Varberg och även stipendier vid Kulturskolan i Varberg.
Under året har stiftelsen behandlat 172 ansökningar om bidrag till
olika projekt och ändamål. Av dessa har 124 ansökningar beviljats
helt eller delvis. Utöver detta har beviljats 94 ansökningar om
bidrag för inköp av stängselmaterial. Det sammanlagda beloppet
av beviljade bidrag under 2018 uppgår till 24 918 Tkr.

Aktier i Swedbank AB

Stiftelsen hade vid 2018 års utgång 407 000 aktier i Swedbank
AB. Aktiernas marknadsvärde vid bokslutstillfället uppgår till 80
484 Tkr. Under 2018 har erhållits aktieutdelning från Swedbank
AB med 5 174 Tkr.
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Resultaträkning, moderbolaget
tkr

Rörelsens kostnader

Not

Marknadskostnader
Övriga externa kostnader

2

Personalkostnader

3

Rörelseresultat

2018

2017

Förändring i tkr

%

-601

-105

-496

472%

-298

-380

82

-22%

-1 823

-1 594

-229

14%

-2 722

-2 079

-643

31%

30 000

34 000

-4 000

-12%

5 174

5 148

26

1%

0

10

-10

-100%

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

-207

0

-207

0%

32 245

37 079

-4 834

-13%

18

537

-519

-97%

32 263

37 616

-5 353

-14%

Not

2018-12-31

2017-12-31

Förändring i tkr

%

Andelar i koncernföretag

4

666 467

666 467

0

0%

Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

42 068

40 366

1 702

4%

9 793

0

9 793

-

Årets resultat

Balansräkning, moderbolaget
tkr

Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Finansiella omsättningstillgångar
Fondandelar
Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar

6

Kassa och bank
Summa tillgångar

Eget kapital

120

95

25

0%

42 756

61 620

-18 864

-31%

761 204

768 548

-7 344

-1%

666 467

666 467

0

0%

55 991

52 327

3 664

7%

-24 918

-33 952

9 034

-27%

32 263

37 616

-5 353

-14%

729 803

722 458

7 345

1%

7

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

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

155

33

122

370%

Upplupna kostnader

144

164

-20

-12%

Beviljade ej utbetalda bidrag

31 102

45 893

-14 791

-32%

Summa kortfristiga skulder

31 401

46 090

-14 689

-32%

761 204

768 548

-7 344

-1%

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys,
moderbolaget
tkr

Den löpande verksamheten

2018

Erhållen ränta

2017

0

10

Erhållen utdelning

35 174

39 148

Övriga förändringar i den löpande verksamheten

-2 515

-2 079

Betalt inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten

-112

313

32 547

37 392

Investeringsverksamheten
Förändring av aktier och andelar

-11 702

-1 684

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-11 702

-1 684

Beslutade bidrag

-24 918

-33 952

Beviljade ej utbetalda bidrag

-14 791

4 822

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-39 709

-29 130

Årets kassaflöde

Finansieringsverksamheten

-18 864

6 578

Likvida medel vid periodens början*

61 620

55 042

Likvida medel vid periodens slut*

42 756

61 620

Resultaträkning, koncern
tkr

Intäkter

Not

Provisionsnetto
Övriga

2018-12-31

2017-12-31

Förändring i tkr

%

150 534

143 322

7 212

5%

907

6 435

-5 528

-86%

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2

-70 506

-84 568

14 062

-17%

Personalkostnader

3

-118 890

-96 957

-21 933

23%

-5 685

-5 354

-331

6%

-43 640

-37 122

-6 518

18%

Avskrivningar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar
Intäkter från övriga värdepapper, utdelning

105 523

105 759

-236

0%

Övriga ränteintäkter

221 372

220 352

1 020

0%

Räntekostnader

-21 776

-21 545

-231

1%

Kreditförluster

-12 174

-8 668

-3 506

40%

Nettoresultat av finansiella transaktioner
Resultat från finansiella investeringar
Skatt på årets resultat

2 616

12 590

-9 974

-79%

295 561

308 488

-12 927

-4%

-34 056

-36 856

2 800

-8%

Övriga skatter

1 584

78

1 506

1931%

Årets resultat

219 449

234 588

-15 139

-6%
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Balansräkning, koncern
tkr

Tillgångar

Not

2018-12-31

2017-12-31

Förändring i tkr

%

59 467

59 480

-13

0%

11 602 844

11 364 092

238 752

2%

1 574 680

1 361 981

212 699

16%

677 041

616 789

60 252

10%

4 038

2 455

1 583

64%

1 415 756

1 231 153

184 603

15%
158%

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

8 907

3 458

5 449

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

59 535

60 930

-1 395

-2%

9 254

14 196

-4 942

-35%

15 411 522

14 714 534

696 988

5%

Kassa och bank
Summa tillgångar

Eget kapital

7

Bundet
Fritt
Årets resultat
Summa eget kapital

666 467

666 467

0

0%

1 642 096

1 458 505

183 591

13%

219 449

234 588

-15 139

-6%

2 528 012

2 359 560

168 452

7%

26 392

14 838

11 554

78%

123

45

78

173%

800 000

802 110

-2 110

0%

75 088

75 952

-864

-1%
5%

Avsättningar
Övriga avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt, obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Emitterade värdepapper

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut

11 893 824

11 359 412

534 412

Skatteskulder

Inlåning från allmänheten

7 986

7 897

89

1%

Övriga skulder

20 372

28 778

-8 406

-29%

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

28 623

20 016

8 607

43%

31 102

45 926

-14 824

-32%

Summa kortfristiga skulder

12 056 995

11 537 981

519 014

4%

Summa eget kapital och skulder

15 411 522

14 714 534

696 988

5%

Beviljade ej utbetalda bidrag

Ansvarsförbindelser
Åttaganden
Ställda panter
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9

256 811

282 122

-25 311

-9%

2 260 004

2 523 701

-263 697

-10%

4 600

7 200

-2600

-36%

Kassaflödesanalys, koncern
tkr

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

2018

2017

252 128

271 366

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

-620

889

5 685

5 354

12 292

8 740

-35 464

-29 368

234 021

256 981

Ökning/minskning av utlåning till allmänheten

-202 911

-313 961

Ökning/minskning av värdepapper omsättningstillgångar

-272 615

-224 075

Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten

534 412

867 376

- Av-/nedskrivningar
- Kreditförluster
Betalt inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut

-863

33 165

Förändringar av övriga tillgångar och skulder

2 946

-14 777

294 990

604 709

-71 285

-78 349

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella tillgångar

-4 335

-4 436

-75 620

-82 785

0

0

Beslutade bidrag

-24 918

-33 952

Beviljade ej utbetalda bidrag

-14 791

4 822

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-39 709

-29 130

Årets kassaflöde

179 661

492 794

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten
Emitterade värdepapper

Likvida medel vid periodens början*

1 245 349

752 555

Likvida medel vid periodens slut*

1 425 010

1 245 349

*Specifikation av likvida medel
Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Clearingskulder

9 254

14 196

1 415 756

1 231 153

0

0
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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
Arvoden och ersättningar till revisorer

2018

2017

-4

-40

Övriga externa kostnader

-294

-445

Summa

-298

-485

Koncernen
Arvoden och ersättningar till revisorer

20

-1 703

-1 375

Övriga externa kostnader

-68 803

-83 193

Summa

-70 506

-84 568
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3 Personalkostnader
Moderbolaget

2018

2017

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

-991

-867

- Löner och arvoden

-454

-416

- Sociala kostnader

-378

-311

- Övriga kostnader

0

0

-1 823

-1 594

- varav kvinnor

0

0

- varav män

1

1

Totalt

1

1

3

3

Summa
Medelantalet anställda, omräknat till heltidstjänster

Könsfördelning i styrelse
- antal kvinnor
- antal män

5

5

Totalt

8

8

Koncernen
I koncernen finns 141 anställda
Lön, andra ersättningar och sociala kostnader
- Styrelse och huvudmän

-2 577

-2 034

- Löner och arvoden

-67 905

-56 864

- Sociala kostnader

-35 018

-31 179

- Övriga personalkostnader

-13 389

-6 880

-118 889

-96 957

- varav kvinnor

81

75

- varav män

45

43

126

118

Summa
Medelantalet anställda, omräknat till heltidstjänster

Totalt
Könsfördelning i styrelse
- antal kvinnor

7

7

- antal män

10

9

Totalt

17

16

Pensionsutfästelser

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

2018

2017

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 (407 000 aktier)
Marknadsvärde

80 484

78 764

Bokfört värde

42 068

40 366

Marknadsvärde

1 642 709

1 584 783

Bokfört värde

578 803

517 258

1 025 490

1 029 127

98 239

99 531

677 041

616 789

75

18

Koncernen
Aktier i Swedbank (8 307 000 aktier)

Fond för verkligt värde

Andra aktieinnehav
Bokfört värde

Summa andra långfristiga värdepappersinnehav

6 Övriga kortfristiga fordringar
Moderbolaget
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa

45

77

120

95

Koncernen
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
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8 693

18

214

3 440

8 907

3 458

7 Eget kapital
Moderbolaget

2018

2017

Bundet eget kapital
Ingående värde vid årets början

666 467

666 467

Utgående värde vid årets slut

666 467

666 467

55 991

52 327

-24 918

-33 952

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

32 263

37 616

Utgående värde vid årets slut

63 336

55 991

Koncernen
Bundet eget kapital
Ingående värde vid årets början

666 467

666 467

Utgående värde vid årets slut

666 467

666 467

1 693 093

1 492 458

Fritt eget kapital
Utgående värde föregående år
Justering av öppningsbalansen vid byte av redovisningsprincip
Ingående värde vid årets början

-26 069
1 667 014

1 492 458

Beslutade bidrag

-24 918

-33 952

Årets resultat

219 449

234 588

1 861 545

1 693 093

Utgående värde vid årets slut

8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetalda kostnader

2 749

2 623

Upplupna ränteintäkter

12 012

14 384

Övriga upplupna intäkter

44 773

43 923

Summa

59 534

60 930

9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna räntekostnader

3 331

3 863

Övriga upplupna kostnader

25 292

16 153

Summa

28 623

20 016
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Styrelsens påskrift
Varberg den 15 april 2019
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Vår revisionsberättelse har avgivits den 15 april 2019
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Marcus Robertsson
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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 2018
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 2018 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 2018.

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 15 april 2018
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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