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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 2019 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.

Ordföranden tackar för sig

Mitt uppdrag i Varbergs Sparbank har varit mycket intressant och
givande. Det är hedersamt att ha getts förtroendet att vara med och
påverka och att leda denna ärevördiga institution.
Gammal tradition i modern tappning där bygden och kommunen
har utvecklats, både tack vare bankens affärsmässighet och stiftelsens samhällsnyttiga bidrag.
Organisationen står på tre ben; stiftelsen och dess huvudmän,
bankens styrelse samt bankens ledning och personal. Som helhet
betraktad är delarna lika betydelsefulla. På samma sätt betyder
Varbergs Sparbank lika mycket för landsbygden som för staden
och gamla föreningsbankskunder är ju kunder i sparbanken sedan
drygt tjugo år.
Stiftelsen med ett helägt bankaktiebolag bildades år 2000 och en
handfull sparbanker i Sverige har denna organisationsform. Allt
handlar i grunden om mellanmänskliga relationer. Organisationen
står även i det avseendet på tre ben: ansvar, mod och ödmjukhet.
Vi har ansvar för en gammal fin bank, vi har mod att fatta beslut och
vi är ödmjuka inför uppdraget.
Vi har alla olika roller och att vara i en organisation innebär att försöka leva upp till den roll som man är satt att spela. Eftersom jag
har varit ordförande i Sparbankstiftelsen och samtidigt varit ledamot i Bankens styrelse, har jag sett som min uppgift att upprätthålla
bra relationer mellan de olika delarna i organisationen med respekt
för integriteten.
Jag lämnar nu mitt uppdrag i Sparbankstiftelsen Varberg och
Varbergs Sparbank och jag tackar alla medarbetare på alla nivåer
för en väldigt god gemenskap och önskar stiftelsen och banken all
lycka och framgång.
Erling Andersson, ordförande
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2019 - Kultur och idrott i centrum
Sparbanksstiftelsen har under 2019, vilket är stiftelsens 19:e verksamhetsår, beviljat bidrag på sammanlagt drygt 34 Mkr. Vi har under året hanterat 170 bidragsansökningar av vilka 124 har beviljats helt eller
delvis. Sedan Sparbanksstiftelsen bildades år 2000 är nu summan av beviljade bidrag uppe i 371 Mkr.
Dessa bidrag har fördelats på totalt 1243 olika projekt i Varbergs kommun och Horredsbygden.
Årets i särklass största bidrag har beviljats Stiftelsen Världsarvet Grimeton som
förvaltar Radiostationen i Grimeton. Radiostationen är ett av Sveriges 15 världsarv
och det enda i Halland.
Under våren tog Världsarvet beslut om att
utveckla destinationen och har lagt en plan
för detta under fem år fram till 2024 då Radiostationen fyller 100 år. Målet är att rejält
öka besöksantalet genom att tillföra stationen ett antal aktiviteter som skall attrahera
hela familjen, både barn och vuxna. Under
2019 har en höghöjdsaktivitet invigts.
Under 2020 kommer en barnhinderbana
och en variant av ett escaperoom att stå
färdigt. Ytterligare aktiviteter kommer att
tillföras fram till 2024. Till detta projekt har
Sparbanksstiftelsen bidragit med 15 Mkr.
Äntligen har Varberg fått en förstklassig
Skateboardpark. Stiftelsen har lämnat
bidrag på drygt 5 Mkr till Varbergs Skateboardklubb och Skateboardföreningen
UFO2000 för att anlägga en skateboardarena i Breared. Projektet påbörjades hösten 2018 och är nu i stort sett klart.
Parken sträcker sig över en yta på 1700 m2
och är uppdelad i fem delar, en stor pool,
en minibowl, en snakerun, en streetdel
med trappor och räcken och en nybörjardel. Arenan är gjord för att passa alla,
såväl nybörjare som elitåkare. Den håller
klass för att köra SM och internationella
tävlingar.
Skateboardparken, som i sin helhet är
finansierad genom bidrag från Sparbanksstiftelsen, kommer att invigas i maj 2020.
Stiftelsen har även beviljat bidrag till Varbergs Mountainbikeklubb för att anlägga
en pumptrackbana, en teknikbana som kan
användas av alla för att utveckla teknik och
balans på ett säkert och samtidigt fartfyllt
sätt. Pumptrackbanan kommer förmodligen att anläggas granne med Skateboardparken vilket bidrar ytterligare till ett bra
aktivitetsområde i Breared.
Åkulla utvecklas allt mer som en friluftsdestination i Varbergs kommun. Under
2017 och 2018 har Åkulla Skidallians haft

Fördelning beviljade bidrag 2019:
Forskning			
Idrott			
Kultur			
Näringsliv		
Utbildning		
Samhälle övrigt

2,0 mkr
10,5 mkr
12,7 mkr
0,3 mkr
0,8 mkr
8,1 mkr

ca 20.000 besökare per år och lockar
besökare inte bara från Varbergs kommun utan från ett betydligt större upptagningsområde. Uthyrning och utlåning av
skidutrustning sker i en äldre byggnad som
inte längre räcker till när verksamheten har
växt. Stiftelsen har beviljat bidrag för att
uppföra en ny byggnad i två plan med skiduthyrning på nedre plan och värmestuga/
samlingslokal på övre plan. När det inte
är skidsäsong skall dessa lokaler kunna
disponeras av andra föreningar. Byggnaden beräknas stå färdig sommaren/hösten
2021.
Stiftelsen har fortsatt finansierat Skolprojektet KOLL som drivs av Varberg Sparbank. Projektet, som startade 2016 har
nu haft kontakt med drygt 8000 elever i
klass 3, 6 och 9 i syfte att stärka elevernas
förmåga och kunskap för att trygga och
ta ansvar för sin privatekonomi nu och i
framtiden.
Stiftelsen har även beslutat att finansiera
ett nytt projekt ”Digital Vardag” som kom-

mer att drivas av Varbergs Sparbank. Syftet med projektet är att genom utbildningsinsatser få fler människor digitalt aktiva och
därmed minska det digitala utanförskapet
och att få människor att känna sig trygga i
de digitala miljöerna.
Stiftelsen har fortsatt att lämna 2 Mkr i bidrag till FoU Region Halland för medicinsk
forskning. Bidraget har fördelats på 23
forskningsprojekt. Merparten av projekten
är kopplade till Sjukhuset i Varberg.
Under 2019 har bidrag till stipendieverksamhet på Campus Varberg, Kulturskolan
i Varberg och för ungdomledarstipendier
genom Varbergs Sparbank lämnats i samma omfattning som tidigare.
Bidrag till medlemmar i fiberföreningar för
fiberinstallation på landsbygden i Varbergs
kommun och Horredsbygden har varit stiftelsens största enskilda bidragsaktivitet.
Totalt har drygt 50 Mkr lämnats i bidrag
till över 7000 medlemmar. Under 2019 har
denna verksamhet klingat av betydligt och
endast ett mindre antal bidrag har beviljats.
Större delen av landsbygden i verksamhetsområdet har idag 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.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 2019 där stiftelsens bidrag gjort stor skillnad.

Mottagare av bidrag under 2019
Samhälle

Aktiv senior Varberg
Bredband i Valinge ek för
Byggnadsföreningen Folkets Hus i Rolfstorp
DHR Västervåg
Fiberförening i Träslöv
FUB Varberg
Föreningen Sibbarpsgården
Föreningen Vännerna i Viken
Föreningsrådet i Sibbarp-Dagsås
Galtabäcksskeppets Bygglag
Grimetons Hembygdsförening
Gudmundareds Bad & Friluftsförening
IOGT-NTO Leon Gambetta
Karl Gustav nya Bygdegårdsförening
Klastorp-Hunnestad fiber ek för
Klubb Läxläsning
Kungsjö Nät ek för
Kungsäter Gunnarsjö Bygdelag
Lindberga Hembygdsförening
Lindberga SPF
Mötesplatsen för seniorer i Bua
Naturum Getterön mfl
Onsdagsträffen Bua
PRO Varberg
Samhällsföreningen Buas Framtid
Seniorerna Värö-Stråvalla
Sibbarps Föreningsråd
Sidnet ek för
SPF Seniorerna Varberg
SPF Skällinge-Nösslinge
Stråvalla Bygdegårdsförening
Stråvalla Båtklubb
Stråvalla Fritidsförening
Studiefrämjandet Halland
SURV Fibernät ek för
Sv Kommunalpensionärernas förbund avd 35
Syllans Fibernät ek för
Tvååkers Samarbetsorganisation
Unite People FC
Varberg Röda Kors
Varberg-Bocksten Rotaryklubb
Varbergs Båtklubb
Varbergs kommun
Varbergs Livräddningssällskap
Varbergs NSF Scoutkår
Varbergs Scoutkår
Veddige-Värö PRO
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Viske Kulturförening
Åhs Fiberförening
Åkulla Skidallians
Åsklosters IF

Utbildning

Campus Varberg
Furubergsskolan
Peder Skrivares Gymnsiesärskola
Peder Skrivares Skola
Teater Halland/PS Särskola

Idrott

Bua Båtsällskap
Föreningen MX Master
Galtabäcks Bollklubb
Grimeton IK
Gunnarsjö Jaktskytteklubb
Handbollsklubben Varberg
Hofgårds Golfklubb
Horreds IF
IFK Öxnevalla
Klosterfjordens Golfklubb
Marks kommun
Selma Ivarsson Kullman
Skultagårdens Ryttarförening
Sunvärs SK m fl föreningar
Trönninge BK
Ungdomsledarstipendier
Valinge IF
Varberg Golf AB
Varberg Vipers
Varbergs BoIS Brottarklubb
Varbergs MTB
Varbergs Parasport
Varbergs Segelsällskap
Varbergs Sim
Varbergs Skatebordklubb/UFO 2000
Varbergs Tennisklubb
Veddige Ungdomsskytteförening
Värö Bridgeklubb
Warberg Innebandyclub

Kultur

Agneta Boqvist
BLANKA Varberg Choir Festival
Cantokören
Fantastiska Underhållningsbandet

Föreningen Allmogebåtar i Halland
Föreningen Opera Warberg
Hembygdsföreningen Gamla Varberg
Kerstin Paradis Gustafsson
Kulturskolan Varberg
Lindberga Hembygdsförening
Projekt Lilla Tvååkersrevyn
Simon Vahlne
Skällinge-Nösslinge SPF
Studiefrämjandet Halland
Ture Isaksson o Gunnar Carlsson
Varbergs Församling
Varbergs Kammarkör
Varbergs Kvartettsällskap
Varbergs Motettkör
Varbergs Rotaryklubbar
Veddige-Ås-Sällstorps Hembygdsförening
Världsarvet Grimeton
Värö Stråvalla Hembygdsförening

Näringsliv

EMC
Nyföretagarcentrum Halland

Forskning

FoU Region Halland / Sjukhuset i Varberg
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Grimeton Radiostation - ett världsarv i utveckling för alla
Välkända platser som Egyptens pyramider, Barriärrevet i Australien och Kinesiska muren känner de flesta
av oss till. Men att ett av UNESCOS världsarv finns endast 20 minuters bilresa utanför Varberg är inte lika
självklart. Mitt på de lågmälda halländska åkrarna, tornar sex antenntorn upp sig, och vill påminna oss om att
det som hände här för 100 år sedan är en global angelägenhet.

Att Varbergs Sparbank så tidigt gick in som partner visar att de tror på den utvecklingsresa som vi har framför oss. Vi har hittat ett jättefint samarbete och
synergier för att Grimeton ska bli den destination vi båda drömmer om. Bankens bidrag gör en stor del av satsningen möjlig, säger Camilla Lugnet.

- Grimeton är ett modernt kulturarv som är
helt unikt. Det är den enda radiostationen
som finns kvar av sitt slag och som visar på
det första steget mot den trådlösa kommunikation som vi använder idag. Då förstärkte
Grimetons långvågssändare signaler upp
emot 130 000 gånger, så att de med säkerhet
skulle nå över Atlanten. Idag har vi allt i en
mobil. Det sätter perspektiv på hur snabbt
utvecklingen har gått och vad tekniken fått
betyda och betyder för människan, säger
Camilla Lugnet, vd för Stiftelsen Världsarvet
Grimeton.

paralleller som man kan relatera till för att
man ska förstå vad världsarvet Grimeton är
och dess betydelse.

Det kommer utmaningar med att skapa förståelse för teknisk utveckling. Camilla Lugnet menar att ruiner, slott och herrgårdar
har vi blivit fostrade att ta till oss, men att
vi inte riktigt vet hur vi ska förhålla oss till
ett teknikarv.

- Vi jobbar mycket med edutainment – att
man både upplever och lär på samma
gång. Morsejakten är ett bra exempel på
hur man kan bryta ned Grimeton till en ny
målgrupp genom att utveckla en annorlunda besöksaktivitet. Då får barn gå runt
med en mottagare, och leta efter små sändare ute på området som skickar ut morsetecken och tyda ett quiz. Första året, när
vi genomförde detta, så ökade vi det totala
besöksantalet bland barn med 275%, säger Cornelia Magnusson, publikutvecklare.

- Därför försöker vi lägga stor vikt vid berättelsen om människorna som jobbade här och
behovet kring kommunikation. Hur var det förr
när man inte kunde kommunicera och hur
är det idag när man inte kan komma undan
kommunikation? Vi tror det är viktigt att dra
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En besöksdestination för alla åldrar

Utvecklingsplanen som är antagen för Grimeton sträcker sig över fem år och man vill
att satsningen ska bidra till att man sätter
Grimeton som besöksmål på kartan och
tiodubblar besöksantalet. Målet är att Grimeton ska bli ett hållbart besöksmål med
en hållbar ekonomi. Och att alla åldrar ska
förstå vad man har besökt.

Cornelia Magnusson, publikutvecklare och
Camilla Lugnet, vd, vill sätta Grimeton som
besöksmål på kartan. Målet är att tiodubbla
besöksantalet och samtidigt vara ett hållbart
besöksmål med hållbar ekonomi.

I den tematiska hinderbanan som ska vara färdig sommaren 2020 får barn som besöker Grimeton möta
utmaningen i att vara en mastarbetare. Precis som förr, får man göra balanstest, styrkeprov och syntest innan man slutligen klättrar upp i masten.

En av de nya attrationerna i Grimeton är ett
sorts Escape Room, som inryms under markytan
i den gamla bunkern. Vågar du anta utmaningen?

Redan nu kan man som besökare träffa
tomten på radiofrekvens, få en guidad tur via
klättringar i ett av de 127 meter höga T-tornen
och beskåda laserkonstverket Transmission.
I de nya satsningarna får besökarna möjlighet att möta Grimeton genom en interaktiv
introduktionsutställning, tematisk hinderbana,
experimentlabb i verkstaden och kommunikationsutmaningar i ett experience room. I
framtiden hoppas man även kunna erbjuda
exklusiva hissturer i en autentisk hiss, men
också klättringar i VR för den som vill.

Den 2 juli 2025 planeras invigningen av
den nya destinationen Grimeton. Och hur
invigningen ska gå till är redan bestämt.

- Idéer har vi ingen brist på. Vi vill att man
ska ha förstått platsen när man åker härifrån, gärna från ett oväntat perspektiv. En
av mina favoritupplevelser är att man kan
förlänga sitt besök här genom att köpa en
byggsats i shopen och sedan bygga ihop
en radiomottagare hemma. Då kan man ta
emot meddelanden från Grimeton i sitt hem,
säger Camilla Lugnet.

stolpe i bygget. Det kan vara ett sätt för att
få världsarvet att kännas som allas ansvar.
Satsningen på Grimetons utveckling var det
största bidraget som Sparbanksstiftelsen
beviljade under 2019. Jan-Inge Lyckberg
menar att det inte fanns mycket att tveka på.
- Det finns femton världsarv i Sverige, varav ett i Halland. Grimeton befinner sig på
en spännande resa som kändes självklar,
för vår del, att vara med på då det ligger
i vårt verksamhetsområde. Det finns ett
stort kulturellt värde för bygden rent utbildningsmässigt i att Grimeton utvecklas. Det
är också en stor vinst till lokalsamhället då
en attraktiv besöksdestination bidrar till en
mer levande landsbygd.

Samverkan avgörande

Sedan 2004 är Varbergs Sparbank huvudparter till Grimeton. Under kommande fem år
bidrar Sparbanksstiftelsen med 15 miljoner
för att Grimetons utvecklingsplaner ska bli
möjliga. Camilla Lugnet beskriver samverkan
som en nyckel.
- Ett världsarv tillhör alla, så att utveckla det
tillsammans med partners är ju helt avgörande. Hinderbanan här är ett gott exempel
på det; det är Arbetscentrums idé, sedan
möjliggör Varbergs Sparbank det ekonomiska
och så har vi en lokal entreprenör som tillsammans med Arbetscentrum bygger. Vi har
också gjort en crowdfunding där man som
privatperson kan bidra genom att köpa en

Vi jobbar mycket med edutainment – att man både
upplever och lär på samma gång. Morsejakten är
ett exempel på hur man kan bryta ned Grimeton till
en ny målgrupp genom att utveckla en annorlunda
besöksaktivitet.

- Vi har ju en tydlig målbild. Den 2 juli 1925
var Gustav V här och invigde radiostationen. Vi hoppas att 100 år senare fira den
nya destinationen Grimeton, men nu med
Kronprinsessan Viktoria. Då vill vi sända
ut samma budskap med radiovågor som
man gjorde då: ”Vi måste bygga broar och
komma närmare varandra”, säger Camilla
Lugnet.

Fakta Världsarvet Grimeton
•

Det finns 1121 världsarv på
UNESCOS världsarvslista. 2004
utsågs Grimeton till ett av dem.

•

Hela utvecklingsplanen för
Grimeton är en satsning uppåt 60
miljoner kronor.

•

De radiovågor som Grimeton
skickade ut förr var 18 km långa
från topp till dal. I en mobiltelefon
idag är det inte ens 1 mm.

•

Grimetons sändarsystem
fungerar. Det har pågått
sändningar här i snart 100 år,
och det pågår fortfarande.
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”Den här staden är ju lite blommig, och det är mycket
Sparbanksstiftelsen som står för blommigheten.”
I trapphuset ekar ljudet av springande fötter. På fyra våningsplan pågår sorlet från lektioner i uppåt 40 ämnen och varje vecka strömmar ca 1300 elever genom verksamheten. Sedan 2016 bidrar Sparbanksstiftelsen
med årliga ungdomsstipendier till Kulturskolans elever, för att unga i Varberg ska känna sig uppmuntrade
att vilja utvecklas.
- Det är nästan för bra för att vara sant. När
vi berättar att vi varje år får 200 000 kr av
Sparbanksstiftelsen till att dela ut stipendier – det får ju andra kulturskolor att tappa
hakan. När vi delar ut kommande stipendier kommer stiftelsen att ha bidragit med
drygt en miljon kronor till unga i Varberg
som vill satsa på sitt konstnärskap. Det är
helt fantastiskt, säger Malin Svarfvar, enhetschef för Kulturskolan.

Malin Svarfvar och Annika Werdelin,
enhetschefer på Kulturskolan Varberg.

Jan-Inge Lyckberg, verkställande tjänsteman för Sparbanksstiftelsen Varberg,
gläds åt hur stipendieverksamheten har
utvecklats, från tidig idé till att nu vara ett
återkommande bidrag.
- Vi tog initiativet och kontaktade Kulturskolan för att hitta ett samarbete då vi ville
uppmuntra elever till att fortsätta med sitt
intresse. Varberg ska och bör värna om
kulturen, det är en stark attraktionskraft att
det finns ett stort kulturutbud i staden.

Stipendier - en livslång möjlighet

Sedan 2016 har man delat ut 70 stipendier inom flera olika konstformer. Och att
stipendieverksamheten betyder mycket för
eleverna, är enhetscheferna Malin Svarfvar och Annika Werdelin överens om.
- Det finns en kritisk ålder där kring högstadiet då man vill välja bort och det finns
annat som lockar. I en sån tid fyller det
här stipendiet en viktig funktion. Här kan
ett bättre instrument, en drejskiva eller
dramakurs göra att man får en nytändning, så att man klarar sig över den där
lilla puckeln och faktiskt blir motiverad att
fortsätta med sitt konstnärskap, säger Annika Werdelin.
- Vi har haft elever som gått från att vilja
lägga av till att se sig själva söka in på
estetprogrammet, bli professionell dansare eller utbilda sig på konstskola. Vi har
också flera tidigare stipendiater som efter
några år kommer tillbaka till stan och vickar för sina före detta lärare. Det är häftigt
att se! På så sätt kan stipendiet bli en livslång möjlighet, säger Malin Svarfvar.

Motivation viktigare än
prestation

I sin ansökan kan eleven söka belopp upp
till 20 000 kr för material och utbildning.
Kulturskolan fick fria händer från Sparbanksstiftelsen att utforma stipendieverksamheten och de formaliter som krävs, på
ett sätt som passar verksamheten.

För Agnes Ederberg blev stipendiet en möjliggörare för en drejkurs i Köpenhamn hos en konstnär som har kurser i hela världen.

- Det blev snabbt tydligt för oss i processen att vi inte vill plocka talanger, utan att
det viktiga är att man vill utveckla sig och
ser en möjlighet till att göra det genom ett
stipendium, säger Malin Svarfvar.
Det är eleven själv som formulerar och
administrerar sin ansökan med stöttning
från lärare. När alla ansökningar kommit in ses lärarrepresentanter från olika
konstformer och beslutar om en fördelning.
Från att stipendiet betalas ut har man ett
kalenderår på sig att redovisa sitt bidrag.
- Vi har sett att man behöver ungefär ett
år på sig, framförallt inom musik. Det kan
ta lång tid att hitta ett valthorn på en viss
nivå på begagnatmarknaden, säger Annika
Werdelin.

Guldkant för verksamheten

Mot sommaren i samband med Kulturskolans våravslutning delas stipendierna
ut under pompa och ståt. Det är en stämningsfull kväll, både för de elever som får
ta emot diplom och blommor, men också
för lärare och elever på kulturskolan, familjemedlemmar och allmänheten.
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- Det är en av de finaste perioderna på året
tycker jag, när man ringer runt till barnen och
meddelar att de fått stipendiet. Det är så fantastiskt att få höra deras reaktioner och hur
föräldrarna jublar i bakgrunden. Det sätter
verkligen en guldkant på hela vår verksamhet, säger Malin Svarfvar och fortsätter,

moset hela tiden och gör hela vår stad mer
möjlig. Det är fantastiskt att det inte är villkorat, utan att det finns en idé som bär från
Varbergs Sparbank om att vilja ge tillbaka.
Den här staden är ju lite blommig, och det
är mycket Sparbanksstiftelsen som står för
blommigheten tycker jag.

- Jag tror inte att Varberg skulle vara den
stad som vi är utan Sparbanksstiftelsen.
Bidragen från Stiftelsen blir lite grädden på

Vad betyder ett stipendium för dig som elev?

Martin Isaksson

Agnes Ederberg

Daniel Persson

Vad använde du ditt stipendium till?

Vad använde du ditt stipendium till?

Vad betydde det för dig att få ett
stipendium?

15 år, spelar eufonium

Jag använde stipendiet till att köpa ett eget
eufonium som jag spelar på nu. Det var en
musiker i hemvärnets musikkår Halland som
sålde sitt instrument till mig. Jag spelar här på
kulturskolan två gånger i veckan, i Falkenberg
en gång i veckan och såklart varje dag hemma. Hade man köpt ett sådant här eufonium
utan stipendium, då hade man blivit pank.

Vad gjorde ett nytt instrument för
skillnad för dig?

20 år, drejning

Jag köpte en egen drejskiva och gick en
drejkurs.

Vad gjorde stipendiet för skillnad
för dig?
Stipendiet har gjort det möjligt för mig att utveckla mitt hantverk, tack vare min drejskiva
kan jag när som helst och hur länge jag vill
sitta och dreja. Drejkursen gav mig en bättre
teknik som har utvecklat mitt drejande mycket.

Det förra var ganska litet och då hade jag
inte möjligheten att utvecklas hela vägen,
som man kan med detta. Så det hjälper mig
att komma vidare. Med mitt nya instrument
kan jag få in mer luft och det blir en bredare
klang. Det är roligt att spela då. Jag känner
mig mer motiverad att både öva och spela nu.

Hur reagerade du när du fick veta att
du fått ett stipendium?

Hur reagerade du när du fick veta att
du fått ett stipendium?

Vad skulle du säga till andra som funderar om de ska söka stipendium?

Det kändes väldigt roligt, uppmuntrande och
lite overkligt såklart. Jag blev lite chockad och
sa det inte till någon till en början. Men mina
föräldrar var rätt snabba med att ringa farmor
och farfar. Både dom och jag blev stolta.

När jag fick reda på att jag fått ett stipendium
kände jag en enorm glädje och en lättnad. Jag
visste att utan sparbanksstiftelsens stipendium hade jag inte haft en ekonomisk möjlighet
att fortsätta med mitt stora intresse.

Jag rekommenderar alla som har chansen att
söka detta stipendium. Det ger en chansen
till att fortsätta att utvecklas och satsa på en
hobby som man älskar.

16 år, spelar tuba

Det blev ju en enorm möjlighet att utveckla
sig i sitt sätt att spela. Jag känner mig väldigt
stolt nu att jag har ett eget instrument. Det här
stipendiet gav mig möjligheten att överhuvudtaget köpa mig ett eget instrument.

Hur reagerar man när man får veta att
man får ett stipendium?
Det var lite oväntat men ett väldigt glatt besked. Jag ringde till nära och kära och berättade att jag hade fått ett stipendium för
jag tyckte det var ganska coolt att jag fick
det. Mamma sa till någon på stan: Vet ni att
Daniel har fått ett stipendium? Då kände
jag lite, dom kanske inte behöver veta det
mamma. Alla runt om en blev väldigt stolta.

Vad skulle du säga till andra som funderar på att söka stipendium?
Sök, det är en väldigt stor möjlighet så har du
chansen så sök. När jag hörde om att man
kunde söka stipendium så började jag tänka
i banorna att jag kanske skulle kunna ha ett
eget instrument. Det hade jag inte gjort innan.
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Vår organisation

Sparbanksstiftelsen Varbergs styrelse

Erling Andersson
Styrelseordförande

Agneta Svenberg

Per-Olof Andersson

Bertil Erlandsson

Monica Hansson

Göran Borg

Catarina Berglund

Lars Bjering
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Valda huvudmän vid årsstämma 2019
Thomas Alveflo, Veddige
Anders Andersson, Horred
Helen Andersson, Veddige
Michael Andersson, Horred
Bertil Arvidsson, Varberg
Ann-Sofie Bergenblock, Träslövsläge
Dennis Blennskog, Varberg
Jesper Bundgaard, Varberg
Morgan Börjesson, Väröbacka
Ingmari Carlsson, Varberg
Johan Carlsson, Rolfstorp
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Nils Eknell, Varberg
Jan Eldelind, Tvååker
Morgan Fagerström, Träslövsläge
Per Fåhreus, Varberg
Gösta Gustafsson, Varberg
Birgit Hagebrand Lindblom, Varberg
Adam Havasi, Varberg
Per-Olof Hermansson, Horred
Ann-Britt Jansson Bensköld, Tvååker
Camilla Jarhult, Varberg
Lennart Johansson, Varberg
Sven-Ivar Jögård, Varberg
Ewa Lindquist, Varberg
Gilbert Karlsson, Varberg
Marianne Karlsson, Horred
Evelyn Klavberg, Varberg
Lars Larsson, Varberg

Hans Lillhage, Varberg
Björn Linde, Träslövsläge
Björn Lindström, Väröbacka
Charlotte Lyngfelt, Skällinge
Ulf Nilsson, Varberg
Jörgen Pejle, Varberg
Hans-Erik Qvarnström, Väröbacka
Turid Ravlo-Svensson, Träslövsläge
Johanna Reinholdsson, Träslövsläge
Gith Rydell, Varberg
Carl-Anders Samuelsson, Varberg
Göran Sandberg, Varberg
Martin Serholt, Horred
Nevrie B Suleyman, Varberg
Henrik Svahn, Bua
Lisbeth Svensson, Horred
Martin Svensson, Träslövsläge
Gunnel Wandel, Varberg
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 2019.

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

Årets största enskilda bidrag har lämnats till Stiftelsen Världsarvet
Grimeton som förvaltar Radiostationen i Grimeton. Radiostationen
utvecklar destinationen under en femårsperiod för att rejält öka
besöksantalet. Sparbansstiftelsen har lämnat bidrag till detta
med 15 Mkr.
Stiftelsen har fortsatt att lämna 2 Mkr i bidrag till FoU Region
Halland för medicinsk forskning.
Bidraget har fördelats på 23 forskningsprojekt.
Finansiering av Skolprojektet KOLL som drivs av Varbergs Sparbank
har fortsatt.
Bidrag för stipendieverksamhet vid Campus Varberg och Kulturskolan
i Varberg har lämnats i samma omfattning som tidigare.
Under året har stiftelsen behandlat 170 ansökningar om bidrag till
olika projekt och ändamål. Av dessa har 124 ansökningar beviljats
helt eller delvis. Det sammanlagda beloppet av beviljade bidrag
under 2019 uppgår till 34 367 Tkr.

Aktier i Swedbank AB

Stiftelsen hade vid 2019 års utgång 420 000 aktier i Swedbank
AB. Aktiernas marknadsvärde vid bokslutstillfället uppgår till 58
569 Tkr. Under 2019 har erhållits aktieutdelning från Swedbank
AB med 5 779 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 2019 erhållit utdelning från Varbergs Sparbank
AB med 43 mkr. För verksamhetsåret 2020 föreslår Sparbankens
styrelse att ingen utdelning ska skall utgå.

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 2020) samt
Bertil Erlandsson, Derome, Catarina Berglund, Varberg, Monica
Hansson, Varberg och Göran Borg, Träslövsläge (Valda t o m
ordinarie årsstämma 2021).
Styrelsen har hållit 11 protokollförda sammanträden under året.
Årsstämman med huvudmännen hölls den 25 april 2019.
Revisor i stiftelsen är PwC, Marcus Robertsson, Stockholm.

Stämma med huvudmännen

Ordinarie årsstämma med stiftelsens huvudmän äger rum den
23 april 2020, kl 18.00 på Varbergs Sparbank.

Utsikter för 2020

Den pågående corona-pandemin påverkar hela vår värld och
även Sparbanksstiftelsen Varberg. Stiftelsens syfte består
av två delar. Dels att genom ägandet av Varbergs Sparbank
AB (publ) se till att sparbanksrörelsens grundidéer fortlever
i verksamhetsområdet och dels att bedriva samhällsnyttig
verksamhet. I säkerställandet av det första syftet gäller bland
annat att bedöma bankens finansiella motståndskraft och hur
mycket kapital som behövs i banken kontra hur mycket kapital
som kan delas ut till stiftelsen. Det andra syftet beror därmed
fullt ut på bedömningen av det första då samhällsnyttiga bidrag
finansieras av vinstutdelningen från banken.
Sparbanksstiftelsen Varberg hade vid utgången av 2019 en
kassa på 57 988 tkr och utestående löften om bidrag på
37 043 tkr. Styrelsen bedömer därför att förslaget från banken om
slopad utdelning inte utgör något hinder för Sparbanksstiftelsen
Varberg att utföra sin verksamhet på kort sikt.
Styrelsen bedömer samtidigt att under rådande omständigheter
kan behovet av samhällsnyttiga bidrag komma att öka. Beroende
på hur utvecklingen kommer att se ut kan styrelsen komma att
behöva prioritera vissa typer av bidrag framför andra under en
period framöver.
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Resultaträkning, moderbolaget
tkr

Rörelsens kostnader

Not

Marknadskostnader
Övriga externa kostnader

2

Personalkostnader

3

Rörelseresultat

2019

2018 Förändring i tkr

%

-435

-601

166

-28%

-546

-298

-248

83%

-2 126

-1 823

-303

17%

-3 107

-2 722

-385

14%

43 000

30 000

13 000

43%

5 779

5 174

605

12%

0

0

0

0%

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

384

-207

591

-286%

46 056

32 245

13 811

43%

-3

18

-21

-117%

46 053

32 263

13 790

43%

Not

2019-12-31

2018-12-31

Förändring i tkr

%

4

666 467

666 467

0

0%

10 176

9 793

383

3,9%

44 086

42 068

2 018

5%

Årets resultat

Balansräkning, moderbolaget
tkr

Tillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag
Obligationer, fonder och andra räntebärande värdepapper
Andra långfristiga värdepappersinnehav

5

Kortfristiga fordringar
Övriga kortfristiga fordringar

6

Kassa och bank
Summa tillgångar

Eget kapital

198

120

78

0%

57 988

42 756

15 232

36%

778 915

761 204

17 711

2%

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

63 335

55 991

7 344

13%

-34 367

-24 918

-9 449

38%

46 053

32 263

13 790

43%

741 488

729 803

11 685

2%

Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder

223

155

68

44%

Upplupna kostnader

161

144

17

12%

Beviljade ej utbetalda bidrag

37 043

31 102

5 941

19%

Summa kortfristiga skulder

37 427

31 401

6 026

19%

778 915

761 204

17 711

2%

Summa eget kapital och skulder
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Kassaflödesanalys,
moderbolaget
tkr

Den löpande verksamheten

2019

Erhållen ränta

2018

0

0

Erhållen utdelning

48 783

35 174

Övriga förändringar i den löpande verksamheten

-3 107

-2 515

45 676

32 547

Betalt inkomstskatt

-112

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förändring av aktier och andelar

-2 018

-11 702

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 018

-11 702

-34 367

-24 918

5 941

-14 791

-28 426

-39 709

Årets kassaflöde

15 232

-18 864

Likvida medel vid periodens början*

42 756

61 620

Likvida medel vid periodens slut*

57 988

42 756

Finansieringsverksamheten
Beslutade bidrag
Beviljade ej utbetalda bidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Resultaträkning, koncern
tkr

Intäkter

Not

Provisionsnetto
Övriga

2019-12-31

2018-12-31

Förändring i tkr

%

141 954

150 534

-8 580

-6%

795

907

-112

-12%

4%

Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader

2

-73 550

-70 506

-3 044

Personalkostnader

3

-109 095

-114 826

5 731

-5%

-5 488

-5 685

197

-3%

-45 384

-39 576

-5 808

15%

Intäkter från övriga värdepapper, utdelning

118 046

105 523

12 523

12%

Övriga ränteintäkter

246 836

221 372

25 464

12%

Räntekostnader

-21 395

-21 776

381

-2%

Kreditförluster

-9 746

-12 174

2 428

-20%

Avskrivningar
Rörelseresultat

Resultat från finansiella investeringar

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

34 278

2 616

31 662

1210%

368 019

295 561

72 458

25%

-38 218

-34 055

-4 163

12%

Övriga skatter

-6 289

745

-7 034

-944%

Årets resultat

278 128

222 675

55 453

25%
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Balansräkning, koncern
tkr

Tillgångar

Not

2019-12-31

2018-12-31

Förändring i tkr

%

55 623

59 467

-3 844

-6%

12 585 310

11 602 844

982 466

8%

1 164 131

1 574 680

-410 549

-26%

704 548

677 041

27 507

4%

0

144

-144

-100%

1 570 293

1 415 756

154 537

11%

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

5

Uppskjuten skattefordran
Omsättningstillgångar
Fordringar
Utlåning till kreditinstitut
Övriga kortfristiga fordringar

6

10 040

8 907

1 133

13%

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8

53 607

59 535

-5 928

-10%

Kassa och bank
Summa tillgångar

Eget kapital

5 225

9 254

-4 029

-44%

16 148 777

15 407 628

741 149

5%

7

Bundet
Fritt
Årets resultat
Summa eget kapital

666 467

666 467

0

0%

1 642 096

1 653 878

188 334

11%

219 449

222 675

55 453

25%

2 528 012

2 543 020

243 787

10%

6 665

7 490

-825

-11%

102

123

-21

-17%

900 000

800 000

100 000

13%

Avsättningar
Övriga avsättningar
Avsättning för uppskjuten skatt, obeskattade reserver

Långfristiga skulder
Emitterade värdepapper

Kortfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut
Inlåning från allmänheten

75 088

1 051

1%

11 893 824

378 373

3%

Skatteskulder

10 415

7 986

2 429

30%

Övriga skulder

40 287

20 372

19 915

98%

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

19 122

28 623

-9 501

-33%

37 043

31 102

5 941

19%

Summa kortfristiga skulder

12 455 203

12 056 995

398 208

3%

Summa eget kapital och skulder

16 148 777

15 407 628

741 149

5%

-16%

Beviljade ej utbetalda bidrag

Ansvarsförbindelser
Åttaganden
Ställda panter

18

76 139
12 272 197
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216 039

256 811

-40 772

2 120 193

2 260 004

-139 811

-6%

0

4 600

-4600

-100%

Kassaflödesanalys, koncern
tkr

Den löpande verksamheten
Rörelseresultat

2019

2018

322 636

256 192

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet
- Orealiserad del av nettoresultat av finansiella transaktioner
- Av-/nedskrivningar
- Kreditförluster
Betalt inkomstskatt
Kassaflöde från den löpande verksamheten
före förändringar av rörelsekapitalet

-31 195

-620

5 488

5 685

652

12 292

-29 592

-35 464

267 989

238 085

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

410 927

-202 911

Ökning/minskning av värdepapper omsättningstillgångar

-967 948

-272 615

Ökning/minskning av in- och upplåning från allmänheten

378 377

534 412

Ökning/minskning av skulder till kreditinstitut

1 051

-863

Förändringar av övriga tillgångar och skulder

17 669

-1 118

108 065

294 990

-27 488

-71 285

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Investeringsverksamheten
Förvärv av finansiella anläggningstillgångar
Förvärv av materiella tillgångar

-1 643

-4 335

-29 131

-75 620

Emitterade värdepapper

100 000

0

Beslutade bidrag

-34 367

-24 918

Kassaflöde från investeringsverksamheten

Finansieringsverksamheten

Beviljade ej utbetalda bidrag
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Årets kassaflöde

5 941

-14 791

71 574

-39 709

150 508

179 661

Likvida medel vid periodens början*

1 425 010

1 245 349

Likvida medel vid periodens slut*

1 575 518

1 425 010

*Specifikation av likvida medel
Kassa
Utlåning till kreditinstitut
Clearingskulder

5 225

9 254

1 570 293

1 415 756

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 marknadsvärde 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

2019

2018

-35

-4

Övriga externa kostnader

-511

-294

Summa

-546

-298

Koncernen
Arvoden och ersättningar till revisorer
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-2 681

-1 703

Övriga externa kostnader

-70 869

-68 803

Summa

-73 550

-70 506
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3 Personalkostnader
Moderbolaget

2019

2018

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

-1 041

-991

- Löner och arvoden

-635

-454

- Sociala kostnader

-450

-378

- Övriga kostnader

0

0

-2 126

-1 823

- 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

-5 026

-10 840

- Löner och arvoden

-63 214

-60 622

- Sociala kostnader

-34 594

-34 038

- Övriga personalkostnader

-6 261

-9 326

-109 095

-114 826

- varav kvinnor

81

81

- varav män

42

45

123

126

Summa
Medelantalet anställda, omräknat till heltidstjänster

Totalt
Könsfördelning i styrelse
- antal kvinnor

7

7

- antal män

10

10

Totalt

17

17

Pensionsutfästelser

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

2019

2018

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 (420 000 aktier)
Marknadsvärde

58 569

80 484

Bokfört värde

44 086

42 068

Marknadsvärde

1 181 142

1 642 709

Bokfört värde

600 046

578 803

566 613

1 025 490

Bokfört värde

104 489

98 239

Summa andra långfristiga värdepappersinnehav

704 535

677 041

72

75

Koncernen
Aktier i Swedbank (8 470 000 aktier)

Fond för verkligt värde

Andra aktieinnehav

6 Övriga kortfristiga fordringar
Moderbolaget
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar

126

45

Summa

198

120

78

4 656

Koncernen
Skattefordringar
Övriga kortfristiga fordringar
Summa
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9 962

4 251

10 040

8 907

7 Eget kapital
Moderbolaget

2019

2018

Bundet eget kapital
Ingående värde vid årets början

666 467

666 467

Utgående värde vid årets slut

666 467

666 467

63 336

55 991

-34 367

-24 918

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

46 053

32 263

Utgående värde vid årets slut

75 022

63 336

Koncernen
Bundet eget kapital
Ingående värde vid årets början

666 467

666 467

Utgående värde vid årets slut

666 467

666 467

1 876 553

1 693 084

Fritt eget kapital
Utgående värde föregående år
Justering av öppningsbalansen vid byte av redovisningsprincip, IFRS9

-26 069

Justering av öppningsbalansen vid byte av redovisningsprincip, Pensionsplan
Ingående värde vid årets början

11 781
1 876 553

1 678 796

Beslutade bidrag

-34 367

-24 918

Årets resultat

278 128

222 675

2 120 340

1 876 553

Utgående värde vid årets slut

8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Koncernen
Förutbetalda kostnader

3 246

2 749

Upplupna ränteintäkter

11 423

12 012

Övriga upplupna intäkter

38 938

44 773

Summa

53 607

59 534

9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Koncernen
Upplupna räntekostnader

2 999

3 331

Övriga upplupna kostnader

16 123

25 292

Summa

19 122

28 623
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Styrelsens påskrift
Varberg den 30 mars 2020

Erling Andersson
Ordförande

Per-Olof Andersson

Göran Borg

Catarina Berglund

Monica Hansson

Bertil Erlandsson

Agneta Svenberg

Lars Bjering

Vår revisionsberättelse har avgivits den 30 mars 2020
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 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 2019 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 2019.

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 30 mars 2020
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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Auktoriserad revisor
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