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Balanse pr. 31. desember2018
SPAREBANKSTIFTELSEN SPYDEBERG
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Balanse pr. 31. desember 2018
SPAREBANKSTIFTELSEN SPYDEBERG
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Noter 2018
SPAREBANKSTIFTELSEN SPYDESERG

Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Samt god
regnskapsskikk for idelle stiftelser.

Stiftelsen ble opprettet med 1.787.806 egenkapitalbevis pålydende kr. 1001-i Askim & Spydeberg Sparebank og et
kontantbeløp på kr. 1.500.000-.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
For andre poster enn kundefordringer omfattes posten omløpsmidler forhold som forfaller til betaling innen ett år
etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som
forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Dmløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt
beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan.
Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld
med unntak av andre avsetninger balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Varige driftsmid ler
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har antatt levetid over 3 år og
har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under
driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med
driftsmidlet.

Fortsatt drift
Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og Stiftelsen årsregnskap er satt opp med denne forutsetning.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

Finansielle anleggsmidler

Egenkapitalbevis i Askim & Spydeberg Sparebank vurderes til det laveste av kostpris og virkelig verdi på
balansedagen. Mottatt utbytte og andre tildelinger fra banken vurderes som annen finansinntekt. Utbytte
fra banken inntektsføres i opptjeningsåret.

Gaveutdeling
Gaveutdeling blir kostnadsført i den perioden tildelingen blir vedtatt.

Note I - Lønnskostnader etc
Spesifikasjon av lønnskostnader 2017 2018
Arbeidsgiveravgift 18612 18894
Styrehonorar 132 000 134 000
Annen personalkostnad 8715 2070
Sum 159327 154964
Foretaket har ikke ansatte.



Note 2 - Ytelse til ledende personer

Ytelse til ledende personer
Type ytelse Daglig leder Styret
Styrehonorar 0 134 000

Note 3 - Obligatorisk tjenestepensjon
Obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er ikke pliktig til à ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 4 - Gaver til allmennyttige formål
Spesifikasjon av gaveutdelingen 2018

Spydeberg Motorklubb kr. 50 000,-
Hobøl Historielag kr. 200 000,-
Spydeberg IL Fotball Ser banen kr. 500 000,-
Spydeberg Kunstforening kr. 110 000,-
Øvre Lundsåsen Vel kr. 138 000,-
Korisma kr. 25 000~
Spydeberg Skytterlag kr. 300 000,-
Spydeberg Soul Children kr. 2 500,-
Mørk Golfklubb kr. 47 500,-
Fossnes Grendehus kr. 50 000,-
Hobøl Miniatyrskytterlag kr. 150 000,-
Solbakken Barnehage kr. 10 000,-
Knapstad Vel kr, 150 000,-
Hobøl IL Orientering kr. 120 000,-
DNT Indre Østfold kr. 20 000,-
SUM kr. I 373 000,-

Gavene til SIL Fotball utbetales etter nærmere avtale som er knyttet opp mot fremdriften av prosjektet.
Fra tidligere års tildeling gjelder det samme for SIL Langrenns skiutstyrsgarasje/-lager og
SIL Fotball lager, Tomter RKs prosjekt samt Spydeberg Speiderns prosjekt. Beløpet her er
tilsammen kr. 1 680 000-.

Note 5 - Bankinnskudd
Skyldig skattetrekk pr 31.12.2018 var kr45 080-.

Dette ble betalt ved forfall 15. januar 2019 fra skattetrekkskonto.

Note 6 - Egenkapital
Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital Annen innsk. EK Annen EK Sum
Egenkapital 01.01.2018 114 888 000 83612 000 647 024 199 147 024
Arets resultat 5 953 726 5 953 726
Egenkapital 31.12.2018 114 888 000 83 612 000 6 600 750 205 100 750



Note 7 - Skattekostnad på ordinært resultat
I forbindelse med fusjonen mllom Askim Sparebank og Spydeberg Sparebank ble det søkt om skattefritak etter
skattelovens § 11-22. Slikt skattefritak er innvilget gitt oppfyllelse av enkelte vilkår. Hvis stiftelsen senere skulle
avhende egenkapitalbevis mottatt i forbindelse med fusjonen kan det utløse skattemessige konsekvenser.

Note 8 - Revisjonshonorar
Det er kostnadsført honorar til revisor i 2018 med kr. 12 81250.

Note 9 - investeringer i aksjer og andeler
Stiftelsen eier 1.787.806 egenkapitalbevis pålydende kr. 1001- i Askim og Spydeberg Sparebank.
Disse er oppført til en verdi av kr. 197.000.000-. For regnskapsåret 2018 har stiftelsen inntektsført
kr. 8 045 127,- som er tilgode utbytte avsatt i Askim & Spydeberg Sparebank for regnskapsåret 2018.

Ifølge oppgave fra Askim & Spydeberg Sparebank var ligningsverdien for alle våre egenkapitalbevis
kr. 296 561 259-. Verdien pr. stk. var kr. 165188.

Det har i 2018 vært gjennomført en kapitalinnhenting i Askim & Spydeberg Sparebank. Denne ble overtegnet til en
kurs på 1371- pr egenkapitalbevis. Stiftelsen tegnet seg ikke for nye egenkapitalbevis.

Note 10-Annen kortsiktig gjeld
2017 2018

Periodisering av gaver 1 710 000 2 180 000
Sum 1710000 2180000



Styrets informasjon for 2018
SPAREBANKSTIFTELSEN SPYDEBERG

ORG.NR. 915167837

I STIFTELSENS VIRKSOMHET
Stiftelsen forvalter egenkapitalbevis i Askim og Spydeberg Sparebank med forretningssted i Spydeberg.
Stiftelsen kan forvalte overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål.
Stiftelsen skal videreføre gode sparebanktradisjoner og derigjennom sikre et godt
regionalt forankret sparebanktilbud.

2 FORTSATT DRIFT
Forutsetningene for fortsatt drift er tilstede, og Stiftelsens arsregnskap er satt opp med denne forutsetning.
Stiftelsen har tilfredsstillende likviditet til den virksomheten som driftes. Dette gjelder også årene fremover;
også når det vurderes mot markedet med kreditt og risiko.

3 ARBEIDSMILJØ
Det var ingen ansatte i Stiftelsen i 2018.

4 LIKESTILLING
Styret er sammensatt av tre kvinner og en mann.

5 YTRE MILJØ
Det ytre miljø påvirkes ikke av Stiftelsens virksomhet.

6 FORSKNINGS - OG UTVIKLINGSPROSJEKTER.
Stiftelsen har ingen prosjekter i 2018 innen denne kategori.

7 RETTVISENDE OVERSIKT
Styret mener Stiftelsens årsregnskap sammen med notene gir en rettvisende oversikt over driften og
Stiftelsens stilling 31 desember2018.

8 ÅRETS RESULTAT
Overskudd 5953726,17
Overføres annen egenkapital 5953 72617
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Til styret i Sparebankstiftelsen Spydeberg

Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon
Vi har revidert Sparebankstiftelsen Spydebergs årsregnskap som viser et overskudd på kr 5 953 726.
Arsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgift i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

nnage or on usjon
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi
er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Ener vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.

g informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap
vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesenllig
feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinforrnasjon
er vi pålagt å rapporlere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.

ets og dag ig e ers ansvar for årsregnskapet
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede
feil.

Ved utarbe delsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til stiftelsens evne til fortsatt drift og opplyse
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
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Revisors beretning - 2018
Spare bankstifielsen Spydeberg

feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan
forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er
høyere enn for feilinforrnasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en
mening om effektiviteten av stiftelsens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved
avleggelsen av årsregnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om stiftelsens
evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at
vii revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller,
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om
årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil
datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at
stiftelsen ikke fortsetter driften.

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og
hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen.

Uttalelse om andre lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som
ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finarisiell informasjon, mener vi at ledelsen har
oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av stiftelsens
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Konklusjon om utdeling og forvaltning
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontroilhandlinger vi har funnet
nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, Attestesjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi stiftelsen er
forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig.

Oslo, 24. mai 2019
KPMG AS

t
Lars Inge Pettersen
Statsautorisert revisor
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