ÅRSMELDING 2017

Sparebank1stiftelsen Halden gir seks millioner kroner til utvidelse av Tistedalshallen.
Foto: Kristian Bjørneby, Halden Arbeiderblad

– vi bidrar til engasjement i lokalmiljø
Årsmelding for Sparebank1stiftelsen Halden 2017, 6. driftsår

Sammen skaper vi verdier.
Vi bidrar til positiv utvikling i vår region gjennom å videreføre de gode
sparebanktradisjoner som Halden Sparebank viste i over 175 års virksomhet.
Våre gaveområder er:
-‐
-‐
-‐
-‐

Kunst og kultur
Idretts og friluftsliv
Foreninger og lag med bred aktivitet mot allmennheten
Stedsutvikling

Våre gavetildelinger utløser store verdier i form av dugnadsarbeid i ulike prosjekter og
som er medvirkende til at lag og foreninger kan gjennomføre planlagte investeringer
og aktiviteter. Dette er med på å utvikle distriktet vårt videre.
Vi har som mål å forvalte den arven vi fikk ved etableringen av stiftelsen til
lokalsamfunnets og allmennhetens beste.
Sammen med SpareBank1 Østfold Akershus skal vi være med på å forsterke bankens
samfunnsengasjement i et langsiktig perspektiv. Vi tar sikte på å være en viktig aktør i
utvikling av vårt lokalsamfunn.

Takket være pengegave kan de eldre på Karrestad eldresenter gled seg til tur med vind i håret.
Foto: Anja Lillerud, Halden Arbeiderblad
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Styrende organer
Generalforsamlingen i Sparebank1 stiftelsen Halden
Medlemmene er:
Else Marie Andersen Guldahl, leder
Bjarte Norheim, nestleder
Renè Antonsen, medlem
Thor Fagereng, medlem
Jon Ole Torp, medlem
Ann-Lisbeth Østby, medlem

Dag Brekke, medlem
Wenche Scott Hagen, medlem
Karsten Wiig, medlem
Nina Ebeltoft Nordbø, medlem
Bjørn Ståhl, medlem
Anne Julsrud Haugen, medlem

Liv Marit Sundstøl, varamedlem

Henrik Falch, varamedlem

Styret i Sparebank1 stiftelsen Halden

Medlemmene er:
Kjell Hagen, arbeidene styreleder
Roger Caspersen, nestleder
Hanne Gudem, medlem

Åse Gustavsen, medlem
Elin Cathrine Hagen, medlem

Espen Holtan, varamedlem

Gro Hauge, varamedlem

Arbeidene styreleder Kjell Hagen er eneste ansatte i Sparebank1stiftelsen Halden.
Stiftelsens adresse er: Wiels plass 2, 1771 Halden
Stiftelsens e-post adresse er: post@sparebank1stiftelsenhalden.no
Sparebank1stiftelsen Halden har et godt arbeidsmiljø og forurenser ikke det ytre
miljø. Sykefraværet utgjorde 0 %. Som regnskapsfører bruker stiftelsen firma GP
økonomi AS og som revisor er valgt PricewaterhouseCoopers AS.
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Utviklingen i nasjonal og internasjonal økonomi
gjennom 2017
Global utvikling
Verdensøkonomien viste i 2017 klare tegn på økt optimisme og sterkere vekst.
Aktiviteten hos flere av Norges sentrale handelspartnere tok seg opp og
arbeidsledigheten falt i flere land til lavere nivåer enn i perioden før finanskrisen. I
tillegg så man høyere investeringsvekst og fortsatt sterk forbruksvekst. Utviklingen
har vært understøttet av en svært ekspansiv pengepolitikk som har inkludert
utradisjonelle tiltak, i form av verdipapirkjøp, i mange land. Det lave rentenivået må
sees i sammenheng med en prisvekst som har holdt seg lav. I takt med at aktiviteten
har økt har sentralbankene i flere land startet utfasingen av de ekstraordinære
tiltakene, og også hevet styringsrenten enkelte steder.
I Eurosonen fortsatte bedringen i økonomisk aktivitet gjennom fjoråret, og veksten
endte antagelig på sitt høyeste nivå siden før finanskrisen. Fremgangen var bredt
basert med økt inntektsvekst og sterkere fremtidstro som igjen påvirket forbruk og
investeringsnivå i en positiv retning. Prisveksten steg noe, men utviklingen var ikke
tilstrekkelig sterk til at den europeiske sentralbanken gjorde endringer i den
ekspansive pengepolitikken. Imidlertid ble det annonsert at
verdipapirkjøpsprogrammet nå vil bli trappet ned. Verdipapirkjøpene vil etter planen
bli avsluttet høsten 2018 dersom økonomien ikke opplever ytterligere tilbakeslag.

Norsk økonomi
Aktiviteten i Fastlands-Norge tok seg opp i 2017 etter et 2016 med den svakeste
veksten siden finanskrisen. Veksten ble om lag fordoblet, til i underkant av 2 prosent.
Dette ligger tett opptil den årlige veksttakten som Norges Bank forventer de
nærmeste årene.
Boliginvesteringene har vært en av de sentrale bidragsyterne til økt vekst. Som følge
av sterk prisutvikling i boligmarkedet over flere år, særlig i 2016, ble det igangsatt
bygging av et betydelig antall boliger i 2017. I januar 2017 kom det et omslag i
boligmarkedet.
Prisendringen var særlig markant i Oslo, hvor prisene også hadde steget kraftig mot
slutten av 2016. På tross av omslaget endte årsveksten i boligprisene i Norge på 5.7
prosent.
Nedgangen fra begynnelsen av året sammenfalt med myndighetenes beslutning om
videreføringen og tilstramming av boliglånsforskriften. Det er grunn til å anta at
omslaget i markedet vil kunne påvirke boligbyggingen i årene fremover.
Positive utsikter, bedring i reallønnsvekst og et fortsatt lavt rentenivå ga grunnlag for
en god forbruksvekst i husholdningene i 2017. Dette gjaldt særlig forbruk av tjenester.
Husholdningene har imidlertid økt sin gjeldsbelastning ytterligere og er, gitt høy
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andel av boliglån med flytende rente, utsatt for endringer i rentenivået.
Arbeidsmarkedet bedret seg gjennom året målt ved både arbeidskraftsundersøkelsen
(AKU) og registrert ledighet hos NAV. Ledigheten var i november 2017 på 4,1 %.
Prisveksten, målt ved konsumprisindeksen (KPI), ble betydelig redusert i 2017, etter å
ha nådd en topp på 4,4 prosent sommeren 2016. Den relativt høye prisveksten i 2016
var i stor grad en konsekvens av at den norske kronen hadde falt i verdi, med
påfølgende prisvekst på importerte varer. I 2017 avtok denne effekten og prisveksten
ble redusert til i overkant av 1 prosent, et nivå godt under styringsmålet for
pengepolitikken på 2,5 prosent.
Bedringen av situasjonen i norsk økonomi gjennom fjoråret var ikke av en slik grad at
Norges Bank ønsket å heve styringsrenten fra 0,5 prosent. Sentralbanken la vekt på at
man bør gå varsomt frem i rentesettingen, men at en første renteheving ikke er langt
unna i tid dersom norsk og internasjonal økonomi utvikler seg som forventet.
Finanspolitikken bidro også i ekspansiv retning i 2017. Det strukturelle, oljekorrigerte
underskuddet, som måler den underliggende pengebruken av oljeinntektene, økte til
220 milliarder kroner. Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge innebar
dette en vekstimpuls i økonomien på 0.4 prosent. I forhold til kapitalen i Statens
pensjonsfond utland (oljefondet) utgjorde underskuddet 2.9 prosent i 2017, en tidel
lavere enn handlingsregelen. Regelen ble i 2017 redusert fra 4 til 3 prosent for å
reflektere en lavere forventet realavkastning fra oljefondet /Statens Pensjonsfond
Utland), hvilket isolert sett taler for lavere innfasing av midler fra oljefondet inn i norsk
økonomi.

Henter 1200 4H ungdommer til Halden. Sparebank1stiftelsen Halden var med og sørget for at disse
4H ungdommene fra hele Norden fikk en opplevelsesrik dag. Foto: Halden Arbeiderblad
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Strategidokument
Vårt strategidokument er i 2017 gjennomgått og revidert. Stiftelsen har et eget
forvaltningsstrategi/investeringsstrategidokument som regulerer forvaltningen av
våre verdier. Vi har plassert NOK 50 mill. hos Sparebank1 Kapitalforvaltning og vi har
NOK 20 mill. på plasseringskonto i Sparebank1 Østfold Akershus.

Etiske retningslinjer
Gavesøkere, forretningsforbindelser, myndigheter og allmennheten for øvrig må ha
tillit til vår profesjonalitet og integritet.
Våre etiske retningslinjer gjelder for hele vår virksomhet, og inneholder generelle
prinsipper for aktsomhet for å unngå interessekonflikter. Reglene gjelder ansatte og
medlemmer av de styrende organer.

Av og til skjer det noe magisk på en teaterscene. Skuespilleren slutter å være nettopp det, smelter
sammen med karakteren han skal spille, og skaper noe helt nytt. Sparebank1stiftelsen Halden er en
langsiktig støttespiller for kulturlivet i Halden, her representert ved selve Jeppe.
Foto Sebastian Backe Eriksen, Halden Arbeiderblad
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Gaver til allmennyttige formål
Stiftelsen har et langsiktig mål at inntil 50 % av stiftelsens overskudd kan disponeres til
gaveformål. I 2017 har vi tildelt 63 prosjektgaver og 225 breddegaver som til
sammen utgjør gaver på kr. 16,9 mill. Av dette utgjorde breddegaver kr. 1,5 mill.
26 søknader er blitt avslått.
Våre prosjektgaver fordelte seg slik på sektorene:
Idrett/lek
Natur/friluft
Allmennheten
Kunst/kultur
Historie/kulturminne

57 %
3%
22 %
12 %
6%

Den største gaven vi innvilget i 2017 var kr. 6 mill. til Tistedalshallen.

Det tok bare et drøyt år fra ideen ble sådd til Monolittmonumentet stod ferdig. Sparebank1stiftelsen
Halden var med fra starten og støttet initiativet.
Foto: Øivind Kvitnes, Halden Arbeiderblad
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Økonomiske resultater
Hovedinntekten til stiftelsen har vært utbytte vi mottar på våre egenkapitalbevis i
Sparebank1 Østfold Akershus. Dette utbytte var i 2017 på kr.7.40 pr. egenkapitalbevis,
til sammen kr. 23 135 464.Vi har nå til sammen 3 126 414 egenkapitalbevis i banken som utgjør 25.24 %.
Driftskostnadene inkludert gavetildelinger var i 2017 på kr. 19 340’ mot kr. 11 804’ i
2016.
Stiftelsens årsresultat ble et overskudd på kr 7 614 338,- som styret foreslår disponert
slik:
Overført til annen formålskapital: kr. 7 614 338,-.
Etter denne disponeringen er den frie egenkapitalen på kr. 61 560 768,Forutsetning for fortsatt drift er tilstede og regnskapet er satt opp under denne
forutsetning.

Halden, 19. april 2018
Styret i Sparebank1stiftelsen Halden
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Bevilgede prosjektgaver 2017
Villekulla barne- og ungdomsteater
Rekrutteringsprosjekt for skolekorpsene i Halden
Iddebo sykehjem – salongmøbler
Forskerfabrikkens sommerskole i Halden
Veslefrikk barne og ungdomsteater
HIL Fredrikstenstafetten og gateløp
Idd og Enningdalen historielag – rydding av KarlXIIs vei
Haldenkanalens venner – historisk bokutgivelse
TTIF – bidrag til realisering av Tistedalshall (fordelt over 2 år)
Saga to Science Nordisk 4H leir og besøk i Halden
Ladies tour of Norway – kultur og breddeaktiviteter
Fredrikshald Theaterselskab – oppsetting av «Jeppe på Bjerget»
Forestillingen «Mens vi faller»
Helsehuset Halden / Aremark
«Handel i Halden» - prosjekt
Forestilling «Flere farger»
Halden Mat og Havnefestival
Berby Action Camp 2017
Halden Atletklubb – integreringsprosjekt
Idd og Enningdalen historielag – prosjekt Monolitten
Fredrikshald Teater – festforestilling ved gjenåpning
Halden Skiklubb – NM i orientering
Multicultura Halden 2017
Veteranbåten «Tista» venner – reparasjoner
Kirkens bymisjon – nytt kjøkken
Extra giverglede – sommeraktiviteter for barn
Østfoldmuseene – prosjekter i Halden 2017/2018
«Den hvite Dame» - musikal
Juleselskapet – Oliver Twist forestilling 2017
Halden kirkelige fellesråd – nytt orgel i Os kapell
Kultursommerskolen 2017 for barn
Berg, Rokke og Asak historielag – restaurering av bygg
Prosjekt «Ambassadørprogram»
Halden Håndballforening – etableringsstøtte
Kvik Halden FK – nytt kunstgress på Strupe
Melissa Horn teaterkonsert
Extra giverglede – prosjekt møteplass fordeles over 3 år
Fredriksten festnings venner – diverse utstyr til parken v/kom.
Halden Røde Kors – mannskapsbil
Karrestad sykehjem – innkjøp av rickshaw
Frelsesarmeen i Halden – prosjektstøtte
FAU v/Berg skole – nærmiljøprosjekt
Halden Danseskole – 35 års jubileumsaktiviteter
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Halden Idrettsråd – innføring av idrettskonsulent
«
Fredrikshald Borgervæpning – 1700 talls marked
«
Fredriksten Kulturproduksjon – «Den hvite dame»
«
Fargespill Østfold – prosjektstøtte
«
Halden Turist – utvikling av julemarked på Fredriksten festning
«
HTH – rekruttering av guttehåndballspillere
«
Fredrikshald Sømandsforening – restaurering av bygning
«
Halden Håndballforening o Halden Innebandy – felles klubblokale «
Halden Janitsjar – innkjøp av instrumenter
«
Sarpsborg flerkulturelle dialogforum
«
Gimle tennisklubb – tennisbane på Gimle
«
Baptistkirken Elim – nærmiljøprosjekt
«
Lucia i Sarpsborg
«
Idd Sportsklubb – innkjøp av snøscooter etc.
«
Belysning av Elgåfossen
«
Halden Teaterskole – aktiviteter
«
Foreningen Haldens Minder – byste av Vidar Parmer
«
FAU v/Gimle skole – nærmiljøprosjekt
«
Forskerfabrikken – prosjekt for barn 2018
«
Til sammen bevilget i 2017
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Årsregnskap 2017 for
Sparebank1stiftelsen Halden	
  
Foretaksnr. 997534484
	
  
INNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Anskaffede midler	
  
Utbytte fra formålsinvestering
Gevinst ved salg av formålsinvestering
Rente- og finansinntekter
Opp-/nedskrivning (-) finansielle omløpsmidler
Sum anskaffede midler

3

23 135 464
0
2 460 564
1 358 187
26 954 214

13 613 972 	
  
22 953 924 	
  
1 052 106 	
  
151 812 	
  
37 771 815

16 719 404
154 118
1 003 713
24 100
1 320 040
0
118 502
19 339 876

8 790 599
143 750
907 744
24 100
839 592 	
  
878 684
219 575
11 804 045

7 614 338

25 967 770

	
  
Forbrukte midler	
  
Bevilgede gaver
Aktivitetskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Rentekostnad lån
Annen finanskostnad
Sum kostnader / forbrukte midler

1
2
1

	
  
Årets aktivitetsresultat

	
  

EIENDELER	
  
ANLEGGSMIDLER	
  
Varige driftsmidler	
  
Inventar
Sum varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler	
  
Formålsinvesteringer
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

2

42 400
42 400

66 500 	
  
66 500 	
  

3

278 451 243
278 451 243
278 493 643

278 451 243 	
  
278 451 243 	
  
278 517 743

12 411
12 411

11 216 	
  
11 216 	
  

45 189 063
45 189 063
34 379 842
79 581 316
358 074 959

18 211 408 	
  
18 211 408 	
  
47 712 935 	
  
65 935 559 	
  
344 453 302

	
  
OMLØPSMIDLER	
  
Fordringer	
  
Andre fordringer
Sum fordringer
Investeringer	
  
Markedsbaserte investeringer
Sum investeringer
Bankinnskudd
SUM OMLØPSMIDLER
SUM EIENDELER

3
4
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FORMÅLSKAPITAL OG GJELD	
  
FORMÅLSKAPITAL	
  
Innskutt formålskapital	
  
Grunnkapital
Innskutt annen formålskapital
Sum innskutt formålskapital
Opptjent formålskapital	
  
Annen formålskapital
Sum opptjent formålskapital
SUM FORMÅLSKAPITAL
GJELD	
  
KORTSIKTIG GJELD	
  
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD
SUM FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

5
5

87 580 020
196 823 037
284 403 057

87 580 020
196 823 037 	
  
284 403 057 	
  

5

61 560 768
61 560 768
345 963 825

53 946 430 	
  
53 946 430 	
  
338 349 487 	
  

144 849
144 583
11 821 703
12 111 134
12 111 134

91 320
130 085
5 882 410 	
  
6 103 815
6 103 815 	
  

358 074 959

344 453 302
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Regnskapsprinsipper:	
  
	
  
Endring i regnskapsprinsipp
Sparebank1 stiftelsen Halden har med virkning fra 01.01.2015 lagt NRS(F) God regnskapsskikk for ideelle
organisasjoner til grunn ved utarbeidelse av regnskapet. Denne standarden anses å gi bedre informasjon om
virksomheten i stiftelsen. 	
  
I balansen er ”Formålsinvesteringer” skilt ut som egen gruppe under anleggsmidlene. 	
  
For behandling av øvrige regnskapsmessige verdivurderinger og fastsettelser benyttes tidligere etablert praksis
og regnskapslovens alminnelige bestemmelser og norske regnskapsstandarder.

	
  
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som
omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Anleggsmidler
vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående.
Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av
anskaffelseskost og virkelig verdi. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant
de postene som omhandles nedenfor.

	
  
Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Aksjer, grunnfondsbevis og andre eiendeler som inngår i en handelsportefølje vurderes til virkelig verdi på
balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdelinger fra porteføljen vurderes som annen finansinntekt.

	
  
Varige driftsmidler
Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt
lineært over antatt økonomisk levetid.

Formålsinvesteringer (egenkapitalbevis)
Formålsinvesteringen i Sparebank1 Østfold Akershus er vurdert etter kostmetoden.

	
  
Utdeling av gaver
Gavetildeling blir vedtatt av styret og kostnadsført på innvilgningstidspunktet. Midlene står som
gjeldsforpliktelse i balansen inntil utbetaling finner sted.

	
  
Skatt
Det legges til grunn at stiftelsens ordinære virksomhet ikke er skattepliktig.	
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Note 1 - Lønnskostnad	
  
Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.	
  
I år
878 290
124 458
966
1 003 713

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I fjor	
  
790 130	
  
112 595	
  
5 019	
  
907 744	
  

	
  
Lønn og styregodtgjørelse mv til ledende personer og revisor

	
  
563 356	
  
398 000	
  

Daglig leder/arbeidende styreformann
Styremedlemmer
Revisjonshonorar, som består av:	
  
Revisjon
Samlet honorar til revisor

62 500	
  
62 500	
  

	
  
Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.	
  

	
  
Obligatorisk tjenestepensjon	
  
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 	
  

	
  
	
  

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler	
  
Avskrivningstablå	
  
Inventar	
  

	
  
198 799	
  
198 799	
  

Anskaffelseskost pr. 1/1
Anskaffelseskost pr. 31/12

	
  

132 299	
  
24 100	
  
156 399	
  

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
Akk. av/nedskr. pr. 31/12

	
  
42 400	
  

Balanseført verdi pr 31/12

	
  

20-33	
  

Prosentsats for ord. avskr.
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Note 3 - Finansielle plasseringer	
  
Formålsinvesteringer:	
  
Eierandel

Balanseført
verdi

Markedsverdi

25,24 %

278 451 243

601 053 091	
  

	
  
Sparebank1 Østfold Akershus

	
  
Porteføljen består ved årsskiftet av 3 126 414 andeler og består av de egenkapitalbevisene som stiftelsen mottok
på etableringstidspunktet i 2011, økt med utvidelsen i 2015 og redusert med nedsalg i 2016. Egenkapitalbevisene
er bokført til anskaffelseskost.	
  
Stiftelsen har mottatt kr. 23 135 464 i utbytte fra egenkapitalbevisene i Sparebank1 Østfold Akershus i
regnskapsåret.	
  

	
  
	
  
Andre investeringer:	
  
Øvrige aksjer, andeler og plasseringer

45 189 063

	
  

Posten består av investeringer som blir aktivt forvaltet av ekstern forvalter. Porteføljen vurderes til
markedsverdi.	
  

	
  
	
  

Note 4 - Bankinnskudd	
  
Herav bundet skattetrekkinnskudd som pr 31.12. i år utgjør kr 98 191. Trekkansvar pr 31.12. i år er på
kr. 97 973.	
  

	
  
	
  

Note 5 - Formålskapital	
  
	
  
	
  
Formålskapital	
  01	
  01	
  2017	
  
Formålsresultat	
  2017	
  
Formålskapital	
  31	
  12	
  2017	
  
	
  

Grunnkapital	
  

	
  

Innskutt	
  annen	
  
formålskapital	
  
87	
  580	
  020	
  
196	
  823	
  037	
  
	
  
87	
  580	
  020	
  
196	
  823	
  037	
  

Årsmelding for Sparebank1stiftelsen Halden 2017, 6. driftsår

Annen	
  
formålskapital	
  
53	
  946	
  430	
  
7	
  614	
  338	
  
61	
  560	
  768	
  

Sum	
  
338	
  349	
  487	
  
7	
  614	
  338	
  
345	
  963	
  825	
  

Side	
  15	
  

