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Årsberetning

Årsberetning 2021
Stiftelsens grunnlag
Valgkomiteen hadde følgende sammensetning:

Sparebankstiftelsen Bien (stiftelsen) ble etablert med
virkning fra 1.1.2008 som følge av omdannelse av

Henry Wengstrøm, Liv Opsahl og Bente-Marie

Sparebanken Bien til aksjesparebank. Dette er

Nørgaard, leder.

Stiftelsens 14. driftsår.

Stiftelsen ledes av et styre bestående av fire

Stiftelsens formål er å eie og forvalte de aksjene den

medlemmer med følgende sammensetning:

ble tilført ved opprettelsen og utøve et langsiktig og

Andreas Thorsnes, styrets leder (frem til mai 2021),

stabilt eierskap i Bien Sparebank ASA (Bien

Bente-Marie Nørgård, styrets leder (fra mai 2021),

Sparebank/banken). Videre skal stiftelsen videreføre

Christian von Trepka, Agnes Bergo og Pål Brun med

gode sparebanktradisjoner og gjennom det bidra til

Sten Falkum og Siv Berg-Larsen som

allmennyttige formål.

varamedlemmer.
Stiftelsens kontor i Akersgaten 45 ble avviklet i

Stiftelsens organisasjon og ledelse

desember 2020. På grunn av Covid 19 ble
forretningsadressen midlertidig flyttet til daglig

Generalforsamling er stiftelsens høyeste besluttende

leders hjemmeadresse. Fra januar 2022 er stiftelsen

organ som velger styre og valgkomite. Iht.

etablert med kontor i Bygdø allé 2, 0257 Oslo.

vedtektene består generalforsamlingen av åtte

Siviløkonom Hans Eid Grøholt er daglig leder i

innskytervalgte representanter med to

deltidsstilling. Styret anser arbeidsmiljøet i stiftelsen

varamedlemmer, alle med funksjonstid på fire år.

som tilfredsstillende. Det har ikke vært sykefravær.

Valgene forberedes av valgkomiteen, og

Det har ikke forekommet alvorlige ulykker eller

gjennomføres ved elektronisk valg.

skader som følge av stiftelsens virksomhet.

Stiftelsen har som mål å være en virksomhet der det

Stiftelsen eier ved utgangen av året 70,58 % av

råder likestilling mellom kvinner og menn, og legger

Bien Sparebank

vekt på dette ved rekruttering og sammensetning av

Sparebankstiftelser har selskapsrettslige

styret og valgkomiteen.

begrensninger i utøvelse av sitt eierskap iht.

Generalforsamlingen hadde i 2021 følgende

Finansforetaksloven § 12 – 21 (4). Stiftelsen var i

sammensetning: Jostein Grosås (leder), Siv Berg-

regnskapsåret 2021 representert i bankens styre ved

Larsen, Erling Dokk Holm, Siv Holen, Liv Opsahl,

Andreas Thorsnes og Agnes Bergo. I bankens

Bente-Marie Nørgaard (gikk ut av general-

valgkomite har stiftelsen vært representert med

forsamlingen mai 21 da hun ble valgt til styreleder),

Christian von Trepka og Hans Eid Grøholt med

Henry Wengstrøm og Sten Falkum med Ellen Marie

sistnevnte som leder.

Ystad og Daniel Bekkedal som varamedlemmer.
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Årsberetning
Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt

Resultatregnskapet

drift. Det er styrets oppfatning at regnskapet gir et

Generelt

rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling og

Iht. årsoppgjørsforskriften for banker § 2-6 er det

resultat. Stiftelsens virksomhet påvirker ikke det ytre

gitt unntak for finansstiftelser til å utarbeide

miljø negativt.

konsernregnskap når finanstiftelsen kun har til

Balansen

formål å forvalte eierinteresser i kun ett
datterselskap. Regnskapet er avlagt etter denne

Egenkapital

unntaksbestemmelsen.

Stiftelsen hadde ved utgangen av året en bokført

Inntekter

egenkapital på kr 234 mill. Merverdi av stiftelsens

Stiftelsen kunne bokføre netto finansinntekter med

aksjer i banken utover bokført verdi i stiftelsens

kr 8,04 mill som i det alt vesentligste besto av

regnskap utgjorde ca kr 124 mill dersom bokført

utbytte fra banken. Utbytte økte med kr 2,15 mill

verdi av bankens egenkapital legges til grunn.

eller 36 % sammenlignet med 2020.

Verdijustert egenkapital utgjorde i så fall kr 358
mill, en økning på kr 19 mill i løpet av 2021. Det
gjøres imidlertid oppmerksom på at siste omsetning

Ordinære driftskostnader

av aksjer ble gjennomført til en lavere pris per aksje

Lønn og honorarer inklusive sosiale kostnader beløp

enn bokført verdi.

seg til kr 931000 som var en økning på kr 178 000.
Dette kan henføres til økt stillingsbrøk for daglig

Innskudd og verdipapirer

leder og økte honorarer til tillitsvalgte.

Innskudd i bank økte med kr 1,6 mill til kr 5,0 mill.

Andre driftskostnader utgjorde kr 347 000 mot kr

Anleggsaksjene i Bien Sparebank var i balansen

619 000 i 2020, en reduskjon på kr 272 000 eller 44

bokført med kr 225 mill.

%. Dette inkluderer kjøp av tjenester fra banken for
kr 50 000 knyttet til regnskapsførsel, en reduksjon
på kr 25 000 samt kostnader med revisjon med kr

Langsiktig gjeld

81 000, en økning på kr 13 000. Andre

Stiftelsen tok i juni 2017 opp et lån på kr 15 mill for

driftskostnader for øvrig viste en reduksjon på kr

deltakelse i en rettet aksjeemisjon i Bien Sparebank.

220 000 og utgjorde kr 229 000. Terminerings-

Saldo på lånet var ved utgangen av året på kr 2,7

kostnad på kr 180 000 i 2020 knyttet til en

mill som i sin helhet blir nedbetalt i 1. halvår 2022.

rekrutteringsavtale utgjorde størstedelen av
reduksjonen.

Fordringer og kortsiktig gjeld

Ytterligere spesifikasjon av kostnadene fremgår av

Andre eiendeler utgjorde kr 8,1mill som gjelder

notene 5,6 og 7.

utbytte fra banken. Annen gjeld økte med kr 0,5 mill
til 1,3 mill. Beløpet inneholder bevilgede, ikke

Allmennyttig virksomhet

utbetalte gaver samt påløpte ikke betalte kostnader

Gaver til allmennyttige formål ble kostnadsført med

Bien Sparebank ASA

kr 1005 000, en økning på kr 860 000 fra 2020. Det
vises for øvrig til note 7 og 8, og eget avsnitt om
strategi for allmennytte.

Banken har med bakgrunn i et foreløpig resultat på
kr 29,5 mill besluttet å foreslå et utbytte på 40 % av

Resultat

netto resultatet. Resultatet er kr 3,5 mill bedre enn i

Regnskapet ble gjort opp med et overskudd på

2020. Bokført egenkapital var ved utgangen av året

kr 5 755 000 som foreslås tillagt egenkapitalen.

kr 528 mill.

Resultatet var kr 1 577 000 bedre enn i 2020.
Styret legger til grunn at stiftelsen fortsatt er
skattefri i henhold til skattelovens § 2-32.
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Årsberetning
bankens målsetning om en egenkapital-

Finansiell risiko

avkastning etter skatt på minst 10 %.
•

Den finansielle risiko for stiftelsen er i det alt

Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil
eier i Bien Sparebank med en betydelig

vesentligste knyttet til eierskapet i Bien Sparebank

eierandel.

og dens operative virksomhet.

•

Eierskapet i Bien Sparebank skal forvaltes
med grunnlag i «Norsk anbefaling for

Stiftelsens formuesutvikling er avhengig av bankens

eierstyring og selskapsledelse, NUES».

økonomiske utvikling. Gode resultater og

•

tilstrekkelig kapital er grunnlaget for bankens

Stiftelsen legger vekt på forutsigbarhet i

muligheter til vekst og utvikling.

utbytteutbetalinger tilpasset bankens

Stiftelsens eierandel i Bien Sparebank har i 2022

aksjonærpolicy med et mål om å innfri en

kapitalsituasjon. Stiftelsen støtter bankens

vært uendret på 70,58 %. Styret arbeider aktivt med

utbyttegrad i intervallet 40 – 70 %.

spørsmålene om nedsalg av aksjer og hensikts-

•

Stiftelsen skal, i samarbeid med banken,

messig kapitaisering av banken. Frigjøring av kapital

bidra til å sikre tilstrekkelig omsettelighet

ved nedsalg av aksjer vil bidra til at stiftelsen bedre

for aksjene i Bien Sparebank ved at aksjen

kan ivareta sin posisjon som langsiktig og stabil

kan handles på en egnet markedsplass

eier, og samtidig legge grunnlaget for at banken mer

eksempelvis Oslo Børs eller Euronext

hensiktsmessig kan benytte kapitalmarkedet for å

Growth.

dekke fremtidig kapitalbehov. Dette er nedfelt i

•

styrets eierpolicy.

Representasjon i bankens styrende organer
vurderes etter rammer i lovverket, eierandel
og hva som anses som formålstjenlig for

Ved årsskiftet hadde banken 150 aksjonærer i tillegg

stiftelsen.

til stiftelsen. Andre aksjonærer bidrar til at stiftelsen

•

blir mindre sårbar for oppfølging av bankens

Stiftelsen vil samarbeide med banken på
områder som kan underbygge og styrke

kapitalbehov.

både stiftelsens og bankens virksomhet.

Stiftelsen har siden omdannelsen til aksjesparebank
vært ensidig eksponert i Bien Sparebank. Styret har

Stiftelsen har god, løpende dialog både med andre

til hensikt å redusere eksponeringen gjennom

aksjonærer og bankens ledelse der strategisk

nedsalg av aksjer når dette vurderes som

utvikling, kapitalplan og fremtidig kapitalbehov er

hensiktsmessig.

sentrale temaer.

Styret har som mål at det over tid skal bygges opp

Allmennytte

en likviditet tilsvarende tre års normal drift hvilket
vil gjøre stiftelsen mindre sårbar for større endringer

I strategiplanen har styret nedfelt følgende policy for

i aksjeutbytte fra banken.

allmennytte:
Som følge av en periode med redusert utbytte og

•

nedbetaling av lån, har disponibel likviditet ligget

og utvikling

under definert likviditetsreserve i 2021.

Eierpolicy
I gjeldende strategiplanen har styret besluttet

•

Gode nærmiljøtiltak

•

Støtte tiltak innen klima, miljø og naturvern

•

Støtte sosialt engasjement for vanskeligstilte

•

Gaver skal fortrinnsvis gis til frivillighet, ikke
til enkeltpersoner

følgende policy for eierskapet i Bien Sparebank:
•

Bidra til at barn og unge opplever mestring

•

Som aksjonær er stiftelsens siktemål å

Gaver skal fortrinnsvis komme innbyggerne i
Oslo-området til gode

videreutvikle Bien Sparebank med god drift
og moderat risiko. Stiftelsen slutter seg til
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Årsberetning
•

Gavevirksomheten skal bidra til å videreføre

Tabellen under viser utviklingen over de siste

sparebanktradisjonene innen allmennytte og

fem årene fordelt på formål.

samtidig kunne gi positive ringvirkninger for
•

stiftelsen og banken.

Tiltak/aktivitet

2021

Gaveutdeling en gang pr. år med

Kunst og kultur

50

søknadsfrist 1.september. Styret skal

Kompetanse,
utdanning,
forskning

0

Idrett, fysiske
aktivteter
friluftsliv

500

Samfunn,
utvikling og
sosiale tiltak

255

Klima og miljø,
naturvern

0

Humanitære tiltak
og helseformål

200

Sum

1005

imidlertid kunne behandle gavesøknader
eller bidrag til spesielle prosjekter
fortløpende.
•

Årlige gaveavsetningen kan utgjøre inntil 30
% av utbytte fra Bien Sparebank og andre
finansinntekter.

Etter et år med sterkt redusert aktivitet som følge av
koronapandemien, var styret meget fornøyd med at
den allmennyttige virksomheten igjen kunne drives
innenfor planlagte rammer. Gaver til allmennytte

2020

2019

2018

2017

259

550

100

510

310

130

45

355

135

370

145

1124

995

500

økte fra kr 145 000 i 2020 til kr 1 050 000 i 2021.

Stiftelsens framtidsutsikter
Omfanget av stiftelsens virksomhet er nært knyttet
til utbytte fra Bien Sparebank. Utbytte for
regnskapsåret 2021 vil gi grunnlag for normal drift
iht. gjeldende strategiplan.

Oslo, 15. februar 2022, elektronisk signert
Bente Marie Nørgård
Agnes Bergo
Pål Brun
Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Christian von Trepka
Hans Eid Grøholt
Styremedlem
Daglig leder
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Resultat

Resultat
Ordinært resultat - Tall i tusen kroner

Noter

2021

2020

Salgsinntekt

0

0

Sum driftsinntekter

0

0

DRIFTKOSTNADER
Lønn og andre personalkostnader

5,6

930

753

Gaver

7,8

1.005

145

Andre driftskostnader

5,7

347

619

2.282

1.516

-2.282

-1.516

8.208

6.031

171

338

Resultat av finansposter

8.037

5.693

Ordinært resultat før skattekostnad

5.755

4.177

0

0

Årsresultat

5.755

4.177

Totalresultat

5.755

4.177

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter

3

Finanskostnader

Skattekostnad på ordinært resultat

1
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Eiendeler

Eiendeler
Noter

2021

2020

224.807

224.807

150

150

224.957

224.957

8.100

5.950

5.022

3.390

13.122

9.340

238.079

234.297

Anleggsmidler
Aksjer i Bien Sparebank ASA

9

Investeringer i aksjer

10

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Forskuddsbetaltekostnader og andre kortsiktige fordringer

11

Bankinnskudd
Sum omløpsmidler
SUM EIENDELER

Egenkapital og Gjeld
Noter

2021

2020

12

2.676

5.177

2.676

5.177

181

113

1.140

680

Sum kortsiktig gjeld

1.321

793

Sum gjeld

3.997

5.970

120.100

120.100

Annen innskutt egenkapital

15.579

15.579

Sum innskutt egenkapital

135.679

135.679

Annen egenkapital

98.403

92.648

Sum opptjent egenkapital

98.403

92.648

Sum egenkapital

234.082

228.327

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

238.079

234.297

Langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Sum langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

8, 13

Grunnkapital

Oslo, 15. februar 2022, elektronisk signert.

Bente Marie Nørgård

Agnes Bergo

Styreleder

Pål Brun

Styremedlem

Christian von Trepka

Styremedlem

Hans Eid Grøholt

Styremedlem

Daglig leder
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Egenkapitaloppstilling

Egenkapitaloppstilling
Tall i tusen kroner
Egenkapital 31.12.2020

Grunnkapital

Annen innskutt
egenkapital

Annen opptjent
egenkapital

Sum
egenkapital

120.100

15.579

92.648

228.327

5.755

5.755

Årets resultat
Egenkapital 31.12.2021

Tall i tusen kroner
Egenkapital 31.12.2019

120.100

15.579

98.403

234.082

Grunnkapital

Annen innskutt
egenkapital

Annen opptjent
egenkapital

Sum
egenkapital

120.100

15.579

88.471

224.150

120.100

15.579

88.471

224.150

4.178

4.178

92.648

228.327

Overgang til IFRS
Egenkapital 01.01.2020
Årets resultat
Egenkapital 31.12.2020

120.100

15.579
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Noter

Noter
Note 1- Generelle Regnskapsprinsipper
Grunnlag for utarbeidelse av regnskapet
Fra 2020 avlegger Sparebankstiftelsen regnskap i samsvar med IFRS som fastsatt av EU i tråd med § 1-4, 2. ledd b) i forskrift
om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Tilleggskrav til noter som følger av lov og forskrift for
norske banker er hensyntatt.

I samsvar med forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak har selskapet valgt å unnlate å
anvende IFRS 16 Leieavtaler for regnskapsåret 2020 og i stedet anvende tidligere anvendte prinsipper.

Sammendrag av vesentlige regnskapsprinsipper
Regnskapet er presentert i norske kroner, og alle tall er vist i hele tusen, med mindre annet er spesifikt angitt.

INNTEKTSFØRING
Renteinntekter inntektsføres basert på effektiv rente-metode etter hvert som de opptjenes. Opptjente, ikke betalte inntekter er
ført som tilgodehavende i balansen.
Utbytte fra datterselskap inntektsføres samme år som det er avsatt i givers regnskap. Utbytte fra andre investeringer
resultatføres på tidspunkt utbyttet er vedtatt på generalforsamlingen

FINANSIELLE INSTRUMENTER
Alle selskapets finansielle eiendeler og forpliktelser måles til amortisert kost iht IFRS9.

FINANSIELLE INSTRUMENTER – INNREGNING OG FRAREGNING
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes når stiftelsen blir part i instrumentets kontraktsmessige vilkår. Finansielle
eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettighetene til kontantstrømmer fra de finansielle eiendelene utløper, eller når
foretaket overfører den finansielle eiendelen i en transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenestemuligheter knyttet
til eierskap av eiendelen overføres.
Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettighetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd, kansellert
eller utløpt.

MÅLING TIL AMORTISERT KOST
Finansielle instrumenter måles til amortisert kost, og inntektene/ kostnadene beregnes ved bruk av instrumentets effektive
rente. Amortisert kost fastsettes ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid.

INVESTERINGER I DATTERSELSKAP
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet iht IAS 27. Slike investeringer er målt til anskaffelseskost for
aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes
årsaker som ikke kan antas å være forbigående. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivninger ikke lenger er
tilstede.
Sparebankstiftelsen Bien eier pr 31.12.2021 70,58 % av aksjene i Bien Sparebank ASA.

VALUTA
Stiftelsen har ingen regnskapsposter i utenlandsk valuta.
Regnskapet presenteres i norske kroner, som er stiftelsens funksjonelle valuta.
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Note 1- Generelle Regnskapsprinsipper

TILDELINGER
Tildelinger blir vedtatt av styret i Sparebankstiftelsen og kostnadsført på innvilgningstidspuktet. Midlene står som
gjeldsforpliktelse i balansen innntil utbetaling finner sted.

SKATT
Stiftelsens virksomhet er skattefri iht. skattelovens § 2 -32.

KONSERNREGNSKAP
Det er ikke utarbeidet konsernregnskap iht til årsregnskapsforskriften for banker § 2-6.

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Ny informasjon etter balansedagen om stiftelsens finansielle stilling på balansedagen er tatt hensyn til i årsregnskapet.
Hendelser etter balansedagen som ikke påvirker stiftelsens finansielle stilling på balansedagen, men som vil påvirke stiftelsens
finansielle stilling i fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

NOTE 2 – FINANSIELL RISIKO
Den finansielle risiko for stiftelsen er i det alt vesentligste knyttet til eierskapet i Bien Sparebank og dens operative virksomhet.
Stiftelsens formuesutvikling er avhengig av bankens økonomiske utvikling. Gode resultater og tilstrekkelig kapital er
grunnlaget for bankens muligheter til vekst og utvikling.

NOTE 3 – UTBYTTE
2021

2020

0

5

Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper

8.150

5.950

Utbytte og andre inntekter av egenkapitalinstrumenter

8.150

5.955

Inntekter av aksjer, andeler og andre egenkapitalinstrumenter
Inntekter av eierinteresser i tilknyttede foretak og felleskontrollert virksomhet

Utbytte fra datterselskap er inntektsført i selskapsregnskapet samme år som det er avsatt i givers regnskap.

NOTE 4 – PENSJONER
Stiftelsen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
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Note 1- Generelle Regnskapsprinsipper

NOTE 5 – LØNN OG ANDRE PERSONALKOSTNADER
Lønn og generelle administrasjonskostnader

2021

2020

Lønn til ansatt

388

292

Honorar til styre og øvrige tillitsvalgte

428

368

Arbeidsgiveravgift og finansskatt

115

93

0

0

Pensjoner
Sosiale kostnader
Sum lønn og andre personalkostnader

0

0

931

753

Antall ansatte pr 31.12.

1

1

Antall årsverk pr 31.12.

0,30

0,15

Gjennomsnittlig antall årsverk i året

0,20

0,15

NOTE 6 – LÅN OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER

Styret og daglig leder
Styreleder

Honorar
Bente Marie Nøgård (01.05.21-)

79

Andreas Thorsnes (01.01.21-

38

30.04.21)
Styremedlem

58

Styremedlem

58

Styremedlem

54

Leder av generalforsamlingen

6

Medlemmer av generalforsamlingen

21

Valgkomiteen

64

Daglig leder

Hans Eid Grøholt

388
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Note 1- Generelle Regnskapsprinsipper

NOTE 7 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER
Andre driftskostnader

2021

2020

Gaveutdeling

1.005

145

Kostnader leide lokaler

6

102

81

68

Andre driftskostnader

1.190

449

Sum andre driftskostnader

2.282

764

Spesifikasjon av revisjonshonorar:

2021

2020

81

68

0

0

81

68

Ekstern revisor

* Lovpålagt revisjon
* Annen bistand
Sum revisjonshonorar inkl. mva

NOTE 8 TILDELINGER
2021
Vedtatte tildelinger – ikke utbetalt 1.1
Årets utbetalte tildelinger
Årets vedtatte tildelinger

2020

250

410

-610

-305

1.005

145

645

250

Vedtatte tildelinger – ikke utbetalt 31.12

NOTE 9 – AKSJER I DATTERSELSKAP
Datterselskap vurderes etter kostmetoden i regnskapet til stiftelsen. Investeringen er målt til anskaffelseskost
for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig.
Org. nr
991853995

Firma

Forretningskontor

Stemmeandel

Eierandel

Bokført verdi

Bien Sparebank ASA

Dronning Mauds
gate 11, 0250 Oslo

70,58 %

70,58%

224.807

Sum

Firma

224.807

Egenkapital i følge siste årsregnskap

Årsresultat i følge siste
årsregnskap

523.000*

29.500*

Bien Sparebank ASA

*

Gjelder Bien Sparebank ASAs informasjon om foreløpig resultat for 2021 og styrets innstilling om utbyttebetaling.
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Note 1- Generelle Regnskapsprinsipper

NOTE 10 – AKSJER
Antall
977041244

Anskaffelse

Cultura sparebank

150

Bokført verdi
150

150

Utgående balanse

224.957

NOTE 11 – MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN
Foretak i samme konsern

Kortsiktig fordring

Bien Sparebank ASA

2021

2020

8.100

5.950

NOTE 12 – GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER
2021
Alle poster er i valuta NOK

Beløp

2020
Rente

Beløp

Rente

Gjeld til kredittinstitusjoner
Innlån fra kredittinstitusjoner til amortisert kost 01.01

5.177

10.178

Nedbetaling

2.499

5.001

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 31.12

2.678

4,2%

5.177

4,4%

Den gjennomsnittlige effektive renten fremkommer som avkastning gjennom året fordelt på gjennomsnittlig
beholdning.

NOTE 13 – SPESIFIKASJON AV ANNEN KORTSIKTIG GJELD
2021

2020

Avstte feriepenger

64

61

Avsatte tildelinger

645

250

Avsatt styrehonorar

431

369

0

0

1.140

680

Andre påløpte kostnader
Sum annen kortsiktig gjeld
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KONTANTSTRØMANALYSE – DIREKTE METODE

Tall i tusen kroner

2021

2020

58

78

-171

-338

-1.708

-2.190

-1.821

-2.450

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter
Renter bankinnskudd
Renter på gjeld kredittinstitusjoner
Endring sertifikat og obligasjoner
Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner
Omsetning kortsiktige investeringer i aksjer og fondsandeler
Utbetalinger til drift
Utbetalt utbytte
A Netto likviditetsendring fra operasjonelle aktiviteter

Kontantstrøm fra investeringer
Investering i varige driftsmidler
Innbetaling fra salg av varige driftsmidler
Langsiktige investeringer i aksjer
Innbetaling fra salg langsiktige investeringer i aksjer
Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer
B Netto likviditetsendring investering

5.955

6.066

5.955

6.066

-2.501

-5.001

-2.501

-5.001

1.633

-1.385

3.389

4.774

5.022

3.389

Kontantstrømmer fra finansiering
Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
Netto inn-/utbetaling av lån fra kredittinstitusjoner
Netto endring av gjeld fra kredittinstitusjoner
Renter på gjeld til kredittinstitusjoner
Kontantemisjon
Utbytte til utbetaling
C Netto likviditetsendring finansiering

A + B + C Netto endring likvider i perioden

Likviditetsbeholdning 1.1
Likviditetsbeholdning 31.12
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VIRKSOMHETEN i Sparebankstiftelsen Bien

VIRKSOMHETEN i Sparebankstiftelsen Bien
Formålet
Stiftelsens formål er å eie og forvalte de aksjer den ble tilført ved opprettelsen, og å utøve et langsiktig og
stabilt eierskap i Bien Sparebank ASA. Ved utgangen av 2020 var stiftelsens eierandel på 70,6 %.
Stiftelsens har også som formål å videreføre sparebanktradisjoner med å gi gaver til allmennyttige formål. Ved
sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til det distrikt som har bygget opp kapitalen til
den tidligere Sparebanken Bien.

Generalforsamlingen
Stiftelsens høyeste organ er generalforsamlingen som består av åtte innskytervalgte representanter med to
vararepresentanter, alle med funksjonstid på fire år. Generalforsamlingen har følgende sammensetning: Jostein
Grosås, leder, Sten Falkum, Henry Wengstrøm, Erling Dokk Holm, Liv Opsahl, Siv Holen, Ellen Marie Ystad og Siv
Berg-Larsen med Daniel Bekkedal og Kjersti Framnes som varamedlemmer. Generalforsamlingen velger en
valgkomité som forbereder valg på styre, leder av generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomiteen består av
Henry Wengstrøm, leder, Liv Opsahl og Siv Berg-Larsen.

Styret
Styret består av fire medlemmer: Bente-Marie Nørgård, leder, Christian von Trepka, Agnes Bergo og Pål Brun.
Styret har det overordnede ansvar for forvaltning av stiftelsens aktiva iht. formålene, og skal gjennom daglig
leder sørge for forsvarlig drift av stiftelsen. Styret utformer eierstrategi og utøver det praktiske eierskapet av
Bien Sparebank ASA.
Sparebankstiftelser har selskapsrettslige begrensninger i utøvelse av sitt eierskap i henhold til
Finansforetaksloven § 12 – 21 (4). Stiftelsen har i regnskapsåret 2021 vært representert i bankens styre med
Andreas Thorsnes og Agnes Bergo samt i bankens valgkomite med Christian von Trepka og Hans Eid Grøholt.

Daglig ledelse
Siviløkonom Hans Eid Grøholt er ansatt som daglig leder i deltidsstilling. Daglig leder forestår daglig drift av
stiftelsen iht. stiftelsens formål og retningslinjer gitt av styret. Fullmakter til daglig drift omfatter ikke bevilgning
av gaver til allmennyttige formål.

Tildelinger 2021
Mottagere

formål

Oppsal fotball

Nytt tribuneanlegg på Trasop

Beløp

Bislett Guttekor

Innkjøp av uniformer

150 000
50 000

Sunnaas stiftelsen

Camp Spinal sommer 2022

Stovner Frisbeeklubb

Opparbeide plen og forskjønne området rundt klubbhuset

200 000
60 000

Oppsal Basket

Nye plater og kurver i Oppsal Arena

EKT rideskole og
husdyrpark

90 000

Ny traktorpark for småbarn

200 000

Røa IL

Videreutvikling av Røa Aktivitetspark Voksenjordet

200 000

Ups&Downs Oslo

Familietreff 2021

30 000

Alternativ Jul

Begrenset Alternativ Jul pga. koronarestriksjoner. Gjennomføres med stor stab av frivillige.

25 000
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Revisjonsberetning

RSM Norge AS
Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
Pb 1312 Vika, 0112 Oslo
Org.nr: 982 316 588 MVA

Til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Bien

T +47 23 11 42 00
F +47 23 11 42 01

Uavhengig revisors beretning

www.rsmnorge.no

Konklusjon
Vi har revidert Sparebankstiftelsen Biens årsregnskap som viser et overskudd på kr 5 754 887. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap, oppstilling over endringer i egenkapital og
kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

•

oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og

•

gir årsregnskapet et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2021, og av
dets resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av stiftelsen slik det kreves i
lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene),
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen. Øvrig informasjon omfatter
informasjon i årsrapporten bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon
om årsregnskapet ovenfor dekker ikke informasjonen i årsberetningen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen. Formålet er å vurdere
hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen og årsregnskapet og den kunnskap vi har
opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller hvorvidt informasjon i årsberetningen ellers fremstår
som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom årsberetningen fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting
å rapportere i så henseende.
Basert på kunnskapen vi har opparbeidet oss i revisjonen, mener vi at årsberetningen
•

er konsistent med årsregnskapet og

•

inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet
Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som
den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.
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Etter vår mening

VIRKSOMHETEN i Sparebankstiftelsen Bien

Revisjonsberetning

Revisors beretning 2021 for Sparebankstiftelsen Bien

Ved utarbeidelsen 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 avviklet.
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 ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede 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.

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

Oslo, 17. februar 2022
RSM Norge AS

Alf Rune Sveen
Statsautorisert revisor
(elektronisk signert)
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For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
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