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STYRETS BERETNING 2015 

ETABLERINGEN 

SpareBankstiftelsen Gran ble etablert 1. juli 2010 
som følge av en sammenslutning mellom Ringerikes 
Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal og 
Gran Sparebank, til SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Etableringen av SpareBankstiftelsen Gran skal sikre at 
den kapital som var opparbeidet gjennom mer enn 
150 år i Gran Sparebank, og som ble omdannet som 
følge av banksammenslutningen, forblir i lokalsam-
funnet og forvaltes gjennom SpareBankstiftelsen.

SpareBankstiftelsen Gran eier 20 % av egenkapital-
bevisene i SpareBank1RingerikeHadeland.

STIFTELSENS FORMÅL

SpareBankstifelsens hovedformål er:

• Bidra til å videreføre sparebanktradisjoner,  
blant annet gjennom gaver til allmennyttige 
formål.

• Være en langsiktig og stabil eier i  
SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

• Utøve en forsvarlig kapitalforvaltning  
av de midlene stiftelsen besitter.

Stiftelsen skal forvalte egenkapitalbevis som den ble 
tilført ved opprettelsen.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en  
hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensyn 
til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkast-
ning. Stiftelsen skal videre gi bidrag til allmennyttige 
formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen for-
trinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget 
opp kapitalen til tidligere Gran Sparebank. Ved sin 
virksomhet skal stiftelsen understøtte SpareBank 1 
Ringerike Hadeland i bankens videreføring av spare-
banktradisjoner. Stiftelsen skal herunder også kunne 
delta i fremtidige kapitalutvidelser i SpareBank 1  
Ringerike Hadeland. For øvrig kan Stiftelsen utøve 
annen virksomhet som er forenlig med det angitte 
formål og de rammer som til enhver tid følger av  
regelverket for sparebankstiftelser.

ALLMENNYTTIG VIRKSOMHET

Et viktig formål med stiftelsene er å videreføre spare-
banktradisjonene, blant annet gjennom utdeling av 
gaver til allmennyttige formål. Gran sparebank har 
tidligere vært en viktig lokal støttespiller og bidratt 
med betydelige beløp til lag og foreninger. Gjennom 
denne gavevirksomheten har banken vært med på å 
vitalisere lag og foreninger, særlig med tanke på barn 
og ungdom og dermed også lokalsamfunnet. 

SpareBankstiftelsen Gran har som mål å videreføre 

og forsterke bankens samfunnsengasjement.  
Gjennom å være samfunnsbyggende og langsiktige, 
tar vi sikte på å bli en viktig aktør i utviklingen av 
vårt lokalsamfunn.

Våre prioriteringer av gavevirksomheten vil være:

• Kultur og stedsutvikling.

• Idrett og friluftsliv.

• Foreninger og lag med bred aktivitet  
mot allmennheten.

• Ikke gaver til enkeltpersoner.

VÅR VISJON

SpareBankstiftelsen Gran skal utløse gode krefter  
og bety en positiv forskjell for vårt lokalsamfunn.

VÅRE VERDIER

Samfunnsbyggende og langsiktig. 

NORSK ØKONOMI 2015

Norsk økonomi opplever for tiden store utfordringer 
som følge av lavere aktivitet i petroleumssektoren. En 
reduksjon i oljeinvesteringene har lenge vært ventet, 
men utslaget på sektoren har blitt større som følge 
av det kraftige fallet i oljeprisen. Foreløpige anslag 
fra Norges Bank viser at veksten i Fastlands-BNP ble 
redusert fra 2,3 prosent i 2014 til 1,4 prosent i 2015, 
hvilket er det laveste vekstnivået siden finanskrisen. 
For 2016 forventer sentralbanken at veksten avtar  
ytterligere, til 1,1 prosent.

Redusert aktivitet i petroleumssektoren og tilknyttet 
leverandørindustri har medført at Norge nå er inne 
i en omstillingsfase. En slik fase måtte komme før 
eller siden, gitt at olje og gass er ikke-fornybare  
ressurser. Oljeprisfallet har imidlertid bidratt til og 
både fremskynde og forsterke nedgangen. Oljeprisen 
har nå falt over 70 prosent siden juni 2014. Oljepris-
fallet har imidlertid også medvirket til en svekkelse av 
den norske kronens internasjonale verdi. Svekkelsen 
av kronen, sammen med antatt lavere lønnsvekst, 
forventes å bedre Norges konkurranseevne når det 
gjelder tradisjonelle eksportvarer, og gi et løft for 
norsk eksportnæring. 

Hovedindeksen på Oslo børs steg til tross for olje-
prisnedgang. Mens energiaksjer falt, løftet andre  
sektorer seg og hovedindeksen steg 5,9%. Dermed 
fikk vi det fjerde året på rad med kursoppgang. 

Globale aksjer i norske kroner fikk en oppgang på 
hele 17,5%. Hovedårsaken til dette skyldes valuta 
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effekter da dollar og euro styrket seg mot norske  
kroner med henholdsvis 18,5% og 6,4%. Avkast- 
ningen i globale aksjer uten valutaeffekter endte på 
kun 2,1%

Rentenivået i Norge falt ytterligere noe tilbake i  
løpet av året. Norges Bank satte renten ned 2 ganger. 
Norske statsobligasjoner med 3 års løpetid fikk en 
avkastning på 1,59%

INTERNASJONAL ØKONOMI 2015

Den økonomiske veksten i verden var ifølge IMF 3,1 
prosent i 2015. Fremvoksende økonomier stod for 
hoveddelen av veksten, til tross for blant annet ned-
gang i råvareprisene og politisk usikkerhet en rekke 
steder. I industriland er veksten samlet sett lite endret 
fra året før, men veksttakten varierer mye mellom de 
ulike landene. 

FINANS- OG FORVALTNINGSSTRATEGI

I tillegg til eierposten i SpareBank 1 Ringerike  
Hadeland, har Stiftelsen en omløpsportefølje som 
inngår i selskapets Finans- og forvaltningsstrategi. 
Denne utgjør et beløp på ca. 272 MNOK. I tillegg har 
sparebankstiftelsen ca. 35 MNOK plassert i bank og 
obligasjoner. 

Styrets ambisjon, er å forvalte den samlede kapitalen 
til stiftelsen, slik at de årlige forpliktelsene kan ivare-
tas uten at realverdien reduseres. Stiftelsens omløp-
sportefølje skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik 
at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikker-
heten og mulighetene til å oppnå en tilfredsstillende 
avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Stiftelsen søker å følge de etiske vurderinger som 
Etikkrådet kommer frem til. Disse vurderinger skal 
m.a.o. være retningsgivende for stiftelsens samlede 
investeringer. De fondene / forvalterne som benyttes, 
skal regelmessig kontrolleres for å påse at de er i  
overensstemmelse med Etikkrådets vurderinger.

Finans og forvaltningsstrategien, som ble etablert i 
2011, blir årlig revurdert av styret. Styret har ikke ved-
tatt noen vesentlige endringer i 2015 i vår portefølje-
sammensetning. Vår Finans og Forvaltningsstrategi er 
lagt ut på stiftelsens hjemmesider.

STRATEGIPLAN/EIERSTRATEGI

Det er utarbeidet strategier og retningslinjer innen 
relevante områder. Deler av strategidokumentet lig-
ger på stiftelsens hjemmesider.  Styret gjennomførte 
også i 2015 et strategiseminar hvor vedtatte strat-
egier ble tatt opp til ny vurdering.  Styret har i sitt 
strategiarbeid i 2015 også satt fokus på eierrollen og 
gavestrategien.

Styret har vedtatt slik eierstrategi:

• Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i 
SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

• Klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift 
og utbytte.

• Utvikle et godt operasjonelt samarbeid som kan 
bidra til verdiøkning hos begge parter.

• Utøve styringsrett gjennom representasjon i sty-
rende organer.

• Ha en langsiktig eierandel i banken.

Eierrollen er ivaretatt med kvartalsvis møter med 
banken og egen eierstrategi. I tillegg er vi represen-
tert med 2 styremedlemmer i bankens representant-
skap.

FORRETNINGSFØRSEL/ETISKE  
REGLER/KORRUPSJON

Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at om-
verdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, 
forretningsforbindelser og allmennheten må til en-
hver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. 
Derfor er det utarbeidet etiske regler som inneholder 
generelle prinsipper for aktsomhet, og gjelder 
for medlemmer av styrende organer og ansatte i  
Sparebankstiftelsen Gran. 

Sparebankstiftelsen Gran er en uavhengig stiftelse 
med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi 
vårt lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt ut-
gangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeids- 
områder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, 
men i etiske sammenhenger også være med å utvikle 
best praksis.

De etiske regler gjelder for all virksomhet, også  
innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investerings- 
strategi og gavepolicy.

Korrupsjon defineres som det å gi/tilby eller kreve/
motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning still-
ing, verv eller oppdrag. Interne misligheter omfatter 
handlinger hvor en medarbeider, tillitsvalgt eller 
medlem av styrende organ i SpareBankstiftelsen Gran 
bevist og uberettiget begår handlinger som fører 
til vinning eller økonomisk fordel for seg selv eller  
andre.

Selv om risikoen for korrupsjon vurderes som liten 
er dette en sak styret har på agendaen og drøfter 
hvert år. Dette var også et av temaene på årets styre- 
seminar.

ÅPENHET

Stiftelsens mål er størst mulig åpenhet i all vår virk-
somhet.

Informasjon om stiftelsens styrende organ, prosess 
for gaveutdeling og investeringer er viktige element 
i god styring av virksomheten. På vår nettportal er 
det lagt ut informasjon om styrende organ, ved- 
tekter, strategi, etiske retningslinjer, vår finans- 
strategi, søknadsskjema for gaver med oversikt over 
prioriterte gaveområder. Liste over tildelte gaver er 
lagt ut på stiftelsens hjemmesider.
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SKATTEFORHOLD

Sparebankstiftelsen Gran kommer inn under skatte-
begrensningsregelen i skattelovens § 2-32. (skatte-
fritak). Dette gjelder så lenge Stiftelsens hovedformål 
er å forvalte de midler den ble tilført ved opprettelsen, 
herunder utøvelse av stabilt eierskap i SpareBank 
1 Ringerike Hadeland, og utøvelse av allmennyttig  
virksomhet ved utdeling av overskudd til allmen- 
nyttige formål.

STYRENDE ORGANER

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen 
som består av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer.   
Medlemmene velges av og blant kundene i  
SpareBank1 Ringerike Hadeland med bostedsadresse 
i Gran. Generalforsamlingens sammensetning skal 
avspeile kundestrukturen i Gran Sparebank som  
opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og 
samfunnsmessige interesser knyttet til sparebank- 
stiftelsens virksomhet. Valg til generalforsamlingen 
skjer gjennom særskilte kundevalg. Det er innvalgt 4 
kvinner og 6 menn i generalforsamlingen. General-
forsamlingens leder er Kasper Andresen.

Styret har dette året bestått av:

Finn Martinsen, styreleder    
Bjørg Westhagen 
Marit Kleppe Egge     
Tore Berg 
Bente Sønsteby Klæstad (varamedlem)

Styremedlem Marit Kleppe Egge anmodet om å 
bli fristilt fra sitt styreverv i stiftelsen fra og med 1.  
oktober 2015. Årsaken til dette var at hun ble ansatt 
som ansvarlig redaktør i Oppland Arbeiderblad. 
SpareBankstiftelsen Gran er en viktig og betydelig 
aktør i regionen og det ville da lett kunne oppstå 
problematiske konfliktsituasjoner mellom styrevervet 
og det ansvar som ligger i redaktørrollen i henhold 
til redaktørplakaten mv. Styret aksepterte at Marit 
Kleppe Egge ble fristilt fra sitt verv som styremedlem 
frem til kommende Generalforsamling. 

Sparebankstiftelsen Gran står som sparebankstiftelse 
under tilsyn av Finanstilsynet.

Tidligere adm. banksjef Ivar Fjærtoft i Gran Sparebank 
er daglig leder. Stillingen er en deltidsstilling.

Virksomheten er av en slik karakter at den ikke  
forurenser det ytre miljøet.

Sykefraværet utgjorde i 2015 0 %.

Arbeidsmiljøet er godt, og SpareBankstiftelsen Gran 
legger vekt på likestilling mellom kjønnene. Det er 
ikke ansatt andre personer i selskapet enn daglig leder. 

ØKONOMISKE RESULTATER 

Hovedårsaken til resultatet i år er mottatt aksje- 
utbytte, samt oppskrivning av egenkapitalbevis, 

fond og obligasjoner. I regnskapet er utbytte fra  
SpareBank 1 Ringerike Hadeland inntektsført med 

kroner 27 893 300,- Avkastningen på vår omløp-
sportefølje som inngår i vår Forvaltnings- og invester-
ingsstrategi utgjorde ca. 12,5 MNOK. (4,75 %) 

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fort-
satt drift, og styret bekrefter at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede.

Det fremlagte regnskap gir et rettvisende bilde av 
SpareBankstiftelsen Grans økonomiske stilling.

Disponering av overskudd

Stiftelsens årsresultat for 2015 kr 38 451 417,-

Styret foreslår slik disponering;

Overført til gaver kr 15 000 000,-

Overført til annen egenkapital kr 23 451 417,- 

Sum overføringer kr 38 451 417,-

GAVER TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL

SpareBankstiftelsen prioriterer barn og ungdom.

Siden oppstart for 5 år siden har vi bevilget gaver for 
ca. 40 MNOK.

Vi forutsetter bestandig at alle gaver i sin helhet går 
til det omsøkte/ønskede formål. 

Stiftelsen har mottatt og behandlet 55 gavesøknad-
er innenfor området prosjektgaver. I tillegg kommer 
129 søknader som ble behandlet og innvilget ved 
den årlige gavetildelingen(breddegaver). Det ble to-
talt bevilget gaver for 7,9 MNOK i 2015, hvorav kr 
673. 000,- til breddegaver.

BREDDEGAVER

Breddegavene fordelte seg slik på lag og foreninger,

Idrett natur og friluftsliv kr 192 000,-

Barn og ungdomsorganisasjoner  kr   60 000,-

Sang og musikk kr 169 000,-

Pensjonistforeninger/Eldre tiltak  kr   22 000,-

Helse og sosialtiltak  kr   48 000,-

Velforeninger og grendehus  kr   45 000,-

Kristne lag og foreninger  kr   40 500,-

Diverse lag og foreninger  kr   96 500,-



5

PROSJEKTGAVER 
De største prosjektgavene gikk til:

Jaren Hornmusikkforening   60.000,-  
Jaren Hornmusikkforening ble gitt en gave stor kroner 
60.000,- til innkjøp av nye instrumenter. Det ble lagt 
vekt på at Jaren Hornmusikkforening er viktig for vår 
lokale musikk og kulturliv. Jaren Hornmusikkforening 
er også aktiv med å rekruttere ungdommer som er  
ferdige i de lokale skolekorpsene.

FAU ved Brandbu Ungdomsskole - Tufte park   150.000,- 
FAU ved Brandbu Ungdomsskole ble gitt en gave 
stor kroner 150.000,- til dekning av kostnader ved  
montering av Tufte park ved Brandbu ungdoms- 
skole. Det ble lagt vekt på at dette er et godt tilbud 
til elevene på skolen, samt at anlegget også vil være 
åpent for andre. Tufteparken er et lavterskel tiltak for  
uorganisert idrett og folkehelse. 

Landsbyen Brandbu 2020   76.000,- 
Den ideelle frivillige organisasjonen, Foreningen Lands-
byen Brandbu 2020 fikk en gave stor kroner 76.000,- 
til utsmykkingsprosjekt i Brandbu området for å heve 
trivsel og aktivitet i området. Det ble ved avgjørelsen 
lagt vekt på at foreningen har 350 medlemmer og  
utfører diverse tiltak på dugnadsbasis, som skal 
fremme trivsel og aktivitet i Brandbu. 

Lygna skisenter    1.000.000,- 
Lygna skisenter fikk en gave stor 1. MNOK, til  
prosjekt lyd og lys. Ved avgjørelsen ble det lagt vekt 
på at prosjektet vil bidra sterkt til utvikling av unge 
skiløpere og til å arrangere større skirenn, samt legge 
til rette for aktive løpere og mosjonister og generell 
friluftsaktivitet for allmenheten. Det ble også lagt 
vekt på den store dugnadsinnsatsen som årlig utføres 
av Lygna Skisenter.

Stiftelsen Gran Frivilligsentral   600.000,- 
Trivselshuset i Brua har tidligere fått en gave stor 1, 5 
MNOK. Styret la vekt på at det utføres årlig, av frivillige 
tilknyttet Frivilligsentralen, rundt 20 000 dugnads- 
timer. Trivselshuset har stor betydning for frivillige  
aktiviteter som utføres for lag og foreninger. De  
positive aktivitetene er mange og når unge som eldre. 
For å bidra til å styrke mulighetene for Frivilligsen-
tralen til å fortsette det positive arbeidet, ble det gitt 
ny gave stor kroner 600 000,- til Trivselshuset i Brua. 

Lygna skisenter   1.500.000,- 
Lygna skisenter ble gitt en gave stor 1,5 MNOK til 
prosjekt løyper og stadion på Lygna. Ved avgjørelsen 
ble det lagt vekt på at prosjektet vil bidra sterkt til 
utvikling av unge skiløpere og til å arrangere større 
skirenn, samt legge til rette for aktive løpere og mos-
jonister og generell friluftsaktivitet for allmenheten. 
Det er også lagt vekt på den store dugnadsinnsatsen 
som årlig utføres av Lygna Skisenter.

Tingelstad skytterlag    200.000,- 
Tingelstad skytterlag ble innvilget en gave stor kroner 
200 000,- til prosjekt, nye elektroniske skiver/opp- 
gradering av 200 m. bane på Lygna. Formålet med 
gaven er å støtte Tingelstad Skytterlag som det  
ledende laget for skyteaktiviteter i Oppland, ved å  
bygge opp og utvikle tilbudet for skyting i regionen. 
Styret har lagt vekt på skytterlaget satser aktivt på 
rekrutering av unge nye skyttere, samt at laget har 
409 medlemmer.

Brandbu Idretsforening   75.000,- 
Brandbu Idretsforening ble, i forbindelse med sitt 100 
års jubileum i år, gitt en jubileumsgave stor kroner 
75.000,- 

Randsfjordspelet    50.000,- 
Randsfjordspelet er et utendørs spel som er satt opp 
en gang tidligere i Brandbu. Handling og tematikk er 
hentet fra Randsfjordkonflikten, som er Norges leng-
ste og bitreste arbeidskonflikt på 1930-tallet. Dette 
er et fellesprosjekt med SpareBankstiftelsen Jevnaker 
Lunner Nittedal. Det er usikkert om prosjektet vil bli 
gjennomført.

Gran og Lunner Naturvernforening  100.000,- 
Styret bevilget en gave stor kroner 100.000,- til  
Viggatråkket til rydding av elva helt frem til Haslerud. 
Gaven gis i tillegg til Naturvernforbundets tidligere 
gave på kroner 750.000,- 

Foto: Kristine Bentestuen Ludvigsen 

Foto: Anne Lise Skjaker

Foto: Rune Pedersen
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Norges KFUK-KFUM speidere   50.000,- 
Norges KFUK-KFUM speidere fikk en gave stor  
kroner 50.000,- til speidernes nasjonale speidersenter, 
kurs-, trenings og leirsted på Nordtangen. Gaven ble 
gitt til arbeidet med vann og avløp, samt tilkobling til 
offentlig nett. Det er lagt vekt på det positive arbeid- 
et speiderbevegelsen står for i forhold til barn og  
ungdom. 

Hadeland Orienteringslag   50.000,- 
“Sprek på Hadeland”. Initiativtager bak prosjektet 
Sprek på Hadeland er Hadeland Orienteringslag. 
Målet med prosjektet er å motivere flere på Hadeland 
til å komme seg i aktivitet. Konseptet er såkalt stolpe-
jakt. Stolpejakt er bevist lagt litt på siden av normal 
orientering, blant annet gjennom begrepene som blir 
brukt og at det foregår i nærområdene hvor deltag-
erne ofte vil være godt kjent. SpareBankstiftelsen Je-
vnaker Lunner Nittedal støtter prosjektet med samme 
beløp.

Gran Ungdomsskole    100.000,- 
Gave til Tuftepark. FAU ved Gran Ungdomsskole fikk 
en gave stor kroner 100.000,- til dekning av kost- 
nader ved montering av Tufte park ved Gran ung-
domsskole. Det er lagt vekt på at dette er et tilbud 
til rundt 255 elever på skolen, samt at anlegget også 
vil være åpent for andre. Tufteparken er et lavterskel 
tiltak for uorganisert idrett og folkehelse. 

Milliongave til Stiftelsen Glasslåven     1.500.000,- 
SpareBankstiftelsen Gran har tidligere til Stiftelsen 
Glasslåven bevilget kroner 2. MNOK til ombygging 
og sikring av glasslåven, prosjektets byggetrinn 1 
og 2. Denne del av prosjektet er fullfinansiert og til 

nærmet ferdig. Det synes nedlagt et betydelig og 
godt arbeid. SpareBankstiftelsen Gran ønsker å bidra 
til å sikre låven som sentral bygning i Granavollens 
unike kulturmiljø og muliggjøre ny bruk til allmenn- 
hetens interesse samt å sikre utviklingsarbeidet i 
området. Styret har gitt en ny gave stor kroner 1,5 
MNOK til prosjektets fase 3, innvendig ferdigstillelse 
av Glasslåven. Styret har i sin avgjørelse lagt vekt på 
at dette er et viktig prosjekt for hele kommunens be-
folkning og vil bety mye for kultur og stedsutvikling 
på Granavollen. 

Jaren Idrettslag     500.000,- 
Jaren IL ble innvilget en gave stor kroner 500.000,- til 
prosjekt oppgradering av grusbane ved Jaren skole. 
Det ble lagt vekt på at laget har 200 medlemmer og 
har god aktivitet innenfor handball og langrenn. Det 
er også positivt at området på dagtid vil kunne beny-
ttes av Jaren skole og SFO, og på fritiden vil anlegget 
stå til fri bruk for alle barn og unge. 

Aktiviteter i forbindelse med åpning av  
Glasslåven Kunstsenter                 1.000.000,- 
I forbindelse med åpning av Glasslåven Kunstsenter 
er det bevilget en gave stor inntil 1.MNOK. Det skal 
legges opp til flere store arrangementer og aktiviteter 
i Glasslåven og på Granavollen i 2016. Flere av aktiv-
itetene skal legges opp slik at de når vår hovedmål-
gruppe barn og ungdom. Det er utarbeidet en egen 
aktivitetsoversikt og planleggingen er kommet godt i 
gang. Den offisielle åpningen finner sted onsdag 27. 
april. Det er H.M. Dronning Sonja som skal forestå 
den offisielle åpningen av Glasslåven kunst senter.

Styret i Sparebankstiftelsen Gran, 7. mars 2016     

Finn Martinsen Bjørg Westhagen Tore Berg Marit Støen Kleppe Egge

Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Ivar Fjærtoft

Daglig leder

Foto: Kristine Bentestuen Ludvigsen Foto: Kristine Bentestuen Ludvigsen 
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RESULTATREGNSKAP FOR 2015
Note  2015 2014

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER

Lønnskostnad 6 850 463 773739

Annen driftskostnad 6 1297 412 1104219

Sum driftskostnader 2 147 875 1877958

DRIFTSRESULTAT -2 147 875 -1877958

Finansinntekt og finanskostnad

Annen renteinntekt 2 5 523 876 3512981

Annen finansinntekt 3 49 570 964 27002089

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 3,4 225 680 27911604

Verdireduksjon markedsbasert omløpsmidler -4 213 730 0

Verdireduksjon finansielle omløpsmidler -10 507 438 0

Tilbakeført nedskr. finansielle anleggsmidler 3 0 -119244

Annen finanskostnad 3,4 60 46

Resultat av finansposter 40 599 292 58545873

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 38 451 417 56667915

ORDINÆRT RESULTAT 1 38 451 417 56667915

ÅRSRESULTAT 38 451 417 56667915

OVERFØRINGER

Overført til gaver 5,8 -15 000 000 -20000000

Avsatt til annen egenkapital 5 -23 451 417 -36667915

SUM OVERFØRINGER -38 451 417 -56667915

Foto: John Erik Thorbjørnsen



BALANSE PR. 31. DESEMBER 2015
Note 2015 2014

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investering i egenkapitalbevis og aksjer 3,4 310 812 253 310812252

Sum finansielle anleggsmidler 310 812 253 310812252

SUM ANLEGGSMIDLER 310 812 253 310812252

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Andre fordringer 3 5 773 2 300

Sum fordringer 5 773 2 300

Egenkapitalbevis 3,4 46 913 688 47136375

Investering i aksjer og andeler 3,4 128 563 281 115195250

Pengemarkedsfond 4 26 833 840 19297590

Markedsbaserte obligasjoner 4 131 808 347 128713315

Sum investeringer 334 119 156 310342530

Betalingsmidler

Bankinnskudd og kontanter 2 12 793 232 7875404

Sum betalingsmidler 12 793 232 7875404

SUM OMLØPSMIDLER 346 918 161 318 220 234

SUM EIENDELER 657 730 414 629 032 486

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Grunnkapital 5 476 683 746 476683746

Sum innskutt egenkapital 476683746 476683746

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 5 129 784 713 106333296

Sum opptjent egenkapital 129 784 713 106333296

SUM EGENKAPITAL 5 606 468 459 583017042

GJELD

Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld

Skyldige offentlige avgifter 68 068 62954

Avsatt til gaver 5,8 50 695 287 45509790

Annen kortsiktig gjeld 498 600 442699

Sum kortsiktig gjeld 51 261 955 46015444

SUM GJELD 51 261 955 46015444

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 657 730 414 629032486

Gran, 07.03.2016

Finn Martinsen Bjørg Westhagen Tore Berg Marit Støen Kleppe Egge Ivar Fjærtoft
Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder



NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2015

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.

Klassifisering og vurdering av balanseposter
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets 
økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.  
Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger er til stede.

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. 
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

Markedsbaserte finansielle anleggsmidler
Egenkapitalbevis vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte og andre utdeling fra  
selskapene vurderes som annen finansinntekt. Selskapet inntektsfører utbytte fra Sparebank1 Ringerike Hadeland
samme år som utbytte blir utbetalt fra banken.

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Investering egenkapitalbevis, pengemarkedsfond, eiendomsfond, aksjer og obligasjoner vurderes til virkelig verdi.
Mottatt utbytte og andre utdeling fra selskapene vurderes som annen finansinntekt.

NOTE 2 - BANKINNSKUDD OG RENTEINNTEKTER
Renter fra innskudd i bank utgjør totalt kr 254 179
Renter fra obligasjoner kr 3 275 049
Renter fra andre kr l 994 648

Innestående på bank 31.12.2015 utgjør kr 12 793 232 
Herav innestående på skattetrekkskonto kr 47 759

Foto: Arvid Holmlund



NOTE 3- EGENKAPITALBEVIS I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
Eierandel Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi

Omklassifisert OM 2 % 34 534 694 48 743 542 42 188 616

Bokført AM 18 % 310 812 253 438 691 876 310 812 253

Sum 20 % 345 346 947 487 435 418 353 000 869

Bokført verdi 31.12.2014 353 000 869

Kjøp -

Salg -

Verdiendring i perioden -

Bokført verdi 31.12.2015 353 000 869

Stiftelsen eide 2 789 330 egenkapitalbevis i SpareBank l Ringerike Hadeland pr 31.12.2015 og 90 % av bevisene er  
verdsatt til kr 123,81 til sammen kr 310 812 253. 
10% av bevisene er omklassifisert til omløpsmidler og verdsatt til 151,25 til sammen 42 188 616.  
Utbyttet er inntektsført samme år som de utbetales fra Sparebank l Ringerike Hadeland.

NOTE 4- MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Eierandel Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi

Andre egenkapitalbevis 5 434 804 4 725 072 4 725 072

SPB1RH 2% 34 534 694 48 743 542 42 188 616

Obligasjoner 126 816 172 131 808 347 131 808 347

Pengemarkedsfond 26 892 998 26 833 840 26 833 840

Eiendomsfond 44 552 269 44 766 683 44 766 683

Aksjer/aksjefond 68 372 052 83 796 598 83 796 598

Sum 306 602 989 340 674 082 334 119 156

NOTE 5 – EGENKAPITAL
Grunn-
kapital

Annen 
egenkapital Sum

Egenkapital pr 31.12.2014 476 683 746 106 333 296 583 017 042

Årets resultat - 38 451 417 38 451 417

Avsatt til gaver 2014 ikke bevilgede -15 000 000 -15 000 000

Egenkapital pr 31.12.2015 476 683 746 129 784 713 606 468 459

NOTE 6 - LØNN OG GODTGJØRELSE ANSATTE OG STYRE MV.
Lønnskostnad 2015 2014
Lønn 746 126 676 181
Folketrygdavgift 104 337 97 558
Sum 850 463 773 739

Godtgjørelser i året til: Daglig leder Styret
Lønn 464 151 281 700
Sum godtgjørelser 464 151 281 700

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

Godtgjørelse til revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 53 265 inkl mva.
l tillegg kommer andre konsulentjenester med kr 8 360 inkl mva.

NOTE 7 – SKATT
Det legges til grunn at stiftelsen ikke er skattepliktig.

NOTE 8 - GAVER
2015 2014

Avsatt til gaveutdeling 01.01 45 509 790 27 834 290

Årets utbetalte gaver -9 814 503 -2 324 500

Årets avsetning til gaver 15 000 000 20 000 000

Avsatt til gaver 31.12 50 695 287 45 509 790
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