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STYRETS BERETNING 2017 

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 lokal- 
samfunnet og forvaltes gjennom SpareBankstiftelsen.

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

STIFTELSENS FORMÅL

SpareBankstifelsens hovedformål er å:
• 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 av- 
kastning. Stiftelsen skal videre gi bidrag til allmenn-
nyttige formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen 
fortrinnsvis 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 lokal- 
samfunn.

VÅR VISJON OG VERDIGRUNNLAG

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

Verdigrunnlag: 
Samfunnsbyggende og langsiktig.

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. Ut-
viklingen har vært understøttet av en svært ekspansiv 
pengepolitikk som har inkludert utradisjonelle tiltak, i 
form av verdipapirkjøp, i mange land. Det lave rente-
nivået må ses 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.

USA var et av landene som var tidlig ute med rente- 
kutt og verdipapirkjøp (kvantitative lettelser) for å 
stimulere til økt økonomisk aktivitet etter finans- 
krisen. Tiltakene har hatt ønsket effekt og i 2017  
tiltok veksten, mens arbeidsledigheten ble ytterligere 
redusert. Den økende aktiviteten førte til tre rente-
hevinger fra den amerikanske sentralbanken FED 
gjennom året, samtidig som det ble iverksatt en grad- 
vis nedskalering av sentralbankens balanse. Den 
pengepolitiske innstrammingen vil i noen grad kunne 
bli motvirket av skattereformen som ble vedtatt mot 
slutten av året.

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 investerings- 
nivå i en positiv retning. Prisveksten steg noe, men 
utviklingen var ikke tilstrekkelig sterk til at den eu-
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ropeiske 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.

Situasjonen i fremvoksende økonomier tok seg også 
opp gjennom fjoråret. Veksten endte samlet sett på 
4,5 prosent. Årsaken til fremgangen skyldtes i stor 
grad positiv utvikling i de råvareeksporterende øko- 
nomiene. Kina stod for et solid bidrag, med en vekst 
i overkant av 6 prosent. Veksten i Kina tilskrives  
ekspansiv finanspolitikk og høy aktivitet i bolig- 
markedet. Flere forhold taler for at Kinas veksttakt vil 
bli noe lavere fremover.

NORSK ØKONOMI

Aktiviteten i Fastlands-Norge tok seg opp i 2017  
etter et 2016 med den svakeste veksten siden finans- 
krisen. Veksten ble om lag fordoblet, til i underkant 
av 2 prosent. Dette ligger tett opptil den årlige vekst- 
takten som Norges Bank forventer de nærmeste 
årene. 

Boliginvesteringene har vært en av de sentrale 
bidragsyterne til økt vekst. Som følge av sterk pris- 
utviklingen i boligmarkedet over flere år, og særlig  
i 2016, ble det igangsatt bygging av et betydelig  
antall boliger i 2017. I januar 2017 kom det et om- 
slag 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 til-
stramming av boliglånsforskriften. Det er grunn til å 
anta at omslaget i markedet vil kunne påvirke bolig-
byggingen i årene fremover.

En tyngende faktor for veksten i norsk økonomi de 
senere år har vært fallet i oljeprisen, med påfølgen-
de fall i oljerelaterte investeringer. Gjennom 2017 
tok oljeprisen seg opp med om lag 10 USD per fat. 
Samtidig har nedgangen i aktivitet medført en rek-
ke tiltak som har redusert kostnadsnivået i sektoren.  
Oljeinvesteringene har trolig bunnet ut og vil øke i  
tiden fremover. Med forventninger om et høyere  
investeringsnivå også i øvrige bedrifter, ventes en 
positiv impuls fra realinvesteringer for økonomien 
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 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 penge-
politikken 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 rentesettin-
gen, 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 olje- 
inntektene, 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 (olje- 
fondet) 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.

FINANS- OG FORVALTNINGSSTRATEGI

I tillegg til eierposten i SpareBank1 Ringerike  
Hadeland, har Stiftelsen kortsiktige plasseringer på 
ca. 362 MNOK, hvorav ca. 295 MNOK er satt bort til 
aktiv forvaltning hos Grieg Investor AS, som del av 
vår finansstrategi. 

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 
Statens Petroleumsfond Utland /SPU (Oljefondet) 
kommer frem til. Disse vurderinger skal m.a.o. være 
retningsgivende for stiftelsens samlede invester- 
inger. De fondene / forvalterne som benyttes, skal 
regelmessig kontrolleres for å påse at de er i over- 
ensstemmelse med SPU (Oljefondets) vurderinger.

Foto: Jørn Haakenstad
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Finans og forvaltningsstrategien, som ble etablert i 
2011, blir årlig revurdert av styret. Styret har ikke 
vedtatt noen vesentlige endringer i 2017 i vår porte- 
føljesammensetning. Vår Finans og Forvaltnings- 
strategi er lagt ut på stiftelsens hjemmesider.

STRATEGIPLAN/EIERSTRATEGI

Det er utarbeidet strategier og retningslinjer innen 
relevante områder. Deler av strategidokumentet  
ligger på stiftelsens hjemmesider. 

Styret har vedtatt slik eierstrategi:

• Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i 
SpareBank1 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 styrende organer.

• Ha en langsiktig eierandel i banken.

Eierrollen er ivaretatt med kvartalsvis møter med 
banken og egen eierstrategi. I tillegg er stiftelsen  
representert i bankens representantskap.

Ingen ansatte eller styremedlemmer er i dag primær- 
insidere i SpareBank1 Ringerike Hadeland. 

Siden de vesentligste eiendelene til stiftelsen er  
plassert i egenkapitalbevis utstedt av SpareBank1 
Ringerike Hadeland, vedtok stiftelsen i 2016 interne 
rutiner for å motvirke brudd på verdipapirloven.  
Rutinene omhandler ansatte og styremedlemmers 
handel med finansielle instrumenter utstedt av Spare-
Bank1 Ringerike Hadeland.

FORRETNINGSFØRSEL - ETISKE REGLER

Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at om-
verdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, 
forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver 
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 utgangs- 
punkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder 
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 inn-
enfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og 
gavepolicy.

OMDØMME

Stiftelsen legger i all sin virksomhet vekt på åpenhet, 
etikk og god informasjon til allmennheten. Stiftelsen 
har i løpet av året registrert flere positive omtaler i 
lokalaviser. Stiftelsen har etter styrets syn opparbei-
det et godt omdømme basert på tilbakemeldinger fra 
lag, foreninger og omtale i media. 

ÅPENHET

Stiftelsens mål er størst mulig åpenhet i all sin  
virksomhet.

Informasjon om stiftelsens styrende organer, prosess 
for gaveutdeling og investeringer er viktige element 
i god styring av virksomheten. På stiftelsens hjemme- 
sider er det lagt ut informasjon om styrende organ-
er, vedtekter, strategi, etiske retningslinjer og finans-
strategi. Man finner også oversikt over prioriterte  
gaveområder og tildelte prosjektgaver.

STYRENDE ORGANER

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som 
består av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer. Med-
lemmene velges av og blant kundene i SpareBank1 
Ringerike Hadeland. Alle med bostedsadresse Gran 
og som tilfredsstiller kravet til minsteinnskudd er 
valgbare. Generalforsamlingens sammensetning skal 
avspeile kundestrukturen i tidligere Gran Sparebank,  
andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser 
knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet. 

Valg til generalforsamlingen skjer gjennom særskilte 
kundevalg. Det er innvalgt 4 kvinner og 6 menn i 
generalforsamlingen. Generalforsamlingens leder er 
Kasper Andresen.

Styret i SpareBankstiftelsen Gran har i 2017 hatt  
følgende sammensetting: 
Finn Martinsen, styreleder 
Hege Marie Blaker 
Tore Berg 
Kjell Eddie Wang 
Marit Kleppe Egge (varamedlem)

Tidligere adm. banksjef i Gran Sparebank, Ivar Fjær-
toft, var daglig leder av stiftelsen i 2017. Ved årss-
kiftet fratrådte Ivar Fjærtoft stillingen etter oppnådd 
pensjonsalder. Ny daglig leder i stiftelsen er ansatt fra 
01.01.2018. 

Virksomheten er av en slik karakter at den ikke for- 
urenser det ytre miljøet.

Foto: Håvard Krågsrud
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Arbeidsmiljøet er godt og SpareBankstiftelsen Gran 
legger vekt på likestilling mellom kjønnene. Det er 
ikke ansatt andre personer i selskapet enn daglig leder. 
Sykefraværet utgjorde i 2017 0 %.

Sparebankstiftelsen Gran står som sparebankstiftelse 
under tilsyn av Finanstilsynet.

ØKONOMISKE RESULTATER 

Stiftelsen oppnådde i 2017 et årsresultat på MNOK 
54,6 mot MNOK 39,5 i 2016. 

Ved utgangen av året eide stiftelsen 3.086.627 egen-
kapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland. Dette 
representerer 19,72% av utstedte egenkapitalbevis. 

SpareBank1 Ringerike Hadeland gjennomførte i 2. 
kvartal 2017 en emisjon som tilførte banken netto 
MNOK 305,2 i ny egenkapital. SpareBankstiftelsen 
Gran tegnet seg ved denne emisjonen for 297.297 nye 
egenkapitalbevis som er bokført til kostpris tilsvarende 
MNOK 55,0.

Stiftelsen mottok i 2017 til sammen MNOK 31,5 i ut-
bytte på sine egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike 
Hadeland. 

På stiftelsens omløpsportefølje som forvaltes av Grieg 
Investor, oppnådde man en avkastning på 7,8% til- 
svarende, MNOK 22,0.

Styret foreslår at stiftelsens overskudd disponeres slik: 

Overført til gaver NOK 15.000.000

Overført til annen egenkapital NOK 39.591.086 

Sum overføringer  NOK 54.591.086

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde 
av SpareBankstiftelsen Grans økonomiske stilling.

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

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 opprett- 
elsen, herunder utøvelse av stabilt eierskap i Spare-
Bank1 Ringerike Hadeland, og utøvelse av allmen- 
nyttig virksomhet ved utdeling av overskuddet til  
allmennyttige formål.

GAVER TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL

Stiftelsens prioriteringer av gavevirksomheten vil være:

• Kultur og stedsutvikling.

• Idrett og friluftsliv.

• Foreninger og lag med bred aktivitet  
mot allmennheten.

Stiftelsen prioriterer barn og ungdom. I gavestrategien 
er det vedtatt at stiftelsen ikke kan gi gaver til enkelt-
personer.

I 2017 har stiftelsen delt ut til sammen MNOK 5,4 i 
gaver. Dette fordeler seg med MNOK 4,7 til 24 prosjekt- 
gaver og MNOK 0,6 til 113 breddegaver. I tillegg er det 
utbetalt MNOK 0,1 til felles talentstipend.

Prosjektgavene fordeler seg på følgende  
hovedområder:
Idrett og friluftsliv  NOK 2.162.000
Kultur    NOK 1.600.000
Stedsutvikling   NOK    520.000
Andre    NOK    385.000

Breddegavene fordelte seg slik på lag og foreninger:
Idrett natur og friluftsliv  NOK 141.000
Barn og ungdomsorganisasjoner  NOK   50.000
Sang og musikk   NOK 169.000
Pensjonistforeninger/Eldre tiltak  NOK    24.000
Helse og sosialtiltak   NOK   82.000
Velforeninger og grendehus  NOK   38.000
Kristne lag og foreninger  NOK   25.000
Diverse lag og foreninger  NOK   63.500

Gran, 13.03.2018 
Styret i Sparebankstiftelsen

Finn Martinsen Hege Marie Blaker Tore Berg Kjell Eddie Wang  

Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem

Jørn Prestkvern

Daglig leder
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PROSJEKTGAVER 2017

Gran Jeger og Fiskeforening  Kastemaskiner Kr.       70.000

Seniornett Hadeland  Utstyr  Kr.       20.000

NOF Hadeland  Fugletårn         Kr.    200.000 

Pinsemenigheten Salem  Stoler - hovedsal Kr.       30.000

Brandbu Seniordans  Utstyr Kr.       10.000

Moen musikkforening  Instrumenter       Kr.     100.000 

Gran Torg  Et midlertidig byrom Kr.    100.000

Granavollen Vel Prosjekt «Etter skeid» Kr.      75.000

Hadeland Teaterlag Bronsebukkene 2018 Kr.       75.000

Lygna skisenter  Asfaltert rulleskiløype     Kr. 1.500.000  

Hadeland Cycleklubb  Pumptrack sykkelbane Kr.    350.000

Gjøvikregionen Hadeland NRK – «Sommeråpent 2017» Kr.    100.000
Ringerike Reiseliv

Jaren Vel  Toalettanlegg ved badestrand Kr.      40.000

Hadeland dialekt og mållag  Vinjeåret 2018  Kr.    150.000

Regionrådet  Gran Torg - Midlertidig torg 3 år Kr.    105.000

Landsbyen Brandbu Forprosjekt Størenslunden Kr.    175.000
Prosjektgruppe Størenslunden 

Kodeklubben Hadeland Utstyr Kr.      50.000

Tingelstad Skytterlag Oppgradering Lygna skytebane Kr.    150.000

Brandbu skolekorps  Konsert m/ Adam Douglas Kr.      20.000

Hadeland Glassverk    Transport av barn til utstillingen Kr.      80.000
Kunst og Kulturformidling AS «Mummidalen 2018»

Hadeland Tredreieklubb Utstyr Kr.      75.000

Brandbu og Tingelstad   Oppgradering leirduebane   Kr.       92.000
Jeger- og Fiskeforening

Operafest Røykenvik AS      Operafest i Røykenvik Kr. 1.000.000

Jaren Hornmusikkforening  Instrumenter Kr.     100.000

Bildene er hentet fra Lygna Skisenter og viser arbeidet i forbindelse med asfaltering av rulleskiløypen  
og løypen på vinterstid.  
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Gran torg. Foto: Jørn Haakenstad 

RESULTATREGNSKAP FOR 2017
Note  2017  2016

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER

Lønnskostnad 6 1 098 100 873 944 

Annen driftskostnad 6 1 469 105 1 487 536

Sum driftskostnader 2 567 204 2 361 479

DRIFTSRESULTAT -2 567 204 -2 361 479

Finansinntekt og finanskostnad

Annen renteinntekt 2 6 380 588 5 119 891

Annen finansinntekt 3 37 521 156 25 616 828

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 4 13 268 050 11 621 956

Verdireduksjon markedsbasert omløpsmidler 11 503 214 648

Nedskrivning av finansielle eiendeler 0 264 800

Resultat av finansposter 57 158 291 41 879 227

ORDINÆRT RESULTAT 54 591 086 39 517 748

ÅRSRESULTAT 54 591 086 39 517 748

OVERFØRINGER

Avsatt til annen egenkapital 5 -39 591 086 -24 517 748

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

SUM OVERFØRINGER 54 591 086 -39 517 748
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Brandbu skolekorps  Konsert m/ Adam Douglas Kr.      20.000

Hadeland Glassverk    Transport av barn til utstillingen Kr.      80.000
Kunst og Kulturformidling AS «Mummidalen 2018»

Hadeland Tredreieklubb Utstyr Kr.      75.000

Brandbu og Tingelstad   Oppgradering leirduebane   Kr.       92.000
Jeger- og Fiskeforening

Operafest Røykenvik AS      Operafest i Røykenvik Kr. 1.000.000

Jaren Hornmusikkforening  Instrumenter Kr.     100.000
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BALANSE PR. 31. DESEMBER 2017
Note 2017 2016

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Finansielle anleggsmidler

Investering i egenkapitalbevis og aksjer 3 365 812 198 310 812 253

Sum finansielle anleggsmidler 365 812 198 310 812 253

SUM ANLEGGSMIDLER 365 812 198 310 812 253

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

Andre kortsiktige fordringer 112 648 10 588

Sum fordringer 112 648 10 588

INVESTERINGER

Egenkapitalbevis 3, 4 50 697 127 48 941 233

Investering i aksjer og andeler 4 149 419 128 144 481 503

Markedsbaserte obligasjoner 4 154 613 073 152 497 186

Pengemarkedsfond 4 7 213 664 17 033 825

Sum investeringer 361 942 992 362 953 747

BETALINGSMIDLER

Bankinnskudd og kontanter 2 14 393 035 19 648 701

SUM OMLØPSMIDLER 376 448 675 382 613 035

SUM EIENDELER 742 260 873 693 425 288

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL

Grunnkapital 5 476 683 746 476 683 746

Sum innskutt egenkapital 476683746 476683746

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 5 193 893 546 154 302 460

Sum opptjent egenkapital 193 893 546 154 302 460

SUM EGENKAPITAL 5 670 577 292 630 986 206

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 118 196 296 310
Skyldige offentlige avgifter 63 614 58 978

Avsatt til gaver 5, 8 70 903 190 61 587 575

Annen kortsiktig gjeld 598 580 496 219

Sum kortsiktig gjeld 71 683 581 62 439 082

SUM GJELD 71 683 581 62 439 082

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 742 260 873 693 425 288

Gran, 13.03.2018
Styret i Sparebankstiftelsen Gran

Finn Martinsen Hege Marie Blaker Tore Berg Kjell Eddie Wang  Jørn Prestkvern
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Daglig leder
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2017

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. Anleggsmidler er vurdert til Anskaffelseskost. Varige drifts-
midler 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.Omløps-
midler 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 i 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 174 810
Renter fra obligasjoner kr 4 900 626
Renter fra andre kr 1 305 152

Innestående på bank 31.12.2017 utgjør kr 14 393 035,
herav innestående på skattetrekkskonto kr 43 416.

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

Omklassifisert Omløpsmidler 1,78 % 34 534 694 53 764 336 42 188 616

Bokført Anleggsmidler 17,94 % 365 812 198 541 183 019 365 812 198

Sum 19,72 % 400 346 892 594 947 354 408 000 814

Bokført verdi 31.12.2017 353 000 869

Kjøp 54 999 945

Salg -

Verdiendring i perioden -

Bokført verdi 31.12.2017 408 000 814

Stiftelsen eide 3 086 627 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland pr 31.12.2017. Utbyttet er inntektsført samme 
år som det utbetales fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland. I 2017 er det inntektsført kr 31 519 429. 
Stiftelsen har kjøpt 297 297 egenkapitalbevis i Sparebank1 Ringerike Hadeland i 2017 ifbm emisjon i banken.

Foto: Marit Skjøtskift



NOTE 4- MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Eierandel Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi

Andre egenkapitalbevis 5 434 804 8 508 511 8 508 511

SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,81% 34 534 694 53 764 336 42 188 616

Obligasjoner 149  267 511 154 613 072 154 613 072

Pengemarkedsfond 7 214 070 7 213 664 7 213 664

Eiendomsfond 49 654 523 52 012 366 52 012 366

Aksjer/aksjefond 63 922 170 97 406 763 97 406 763

Sum 310 027 772 373 518 712 361 942 992

NOTE 5 – EGENKAPITAL
Grunn-
kapital

Annen 
egenkapital Sum

Egenkapital pr 31.12.2017 476 683 746 154 302 460 630 986 206

Årets resultat - 54 591 086 54 591 086

Avsatt til gaver 2017 ikke bevilgede -15 000 000 -15 000 000

Egenkapital pr 31.12.2017 476 683 746 193 893 546 670 577 292

NOTE 6 - LØNN OG GODTGJØRELSE ANSATTE OG STYRE MV.
Lønnskostnad 2017 2016

Lønn 976 105 765 577

Folketrygdavgift 121 995 108 367

Sum 1 098 100 873 944

Godtgjørelser i året til: Daglig leder Styret

Lønn 512 080 481 800

Sum godtgjørelser 512 080 481 800

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

Godtgjørelse til revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar for 2017 utgjør kr 50 000 inkl mva.

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

NOTE 8 - GAVER
2017 2016

Avsatt til gaveutdeling 01.01 61 587 575 50 695 287

Årets utbetalte gaver -5 684 385 -4 107 712

Årets avsetning til gaver 15 000 000 15 000 000

Avsatt til gaver 31.12 70 903 190 61 587 575

Bevilgede ikke utbetalte gaver 14 564 500 14 104 779

Avsatt gaver, ikke bevilget 56 338 690 47 482 796

Sum avsatt til gaver 31.12 70 903 190 61 587 575
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