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Styrets beretning 2013

ETABLERINGEN 

SpareBankstiftelsen Gran ble etablert 01.07.2010 
som følge av sammenslutning mellom Ringerikes 
Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal og 
Gran Sparebank, til SpareBank1 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  
Egenkapitalbevisene i SpareBank1 Ringerike Hadeland.

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. For øvrig kan stiftelsen utøve annen 
virksomhet som er forenlig med nevnte forhold og 
norsk finanslovgivning.

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  
motallmennheten.

• Ikke gaver til enkeltpersoner.

2013 GOD VEKST I AKSJEMARKEDENE

Det globale aksjemarkedet steg med hele 38% i 
2013 målt i norske kroner. I lokal valuta var aksje-
markedet opp 29%. Deler av fjorårets gode avkast-
ning kan forklares med en svekkelse av den norske 
kronen. Dersom man bryter avkastningen ned på 
sektornivå finner vi syklisk konsum og helse blant 
vinnersektorene, mens energi og materialer hadde 
nok et tungt år. Sett i lys av dette er det derfor ikke 
så overraskende at en oljetung Oslo børs hadde en 
verdistigning på 24%. På rentesiden i Norge oppnådde 
statssertifikater noe høyere avkastning, 1.6%, enn 
statsobligasjoner som oppnådde 0,9% avkastning. 
De fleste norske rentefondene gjorde det likevel 
betydelig bedre enn dette da de i hovedsak investerer 
i kredittpapirer og ikke i statspapirer. Globale oblig- 
asjoner har i løpet av 2013 vært volatile, og året 
endte med en renteoppgang i de fleste markeder.

LAVERE VEKST I NORSK ØKONOMI

Gjennom fjoråret bremset veksten i norsk økonomi 
noe opp og BNP for Fastlands-Norge anslås å ha økt 
med 1,8 prosent i 2013 i følge Statistisk sentralbyrå, 
noe som er langt lavere enn trendveksten på om lag 
2,5 prosent. Det innebærer en markert nedgang fra 
2012 hvor veksten var 3,4 prosent. Bedrifter i de 
fleste næringer i Norges Banks regionale nettverk  
rapporterte om mindre kapasitetsproblemer enn 
tidligere og lavere forventet vekst fremover. Bolig- 
markedet var preget av fallende prisvekst gjennom 
2013. Dette fikk også innvirkning på boligbyggingen. 
Det ble en markert nedgang i antall igangsatte 
boliger mot slutten av året. Etter å ha nådd svært 
sterke nivåer mot slutten av 2012, svekket kronen 
seg gjennom 2013. Arbeidsmarkedet utviklet seg i 
en noe svakere retning, men arbeidsledigheten er 
fortsatt svært lav sammenlignet med situasjonen i 
de fleste andre land. Ledigheten kan imidlertid øke 
noe fremover. Lønnsveksten er anslått til å ende på 
3,5 prosent for fjoråret, noe lavere enn forventet. 
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Norges Bank anslår om lag uendret lønnsvekst de 
neste årene. Utviklingen i husholdningenes forbruk 
var nokså moderat med en anslått vekst på om lag 
2,3 prosent, samtidig som sparingen fortsatt er på et 
svært høyt nivå.

FORVALTNINGS-OG  
INVESTERINGSSTRATEGI

I tillegg til eierposten i SpareBank 1 Ringerike 
Hadeland, har Stiftelsen frigjorte midler fra spred-
ningssalget i banken i 2011 og midler fra tidligere 
mottatt utbytte,(omløpsporteføljen). Det er forvalt-
ningen av omløpsporteføljen som inngår i selskapets 
investerings-strategi. Denne utgjør et beløp på ca. 
204 mill.kr. I tillegg har sparebankstiftelsen ca. 25 
MNOK plassert i bank. 

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 ove-
rensstemmelse med Etikkrådets vurderinger.                  

Finans og forvaltningsstrategien, som ble etablert i 
2011, blir årlig revurdert av styret. 

STRATEGIPLAN

Styret har tidligere gjennom en lengre prosess utar-
beidet egen strategiplan for virksomheten. Det er 
utarbeidet strategier og retningslinjer innen relevante 
områder. Deler av strategi dokumentet ligger på 
stiftelsens hjemmeside. Styret gjennomførte også i 
2013 et strategiseminar hvor vedtatte strategier ble 
tatt opp til ny vurdering. En annen viktig post var 
styrearbeid og styreansvar i stiftelser. Styret har i sitt 
strategiarbeid i 2013 også satt fokus på eierrollen.

 Strategiplanen er noe justert i løpet av året basert på 
erfaringer ved stiftelsens drift.

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 styrende organer.

• Ha en langsiktig eierandel i banken. 

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 Spare-
bankstiftelsen Gran. 

Sparebankstiftelsen Gran er en uavhengig stiftelse 
med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi vårt 
lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt utgang-
spunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsom-
råder 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.

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 med bostedsadresse i Gran. 
Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile 
kundestrukturen i Gran Sparebank som opprettet stif-
telsen, 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 har dette året bestått av:

Finn Martinsen, styreleder    
Bjørg Westhagen 
Anne Lise Skjaker     
Tore Berg. 
Kristian Strøm (varamedlem)

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 foru-
renser det ytre miljøet.

Sykefraværet utgjorde i 2013 0 %.

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

Hovedårsaken til resultatet i år er mottatt 
aksjeutbytte, samt oppskrivning av egenkapitalbevis, 
fond og obligasjoner. I regnskapet er utbytte fra 
SpareBank 1 Ringerike Hadeland inntektsført med 
kroner 22 314 640,-. Samlet er egenkapitalbevisene 
oppskrevet med kroner 22 360 585,-. Avkastningen 
på vår omløpsportefølje utgjorde ca. 17,2 MNOK.

Stiftelsens årsresultat ble kroner  
61 129 123,- 

Styret foreslår slik disponering;

Overført til gaver kroner   
15 000 000,-

Overført til annen egenkapital kroner   
46 129 123,-    

Sum overføringer kroner      
61 129 123,-

 
Regnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt 
drift.

GAVER TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL

SpareBankstiftelsen prioriterer barn og ungdom.

Siden oppstart for 3 år siden har vi gitt gaver for litt 
over 18,5 MNOK.

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

Stiftelsen har mottatt og behandlet 50 gavesøknader 
innenfor området prosjektgaver. I tillegg kommer 134 
søknader som ble behandlet og innvilget ved den 
årlige gavetildelingen.(breddegaver).

Det ble totalt bevilget gaver for ca. 5,5 MNOK i 2013, 
hvorav kr. 478.000,- til breddegaver.

BREDDEGAVER 
Breddegavene fordelte seg slik på lag og foreninger;

Idrett natur og friluftsliv fikk kroner   
132.000,-

Barn og ungdomsorganisasjoner fikk kroner  
43.000,-

Sang og musikk fikk kroner     
82.000,-

Pensjonistforeninger/Eldre tiltak fikk kroner         
24.000,-

Helse og sosialtiltak fikk kroner     
59.000,-

Velforeninger og grendehus fikk kroner   
37.000,-

Kristne lag og foreninger fikk kroner    
39.500,-

Diverse lag og foreninger fikk kroner   
61.500,-

PROSJEKTGAVER 
De største prosjektgavene gikk til:

Stiftelsen Gran Frivilligsentral   
1.500.000,- 
Trivselshuset i Brua. Gran Frivilligsentral utfører mye 
viktig arbeid i Brandbuområdet og resten av kommu-
nen. Styret i SpareBankstifelsen har fått opplyst at en 
ved dette prosjektet vil få langt bedre forutsetning 
for å videreføre det positive arbeidet Frivilligsentralen 
utfører i vårt lokalmiljø. I tillegg til mange andre 
gjøremål skal det være 17 faste aktiviteter for lag 
og foreninger i det nye Trivselhuset. Det er også lagt 
vekt på at Frivilligsentralen genererer 17000 frivillige 
timer pr. år. Styret har tidligere bevilget 1. MNOK til 
formålet. Denne gaven er nå økt til 1,5 MNOK.

Jaren Hornmusikkforening   
70.000,- 
Styret har bevilget kroner 70.000,- til prosjekt påbygg 
av lokalet Toneveld. Styret har lagt vekt på at Jaren 
Hornmusikkforening har kultur for å bistå de andre 
korpsene, samt å rekruttere fra dem. Korpset tar seg 
også av de yngre musikantene våre.

Jaren I.L      
75.000,- 
Styret har bevilget kroner 75.000,- til innkjøp av 
snøscooter. Styret har lagt vekt på at Idrettslaget har 
150 medlemmer, stor aktivitet og herunder kjører 
opp et nett av skiløyper. Jaren I.L er også et av lagene 
i Gran som jobber mest mot barn.

Fagerlund Ungdomslag    
200.000,- 
Oppussing av Folkvang. Grave og kople rør til kloakk-
nett. Styret har vurdert saken på selvstendig grunnlag 
og bevilget kroner 200.000,- til formålet. Styret har 
pekt på at prosjektet uten tvil er drevet frem av god 
dugnadsånd.

Jaren Misjonshus    
50.000,- 
Styret har bevilget kroner 50.000,- til innkjøp av nye 
stoler og bord til Jaren Misjonshus.

Fjordvang     
155.000,- 
Styret har bevilget en gave stor kroner 155.000,- til 
forsamlingshuset Fjordvang. Gaven skal i sin helhet 
brukes til ekstraordinær oppgradering av huset.

Søndre Ål Sportsklubb ski/skiskyttergruppa 
50.000,- 
Styret har bevilget en gave stor kroner 50.000,- til 
Søndre Ål Sportsklubb. Gaven skal brukes til  
opprusting av eksisterende standplass og selvanvisere.
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Ballbinge     
50.000,- 
Markafeltet Vel. Styret har bevilget en gave stor kro-
ner 50.000,- til bygging av ballbinge. Det er lagt vekt 
på at ballbingen på dagtid også skal kunne benyttes 
av barn fra Marka barnehage og Bergseng bonde-
gårdsbarnehage.

Randsfjorden Grunneierforening  
150.000,- 
Brygge for allmenheten i Røykenvika. Styret har bevilget 
kroner 150.000,- til brygge for allmenheten i Røykenvika.

Hadeland Folkemuseum 
600.000,- 
Prosjektstøtte til ny magasinhall. Randsfjordmuseene 
AS avd. Hadeland Folkemuseum har fått en gave på 
kr 600.000 fra hver av de lokale Sparebankstiftelsene 
(SpareBankstiftelsen Gran og SpareBankstiftelsen 
Jevnaker Lunner Nittedal). Stiftelsene overrakte en 
sjekk på 1,8 mill som er den totale summen Hade-
land Folkemuseum har fått til prosjektet. Dette gjør 
de lokale SpareBankstiftelsene til prosjektets største 
bidragsytere.

Forskerfabrikken  
150.000,- 
Forskerfabrikken/Sommerskole gir barn og ungdom 
mulighet til å fordype seg i naturvitenskap og tek- 
nologi i eget nærmiljø. Styret har gitt en gave på 
kroner 150.000,- til sommerskole/aktivitet i regi av 
Forskerfabrikken. Beløpet utbetales over en treårs-
periode. Beløpet vil gjøre det mulig å gjennomføre 
kursene med 50 elever årlig, tilrettelagt for 5.-7  
trinn på barneskolen. 

Tingelstad skytterlag    
175.000,- 
Oppgradering av lokaler. Skytterlaget har mange  
ungdommer som benytter seg av inneskyting.  
Styret har gitt en gave stor kroner 175.000,- til  
tekniske installasjoner mv. til det nye anlegget i 
kjelleren i rådhuset, som skal disponeres av Tingelstad 
Skytterlag og Hadeland sport skyttere.

Tingelstad IF     
400.000,- 
Gave til innkjøp av løypemaskin. Styret har bevilget 
en gave stor kroner 400.000,- til innkjøp av løype-
maskin. Styret har ved sin avgjørelse lagt vekt på at 
laget har en stor aktivitet og god dugnadsinnsats. 

Stiftelsen Glasslåven Granavollen  
1.000.000,- 
Stiftelsen Glasslåven har med denne gaven fått til-
sammen 2 millioner kroner. SpareBankstiftelsen Gran 
har registrert alt det positive arbeidet som utføres 
på og rundt Granavollen, samt at Gran Kommune 
har gått inn med 2,5 millioner kroner til Stiftelsen 
Glasshuset. SpareBankstiftelsen ønsker å bidra til å 
sikre låven som sentral bygning i Granavollens unike 
kulturmiljø og muliggjøre ny bruk til allmennhetens 
interesse samt å sikre utviklingsarbeidet i området. 
Styret har i sin avgjørelse lagt vekt på at dette er et 
viktig prosjekt for hele kommunens befolkning og vil 
bety mye for kultur og stedsutvikling på Granavollen.

Velforeningen Glitres venner   
110.000,- 
Velforeningen Glitres venner får pengegave til å 
oppgradering av forsamlingshuset Glitre. Styret la i 
sin vurdering vekt på bl. annet god dugnadsinnsats, 
brannforebyggende tiltak og at arbeidet var en op-
pgradering av forsamlingshuset Glitre.

Garasje til konsertflygel i Kultursalen  
150.000,- 
Det er tidligere av banken/sparebankstiftelsen gitt en 
gave stor kroner 1,1 MNOK til innkjøp av konsertfly-
gel og piano til Kultursalen. Et konsertflygel av så høy 
kvalitet krever et tilfredsstillende rom for oppbevar-
ing. Det er viktig at luftfuktighet og temperatur er 
riktig. Samtidig er det viktig at konsertflygelelet til 
enhver tid kan brukes både av skolen og ved kultur-
elle arrangement. En har kommet frem til at beste 
løsning er å bygge et rom/garasje til konsertflygelet. 
Dette vil koste ca. 150.000,- Styret har bevilget kro-
ner 150.000,- til formålet.

Hadeland Orienterings lag   
60.000,- 
Hadeland Orienterings lag har stor aktivitet på Hade-
land. Aktiviteten inkluderer både bredde og elitesats- 
ing. En viktig måte aktivitet for å få folk flest ut på tur 
i skog og mark er turorientering, en aktivitet som har 
tatt seg opp de senere år. Laget har ønske om å få 
laget et nytt kart over Framstadsæterfjellet. Kartet vil 
åpne for moderne aktiv orienteringsløp i et flott skog-
sområde, men ikke minst vil det bli etterlengtet kart 
for turorientering og turgåere. 

Styret i Sparebankstiftelsen Gran, 20. februar 2014     

Finn Martinsen Bjørg Westhagen Tore Berg Anne Lise Skjaker

Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Ivar Fjærtoft

Daglig leder
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RESULTATREGNSKAP FOR 2013
Note 2013 2012

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER

Lønnskostnad 6 742 018 673 811

Annen driftskostnad 6 983 033 926 793

Sum driftskostnader 1 725 051 1 600 604

DRIFTSRESULTAT -1 725 051 -1 600 604

Finansinntekt og finanskostnad

Annen renteinntekt 2 3 038 017 4 050 507

Annen finansinntekt 3 23396651 1 236 613

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 3,4 17715593 6 447 811

Nedskrivning finansielle anleggsmidler 3 18827978 -5858130

Annen finanskostnad 3,4 124 065 294509

Resultat av finansposter 62854174 5 582 293

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 61 129 123 3 981 689

ORDINÆRT RESULTAT 1 61 129 123 3 981 689

ÅRSRESULTAT 61 129 123 3 981 689

OVERFØRINGER

Overført til gaver 5,8 15 000 000 2 000 000

Avsatt til annen egenkapital 5 46 129 123 1 981 689

SUM OVERFØRINGER 61 129 123 3 981 689

Trivselshuset i Brua
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BALANSE PR. 31. DESEMBER 2013

Note 2013 2012

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

Investering i egenkapitalbevis og aksjer 3,4 307 523 633 288 695 655

Sum finansielle anleggsmidler 307 523 633 288 695 655

SUM ANLEGGSMIDLER 307 523 633 288 695 655

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Andre fordringer 3 5 479 2 625

Sum fordringer 5 479 2 625

Egenkapitalbevis 3,4 38 949 730 35 150 778

Investering i aksjer og andeler 3,4 88 287 359 65 023 187

Pengemarkedsfond 4 38 836 598 35 080 314

Markedsbaserte obligasjoner 4 82 271 825 69 100 625

Sum investeringer 248 345 511 204 354 904

Betalingsmidler

Bankinnskudd og kontanter 2 18 787 933 28 673 831

Sum betalingsmidler 18 787 933 28 673 831

SUM OMLØPSMIDLER 267 138 924 233 031 359

SUM EIENDELER 574 662 556 521 727 014

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital
Grunnkapital 5 476 683 746 476 683 746

Sum innskutt egenkapital 476 683 746 476 683 746

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 5 69 665 382 23 536 259

Sum opptjent egenkapital 69 665 382 23 536 259

SUM EGENKAPITAL 5 546 349 128 500 220 005

GJELD
Annen langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter 51 399 50 828

Avsatt til gaver 5,8 27 834 290 21 065 500

Annen kortsiktig gjeld 427 740 390 682

Sum kortsiktig gjeld 28 313 428 21 507 010

SUM GJELD 28 313 428 21 507 010

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 574 662 556 521 727 014

Gran, 20.02.2014

Finn Martinsen Bjørg Westhagen Tore Berg Anne Lise Skjaker Ivar Fjærtoft
Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder
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DIREKTE KONTANTSTRØM

Note 2013 2012

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT I VIRKSOMHETEN

Tilført fra årets virksomhet   1) 16 478 407 24 916 978

+ Endring i andre tidsavgrensningsposter 34 775 -113 207

= Netto likviditetsendring fra virksomheten 16 513 182 24 803 770

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

+ Endring i andre investeringer -26 399 079 -24 955 110

= Netto likviditetsendring fra investeringer -26 399 079 -24 955 110

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

Netto endring i likvider gjennom året -9 885 898 -151 340

+ Likviditetsbeholdning pr. 01.01. 28 673 831 28 825 171

= Likviditetsbeholdning pr. 31.12. 18 787 933 28 673 831

Resultat før skattekostnad 61 129 123 3 981 689

- Gaver utbetalt 8 231 210 1 777 000

+ Nedskrivning/oppskrivning på aksjer, obligasjoner og ekbevis -36 419 506 397 649

- Mottatt utbytte periodisert 0 22 314 640

= Tilført fra årets virksomhet 16 478 407 24 916 978

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013

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 har endret prinsipp vedrørende inntektsføring av utbytte fra Spare-
bank1 Ringerike Hadeland fra å inntektsføre samme år som avsetning i banken til i 2012 å inntektesføre i det året 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 827 446 
Renter fra obligasjoner kr 1 437 769
Renter fra andre kr 772 802

Innestående på bank 31.12.2013 utgjør kr 18 787 933 
Herav innestående på skattetrekkskonto kr 65 238
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NOTE 3- EGENKAPITALBEVIS I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND

Eierandel Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi

SB1RH 20% 345 346 947 341 692 925 341 692 925

Omklassifiser - -34 534 694 -34 169 292 -34 169 292

Sum 18% 310 812 253 307 523 633 307 523 633

Bokført verdi 31.12.2012 320 772 950

Kjøp -

Salg -

Verdiendring i perioden 20 919 975

Bokført verdi 31.12.2013 341 692 925

Stiftelsen eide 2 789 330 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland pr 31.12.2013 og bevisene er verdsatt til  
kr 122,5,- til sammen kr 320 772 950,-. 10% av bevisene er omklassifisert til omløpsmidler.
Utbyttet er inntektsført samme år som de utbetales fra Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

NOTE 4- MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER

Eierandel Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi

Andre egenkapitalbevis 4 543 780 4 780 437 4 780 437

SPB1RH 2% 34 534 694 34 169 292 34 169 292

Obligasjoner 79 394 643 82 271 825 82 271 825

Pengemarkedsfond 38 875 631 38 836 598 38 836 598

Eiendomsfond 19 011 870 18 779 006 18 779 006

Aksjer/aksjefond 54 967 065 69 508 353 69 508 353

Sum 231 327 683 248 345 511 248 345 511

NOTE 5 – EGENKAPITAL
Grunn-
kapital

Annen 
egenkapital Sum

Egenkapital pr 31.12.2012 476 683 746 23 536 259 500 220 005

Årets resultat - 61 129 123 61 129 123

Avsatt til gaver 2012 ikke bevilgede -15 000 000 -15 000 000

Egenkapital pr 31.12 476 683 746 69 665 382 546 349 128

NOTE 6 - LØNN OG GODGJØRELSE ANSATTE OG STYRE MV.

Lønnskostnad 2013 2012
Lønn 650 573 589 235
Folketrygdavgift 91 445 84 576
Sum 742 018 673 811

Godtgjørelser i året til: Daglig leder Styret
Lønn 410 076 257 000
Sum godtgjørelser 410 076 257 000

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

Godtgjørelse til revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar for 2013 utgjør kr 34 144 inkl mva. I tillegg kommer andre konsulentjenester med kr 5 835 
inkl mva.

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

NOTE 8 - GAVER
2013 2012

Avsatt til gaveutdeling 31.12.2012 21 065 500 20 842 500

Årets utbetalte gaver -8 231 210 -1 777 000

Årets avsetning til gaver 15 000 000 2 000 000

Avsatt til gaver 31.12.2013 27 834 290 21 065 500
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