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STYRETS BERETNING 2014
ETABLERINGEN
SpareBankstiftelsen Gran ble etablert 1. juli 2010
som følge av en sammenslutning mellom Ringerike
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 lokalsamfunnet og forvaltes gjennom SpareBankstiftelsen.

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.

SpareBankstiftelsen Gran eier 20 % av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

VÅR VISJON

STIFTELSENS FORMÅL

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

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
avkastning. Stiftelsen skal videre gi bidrag til allmennyttige 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 sparebanktradisjoner. 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 sparebanktradisjonene, 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,
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VÅRE VERDIER
Samfunnsbyggende og langsiktig.

NORSK ØKONOMI 2014
Finansmarkedet i 2014 kommer til å bli husket for flere
ting: historisk lavt rentenivå, fall i oljeprisen og svekkelse av den norske kronen. Oljeprisen falt med 48%.
Oslo Børs steg med 5 %.
Veksten i norsk fastlandsøkonomi anslås å ha økt
med 2,25 prosent i 2014, ifølge Norges Bank, noe
som er lavere enn trendveksten på om lag 2,5
prosent. Bedrifter i de fleste næringer i Norges Banks
regionale nettverk har rapportert om mindre kapasitetsproblemer enn tidligere og lavere forventet vekst
fremover. Dette gjelder særlig for oljeleverandørnæringen. Lavere oljeinvesteringer vil trolig føre til en
økning i arbeidsledigheten. På den andre siden har
oljeprisfallet bidratt til kronesvekkelse og dermed
bedret konkurransevilkårene for tradisjonell eksportindustri. Denne effekten ble forsterket ytterligere av
kuttet i styringsrenten mot slutten av året.

STORE VARIASJONER I GLOBAL VEKST
Internasjonal økonomi preges fortsatt av moderat
vekst og stor usikkerhet om den videre utviklingen.
Forskjellene mellom ulike land og regioner er imidlertid
betydelige. I USA har den svært ekspansive pengepolitikken fra den amerikanske sentralbanken (Federal
Reserve) endelig fått effekt på økonomien.
Det er god vekst i privat konsum og investeringer og
en klar bedring i arbeidsmarkedet. I Storbritannia har
utviklingen også vært positiv.
I motsetning til i USA og Storbritannia har utviklingen
i euroområdet vært svak det siste året. Samlet sett
økte BNP i euroområdet med kun ¾ prosent i fjor.

I tillegg til svak vekst og høy arbeidsledighet, er det nå
økende bekymring knyttet til den lave inflasjonen.
Fremvoksende økonomier har vært den mest sentrale
bidragsyteren til vekst i verdensøkonomien i etterkant
av finanskrisen, men veksten har blitt redusert de siste
par årene. Dette gjelder særlig i Kina hvor det eksisterer stor usikkerhet rundt den framtidige utviklingen
i økonomien.

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. 240 MNOK. I tillegg har
sparebankstiftelsen ca. 40 MNOK plassert i bank og
obligasjoner.
Styrets ambisjon er å forvalte den samlede kapitalen
til stiftelsen, slik at de årlige forpliktelsene kan
ivaretas uten at realverdien reduseres. Stiftelsens
omløpsportefølje skal forvaltes på en forsvarlig måte,
slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til
sikkerheten 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 i 2014
vedtatt noen endringer i vår porteføljesammensetning. Endringene består i at vår plassering i
pengemarkedsfond reduseres fra 20 % til 10 %.
Samtidig økes rammen for plassering i ubelånt norsk
eiendom fra 10 % til 15 % og obligasjoner fra 40 % til
45 %. Vår Finans- og Forvaltningsstrategi er lagt ut
på stiftelsens hjemmesider.

STRATEGIPLAN
Det er utarbeidet strategier og retningslinjer innen
relevante områder. Deler av strategidokumentet ligger
på stiftelsens hjemmesider. Styret gjennomførte også
i 2015 et strategiseminar hvor vedtatte strategier 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
styrende organer.

FORRETNINGSFØRSEL/ ETISKE REGLER
Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen 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 utgangspunkt 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
innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi
og gavepolicy.

ÅPENHET
Stiftelsens mål er størst mulig åpenhet i all
vår virksomhet.
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, vedtekter,
strategi, etiske retningslinjer, vår finansstrategi
og søknadsskjema for gaver med oversikt over
prioriterte gaveområder.
Liste over tildelte gaver er lagt ut på stiftelsens
hjemmesider.

SKATTEFORHOLD
Sparebankstiftelsen Gran kommer inn under skattebegrensningsregelen i skattelovens § 2-32. (skattefritak) 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 allmennyttige
formål.

STYRENDE ORGANER
Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som
består av 10 medlemmer og 2 varamedlemmer. Medlemmene velges av og blant kundene i SpareBank 1
Ringerike Hadeland med bostedsadresse i Gran.
Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile
kundestrukturen i Gran Sparebank som opprettet stiftelsen, 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.

• Ha en langsiktig eierandel i banken.
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Styrende organer fortsetter

Styret har dette året bestått av:
Finn Martinsen, styreleder				
Bjørg Westhagen
Marit Kleppe Egge					
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
forurenser det ytre miljøet.

Foto: Jørn Haakenstad

Sykefraværet utgjorde i 2014 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 aksjeutbytte, samt oppskrivning av egenkapitalbevis,
fond og obligasjoner. I regnskapet er utbytte fra
SpareBank 1 Ringerike Hadeland inntektsført med
kroner 23 988 238,-. Avkastningen på vår omløpsportefølje som inngår i vår Forvaltnings- og
investeringsstrategi utgjorde ca. 21,7 MNOK. (10 %).
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt 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 2014

kr 56 667 915,-

Styret foreslår slik disponering;
Overført til gaver		

kr 20 000 000,-

Overført til annen egenkapital

kr 36 667 915,-

Sum overføringer 		

kr 56 667 915,-

GAVER TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL
SpareBankstiftelsen prioriterer barn og ungdom.
Siden oppstart for 4 år siden har vi gitt gaver for litt
over 25 MNOK.
Vi forutsetter bestandig at alle gaver i sin helhet går til
det omsøkte/ønskede formål.
Stiftelsen har mottatt og behandlet 51 gavesøknader
innenfor området prosjektgaver. I tillegg kommer 129
søknader som ble behandlet og innvilget ved den
årlige gavetildelingen (breddegaver).
Det ble totalt bevilget gaver for 7 MNOK i 2014,
hvorav kr 613 000,- til breddegaver.
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BREDDEGAVER
Breddegavene fordelte seg slik på lag og foreninger;
Idrett natur og friluftsliv

kr 132 000,-

Barn og ungdomsorganisasjoner

kr 62 000,-

Sang og musikk 		

kr 165 000,-

Pensjonistforeninger/Eldre tiltak

kr 21 000,-

Helse og sosialtiltak 		

kr 57 000,-

Velforeninger og grendehus

kr 43 500,-

Kristne lag og foreninger

kr 48 000,-

Diverse lag og foreninger

kr 84 500,-

PROSJEKTGAVER
De største prosjektgavene gikk til:
Moen Kirke 			
kr 400 000,Restaurering av orgel. I forbindelse med Moen kirkes
100 års jubileum ble det gitt en jubileumsgave til prosjekt restaurering av orgel.
Lygna skisenter			
kr 2 000 000,Lygna skisenter har fått en gave stor 2 MNOK til nytt
felleshus på Lygna. Ved avgjørelsen ble det lagt vekt
på at huset vil bidra sterkt til utvikling av unge skiløpere og til å arrangere større skirenn. Dessuten er
Lygna et skieldorado for hele bygda, og oppgraderinger her vil få positive ringvirkninger også for de
som ikke går skiløp. Det ble også lagt vekt på den
store dugnadsinnsatsen som årlig utføres av Lygna
Skisenter. SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner
Nittedal ga samtidig en gave stor 1 MNOK til prosjekt
nytt felleshus.
Viggatråkket			
kr 750 000,Naturvernforbundet i Gran og Lunner har fått gave
til rensing av Vigga. Styret var positiv til Naturvernforbundets forslag om å renske opp Vigga fra Jaren
vannet og opp til Gran sentrum. Styret ser også
positivt på forslaget om å utbedre gangsti langs
Vigga mv. Dette vil sikre at et av de få gjenværende friluftsområdene i Gran sentrum, kan bli
tilgjengelige for alle som bor i kommunen. Styret
bevilget gave til prosjekt elverens, ny sti, med plasser
og nedkomster i samsvar med søknad fra Naturvernforbundet i Gran og Lunner.

Foto: Atle Nilsen

Tingelstad skytterlag		
kr 300 000,Utvidelse av baneanlegg på Lygna. Tingelstad skytterlag har skyttere blant de beste i landet i de fleste
klassene, og satser aktivt på rekruttering. Laget ble stiftet
i 1884 og har 409 medlemmer. Tingelstad skytterlag fikk
gave til prosjektet, å styrke Tingelstad Skytterlag som
det ledende laget for skyteaktiviteter i Oppland, ved å
bygge opp og utvikle tilbudet for skyting i regionen.
Styret har videre lagt vekt på at skytterlaget satser aktivt
på rekrutering av unge, nye skyttere.
Tingelstad skytterlag		
kr 167 000,Miniatyrskytebane på Fredheim skole. Tingelstad
skytterlag ble innvilget en gave til prosjektet, Miniatyrskytterbane på Fredheim skole. Styret har lagt vekt på
at det er viktig med moderne baneanlegg for å få til
aktiv rekruttering av unge, nye skyttere.
Trivselshuset i Brandbu		
kr 50 000,Gran Frivilligsentrals nye hus i Brandbu. I forbindelse
med den offisielle åpningen av Trivselshuset i Brandbu,
ble det gitt en gave stor kr 50 000,- Gaven skal brukes
til å realisere ideer knyttet til det nye huset og spesielt
til den yngre brukergruppen. Gaven kommer i tillegg til
tidligere gave stor 1,5 MNOK til Trivselshuset.
Brandbu Idrettsforening
kr 65 000,Gave til tidtageranlegg. Nytt tidtageranlegg er nødvendig for å kunne arrangere NM i friidrett i 2016.
Det er også nødvendig ved andre større stevner.
Styret la ved sin avgjørelse vekt på at dette er et godt
prosjekt mot en yngre gruppe og faller innenfor
hovedmålgruppen for Stiftelsen.
Brandbu Idrettsforening
kr 1 000 000,1 million kroner til ny kunstgressbane. Det er ca. 120
aktive guttespillere fordelt på aldersgruppen 6–12 år i

Brandbu Idretsforening. Det er videre ca. 20 voksne i
støtteapparatet, samt et meget stort antall supporterforeldre. Fotball er den største gruppa i BIF. Området
Rosendal vil fra og med 2016 bli daglig tilholdssted
for ca. 700 barn og ungdom i form av Brandbu barneskole og ungdomsskole. Det er videre opplyst at skolen
trenger området for fysisk aktivitet, og BIF ønsker bedre
baneforhold og større aktivitet innenfor fotball. Styret
pekte på at saken ligger godt innenfor vårt kjerneområde, barn og ungdom. Den nye skolestrukturen
i området gjør det mulig at stadig flere kan bruke
området.
Gran IL/Gran Idrettspark
kr 450 000,Støtte til etablering av Idrettspark. SpareBankstiftelsen
har sammen med banken hatt en sentral rolle i å bidra
til realisering av Gran Idrettspark. Gran IL har søkt om
støtt til etablering av nytt tilbud i regi av Gran IL – Idretts
SFO. Styret har lagt vekt på at dette er et nytt godt
prosjekt mot en yngre gruppe som Stiftelsen skal rette
seg mot. Prosjektet er spennende, og det er positivt at
det er knyttet opp mot skolen og området. Prosjektet
vil kunne bidra til å trekke inn ungdom som ikke er i
idrettsmiljø til et positivt allsidig miljø. Styret bevilget
kr 450 000,- til etablering av friluftsområde, utstyr til
friluftsliv og etablering av sanserom i Idrettshuset –
GRAN IL.
Brandbuparken		
kr 100 000,Gjerde rundt skate- og sykkelpark i Brandbu. Skate- og
sykkelparken i Brandbu ble re-åpnet i mai 2014. Parken
er tegnet av ungdommen selv. Ungdommen ønsker at
området kan gjerdes inn. Dette for å unngå uønsket
kjøring med moped- og bil inne i parken.
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Norsk Tegneserieforum
kr 52 000,Støtte til tegneseriekurs for barn i 5-7. klasse. Norsk
Tegnserieforum i samarbeid med Gran Kommune ved
barn og ungdomsavdelingen skal tilby tegneseriekurs
til barn fra 5–7. klasse. Prosjektet er et viktig samarbeid mellom NTF og kommunen. Barn og Ungdom
faller innenfor vår prioriterte målgruppe. Det ble ved
avgjørelsen lagt spesiell vekt på at dette skal arrangeres i høstferien for barn og ungdom.
Bjoneroa Skytterlag		
kr 75 000,Oppgradering av skyttergrav med to nye elektroniske
skiver. Bjoneroa Skytterlag har 83 medlemmer. 17 av
medlemmene er under 35 år. Skytterlaget har behov
for å utvide banen med 2 nye elektroniske skiver. Styret har sammen med SpareBankstiftelsen Jevnaker
Lunner Nittedal bevilget tilsammen kroner 150.000,til formålet.

Foto: John Erik Thorbjørnsen

Hadeland Kulturskole		
kr 900 000,Felles gave fra de to lokale SpareBankstiftelsene til
Kulturskolen. SpareBankstiftelsene Gran og Jevnaker
Lunner Nittedal har gitt en felles gave stor kr 900 000,til Hadeland Kulturskole. Gaven gis over 3 år. Gaven er
gitt etter initiativ fra de to lokale SpareBankstiftelsene.
Hadeland Kulturskole gjør en meget god jobb og er
med på å fremme kulturlivet på Hadeland. Skolen har
i dag 400 elevplasser og 22 ansatte. Det er en forutsetning for gaven at den ikke skal erstatte ordinære
driftsmidler, eller føre til lavere bevilgninger fra kommunene. Det er utarbeidet en egen prosjektplan med
5 hovedprioriteringer for bruk av gaven; elevrettede
prosjekter, lærerrettede prosjekter, investeringer, informasjon og rekruttering og talentsatsing.

Moen Musikkforening		
kr 60 000,Kjøp av tubaer. Moen Musikkforening ble stiftet i
1985. De spiller konserter lokalt og på 1. og 17. mai.
De deltok også i NM for Brassband i år. Styret har bevilget kr 60 000,- til Moen Musikkforening.
Gran IL				
kr 250 000,Gave til ferdigstillelse av Gran idrettspark. SpareBankstiftelsen har tidligere hatt en sentral rolle sammen
med banken for å bidra til realisering av Gran
Idrettspark. Først med en gave stor kroner 1 MNOK
til utvikling av anlegg. Seinere bevilget SpareBankstiftelsen Gran i 2010 en gave stor kroner 2 MNOK
til Gran IL, nytt klubbhus. Det arbeides nå med
ferdigstillelse av Gran ILs prosjekt friidrettsbane.
Klubben har i den forbindelse også nedlagt en stor
egeninnsats i friidrettsbanen til en samlet verdi av
anslagsvis kr 500 000,-. Det står stor respekt av alt det
arbeidet som er utført av Gran IL – og ikke minst de
resultatene som de har klart å oppnå. Styret i SpareBankstiftelsen Gran har bevilget en gave stor kr 250
000,- til ferdigstillelse av Gran ILs prosjekt friidrettsbane.
Garasje til konsertflygel i Kultursalen kr 150 000,SpareBankstiftelsen har tidligere sammen med banken gitt 1,1 MNOK til innkjøp konsertflygel og piano til
Kultursalen. Et konsertflygel av så høy kvalitet krever
et tilfredsstillende rom for oppbevaring. Det er viktig
at luftfuktighet og temperatur er riktig. Samtidig er
det viktig at konsertflygelet til enhver tid kan brukes
både av skolen og ved kulturelle arrangement. En har
kommet frem til at beste løsning er å bygge en garasje
til konsertflygelet. Garasjen vil koste ca. kr 150 000,-.
Hadeland Orienteringslag
kr 60 000,Hadeland orienteringslag har stor aktivitet på Hadeland. Lagets aktiviteter inkluderer både bredde og
elitesatsing. En viktig 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
skogsområde, men ikke minst vil det bli et etterlengtet
kart for turorientering og turgåere. Styret har bevilget
kr 60 000,- til formålet.

Styret i Sparebankstiftelsen Gran, 4. mars 2015

Finn Martinsen
Styreleder

Bjørg Westhagen
Styremedlem

Tore Berg
Styremedlem

Ivar Fjærtoft
Daglig leder
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Marit Støen Kleppe Egge
Styremedlem

Foto: John Erik Thorbjørnsen

RESULTATREGNSKAP FOR 2014
Note

2014

2013

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Lønnskostnad

6

773739

742 018

Annen driftskostnad

6

1104219

983 033

1877958

1 725 051

-1877958

-1 725 051

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
Finansinntekt og finanskostnad
Annen renteinntekt

2

3512981

3 038 017

Annen finansinntekt

3

27002089

23396651

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler

3,4

27911604

17715593

Tilbakeført nedskr. finansielle anleggsmidler

3

119244

18827978

Annen finanskostnad

46

124 065

Resultat av finansposter

58545873

62854174

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

56667915

61 129 123

56667915

61 129 123

56667915

61 129 123

5,8

20000000

15 000 000

5

36667915

46 129 123

56667915

61 129 123

ORDINÆRT RESULTAT

3,4

1

ÅRSRESULTAT
OVERFØRINGER
Overført til gaver
Avsatt til annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER

BALANSE PR. 31. DESEMBER 2014
Note

2014

2013

310812252

310 693 009

Sum finansielle anleggsmidler

310812252

310 693 009

SUM ANLEGGSMIDLER

310812252

310 693 009

0

5 479

0

5 479

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Finansielle anleggsmidler
Investering i egenkapitalbevis og aksjer

3,4

OMLØPSMIDLER
Fordringer
Andre fordringer

3

Sum fordringer
Egenkapitalbevis

3,4

47136375

35 780 354

Investering i aksjer og andeler

3,4

115195250

88 287 359

Pengemarkedsfond

4

19297590

38 836 598

Markedsbaserte obligasjoner

4

128713315

82 271 825

310342530

245 176 135

7875404

18 787 933

7875404

18 787 933

SUM OMLØPSMIDLER

318217934

263 969 547

SUM EIENDELER

629030186

574 662 556

476683746

476 683 746

476683746

476 683 746

106333296

69 665 382

106333296

69 665 382

583017042

546 349 128

62954

51 399

Sum investeringer
Betalingsmidler
Bankinnskudd og kontanter

2

Sum betalingsmidler

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Innskutt egenkapital
Grunnkapital

5

Sum innskutt egenkapital
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

5

Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

5

GJELD
Annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Skyldige offentlige avgifter
Avsatt til gaver

45509790

27 834 290

Annen kortsiktig gjeld

5,8

442699

427 740

Sum kortsiktig gjeld

46015444

28 313 428

SUM GJELD

46015444

28 313 428

629032486

574 662 556

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Gran, 04.03.2015

Finn Martinsen
Styreleder

Bjørg Westhagen
Styremedlem

Tore Berg
Styremedlem

Marit Støen Kleppe Egge
Styremedlem

Ivar Fjærtoft
Daglig leder

DIREKTE KONTANTSTRØM
Note

2014

2013

82595860

16 478 407

29694

34 775

82625554

16 513 182

+ Endring i andre investeringer

-93538083

-26 399 079

= Netto likviditetsendring fra investeringer

-93538083

-26 399 079

-10912529

-9 885 898

+ Likviditetsbeholdning pr. 01.01.

18787933

28 673 831

= Likviditetsbeholdning pr. 31.12.

7875404

18 787 933

56667915

61 129 123

2324500

8 231 210

+ Nedskrivning/oppskrivning på aksjer, obligasjoner og ekbevis

28252445

-36 419 506

= Tilført fra årets virksomhet

82595860

16 478 407

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT I VIRKSOMHETEN
Tilført fra årets virksomhet 1)
+ Endring i andre tidsavgrensningsposter
= Netto likviditetsendring fra virksomheten

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Netto endring i likvider gjennom året

Resultat før skattekostnad
- Gaver utbetalt

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2014
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 445 798
Renter fra obligasjoner kr 2 812 867
Renter fra andre kr 254 316
Innestående på bank 31.12.2014 utgjør kr 7 875 404
Herav innestående på skattetrekkskonto kr 74 812

NOTE 3- EGENKAPITALBEVIS I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
Eierandel

Anskaffelseskost

Markedsverdi

Bokført verdi

SB1RH
Omklassifisert

20%
-

345 346 947
-34 534 694

421 886 163
42 188 616

42 188 616

Sum

18%

310 812 253

464 074 779

353 000 869

Bokført verdi 31.12.2013

341 692 925

Kjøp

-

Salg
Verdiendring i perioden

11 307 944

Bokført verdi 31.12.2014

353 000 869

Stiftelsen eide 2 789 330 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland pr 31.12.2014 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 1 Ringerike Hadeland.
NOTE 4- MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Eierandel

Anskaffelseskost

Markedsverdi

4 543 780

4 947 758

4 947 758

34 534 694

42 188 616

42 188 616

Obligasjoner

96 717 411

128 713 316

128 713 316

Pengemarkedsfond

19 290 458

19 297 590

19 297 590

Eiendomsfond
Aksjer/aksjefond

32 267 931
57 006 601

32 256 665
82 938 585

32 256 665
82 938 585

244 360 875

310 342 530

310 342 530

Grunnkapital
476 683 746

Annen
egenkapital
69 665 382

Sum
546 349 128

-

56 667 915
-20 000 000

56 667 915
-20 000 000

476 683 746

106 333 297

583 017 043

2014
676 181
97 558
773 739

2013
650 573
91 445
742 018

Daglig leder
440 800
440 800

Styret
236 100
236 100

Andre egenkapitalbevis
SPB1RH

2%

Sum
NOTE 5 – EGENKAPITAL
Egenkapital pr 31.12.2013
Årets resultat
Avsatt til gaver 2014 ikke bevilgede
Egenkapital pr 31.12.2014

Bokført verdi

NOTE 6 - LØNN OG GODTGJØRELSE ANSATTE OG STYRE MV.

Lønnskostnad
Lønn
Folketrygdavgift
Sum
Godtgjørelser i året til:
Lønn
Sum godtgjørelser

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)
Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Godtgjørelse til revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 32 375 inkl mva.
I tillegg kommer andre konsulentjenester med kr 10 375 inkl mva.
NOTE 7 – SKATT
Det legges til grunn at stiftelsen ikke er skattepliktig.
NOTE 8 - GAVER

2014

2013

Avsatt til gaveutdeling 01.01.

27 834 290

21 065 500

Årets utbetalte gaver
Årets avsetning til gaver

-2 324 500
20 000 000

-8 231 210
15 000 000

Avsatt til gaver 31.12.2014

45 509 790

27 834 290
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