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STYRETS BERETNING 2016 

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.

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

Veksten i norsk fastlandsøkonomi endte på 0,7 
prosent i 2016, en nedgang fra 1,1 prosent i 2015. 
Dette var det svakeste året siden finanskrisen og 
bærer preg av at økonomien befinner seg i en om-
stillingsprosess. Utsiktene fremover vurderes som 
positive, men det eksisterer endel usikkerhet om hvor 
raskt aktiviteten vil ta seg opp. 

Oljeprisen bunnet ut i januar 2016, men steg der-
etter gjennom året. Dette var godt nytt for en petro-
leumsnæring som fortsatt befinner seg i en krevende 
situasjon. En høyere oljepris har ført til en sterkere 
krone, noe som har redusert konkurranseevnen til 
tradisjonell eksportnæring i senere tid. Kronen er dog 
svakere enn i perioden før oljeprisen begynte å falle 
høsten 2014. Oljeinvesteringene ble ytterligere redu-
sert i 2016. Nivået falt, i likhet med det foregående 
året, med om lag 15 prosent. Ifølge Norges Bank vil 
investeringsnivået reduseres med i overkant av 11 
prosent i 2017, hvilket vil ha en negativ påvirkning 
på veksten i norsk økonomi. 

Hovedindeksen på Oslo børs steg 12,1 prosent i 2016. 
Privatpersoner sparer mer i aksjer, og kan glede seg 
over at vi fikk den største kursoppgangen i løpet av 
ett år siden 2013.

GLOBAL UTVIKLING

2016 var et år preget av store omveltninger på den 
politiske scenen. Med blant annet «Brexit» og valg 
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av ny president i USA går den globale økonomien en 
mer usikker fremtid i møte.

Fjoråret ble innledet med betydelig markeds- 
turbulens og frykt for ny global krise. Usikkerhet om 
Kinas økonomiske situasjon var en av faktorene som 
førte til at oljeprisen falt ned til under 30 USD per 
fat i januar. Gjennom året steg oljeprisen til noe over 
50 USD fatet, etter blant annet enighet om produk- 
sjonskutt i OPEC-landene mot slutten av året. Verdens 
børser endte, etter den svært svake starten, med 
en god utvikling sett under ett. I eurosonen endte  
veksten i 2016 på 1,7 prosent, hvilket var en lavere 
veksttakt enn det foregående året. 

Globale aksjemarkeder steg i 2016 med 9 prosent 
målt i lokal valuta, ledet an av USA og fremvoksende 
markeder med oppgang på henholdsvis 11 og 10 
prosent.

FINANS- OG FORVALTNINGSSTRATEGI

I tillegg til eierposten i SpareBank 1 Ringerike  
Hadeland, har Stiftelsen kortsiktige plasseringer på 
ca. 363 MNOK, hvorav ca. 300 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 ivaretas 
uten at realverdien reduseres. Stiftelsens omløps- 
portefølje skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at 
det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten 
og mulighetene til å oppnå en tilfredsstillende av- 
kastning 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 2016 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  
ligger på stiftelsens hjemmesider. Styret gjennomførte 
også i 2016 et strategiseminar hvor vedtatte strategier 
ble tatt opp til ny vurdering. Styret har i sitt strategi- 
arbeid i 2016 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.

• Ha en langsiktig eierandel i banken.

Eierrollen er ivaretatt med kvartalsvis møter med bank-
en og egen eierstrategi. I tillegg er vi representert med 
2 styremedlemmer i bankens representantskap.

Ingen ansatte eller styremedlemmer er i dag primær- 
insidere i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Siden 
de vesentligste eiendelene til stiftelsen er plassert i 
egenkapitalbevis utstedt av SpareBank 1 Ringerike  
Hadeland, har stiftelsen i 2016 vedtatt interne rutin-
er for å motvirke brudd på verdipapirloven knyttet 
til ansatte og styremedlemmers handel med finan-
sielle instrumenter utstedt av SpareBank 1 Ringerike  
Hadeland.

FORRETNINGSFØRSEL/ETISKE  
REGLER/KORRUPSJON

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 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 innen- 
for eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og 
gavepolicy.

Korrupsjon defineres som det å gi/tilby eller kreve/ 
motta/akseptere en utilbørlig fordel i anledning stilling, 
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 styreseminar.

OMDØMME

Stiftelsen legger i all sin virksomhet vekt på åpenhet, 
etikk og god informasjon til allmennheten. Stiftelsen 
har i løpet av året registrert 35 positive omtaler i lokal- 
aviser. Stiftelsen har etter styrets syn opparbeidet et 
godt omdømme basert på tilbakemeldinger fra lag, 
foreninger og omtale i media. 
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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, ved- 
tekter, strategi, etiske retningslinjer, vår finansstrategi, 
søknadsskjema for gaver med oversikt over prioriterte 
gaveområder. Liste over tildelte gaver er lagt ut på  
stiftelsens hjemmesider.

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 allmennyttige 
formål.

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  
stiftelsen, andre interessegrupper og samfunns- 
messige interesser knyttet til sparebankstiftelsens  
virksomhet. Valg til generalforsamlingen skjer  
gjennom særskilte kundevalg. Det er innvalgt 4 kvinner 
og 6 menn i generalforsamlingen. Generalfor- 
samlingens leder er Kasper Andresen.

Styret har dette året bestått av: 
Finn Martinsen, styreleder    
Bjørg Westhagen  
Hege Marie Blaker     
Tore Berg 
Bente Sønsteby Klæstad (varamedlem)

Sparebankstiftelsen Gran står som sparebankstiftelse 
under tilsyn av Finanstilsynet.

Tidligere adm. banksjef Ivar Fjærtoft i Gran Sparebank 
er daglig leder. Virksomheten er av en slik karakter at 
den ikke forurenser det ytre miljøet.

Sykefraværet utgjorde i 2016 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 fond og obligasjoner. I regn- 
skapet er utbytte fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland 

inntektsført med kroner 21 756 774,- Avkastningen 
på vår omløpsportefølje som inngår i vår Forvaltnings- 
og investeringsstrategi utgjorde ca. 17 MNOK. (6,01 
%) 

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 2016 kr 39 517 748,-

Styret foreslår slik disponering;

Overført til gaver kr 15 000 000,-

Overført til annen egenkapital kr 24 517 748,- 

Sum overføringer kr 39 517 748,-

TALENTSTIPEND

SpareBank 1 Ringerikes Hadelands Talentstipend

Sparebankstiftelsene og banken i fellesskap etablerte i 
2016 nytt talentstipend for unge i alderen 15 – 35 år.

Formålet med stipendet er å inspirere til videre satsing 
og utvikling. 

Talentstipendet har en årlig ramme på 500.000,-  
kroner. Etter søknadsfristen 1. mai, var det kommet 
inn 57 søknader. 

Juryen valgte ut 6 dyktige ungdommer, som har et  
spesielt talent innen idrett, kultur og forskning. 

Totalt 3 stipender à 50.000,- og 100.000,- kroner. Til-
bakemeldingene tyder på at pengene settes stor pris 
på, både som en motivasjon og faktisk for å satse mer 
innen spesialområdet. Vi utlyser nytt Talentstipend for 
2017, - med søknadsfrist 1. mai.

Vinnerne av Talentstipend 2016 er:
Monica Sik Holm – sang, skuespill og komposisjon
Eirik Sverdrup Augdal – langrenn
Solveig Sæthre – turn, gymnastikkhjul
Johannes Orvin Hansen – medisin, forskning søvn og 
migrene
Thorleif Bratvold – gitar
Tuva Karine Åkvåg – dans, akrobatikk

GAVER TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL

SpareBankstiftelsen prioriterer barn og ungdom.

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

Stiftelsen har mottatt og behandlet 60 gavesøknader 
innenfor området prosjektgaver. I tillegg kommer 130 
søknader som ble behandlet og innvilget ved den 
årlige gavetildelingen (breddegaver). Det ble totalt  
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bevilget gaver for 14,7 MNOK i 2016, hvorav kr 
651.500,- til breddegaver.

BREDDEGAVER

Breddegavene fordelte seg slik på lag og foreninger,

Idrett natur og friluftsliv  kr 207 000,-

Barn og ungdomsorganisasjoner   kr   39 000,-

Sang og musikk  kr 171 000,-

Pensjonistforeninger/Eldre tiltak  kr   22 000,-

Helse og sosialtiltak  kr   66 000,-

Velforeninger og grendehus  kr   35 000,-

Kristne lag og foreninger  kr   35 000,-

Diverse lag og foreninger  kr   76 500,-

PROSJEKTGAVER 
De største prosjektgavene gikk til:

Gran/Tingelstad menighetsråd   400.000,- 
Tinglestad kirke er med sine 500 sitteplasser den 
største kirken i Gran og også et viktig konsertlokale. 
Orgelet i kirken er fra 1953 og det er i dårlig for- 
fatning. I forbindelse med at Tingelstad kirke feirer 
150-årsjubileum i 2016, ble det gitt en gave stor  
kroner 400.000,- til renovering av orgelet i kirken. 

FAU Sanne skole    50.000, 
FAU ved Sanne skole ble gitt en gave stor kroner 
50.000,- til oppgradering av Klokkerhamna. Det ble 
lagt vekt på at Klokkerhamna brukes mye av skolen, 
4H og ikke minst av barn og voksne i området, samt at 
området er tilgjengelig for alle. 

Lygna-arrangement - skoleelever  55.000,- 
Styret bevilget kroner 55.000,- til prosjekt skolebarn til 
NM på ski. Det ble ved vurderingen lagt vekt på at det 
er utviklet et eget aktivitetsprogram for skoleelever, 
samt at Vitensenteret vil delta med eksperimenter 
og aktiviteter med utgangspunkt i snø og vinter. Til- 
svarende gave ble samtidig gitt av SpareBankstiftelsen 
Jevnaker Lunner Nittedal. 

Hadeland Folkemuseum  1.500.000,- 
Det er gitt en gave på 1,5 millioner kroner til å til-
bakeføre den gamle historiske bygning, Telthuset fra 
1700 tallet, fra Hadeland Folkemuseum til sitt opp- 
rinnelige sted Granavollen, for å kunne bruke det som 
helårsåpent formidlingssted for områdets historiske 
severdigheter og dagens øvrige aktiviteter. Kroner 
300.000,- av gaven forutsettes brukt til aktivitets- 
bringende tiltak for å skape liv i og rundt telthuset. 
Det er også lagt vekt på at dette vurderes som et 
viktig prosjekt for Granavollen og kommunens be-
folkning og vil bety mye for kultur og stedsutvikling på  
Granavollen. Det er også lagt vekt på at mange 
besøkende på Granavollen har etterlyst lett tilgjengelig 
informasjon om stedets historie. 

Hadeland O-Lag    100.000,- 
Hadeland O-Lag fikk kroner 100.000,- til prosjekt sprek 
på Hadeland. Gaven skal benyttes til utarbeidelse av 
kart som skal dekke Moen og Jaren. Det ble lagt vekt 
på at prosjektet er et godt mosjonstilbud til alle inn-
byggere på Hadeland og at dette vil gi et nytt gratis 
lavterskeltilbud for bedret folkehelse på Hadeland. 

Kompass med mer til våre 10 skoler  150.000,- 
Vi har som gave kjøpt inn et klassesett til hver skole 
bestående av 28 kompass i egen koffert, 28 vanntette 
kartmapper og 28 stolpekart. I tillegg har vi kjøpt inn 
oppbevaringskasse til å ha alt i. Styret vurderte dette 
som et positivt tiltak for å bidra til at ungdommen skal 
få bedre mulighet til å lære mer om friluftsliv, samt 
at dette også er et tilbud for å fremme folkehelsen 
på Hadeland. Det ble videre pekt på at fysisk helse  
påvirker psykisk helse. 

Foto: Jørn Haakenstad

Foto: Jørn Haakenstad

Foto: Randsfjordmuseene Telthus Hadeland Folkemuseum

Foto: Annika Birkelund
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FAU Gran Ungdomsskole   50.000,- 
FAU ved Gran Ungdomsskole fikk en jubileumsgave 
stor kroner 30.000,- i forbindelse med skolens mark- 
ering av 50-årsjubileum. Gran Ungdomsskole gis 
i tillegg en gave stor kroner 20.000,- til prosjekt  
jubileumsbok. 

Ringstad vel     250.000,- 
Ringstad vel ble fikk en prosjektgave på kroner 
250.000,- til opprusting av samlingssteder og leke-
plass. Det ble lagt vekt på at det skal nedlegges en 
stor egeninnsats i prosjektet og at området dekker 
150 husstander og ca. 150 barn i alder 0 til 15 år, 
samt at området er åpent og kan brukes hele døgnet. 
Tilbudet vil også være godt for uorganisert ungdom.

Gran vel     65.000,- 
Gran vel fikk en prosjektgave stor kroner 65.000,- til 
innkjøp av lekeapparat med fallsikring for montering 
på Gran torg. Det ble lagt avgjørende vekt på at dette 
er et tiltak som vil omfatte svært mange barn og være 
positivt tilbud for trivselen i Gran sentrum.

Landsbyen Brandbu     110.000,-
Den ideelle frivillige organisasjonen, Foreningen 
Landsbyen Brandbu 2020 ble gitt en gave stor kroner 
110.000,- til å etablere en skulpturpark i Brandbu. 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.

Gran Frivilligsentral    158.000,- 
Gran Frivilligsentral fikk en gave stor kroner 158.000,- 
til innkjøp av 3 elektriske rickshaw-sykler. Det ble lagt 
vekt på at dette er et tilbud til de som ikke kan sykle 
på egenhånd. Syklene vil kunne bidra til å gjenskape 
sykkelgleder og minner for eldre og demente og spre 
sykkelglede til funksjonshemmede barn og voksne.

Rebels Music      100.000,- 
Rebels Music fikk en prosjektgave stor kroner 
100.000,- til innkjøp av utstyr til prosjekt fyrtårn. Det 
ble lagt vekt på hovedmålet til Rebels Music, som er å 
fremme musikk i alle sjangre som et lavterskeltilbud til 
publikum på Hadeland. Prosjektet vil videre bidra til et 
styrket ungdomstilbud i området. 

Fritid for alle     600.000,- 
Styret bevilget kroner 600.000,- til prosjekt Fritid for 
alle. Beløpet fordeles over 3 år med kroner 200.000,- 
pr år. Gaven gis i sin helhet til kontingenter, utstyr og 
arrangement. Det ble lagt vekt på at prosjektet skal 
være et bindeledd mellom kommunale virksomheter 
og frivillige lag, foreninger og idrettslag i arbeidet med 
barn og unge som faller utenfor det ordinære fritids-/
aktivitetstilbudet.

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 fant sted onsdag 27. 
april med H.M. Dronning Sonja til stede.

FAU ved Grymyr skole    70.000,- 
FAU ved Grymyr skole ble gitt en gave stor kroner 70 
000,- til oppgradering av ballbinge og anskaffelse av 
flere rastebord og fastmonterte benker. Det ble lagt 
vekt på at dette er et bredt og godt lavterskeltilbud 
for uorganisert lek og fysisk aktivitet i området som er 
åpent hele dagen. 

Elvelangs Vigga i Fakkellys   60.000,- 
Styret bevilget kroner 60.000,- til 6 telt/gapahuker. 
Utstyret skal anvendes i forbindelse med arrangement 
som Elvelangs Vigga i Fakkellys. Det forutsettes at 
utstyret, i samsvar med søknad, skal lagres i Trivsels- 
huset i Brandbu og kunne brukes også i andre sam-
menhenger.

Ny Lushaughytte   3.500.000,- 
Det ble gitt en gave på 3,5 MNOK til Hadeland Orien-
teringslags prosjekt nye Luhaughytta. Det ble lagt vekt 
på at hytta har anslagsvis 5000 gjester i løpet av en 
vintersesong.

Lygnaområdet har gjennomgått en betydelig utvikling 
i årene siden dagens hytte ble tatt i bruk i 1971/72. 
Medlemmer i Hadeland Orienteringslag har gjennom 
alle år nedlagt en betydelig dugnadsinnsats for å holde 
hytta åpen for allmennheten. Den nye hytta vil også bli 
tilrettelagt for bruk av skoler og barnehager med en 
trivelig varmestue på vinterturer. Hytta vil også bli til-
rettelagt for treningsaktiviteter/samlinger for o-lagets 
medlemmer, og kan øke rekruttering av nye med- 
lemmer. Styret vurderer dette som en felles gave til alle 
ski- og naturinteresserte på Hadeland.

Styret i Sparebankstiftelsen Gran, 8. mars 2017   

Finn Martinsen Bjørg Westhagen Tore Berg Hege Marie Blaker

Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Ivar Fjærtoft

Daglig leder

Foto: GRAN VEL, Tore Tangen
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RESULTATREGNSKAP FOR 2016
Note  2016  2015

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER

Lønnskostnad 6 873 944 850 463 

Annen driftskostnad 6 1 487 536 1297 412

Sum driftskostnader 2 361 479 2 147 875

DRIFTSRESULTAT -2 361 479 -2 147 875

Finansinntekt og finanskostnad

Annen renteinntekt 2 5 119 891 5 523 876

Annen finansinntekt 3 25 616 828 49 570 964

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 4 11 621 956 225 680

Verdireduksjon markedsbasert omløpsmidler -214 648 -4 213 730

Verdireduksjon finansielle omløpsmidler -264 800 -10 507 438

Annen finanskostnad 0 60

Resultat av finansposter 41 879 227 40 599 292

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 39 517 748 38 451 417

ORDINÆRT RESULTAT 39 517 748 38 451 417

ÅRSRESULTAT 39 517 748 38 451 417

OVERFØRINGER

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

Avsatt til annen egenkapital 5 -24 517 748 -23 451 417

SUM OVERFØRINGER -39 517 748 -38 451 417



BALANSE PR. 31. DESEMBER 2016
Note 2016 2015

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Finansielle anleggsmidler

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

Sum finansielle anleggsmidler 310 812 253 310 812 253

SUM ANLEGGSMIDLER 310 812 253 310 812 253

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

Andre fordringer 10 588 5 773

Sum fordringer 10 588 5 773

INVESTERINGER

Egenkapitalbevis 3, 4 48 941 233 46 913 688

Investering i aksjer og andeler 4 144 481 503 128 563 281

Pengemarkedsfond 4 17 033 825 26 833 840

Markedsbaserte obligasjoner 4 152 497 186 131 808 347

Sum investeringer 362 953 747 334 119 156

BETALINGSMIDLER

Bankinnskudd og kontanter 2 19 648 701 12 793 232

Sum betalingsmidler 19 648 701 12 793 232

SUM OMLØPSMIDLER 382 613 035 346 918 161

SUM EIENDELER 693 425 288 657 730 414

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL

Grunnkapital 5 476 683 746 476 683 746

Sum innskutt egenkapital 476683746 476683746

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 5 154 302 460 129 784 713

Sum opptjent egenkapital 154 302 460 129 784 713

SUM EGENKAPITAL 5 630 986 206 606 468 459

GJELD

KORTSIKTIG GJELD

Leverandørgjeld 296 310 0
Skyldige offentlige avgifter 58 978 68 068

Avsatt til gaver 5, 8 61 587 575 50 695 287

Annen kortsiktig gjeld 496 219 498 600

Sum kortsiktig gjeld 62 439 082 51 261 955

SUM GJELD 62 439 082 51 261 955

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 693 425 288 657 730 414

Gran, 08.03.2016

Finn Martinsen Bjørg Westhagen Tore Berg Hege Marie Blaker Ivar Fjærtoft
Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Daglig leder



NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2016

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  
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 169 584
Renter fra obligasjoner kr 3 409 958
Renter fra andre kr 1 970 192

Innestående på bank 31.12.2016 utgjør kr 19 648 701,
herav innestående på skattetrekkskonto kr 40 276.

Foto: Randi Thorsen



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

Omklassifisert OM 2 % 34 534 694 49 650 074 42 188 616

Bokført AM 18 % 310 812 253 446 850 666 310 812 253

Sum 20 % 345 346 947 496 500 740 353 000 869

Bokført verdi 31.12.2015 353 000 869

Kjøp -

Salg -

Verdiendring i perioden -

Bokført verdi 31.12.2016 353 000 869

Stiftelsen eide 2 789 330 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland pr 31.12.2016 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 kr 42 188 616.
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 5 434 804 6 752 617 6 752 617

SPB1RH 2% 34 534 694 49 650 074 42 188 616

Obligasjoner 147 984 459 152 497 186 152 497 186

Pengemarkedsfond 17 022 728 17 033 825 17 033 825

Eiendomsfond 46 946 335 48 094 982 48 094 982

Aksjer/aksjefond 72 372 052 96 386 521 96 386 521

Sum 324 295 072 370 415 205 362 953 747

NOTE 5 – EGENKAPITAL
Grunn-
kapital

Annen 
egenkapital Sum

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

Årets resultat - 39 517 748 39 517 748

Avsatt til gaver 2016 ikke bevilgede -15 000 000 -15 000 000

Egenkapital pr 31.12.2016 476 683 746 154 302 460  630 986 206

NOTE 6 - LØNN OG GODTGJØRELSE ANSATTE OG STYRE MV.
Lønnskostnad 2016 2015
Lønn 765 577 746 126
Folketrygdavgift 108 367 104 337
Sum 873 944 850 463

Godtgjørelser i året til: Daglig leder Styret
Lønn 503 479 283 500
Sum godtgjørelser 503 479 283 500

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

Godtgjørelse til revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar for 2016 utgjør kr 43 750 inkl mva.
l tillegg kommer andre konsulentjenester med kr 8 750 inkl mva.

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

NOTE 8 - GAVER
2016 2015

Avsatt til gaveutdeling 01.01 50 695 287 45 509 790

Årets utbetalte gaver -4 107 712 -9 814 503

Årets avsetning til gaver 15 000 000 15 000 000

Avsatt til gaver 31.12 61 587 575 50 695 287
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