Høy på landet 2019. Foto: Helge Eek

Arrangement Ung Hadeland.

VISJON
SpareBankstiftelsen Gran skal utløse gode krefter og bety en positiv forskjell for vårt lokalsamfunn.
VERDIGRUNNLAG
Samfunnsbyggende og langsiktige.
FORMÅL
SpareBankstiftelsens hovedformål er:
- Bidra til å videreføre sparebanktradisjoner, blant annet gjennom gaver til allmennyttige formål.
- Være en langsiktig og stabil eier i SpareBank1 Ringerike Hadeland.
- Utøve en forsvarlig kapitalforvaltning av de midlene stiftelsen besitter.
GAVESTRATEGI - OVERORDNET MÅLSETTING
- Bidra til økt kreativitet, positivitet, vekst og bærekraftig utvikling i lokal-samfunnet
- Prioritere lag og foreninger som bidrar positivt for alle som bor i kommunen.
- Fremstå som proaktiv i kommunikasjon og dialog med målgruppen.
- Fremstå som proaktiv og kreativ i gaveutdelinger
- Videreføre, men samtidig videreutvikle bankens gavetradisjoner
- Profilere SpareBank 1 Ringerike Hadeland og stiftelsen ved gavetildelinger
GAVESTRATEGI - PRIORITERTE FORMÅL
- Prosjekter og organisasjoner som arbeider for og med barn og ungdom.
- Prosjekter og organisasjoner som drives av frivillige.
- Prosjekter og organisasjoner som har klare visjoner og ambisjoner for å videreutvikle lokalsamfunnet.
- Tiltak og investeringer med langvarig verdi og nytte for lokalsamfunnet.
- Lokalt forankrete prosjekter.
GAVEOMRÅDER
- Kultur
- Idrett og Friluftsliv
- Stedsutvikling
- Kompetanseutvikling
- Miljø
- Annen samfunnsnyttig virksomhet
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Operafest
i Røykenvik. Foto: Bjørn Tore Stokke

Gigg i gokk 2019. Foto: Marte Stensland Jørgensen

Bronsebukkene

Talenstipend vinnere 2019
Dette er vinnerne av SpareBank 1 Ringerike Hadelands Talentstipend 2019
Foto: Fotograf B.T. Stokke AS

LOTTA FLATUM FALLINGEN
diskoskaster
Lotta er godt trent, - og hun kaster langt! Diskos er en olympisk gren hvor man både
må være sterk, ha spenst og krever konsentrasjon. Den unge hadelendingen begynte
å trene målrettet allerede som 13 åring, og det har gitt resultater; i 2018 slo hun den
41 år gamle norgesrekorden med kast på hele 47,72 meter.
Hun har blitt 17 år og allerede deltatt for Norge flere ganger; - Nordisk landskamp i
Danmark (2018) , U18 Europa mesterskap i Ungarn (2018) og sommeren 2019 ble
hun tatt ut til U20 EM i Sverige. Lotta er energisk og trener målbevisst. Hun er helt
klar over at resultatene ikke kommer av seg selv, når hun setter sine langsiktige mål
om å delta i store internasjonale stevner.

BORGHILD HVESSER FARSUND
medisinsk forsker
21 åringen fra Gran begynte på medisinstudiet allerede som 18 åring og er nå ferdig
med tredje året på NTNU i Trondheim. Som èn av 12 dyktige studenter, kom hun inn
på Forskerlinjen allerede i sitt andre år ved universitetet.
Hun vil videre fordele tiden sin mellom det ordinære medisinstudiet og forskning.
Prosjektet hun driver går ut på å dyrke små modeller av menneskehjerner (hjerneorganoider) til å studere kreft i hjernen (glioblastomer). Denne krefttypen er den
vanligste og den mest aggressive og gir dårlig langtidsoverlevelse for pasienten.
Arbeidet med modeller av menneskehjerner muliggjør utprøving av alternativ
behandling, som ellers ville vært risikabelt om den ble gjort direkte på mennesker.
Forskningen skal også gi svar på om det er mulig å tilpasse behandlingen til hver
enkelt pasient.
Borghild vil bidra til utviklingen av hjerneorganoider og organoider generelt – et voksende forskningsfelt som kan være
nyttig i modellering av flere ulike sykdommer, ikke bare kreft og ikke bare i hjernen. Den dyktige medisinstudenten vil
fullføre Forskerlinjen og prosjektet med en doktorgrad.

MARIA STADHEIM - Forsker innen nanoteknologi
Maria er 24 år, fra Hønefoss og allerede blitt en dreven forsker ved
NTNU i Trondheim.
Planen videre er å skrive avsluttende oppgaver og ta doktorgrad,
- muligens innen immunterapi og kreft- forskning. Ettersom nanoteknologi kan benyttes tverrfaglig, vil Marias forskning og utdanning
kunne sette henne i stand til å se medisinsk forskning med nye perspektiver og trekke sammenhenger mellom ulike fagfelt i samarbeid
med fremtidige kollegaer.
THOMAS KVAMME URNES - sanger, danser, dirigent, skuespiller
Thomas er 18 år, fra Hønefoss og driver med musikk på flere måter;
han synger, spiller trompet, spiller piano, danser, er skuespiller og
dirigerer kor. Etter avsluttende videregående skole, gleder han seg
nå til å ta fatt på folkehøgskole. Han har planer om å utdanne seg
videre innenfor musikk dans og teater, innenlands eller utenlands.
IDA OLDERØY WEGGERSEN - sanger
Ida er fra Jevnaker, 34 år, og ønsker å synge seg gjennom livet.
Hun er allsidig, selv om hun best liker å synge jazz, blues og soul,
mestrer hun også pop og rock.
Hun har dannet eget rythm & bluesband med andre profilerte
musikerne i Hønefoss. Ida har opptrådt på diverse lokale scener,
elsker å formidle musikk til et publikum og ønsker også å utgi egen
musikk.
VEBJØRN SØRUM - Skiskytter
Vebjørn kommer fra Lunner. Han er en sprek unggutt på 20 år
og liker godt å gå fort på ski og å treffe blink. Skiskyting er en
krevende konsentrasjons- og kondisjonssport.
Han måler seg mot de beste i sporten og trener iherdig. Skiskytter
Sørum lar nok høre fra seg!

CARL AUGUST KLEVJER - Filmprodusent, tegner, komponist
Carl August, 20 år og fra Hønefoss, satser bredt; han lager filmer
og serier, han komponerer egen filmmusikk, skuespill og driver med
tegning. Han planlegger å utvikle seg som komponist av musikk
både til film og dokumentarer.
JACOB GUDIM KARLSEN - turner
Jacob er en sterk turner, 17 år, fra Nittedal. Han har allerede oppnådd gode resultater både nasjonalt og internasjonal. Unggutten
fra Nittedal er målbevisst og strukturert og stiler mot å delta i OL,
kvalifisere seg til OL-finale og være fast på laget til EM og VM og
andre store, internasjonale konkurranser.
CHRISTIAN NUMMEDAL - freeski-utøver
Christian har blitt en dreven freeski-kjører, 23 år, fra Hakadal.
Satsingen har gitt resultater og Christian har også 3 verdenscup
seiere, 2 kongepokaler, 5 norgesmestertitler, deltatt i OL og vært på
landslaget 3 sesonger.
KRISTIN FRIVOLD - klassisk sanger / opera
Kristin er 28 år, fra Tyristrand. Hun er klassisk sanger, trent innen
opera og har fullført bachelorgrad i sang og opera på et av verdens
ledende konservatorier, Royal Northern College of Music i Manchester.
BENDIK GJERDALEN - Snowboarder
Bendik satser høyt innen snowboard, 21 år fra Hønefoss. Fra 10 års
alder har han lekt seg på brett, - og etter hvert som han begynte å
konkurrere med andre brettkjørere oppnådde han gode resultater
og innså at han hadde et gryende talent. Den målbevisste unge
mannen oppnådde å bli nr. 31 i worldcup ranking og nr. 37 i den
offisielle verdensrankingen. Han også blitt tatt ut til landslaget for
sesongen 2019/2020.
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Breddegave
I samarbeid med SpareBank 1 Ringerike Hadeland har SpareBankstiftelsen Gran opprettholdt tradisjonen med
utdeling av breddegaver til lag og foreninger i Gran kommune. Det er i 2019 tildelt til sammen 128 breddegaver
med et totalt gavebeløp på kr. 993.000.
Breddegavene fordeler seg på følgende hovedområder (alle tall i Kr. 1.000):
Idrett og friluftsliv			
378
Kultur					285
Helse og sosialtiltak 			
91
Andre lag og foreninger 			
239

Prosjektgaver
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Mottaker

Prosjekt

Bevilget beløp

Bronsebukkenes Venner

Lagertelt

Norsk Folkehjelp Hadeland

Beredskapsbil

580 000

AS HG Kunst og kulturformidling /
Grunnskolen i Gran

Besøk på utstilligen Van Gogh Alive

150 000

Helsestasjon, Gran kommune

Leker venterom

28 000

Brandbu og Tingelstad JFF

Prosjekter ved Lygnavannet

75 000

Lygna Arrangement AS

Transport skoleelever - NM 2019

275 000

Tour des Fjords AS

Sykkelrittet Tour of Norway

200 000

Friviilligheten i Gran

Aktiviteter under sykkelrittet Tour of Norway

130 000

Hadeland Swingklubb

Kurs med ekstern instruktør

Hadeland Husflidslag /
Fotoklubben i Museumslaget /
Østre Gran Bygdekvinnelag

Inventar i Kommunehuset på Granavollen

130 000

Stiftelsen Gran Frivilligsentral

Frivillighetens Servicekontor

700 000

Glasslåven Kunstsenter AS

Prosjektmedarbeider - Videreutvikle driften

500 000

Grunnskolen i Gran kommune

Egen PC til alle 5. og 8. klasse i tre år

Gran jente- og guttekorps

Skolekonserter

15 000

Hæljeswingen Storband

Konsert

18 000

Lyden av Hadeland

Country og westernshow

20 000

Hadeland RC Klubb

Utstyr til klubben

10 000

Helseinstitusjoner i Gran

Utstyr for å styrke trivsel på institusjon

Brandbu IF

Utstyr til aktivitetsgrupper

85 000

Brandbu IF

Idrettsuke for barn / ungdom

50 000

Hadeland Hundeklubb

Oppgradering klubblokaler

Gran Jeger- og Fiskeforening

Våpen og utstyr

37 000

Hadeland Kvinnefotballklubb

Skadeforebyggende arbeid

50 000

Høy på landet AS

Opplevelsesfestival

UngHadeland

Prosjektene AlleMed fondet og
Ungdomsbedrift

Vestre Gran IL

Oppgrdering skihytte

LHL Hadeland

Oppgradering bygg

GIG Foreningen

Gigg i gokk festivalen

30 000

50 000

3 250 000

250 000

110 000

100 000
2 000 000
120 000
72 000
300 000

Scenefenomener AS

Våryr 2019

50 000

Hadeland Dialekt- og mållag

Litteraturfestival 2019

15 000

Gran jente- og guttekorps

Studietur

30 000

Hadeland O-lag

Stolpejakten 2019

30 000

Venneforeningen for MS Brandbu

Utbedring av kai- og bryggeanlegg

Bygdebokkomiteen for Hadelands
historie 1950-2000

Bygdebok for Hadeland 1950 - 2000

DNT Hadeland

Utvikling av turområdet ved Sølvsberget

130 000

Rebels music

Viderutvikling av Åpen Scene konseptet

60 000

Gran / Tingelstad Menighetsråd

Bok St. Petri kirke ved 800 års jubileet

UngFrivillig Arena Gran

Markering av 20 års jubileum

DNT Hadeland

Oppgradering av ny DNT hytte

225 000

UngHadeland-Musikk-kjeller'nAktivt Regionsenter

Rusfritt ungdomsarrangement

110 000

FAU Bjoneroa skole

Ballbinge

200 000

FRI Innlandet

Hadeland Pride 2019

10 000

Gran IL

Klatrevegg

50 000

Skjerva løypelag

Snøscooter med utstyr

Foreldrerådet ved Solheim barnehage

Lavvo med utstyr

38 000

Jaren Hornmusikkforening

Renovering Toneveld

75 000

Hadeland Kvinnefotballklubb

Utstyr lokaler

50 000

Randsfjordmuseet

Formidlingsprosjekt - Telthuset

Sortungen Løypeforening

Utbedring av løypetraseer

60 000

Stiftelsen Gran frivilligsentral

Mulighetsstudie Lidskjalv

100 000

K(ult)ur mot kreft

Arrangement

Jaren IL

Utstyr snøscooter

Schola Sancti Petri

Konsert Tingelstad kirke

30 000

Hæljeswingen Storband

Konsert - ungdomsprosjekt

20 000

Hadeland Sportsskyttere

Lagercontainer

25 000

Moen Sportsklubb

Skiutstyr til gratis utlån

45 000

Hadeland Teaterlag

Bronsebukkene 2020

58 000

Hadeland Teknolab

Utstyr

35 000

Gran jente- og guttekorps

Uniformer

Hadeland Janitsjar

Arrangement

10 000

Hadeland videregående skole

Studietur

33 000

Hadeland dialekt- og mållag

Helgeseminar A.O. Vinje

25 000

Gran Håndballklubb

Arrangement Bring serien

27 000

Hadeland Strykeorkester

Instrumenter

210 000

Operafest Røykenvik AS

Operafest Røykenvik 2020

750 000

Lygna Skisenter / Grunnskolen i Gran

Transport ved skidag - barneskolene i Gran

160 000

Gran kommune v/Kulturkontoret og
Stiftelsen Gran frivilligsentral

Felles forprosjekt

750 000

Randsfjordmuseet AS

"Håkon hacker museet - Museum for…."

400 000

Brandbu skolekorps

Uniformer

600 000

SUM Prosjektgaver 2019

450 000
1 650 000

125 000
60 000

125 000

350 000

32 500
125 000

900 000

17 563 500
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STYRETS BERETNING 2019
ETABLERING OG BAKGRUNN
SpareBankstiftelsen Gran ble etablert 1. juli 2010 som
følge av en 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 lokalsamfunnet og forvaltes gjennom SpareBankstiftelsen.
Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den
ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og
stabilt eierskap i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
Stiftelsen formål skal videre være å videreføre sparebanktradisjonene herunder ved å gi gaver til allmennyttige formål. Stiftelsen kan for øvrig plassere
midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte
ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet
og avkastning.
Ved sine disposisjoner skal stiftelsen fortrinnsvis ta
hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen
til tidligere Gran Sparebank. For øvrig kan stiftelsen
utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte
forhold og finansforetaksloven.

ALLMENNYTTIG GAVEVIRKSOMHET
SpareBankstiftelsen skal 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. SpareBankstiftelsen Gran
har som mål å videreføre og forsterke bankens
samfunnsengasjement. Gjennom å være samfunnsbyggende og langsiktig ønsker man å bli en viktig
aktør i utviklingen av lokalsamfunnet.
Ved sin gavevirksomhet skal SpareBankstiftelsen Gran
bidra til økt kreativitet, positivitet, vekst og bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet. Stiftelsen prioriterer
lag og foreninger som bidrar positivt for alle som bor
i kommunen.
Stiftelsens prioriterte gaveområder er:
•
Kultur
•
Idrett og friluftsliv
•
Stedsutvikling
•
Kompetanseutvikling
•
Miljø
•
Annen samfunnsnyttig virksomhet
SpareBankstiftelsen Gran har i 2019 tildelt gaver for
tilsammen MNOK 18,7.
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Dette fordeler seg med MNOK 17,6 til 72 prosjektgaver, MNOK 1,0 til 128 breddegaver og MNOK 0,1
til felles talentstipend.
Prosjektgavene fordeler seg på følgende hovedområder (alle tall i Kr. 1.000):
Kultur
6.234
Idrett og friluftsliv
2.194
Stedsutvikling
1.805
Kompetanseutvikling
3.433
Annen samfunnsnyttig virksomhet
3.898
I samarbeid med SpareBank 1 Ringerike Hadeland
har SpareBankstiftelsen Gran opprettholdt tradisjonen
med utdeling av breddegaver til lag og foreninger i
Gran kommune.
Breddegavene fordeler seg på følgende hovedområder (alle tall i Kr. 1.000):
Kultur
285
Idrett og friluftsliv
378
Helse og sosialtiltak
91
Diverse lag og foreninger
239
Talentstipend er et felles prosjekt mellom SpareBank
1 Ringerike Hadeland og de tre lokale sparebankstiftelsene, SpareBankstiftelsen Ringerike, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og SpareBankstiftelsen Gran.
Formålet med Talentstipendet er å inspirere talentene
til videre satsing og utvikling. Talentstipendet skal
fortrinnsvis deles ut til enkeltpersoner som utmerker
seg innen idrett, kultur eller kompetanseutvikling
(forskning /utdanning). Talentstipendet tildeles unge
talenter i alderen 15 – 35 år, hjemmehørende i Hole,
Ringerike, Jevnaker, Lunner, Nittedal og Gran
kommune. Under tildelingen i 2019 ble det utdelt til
sammen elleve stipend og to av disse stipendene ble
tildelt talenter fra Gran kommune.

ØKONOMISKE UTVIKLINGSTREKK 2019
Økonomien har gjennom 2019 vært preget av høy og
økende internasjonal uro. Handelskrig mellom USA og
Kina, økt konfliktnivå i Midtøsten, store strukturelle
utfordringer for tradisjonell industri i Europa og usikkerhet knyttet til Brexit har satt sitt preg på året. I en
ellers urolig verden har norsk økonomi klart seg
relativt godt. Drevet av en sterk investeringsvekst i
oljesektoren, men også sterk vekst i bedriftsinvesteringene kan veksten i fastlandsøkonomien komme på
om lag 2,6 prosent, og en forventet sysselsettingsvekst
på 1,8 prosent.

Brandbu skolekorps i flotte uniformer 17. mai 2020

GLOBAL UTVIKLING
Usikkerhetene i verdensøkonomien som preget 2018
har forsterket seg inn i 2019. På 18 måneder har
gjennomsnittstollen på amerikansk import fra Kina
økt kraftig, og Kina har på sin side svart opp med
tilsvarende mottiltak. Dette har bidratt til at global
handel falt med 1 prosent siste 12 måneder.
Større usikkerhet og uforutsigbarhet har redusert
bedriftstilliten og investeringslysten på bred front, og
færre investeringer fører i sin tur til å dempe produksjonspotensialet i økonomien. Det er grunn til å anta
at disse usikkerhetene vil vedvare framover, og bidra til
en fortsatt svak utvikling i global økonomi.
Avkjølingen av verdensøkonomien har på nytt blitt
møtt med pengepolitiske lettelser over hele verden,
og den gradvise normaliseringen av sentralbankenes
rentesetting har snudd fra heving til nye kutt. Ved
utgangen av november 2019 hadde 20 av 38 utvalgte
land lavere styringsrente enn seks måneder tidligere.
Kraftig pengepolitisk stimulans har bidratt til at det
økonomiske omslaget ikke er blitt enda kraftigere,
men det videre handlingsrommet for sentralbankene
er betydelig begrenset.
På tross av økt internasjonal uro er man fortsatt i den
lengste vedvarende oppgangskonjunkturen i USAs
historie, og amerikansk økonomi fortsetter en god
utvikling gjennom 2019. Utviklingen i USA er drevet
av god vekst i husholdningenes konsum. Dette henger
sammen med et sterkt og vedvarende oppsving i
arbeidsmarkedet gjennom de siste ti årene. Sysselsettingsveksten har imidlertid avtatt noe, men
ledigheten er ved utgangen av året fortsatt så lavt
som 3,5 prosent. Handelsuroen treffer også industrisektoren i USA, og gjennom 2019 har sysselsettingsveksten i industrien vært langt lavere enn tidligere,
og veksten i industriproduksjonene er falt tilbake.
Etter en lang rekke økninger i styringsrenten fra den
amerikanske sentralbanken har dempende inflasjonsutsikter og økt økonomisk uro bidratt til at sentralbanken har satt ned styringsrenten tre ganger
gjennom 2019, til 1,75 prosent. I eurosonen har den

svake aktivitetsutviklingen fra 2018 fortsatt også i
2019, med blant annet store utfordringer for europeisk
industri. Økt proteksjonisme og Brexit skaper økt
usikkerhet, og også europeisk eksport til USA blir møtt
med økt toll. Arbeidsledigheten i eurosonen er om
lag 7,5 prosent, og inflasjonen ligger på om lag 1,1
prosent.
Den Europeiske sentralbanken har videreført sin
aktivt stimulerende pengepolitikk, og lanserte høsten
2019 en ny stimulanspakke, med rentekutt og nye
sentralbankkjøp av verdipapirer. Det varsles både fra
ECB og andre sentralbanker at finanspolitikken må
ta større ansvar for å stimulere økonomisk vekst.
Det finanspolitiske handlingsrommet er imidlertid
begrenset da mange av landene fortsatt er preget av
høy gjeld, mens land med finanspolitiske muskler er
uvillige til budsjettunderskudd.

NORSK ØKONOMI
Hovedbildet er at det gjennom 2019 fortsatt går
relativt godt i norsk økonomi, og utviklingen følger
den oppgangskonjunkturen som har vedvart de siste
tre år. Fastlands-BNP har vokst raskere enn trend
gjennom hele 2019 og ligger an til en årlig vekst på
ca. 2,6 prosent. Sysselsettingsveksten tiltok gjennom
både 2018 og i begynnelsen av 2019, men har avtatt
noe mot slutten av 2019. I Fastlands-Norge økte
sysselsettingen med 32.500 personer fra fjerde kvartal
2018 til tredje kvartal 2019, tilsvarende en vekst på
1,7 prosent. Arbeidsledigheten (AKU) ser ut til å ha
flatet ut på 3,6 prosent mens den NAV registrerte tall
for helt ledige er 2,2 prosent av arbeidsstyrken.
Olje- og gassinvesteringene er anslått å øke med 14
prosent i 2019 og er en sterk driver til veksten. På tross
av fallende verdenshandel har norsk eksport holdt
seg godt oppe gjennom 2019. Eksporten av fisk har
økt mye og er ved utgangen av 2019 på et rekordhøyt nivå. De videre vekstutsiktene i norsk økonomi er
imidlertid dempet. Indikatorer peker mot lavere vekst i
investeringer, produksjon og eksport framover.
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Husholdningenes forbruk har vokst relativt svakt
gjennom 2019, og er med en vekst på 1,6 prosent klart
svakere enn aktivitetsveksten i fastlandsøkonomien for
øvrig. Ifølge Finans Norges forventningsbarometer er
husholdningenes framtidsutsikter noe lavere, primært
grunnet lavere tro på landets økonomi. Husholdningenes sparelyst er økende, og forventningene til egen
økonomi er noe styrket. Dette kan henge sammen
med Norges Banks varsel om en flat utvikling i styringsrenten framover etter at denne ble hevet til 1,5 prosent
i september 2019.
Etter mange år med sterk vekst i boligprisene har vi
siden 2017 sett en moderat og stabil vekst i boligmarkedet. Ved slutten av året var tolvmånedersveksten i snitt 2,5 prosent, svakt over konsumprisveksten. Aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt svært
høy. Samlet sett indikerer dette et relativt stabilt og
balansert boligmarked.
Norske myndigheter har fulgt opp de siste par års
utvikling med en noe mindre ekspansiv finanspolitikk.
Etter flere år med sterk vekst i bruken av oljepenger
over statsbudsjettet, er det riktig å møte utfordringene
i norsk økonomi og de statsfinansielle utfordringer
som ligger foran oss med en strammere pengepolitikk. I 2019 anslås det strukturelle oljekorrigerte
budsjettunderskuddet til 7,8 prosent, og med et budsjett for 2020 som anslås svakt innstrammende.

FINANS- OG FORVALTNINGSSTRATEGI
SpareBankstiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et
langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Ringerike
Hadeland. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene
på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra
hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og
avkastning.

Stiftelsen kan investere i følgende aktiva:
• Norske børsnoterte aksjer
• Internasjonale børsnoterte aksjer
• Norske obligasjoner
• Internasjonale obligasjoner
• Norsk eiendom
• Norsk pengemarked
Finans- og forvaltningsstrategien blir årlig gjennomgått av styret. I forbindelse med årets gjennomgang er
det ikke foretatt noen endringer i porteføljen.
Sparebankstiftelsen Gran legger til grunn at god
avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig
utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand, og anser det derfor som et minimum
at investeringene gjøres er i tråd med allment aksepterte normer for god forretningsadferd, slik som FNs
Global Compact. Prinsippene i Global Compact er
basert på FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet,
Rio-prinsippene om miljø og utvikling, samt FNkonvensjonen mot korrupsjon. Sparebankstiftelsen
Gran følger jevnlig opp at investeringene er i
samsvar med egne etiske retningslinjer i forvaltningen. Likeledes skal man kontrollere om egne
investeringer inneholder selskaper på offentlig tilgjengelige eksklusjonslister fra for eksempel Statens
Petroleumsfond Utland (SPU).

EIERSTRATEGI

SpareBankstiftelsen Gran eier 19,72 prosent av egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
Ved årets utgang representere de en markedsverdi på
MNOK 704.

I henhold til SpareBankstiftelsens formål skal stiftelsen
utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1
Ringerike Hadeland. SpareBankstiftelsen Gran er med
sin andel på 19,72 prosent av egenkapitalbevisene,
nest største eier av egenkapitalbevis i banken.

Ved siden av egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike
Hadeland, har stiftelsen en finansportefølje på MNOK
405. SpareBankstiftelsen har samarbeidsavtale med
Grieg Investor AS, som en uavhengig investeringsrådgiver ved forvaltning av finansporteføljen.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har en utdelingspolitikk som tilsier at minst halvparten av eierkapitalens andel av årsoverskuddet etter skatt i konsernet
skal utbetales som kontantutbytte.

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.
Stiftelsens forvaltning skal være godt diversifisert,
både i form av fordeling på flere aktivaklasser, men
også spredning på utstedere innad i den enkelte aktivaklasse. En fordeling av porteføljen på norske og
internasjonale kapitalmarkeder reduserer også porteføljens samlede risiko.
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Ved bruk av verdipapirfond og tilsvarende konstruksjoner oppnås en bred og kostnadseffektiv diversifisering. Stiftelsen foretar alle investeringer i fond, og
ikke direkte i enkeltpapirer.

Styret har vedtatt slik eierstrategi:
• Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier
i SpareBank1 Ringerike Hadeland.
• Ha klare forventninger til økonomisk forsvarlig
drift og utbetaling av 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.
Etter vedtak i generalforsamlingen har styret fullmakt
til å selge 1,78 prosent-poeng av stiftelsens egenkapitalbevis i banken.

ETISKE RETNINGSLINJER
Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit til stiftelsen. Gavesøkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til stiftelsens
profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet
etiske retningslinjer som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, som gjelder for alle tillitsvalgte
og ansatte i Sparebankstiftelsen Gran.
Beredskapsbil til Norsk Folkehjelp Hadeland

Sparebankstiftelsen Gran er en uavhengig stiftelse
med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi
lokalsamfunnet 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 skal være med å utvikle
best praksis.
Stiftelsen legger i all sin virksomhet vekt på åpenhet, etikk og god informasjon til allmennheten.
Informasjon om stiftelsens styrende organer, prosess
for gaveutdeling og investeringer er viktige element i
god styring av virksomheten.

Snøscooter med utstyr til Skjerva løypelag.

ØKONOMISKE RESULTATER
Ved utgangen av året eide stiftelsen 3.086.627 egenkapitalbevis i SpareBank1 Ringerike Hadeland. Dette
representerer 19,72 prosent av utstedte egenkapitalbevis.
SpareBankstiftelsen Gran mottok i 2019 MNOK
32,7 i utbytte på sine egenkapitalbevis i SpareBank1
Ringerike Hadeland. På stiftelsens øvrige plasseringer
oppnådde man i 2019 en avkastning på MNOK 39,1.
Stiftelsen oppnådde i 2019 et årsresultat på
MNOK 69,0 mot MNOK 31,3 i 2018.

Bronsebukkene

Styret foreslår at stiftelsens overskudd disponeres slik:
Styret foreslår at stiftelsens overskudd disponeres slik:
Overført til gaver
Overført til annen egenkapital

MNOK 35,0
MNOK 34,0

Sum overføringer

MNOK 69,0

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

Brandbu IF, Idrettsuke for barn / ungdom.

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

HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN
Etter avslutning av regnskapsåret 2019, har utbruddet av koronaviruset og virkningen av Covid-19
preget hele verdenssamfunnet. Utbruddet startet
i Kina i desember 2019, og viruset ble bekreftet av
kinesiske myndigheter 07.01.2020. Siden har utbruddet spredt seg til hele verden, og WHO erklærte
utbruddet som en pandemi 12.03.2020.
Gigg i gokk 2019. Foto: Bjørn Tore Stokke
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På linje med andre land er Norge sterkt preget av
situasjonen og er for tiden tilnærmet nedstengt for en
periode.
Verdens børser faller, og det er stor uro og usikkerhet i markedene. SpareBankstiftelen Gran har alle sine
aktiva plassert i verdipapirmarkedet og blir selvsagt
påvirket av situasjonen.
Oslo Børs har i perioden frem til medio mars falt mer
enn 30 prosent og oljeprisen noteres til under USD 30
pr fat.
SpareBankstiftelsen har en diversifisert portefølje med
50 prosent aksjefond / eiendomsfond og 50 prosent
rentepapirer. Porteføljen består av både norske og
globale fond.
Konsekvensene så langt for SpareBankstiftelsen Gran
av markedsuro og børsfall, er en verdireduksjon på noe
under 10 prosent av omløpsporteføljen. Ved årsskiftet
hadde denne porteføljen en markedsverdi på MNOK
405. Det ville medført et behov for nedskrivning
i 2020-regnskapet på MNOK 40 ut fra utviklingen i
markedsverdier. Egenkapitalbevisene i SpareBank 1
Ringerike Hadeland har i perioden etter 01.01 hatt
en variasjon i verdiansettelsen som har svingt mellom
-12 prosent til +5 prosent. Egenkapitalbevisene
hadde ved årsskiftet en markedsverdi på MNOK 704,
og en bokført verdi på MNOK 408. Reduksjon
i markedsverdi vil først medføre et behov for
nedskrivning i regnskapet dersom verdiansettelsen
blir lavere enn balanseførte verdier.

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 SpareBank1 Ringerike Hadeland og utøvelse av allmennyttig
virksomhet ved utdeling av overskuddet til allmennyttige formål.

STYRENDE ORGANER
Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen
som består av ti medlemmer og to varamedlemmer.
Medlemmene velges av og blant kundene i SpareBank1 Ringerike Hadeland.
Alle kunder med bostedsadresse Gran, som tilfredsstiller kravet til minsteinnskudd, er valgbare til generalforsamlingen. 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 fem kvinner og fem menn
i generalforsamlingen. Generalforsamlingens leder er
Helge Sæthre.
Styret i SpareBankstiftelsen Gran har i 2019 hatt
følgende sammensetting:
Kjell Eddie Wang
styreleder
Hege Marie Blaker
nestleder
Marit Kleppe Egge
styremedlem
Tore Berg
styremedlem
Kristin Gamme Helgaker
styremedlem
Etter styrets vurdering er stiftelsens virksomhet av en
slik art at den i liten grad forurenser det ytre miljøet.
Arbeidsmiljøet er godt og SpareBankstiftelsen Gran
legger vekt på likestilling mellom kjønnene. Det er
ansatt en person som daglig leder i selskapet. Sykefraværet utgjorde i 2019 0 prosent.
Sparebankstiftelsen Gran står som sparebankstiftelse
under tilsyn av Finanstilsynet.

Gran, 26. mars 2020
Styret i SpareBankstiftelsen Gran

Kjell Eddie Wang
Styreleder

Hege Marie Blaker
Nestleder

Marit Støen Kleppe Egge
Styremedlem

Jørn Prestkvern
Daglig leder
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Tore Berg

Kristin Gamme Helgaker

Styremedlem

Styremedlem

Grunnskolen i Gran kommune, egen PC til alle 5. og 8. klasse i tre år.

RESULTATREGNSKAP FOR 2019
Note

2019

2018

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER
Lønnskostnad

1

1 569 643

1 703 647

Annen driftskostnad

1

1 436 547

1 665 291

3 006 190

3 368 938

-3 006 190

-3 368 938

3 789 197

3 470 761

34 425 408

37 967 205

33 752 363

321 387

Verdireduksjon markedsbasert omløpsmidler

0

7 024 888

Annen finanskostnad

0

66 485

Resultat av finansposter

71 966 968

34 667 980

ORDINÆRT RESULTAT

68 960 778

31 299 042

5

68 960 778

31 299 042

5

-33 960 778

-16 299 042

5, 7

-35 000 000

-15 000 000

68 960 778

31 299 042

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
Finansinntekt og finanskostnad
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt

2

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler

ÅRSRESULTAT

OVERFØRINGER
Avsatt til annen egenkapital
Overført til gaver
SUM OVERFØRINGER
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BALANSE PR. 31. DESEMBER 2019
Note

2019

2018

365 812 208
365 812 208

365 812 208
365 812 208

365 812 208

365 812 208

241 718
241 718

264 528
264 528

42 188 616

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Finansielle anleggsmidler
Egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Sum finansielle anleggsmidler

2

SUM ANLEGGSMIDLER
OMLØPSMIDLER
FORDRINGER
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
INVESTERINGER
2, 3

42 188 616

Andre egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland

3

10 128 723

8 809 787

Investering i aksjer og andeler

3

143 076 855

103 234 915
150 488 335

Markedsbaserte obligasjoner

3

150 852 074

Pengemarkedsfond

3

15 682 426

17 375 972

Eiendomsfond
Sum investeringer

3

59 285 662
421 214 356

55 374 456
377 472 081

4

29 503 182

16 100 691

SUM OMLØPSMIDLER

450 959 256

393 837 300

SUM EIENDELER

816 771 464

759 649 508

5

476 683 746
476 683 746

476 683 746
476 683 746

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

5

244 153 365
244 153 365

210 192 588
210 192 588

SUM EGENKAPITAL

5

720 837 111

686 876 334

BETALINGSMIDLER
Bankinnskudd og kontanter

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAL
Grunnkapital
Sum innskutt egenkapital
OPPTJENT EGENKAPITAL

GJELD
Annen langsiktig gjeld
7

Avsatt til gaver

50 000 000

37 500 000

50 000 000

37 500 000

Leverandørgjeld

88 173

85 565

Skyldige offentlige avgifter

83 780

83 735

Sum annen langsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld

Avsatt til gaver

7

44 945 944

34 282 056

Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

816 456
45 934 353

821 818
35 273 174

SUM GJELD

95 934 353

72 773 174

816 771 464

759 649 508

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Gran, 26.03.2020
Styret i SpareBankstiftelsen Gran
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Kjell Eddie Wang

Hege Marie Blaker

Styreleder

Nestleder

Marit Støen Kleppe Egge
Styremedlem

Tore Berg
Styremedlem

Kristin Gamme Helgaker
Styremedlem

Jørn Prestkvern
Daglig leder

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2019
NOTE 0 REGNSKAPSPRINSIPPER
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk for små foretak i Norge.
Skatter
Stiftelsen er ikke skattepliktig.
Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig
og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.
Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er lavere enn bokført
verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig.
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.
Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.
Bankinnskudd, kontanter og lignende
Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med
forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.
Valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til balansedagens kurs.

NOTE 1 LØNNSKOSTNADER OG YTELSER, GODTGJØRELSER TIL DAGLIG LEDER, STYRET OG REVISOR
Lønnskostnader
Lønninger og andre ytelser
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Sum

2019

2018

1 261 094
193 353
115 196

1 359 265
212 530
131 852

1 569 643

1 703 647

Selskapet har i 2019 sysselsatt 1 årsverk.
Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordning
tilfredsstiller kravene i denne lov.
Ytelser til ledende personer

Daglig leder

Styret

Lønn og andre godtgjørelser

912 793

335 600

Sum

912 793

335 600

Honorar til revisor eks. mva utgjør:
Lovpålagt revisjon
Regnskapsteknisk bistand

2019
42 500
8 500

Merverdiavgift

12 750

Sum

63 750
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NOTE 2 EGENKAPITALBEVIS I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
Bokført omløpsmidler
Bokført anleggsmidler

Eierandel

Anskaffelseskost

Virkelig verdi

Balanseført verdi

1,78 %
17,94 %

34 534 694
365 812 198

63 596 724
640 154 232

42 188 616
365 812 198

400 346 892

703 750 956

408 000 814

Sum

Stiftelsen eide 3 086 627 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland pr 31.12.2019.
Utbyttet er inntektsført samme år som det utbetales fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
I 2019 er det inntektsført kr 32 718 246.
NOTE 3 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Eierandel
Omløpsmidler

Anskaffelseskost

Andre egenkapitalbevis

Markedsverdi Balanseført verdi

5 434 804

10 128 723

10 128 723

142 433 916

150 852 074

150 852 074

Pengemarkedsfond

15 689 691

15 682 426

15 682 426

Eiendomsfond
Aksjer/ aksjefond

53 982 472
90 245 495

59 285 662
143 076 855

59 285 662
143 076 855

307 786 378

379 025 740

379 025 740

34 534 694
332 260 360

63 596 724
390 442 466

42 188 616
421 214 356

Obligasjoner

Sum markedsbaserte omløpsmidler
Egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland
Sum finansielle omløpsmidler

1,78 %

NOTE 4 BANKINNSKUDD
Renter fra innskudd i bank utgjør totalt kr 503 342.
Renter fra obligasjoner utgjør kr 3 285 855.
Innestående på bank 31.12.2019 utgjør kr 29 503 182.
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 44 961.
NOTE 5 EGENKAPITAL
Pr. 31.12.2018
Pr 01.01.2019

Grunnkapital

Annen egenkapital

Sum egenkapital

476 683 746
476 683 746

210 192 588
210 192 588

686 876 334
686 876 334

68 960 778
-35 000 000

68 960 778
-35 000 000

244 153 365

720 837 111

2019

2018

Årets resultat
Avsatt til gaver, ikke bevilgede
Pr 31.12.2019

476 683 746

NOTE 6 SKATT
Det legges til grunn at stiftelsen ikke er skattepliktig.
NOTE 7 GAVER
Avsatt til gaveutdeling 01.01

71 782 056

70 903 190

-11 836 112
35 000 000

-14 121 134
15 000 000

Avsatt til gaver 31.12

94 945 944

71 782 056

Bevilgede ikke utbetalte gaver
Kortsiktig avsetning gaver, ikke bevilget

22 091 445
22 854 499

16 074 738
18 207 318

Langsiktig avsetning gaver, ikke bevilget

50 000 000

37 500 000

Sum avsatt til gaver 31.12

94 945 944

71 782 056

Årets utbetalte gaver
Årets avsetning til gaver

NOTE 8 HENDELSER ETTER BALANSE
Utbruddet av korona pandemien har medført betydelige tap i verdipapirmarkedet i februar og mars.
Se nærmere omtale i styrets årsberetning.
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Vi skal utløse gode krefter
og bety en positiv forskjell
for vårt lokalsamfunn.
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