


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.
- Videreføre, men samtidig videreutvikle bankens gavetradisjoner

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
- Næringsformål
- Annen samfunnsnyttig virksomhet
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MER INFORMASJON OM DISSE VINNERNE FINNER DU PÅ VÅR NETTSIDE 

ANDREJA PETROVIC  
Tennisspiller 
19 år fra Hønefoss.

ANNA HEGGEN 
Langrennsløper 
17 år fra Harestua.

HENRIK HAGEN  
Styrkeløfter 
21 år fra Lunner. 

MAGNUS TUV MYHRE 
Langdistanseløper 
19 år fra Jevnaker 

SONDRE MIDTSVEEN 
Syklist 
22 år fra Jevnaker. 

TORSTEIN TRÆEN  
Syklist 
24 år fra Hønefoss.

ALEXANDER LANGSET  
Sanger, danser og skuespiller 
29 år fra Ringerike

LASSE FRIBORG  
Skuespiller og stuntmann 
25 år fra Nittedal.

MADS VESLELIA  
Musiker, rapper og låtskriver 
28 år fra Hønefoss.

Talenstipend vinnere 2020
Dette er vinnerne av SpareBank 1 Ringerike Hadelands Talentstipend 2020 
Foto: Fotograf B.T. Stokke AS

Sommerkonserter v/ Rebels Music

Gran Jeger og fiskeforening. 
Foto: Jørn Haakenstad 

Sommerkonserter v/ Rebels Music

Haåkon hacker museetGran Jeger og fiskeforening. Foto: Jørn Haakenstad 

ELISE KLÆSTAD 
Medisinstudent og forsker

Elise er 27 år og kommer fra Gran. Hun studerer medisin ved NTNU i Trondheim og har 
også, som en av bare 12 kandidater kommet inn på forskerlinja. Hun har valgt å forske på 
vevsmarkører som kan brukes i diagnostikk av brystkreft og bruker avanserte statistikk- 
programmer til analyse av forskningsdata. Elise har også, - ved siden av medisinstudiet og 
forskningsarbeidet fått viktig klinisk erfaring gjennom sitt arbeid som legevikar ved nevro- 
logisk avdeling.

Gjennomføring av forskningsprosjekt er omfattende arbeid; i underkant av 2 år fra 
begynnelse med undersøkelse i mikroskop til publisering av sin første forskningsartikkel. 
Neste artikkel er under arbeid vår/sommer 2020 og vil sammen med den første utgjøre  
en del av forskerlinjeoppgaven som skal leveres høsten 2020. Planen videre er at dette 
arbeidet skal inngå i en doktorgrad etter endt studium.

Elises evne til å planlegge, gjør at hun klarer å balansere studier, klinisk arbeid og fritid på 
en god måte.

BERNARD ANGELO TORRES 
Bokser

Bernhard er en hardtslående bokser fra Gran. Selv om han fortsatt er en ung mann  
på 24 år, har han rukket å være rukket å være bokser i 12 år, med hele 150 kamper.  
Fra 2017 har han vært proffbokser. 

Her er noen av resultatene;

2 ganger norsk mester ungdom

2 ganger norsk mester junior

3 ganger norsk mester senior

4 forbundspokaler

1 kongepokal 

Nordisk mester 2016

Vunnet Belts Montana turnering  
i Frankrike 2015

Deltatt i OL kvalifisering

Vunnet flere store internasjonale  
turneringer

Bernard har markert seg solid i proff-miljøet, hvor han har vunnet 11 av 11 kamper  
(5 av de på knockout).

NATALIE TANGEN 
Sanger, danser, musikalartist

Sang, dans, teater og musikal ligger Natalies hjerte svært nær. Hun elsker å stå på scenen 
og formidle og gi andre glede gjennom det hun gjør.

Hun er oppvokst på Gran og er 21 år. I ung alder har hun allerede stått på en av Oslos 
største scener, Chateau Neuf, som Askepott i musikalen «Into The Woods». Hun har også 
vært med på diverse musikaler, konserter og oppsetninger lokalt på Hadeland.

Våren 2020 går hun ut fra Musikkteaterskolen med bachelorgrad i musikal.

Natalie er en ung artist vi gleder oss til å følge fremover.
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Mottaker Prosjekt Bevilget beløp

Lygna Skisenter Deltagerpremie Norgescup jr. og sen. 70 000

Tingelstad 4H og Moen 4H Fylkesleir 4H - 2020 30 000

Hjertebo Aktivitetssenter Robåt med utstyr 20 000

Gran og Lunner Idrettsråd Arrangement Hadeland Kultursal 27 500

Lyden av Hadeland Country og western show 15 000

UngHadeland Sommerskole med Forskerfabrikken 117 000

GIG-foreningen Festivalen "Gigg i Gokk" 200 000

Moen Musikkforening Instrumenter 100 000

Høy på landet AS Opplevelsesfestival 75 000

K(ult)ur mot kreft Arrangement til inntekt for kreftsaken 25 000

Gran kommune - Skolekontoret Naturveiledningsprosjekt 100 000

Hadelandshagen AS Næringsutvikling - infrastrukturtiltak 350 000

Brandbu skytterlag Oppgradering skytebane 130 000

Fagerlund Ungdomslag Renovering av Folkvang 300 000

Randsfjordmuseet AS GeoPortal Hadeland 250 000

Granavollen Vel Forprosjekt Kirkestallen Granavollen 150 000

Jaren Pensjonistforening Benker langs gangeveiene på Jaren 175 000

Jaren Grendehus - Marienlyst Utvidelse av eksisterende scene 225 000

Gran IL Aktivitetspark under turnstevne 75 000

Rebels Music Utstyr til digital scene 200 000

Gran kommune / Brandbu kino Drive-in kino Gran 30 000

Skjerva løypelag Utbedring løypetrase 13 000

Randsfjordmuseet AS "Sammen2020" - fotodokumentasjon 50 000

Hadeland Kvinnefotballklubb Skadeforebyggende arbeid 40 000

Jaren Hornmusikkforening Kompetanseheving 750 000

Hadeland Folkehøgskole Oppgardere skolebygning 300 000

Randsfjordmuseet AS Utstilling Bronsebukkene 100 000

Hadeland Kulturskole Motivasjonsprosjekt 70 000

Prosjektgaver 

Eldre på sykehjem KOMP - komunikasjonsverktøy 1 250 000

Frivilligheten i Gran Kick off etter nedstengning 1 000 000

Landsbyen Brandbu Drive-in kino Brandbu 30 000

Forum Bjoneroa Badebrygge 30 000

Årbok for Hadeland Digital plattform 10 000

Aktivt Regionsenter AS Benker og bord 20 000

Hadeland Sportsskyttere Renovering standplasshus 110 000

LHL Hadeland Utvendig vedlikehold LHL-bygg 120 000

Rebels Music Sommerarrangement 120 000

Gran jente- og guttekorps Oppstartseminar 114 000

Randsfjordmuseet AS "Sammen2020" - fotodokumentasjon 50 000

Gran Jeger og Fiskerforening Oppgradering leirduenbane 120 000

Hadeland dialekt- og mållag Litteraturfestival 10 000

Gran historielag Minnesarrangement - Christopher Hammer 20 000

Hadeland Orienteringslag Stolpejakten 2020 30 000

Granlund Vel Gapahuk ved Åsenkrakken 40 000

Lygna Skisenter Aktivitetspark   1 000 000

Bjoneroa IL Garasje for snøscooter og utstyr 425 000

Team Hadeland Langrenn Tre-årig helseprosjekt for løpere 200 000

Hadeland Janitsjar Instrument 10 000

Hadeland Museumslag Tak over platting til spill / leker 35 000

Hadeland Harehundklubb Arrangere NM for støver 2020 25 000

Schola Sancti Petri Konsertserie 20 000

Norsk Veteranforbund for 
Internasjonale Operasjoner 

Bok om krigsinnsatsen til Thor Hofsbro 25 000

FAU Jaren skole Oppgradering av utearealene 500 000

Hadeland Kulturskole Aktivitet mot teatergruppene på Hadeland 60 000

Øståsen Skiløyper og
Hadeland Orienteringslag

Forprosjekt - Flerbrukssti Lygnaområdet 125 000

Øståsen Skiløyper og
Hadeland Orienteringslag

Snøscooter og ATV 250 000

Hadelandshagen AS Teknisk utstyr 25 000

Glasslåven Kunstsenter AS Julekonsert - streaming 25 000

Brandbu IF Snøscooter  150 000

Jaren IL / Gran HK Teknisk utstyr 70 000

Landsbyen Brandbu Forprosjekt ved flomsikring 275 000

SUM Prosjektgaver 2020 10 281 500

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 2020 tildelt til sammen 136 breddegaver 
med et totalt gavebeløp på kr. 1.035.000.

Breddegavene fordeler seg på følgende hovedområder: 
Idrett og friluftsliv   392.000 
Kultur     328.000 
Helse og sosialtiltak    113.000  
Andre lag og foreninger    202.000
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STYRETS BERETNING 2020 

GLOBAL ØKONOMI

Koronapandemien og dets konsekvenser har vært den 
dominerende faktoren i verdens konomien i snart 
ett år. Den andre bølgen av viruset har høsten 2020 
ført til nye strenge restriksjoner, og satte en brems 
på den globale gjeninnhentingen. Flere vaksinasjons- 
programmer har blitt godkjent i USA og i EU, og 
det rettes stor innsats mot en rask utrulling. Det er  
imidlertid usikkerhet forbundet med tempoet for  
utrulleringen, vaksinenes varighet og mulige nye  
mutasjoner av viruset. Det medfører at det kan ta 
tid før den globale økonomien bedres betydelig og  
kommer tilbake til BNP-nivåer før krisen.

For å bekjempe den økonomiske nedturen, har det 
blitt igangsatt massive penge- og finanspolitiske tiltak. 
Dette har bidratt til å redusere risikoen for enda flere 
konkurser, tap av arbeidsplasser og finansiell uro.

På verdensbasis har husholdningenes sparing økt  
betydelig gjennom krisen, som følge av stimu- 
lansepakker og begrensede muligheter til konsum 
ved nedstenging av samfunnet. Det er dermed  
ventet en rask økning i konsumet etter hvert som 
økonomiene  åpner og usikkerheten reduseres.

NORSK ØKONOMI

I det korte bildet har de statlige restriksjonene i  
bekjempelsen av viruset en nedkjølende effekt på 
norsk økonomi. Samtidig ble det gjennom fjoråret 
iverksatt en rekke kraftfulle tiltak for å stimulere  
økonomien. Norges Bank hadde tidligere  økt styrings- 
renten fra 0,5 prosent til 1,5 prosent, noe som ga 
mer potensiale for kraftfulle tiltak gjennom ordinær 
pengepolitikk. I 2020 ble styringsrenten senket i tre 
omganger, ned til rekordlave 0 prosent. 

I tillegg til en rekordlav styringsrente har også finans-
politikken blitt innrettet svært ekspansivt. Tiltak som 
for eksempel innføringen av kompensasjonsordningen  

har bidratt til at det strukturelle, oljekorrigerte  
budsjettunderskuddet forventes å ende på 392,5  
milliarder kroner, tilsvarende 12,3 prosent av trend-
BNP for  Fastlands-Norge. 

Norsk Fastlands-BNP falt med om lag 3,4 prosent i 
2020, men Norges Bank ser for seg en økning i 2021 
og 2022. Sentralbanken knytter sine prognoser for  
en rask gjeninnhenting med økt konsum i hus- 
holdningene, økte boliginvesteringer og offentlig  
etterspørsel. Derimot trekker petroleumsinvesteringer 
og foretaksinvesteringer ned utviklingen i verdiskap-
ing i 2021.  Norges Bank viser videre til at den under- 
liggende inflasjonen er over målet, men at styrkingen av  
kronen og utsikter til lav lønnsvekst vil bidra til at 
prisveksten avtar fremover. Boligmarkedet opplevde 
gjennom fjoråret en sterk prisvekst, godt hjulpet av 
det lave rentenivået. Norges Bank har uttalt at en lang 
periode med lave renter øker faren for at finansielle 
ubalanser bygger seg opp. Utviklingen i boligmarke-
det og husholdningenes gjeldsbelastning vil dermed  
isolert sett kunne bidra til et høyere rentenivå etter 
hvert.

Norges Bank har kommunisert at styringsrenten vil bli 
liggende på dagens nivå en god stund fremover, og 
har i rentebanen signalisert at renten vil øke gradvis fra 
første halvår 2022. Samtidig vises det til at størrelsen 
på tilbakeslaget i økonomien og vesentlig usikkerhet 
rundt veien videre tilsier at styringsrenten vil holdes  
på dagens nivå helt til det er klare tegn til at  
forholdene i økonomien normaliseres.

FINANS- OG FORVALTNINGSSTRATEGI 

Sparebankstiftelsens formål er å forvalte egenkapital-
bevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et 
langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 Ringerike 
Hadeland. Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene  
på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra  
hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og 
avkastning.

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 lokal- 
samfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

ALLMENNYTTIG GAVEVIRKSOMHET

Sparebankstiftelsen skal videreføre sparebank- 
tradisjonene, blant annet gjennom utdeling av gaver 
til allmennyttige formål i det distriktet som har bygget 
opp kapitalen til tidligere Gran Sparebank.

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 engasjement for 
lokalsamfunnet gjennom å være samfunnsbyggende 
og langsiktig.

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.

Sparebankstiftelsens prioriterte gaveområder er:

• Kultur 
• Idrett og friluftsliv 
• Stedsutvikling 
• Kompetanseutvikling 
• Miljø 
• Næringsformål 
• Annen samfunnsnyttig virksomhet

Tildeling av prosjektgaver har de siste årene vist en 
dreining mot mer kompetansebaserte aktiviteter og 
innholdstjenester. Vi ser også at antall søknader til  
forprosjekt har økt.

Utviklingen i 2020 er selvsagt preget av korona- 
pandemien og konsekvensene av smittevern- 
restriksjoner. Frivilligheten har merket dette tydelig, 
både i form av utfordringer med å gjennomføre aktivitet 
i eget lag / forening eller gjennomføre arrange-
ment. For flere lag og foreninger har det også skapt 
utfordringer med å opprettholde medlemsmasse / 
nyrekruttering og utfordringer i forhold til økonomi. 

For å bistå lag og foreninger med spesielt fokus mot 
barn og unge, tildelte sparebankstiftelsen en ekstra- 
ordinær gave på MNOK 1 til disse lag / foreninger. 
Den ekstraordinære utdelingen skjedde i nært  

samarbeid med Kulturkontoret, Idrettsrådet og Musik-
krådet i kommunen. I tillegg er det bevilget prosjekt-
gaver til lag og foreninger som har funnet alternative 
løsninger på å gjennomføre aktiviteter og arrange-
ment. Dette kan være teknisk utstyr for å gjennom-
føre “streaming” - arrangement eller arrangement 
med redusert lønnsomhet på grunn av smittevern- 
restriksjoner.

SpareBankstiftelsen Gran har i 2020 tildelt gaver for 
tilsammen MNOK 11,5.

Dette fordeler seg med MNOK 10,3 til 61 prosjekt-
gaver, MNOK 1,0 til 136 breddegaver og MNOK 0,1 til 
felles talentstipend.

Prosjektgavene fordeler seg på følgende  
hovedområder (alle tall i Kr. 1.000):

Kultur  Kr.  1.470

Idrett og friluftsliv Kr. 3.261

Stedsutvikling  Kr.  2.105

Kompetanseutvikling Kr.  1.631

Næringsformål  Kr.  375

Annen samfunnsnyttig virksomhet Kr.  1.440 

Talentstipend er et felles prosjekt mellom Spare-
Bank1 Ringerike Hadeland og de tre lokale  
sparebankstiftelsene, SpareBankstiftelsen Ringerike, 
SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal og  
SpareBankstiftelsen Gran. Formålet med Talent- 
stipendet er å inspirere talentene til videre satsing 
og utvikling. Talentstipendet skal deles ut til unge  
enkeltpersoner som utmerker seg innen idrett,  
kultur, kompetanse eller miljø-/samfunnsengasjement.  
Talentstipendet tildeles unge talenter i alderen  
15 – 30 år, hjemmehørende i Hole, Ringerike,  
Jevnaker, Lunner, Nittedal og Gran kommune. Under  
tildelingen i 2020 ble det utdelt til sammen tolv  
stipend og tre av disse stipendene ble tildelt talenter 
fra Gran kommune.

ØKONOMISKE UTVIKLINGSTREKK 2020

Norsk økonomi ble truffet av et dobbelt sjokk i mars 
2020 da landet ble nedstengt i bekjempelsen av 
koronapandemien, og fallet i oljeprisen som følge av 
lavere global etterspørsel. Landet har vært gjennom 
en av de største nedgangskonjunkturene siden andre 
verdenskrig, med rekordhøy arbeidsledighet og et brått 
fall i verdiskapingen. Samlet sett har norsk økonomi 
klart seg relativt bra sammenlignet med øvrige vestlige 
land. Norges Bank ser for seg et betydelig oppsving i 
2021 etter hvert som vaksineringsprogrammet rulles 
ut og de statlige restriksjonene trekkes tilbake.

Badebrygge på Bjoneroa
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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 sikkerhet og 
en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens 
formål.

Stiftelsens forvaltning av finansporteføljen 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 kapital- 
markeder reduserer også porteføljens samlede risiko.  
Ved  bruk av verdipapirfond og tilsvarende kons- 
truksjoner oppnås en bred og kostnadseffektiv 
diversifisering. Stiftelsen foretar alle investeringer i 
fond, og ikke direkte i enkeltpapirer.

Sparebankstiftelsen har samarbeidsavtale med en 
uavhengig investeringsrådgiver ved forvaltning av  
finansporteføljen.

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 av 
porteføljen ble det gjennomført en mindre endring av 
vekting mellom aksjer og obligasjoner.

SpareBankstiftelsen Gran legger til grunn at god 
avkastning over tid er avhengig av en bærekraftig  
utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig 
forstand. Det anses 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 FN-konvensjonen mot korrupsjon.

SpareBankstiftelsen Gran følger jevnlig opp at inves-
teringene 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

I henhold til sparebankstiftelsens formål skal stiftels-
en utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank1 
Ringerike Hadeland. SpareBankstiftelsen Gran er med 
sin andel på 19,72 prosent av egenkapitalbevisene, 
nest største eier av egenkapitalbevis i banken.

SpareBank1 Ringerike Hadeland har en utdelings- 
politikk som tilsier at minst halvparten av eierkapital-
ens andel av årsoverskuddet etter skatt i konsernet 
skal utbetales som kontantutbytte.

Styret har vedtatt slik eierstrategi:
• 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 tillits-
valgte og ansatte i SpareBankstiftelsen Gran.

SpareBankstiftelsen Gran er en uavhengig stiftelse 
med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi 
lokalsamfunnet 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 skal være med å utvikle 
best praksis.

Stiftelsen legger i all sin virksomhet vekt på åpen-
het, etikk og god informasjon til allmennheten.  
Informasjon om stiftelsens styrende organer, prosess 
for gaveutdeling og investeringer er viktige element i 
god styring av virksomheten.

ØKONOMISKE RESULTATER 

Den økonomiske utviklingen i 2020 er selvsagt preget 
av koronapandemien og de økonomiske konse- 
kvensene av dette. SpareBankstiftelen Gran har alle 
sine aktiva plassert i verdipapirmarkedet og er selvsagt  
påvirket av situasjonen.

Verdens børser falt kraftig i mars måned, og det har 
vært stor uro og usikkerhet i markedene. Oslo Børs 
falt i perioden frem til bunnotering i mars måned med 
mer enn 30 prosent, og oljeprisen ble notert til under 
USD 30 pr fat. Fra bunnoteringen i mars måned, har 
verdens børser vist en rask gjeninnhenting. Ved slutten 
av året viser de fleste markeder en oppgang i området 
25 – 35 prosent.

Sparebankstiftelsen har en diversifisert portefølje med 
55 prosent aksjefond / eiendomsfond og 45 prosent 
rentepapirer. Porteføljen består av både norske og 
globale fond. Markedsverdien av stiftelsens omløps- 
portefølje viste på det laveste i mars måned en  
verdinedgang på ca. 10 prosent.

Deretter har markedsverdien av porteføljen viste en 
jevn oppgang. Styret har konkludert med at stiftelsens 
finansstrategi er robust og er tilpasset stiftelsens lang-
siktige perspektiv. 

SpareBankstiftelsen Gran eier 19,72 prosent av egen-
kapitalbevisene i SpareBank1 Ringerike Hadeland. 
Ved årets utgang representere de en markedsverdi 
på MNOK 735. Stiftelsen mottok i 2020 MNOK 41,1  
i utbytte på sine egenkapitalbevis i SpareBank1  
Ringerike Hadeland. Ved siden av egenkapitalbevis 
i SpareBank1 Ringerike Hadeland, har stiftelsen en  
finansportefølje på MNOK 423.

SpareBankstiftelsen Gran oppnådde i 2020 et  
årsresultat på MNOK 64,2 mot MNOK 69,0 i 2019.

Styret foreslår at stiftelsens overskudd disponeres slik:

Overført til gaver  MNOK  32,0 
Overført til annen egenkapital  MNOK 32,2 
Sum overføringer  MNOK 64,2

Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde 
av SpareBankstiftelsen Grans økonomiske stilling.  
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om  
fortsatt drift, og styret bekrefter at forutsetningen om 
fortsatt drift er til stede.

SKATTEFORHOLD

Sparebankstiftelsen Gran kommer inn under skatte- 
begrensningsregelen i skattelovens § 2-32. (skatte- 
fritak) Dette gjelder så lenge Stiftelsens hovedformål 
er å forvalte de midler den ble tilført ved opprettelsen, 
herunder utøvelse av stabilt eierskap i SpareBank1 
Ringerike Hadeland og utøvelse av allmennyttig   
virksomhet ved utdeling av overskuddet til allmen- 
nyttige formål. Stiftelsen har investert et mindre beløp 
i et deltagerlignet eiendomsfond og vil være skatte- 
pliktig for sin andel av selskapets formue og inntekt.

Rapport kjøkkenprosjekt Folkvang 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapport kjøkkenprosjekt Folkvang 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nytt kjøkken på Folkvang

Aktivitetsdag Moen skole 



11
10

RESULTATREGNSKAP FOR 2020
Note  2020  2019

DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER

Lønnskostnad 1 1 769 804 1 569 643

Annen driftskostnad 1 1 893 089 1 436 547

Sum driftskostnader 3 662 893 3 006 190

DRIFTSRESULTAT -3 662 893 -3 006 190

Finansinntekt og finanskostnad

Annen renteinntekt 3 971 832 3 789 197

Annen finansinntekt 2 61 670 670 34 425 408

Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 4 936 593 33 752 363

Verdireduksjon markedsbasert omløpsmidler 2 112 653 0

Annen finanskostnad 458 110 0

Resultat av finansposter 68 008 332 71 966 968

Skattekostnad på ordinært resultat 139 000 0

ORDINÆRT RESULTAT 64 206 439 68 960 778

ÅRSRESULTAT 5 64 206 439 68 960 778

OVERFØRINGER

Avsatt til annen egenkapital 5 -32 206 439 -33 960 778

Overført til gaver 5, 7 -32 000 000 -35 000 000

SUM OVERFØRINGER 64 206 439 68 960 778

STYRENDE ORGANER

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som 
består av ti medlemmer og to varamedlemmer.

Medlemmene velges av og blant kundene i Spare-
Bank1 Ringerike Hadeland. Alle kunder med bosted-
sadresse Gran, som tilfredsstiller kravet til minste- 
innskudd, 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 kunde- 
valg. Det er innvalgt fem kvinner og fem menn i  
generalforsamlingen.

Styret i SpareBankstiftelsen Gran består av 5  
medlemmer, tre kvinner og to menn.

SpareBankstiftelsen Gran omfattes av en felles sty-
reansvarsforsikring som gjelder alle SpareBank1 
banker, tilknyttede selskaper og sparebankstiftelser.  
Forsikringen omfatter styrets medlemmer og daglig 
leder.

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 stiftelsen. 
Sykefraværet utgjorde i 2020 0 prosent.

Sparebankstiftelsen Gran står som sparebankstiftelse 
under tilsyn av Finanstilsynet.

Jørn Prestkvern
Daglig leder

Gran,  23. mars 2021
Styret i SpareBankstiftelsen Gran 

Kjell Eddie Wang Hege Marie Blaker Marit Kleppe Egge Tore Berg   Kristin Gamme Helgaker
Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Foto: FORSKERFABRIKKEN NORGE

Hammer-jubileum. Foto: Harald Hvattum.
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BALANSE PR. 31. DESEMBER 2020

Note 2020 2019

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Finansielle anleggsmidler

Egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2 365 812 208 365 812 208

Sum finansielle anleggsmidler 365 812 208 365 812 208

SUM ANLEGGSMIDLER 365 812 208 365 812 208

OMLØPSMIDLER

FORDRINGER

Andre kortsiktige fordringer 294 214 241 718

Sum fordringer 294 214 241 718

INVESTERINGER

Egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland 2, 3 42 188 616 42 188 616

Andre egenkapitalbevis 3 9 814 709 10 128 723

Aksjefond 3 171 294 992 143 076 855

Obligasjonsfond 3 159 944 999 150 852 074

Pengemarkedsfond 3 16 737 955 15 682 426

Eiendomsfond 3 65 021 958 59 285 662

Sum investeringer 465 003 229 421 214 356

BETALINGSMIDLER

Bankinnskudd og kontanter 4 36 646 371 29 503 182

SUM OMLØPSMIDLER 501 943 814 450 959 256

SUM EIENDELER 867 756 022 816 771 464

Gran, 23.03.2021
Styret i SpareBankstiftelsen Gran

Kjell Eddie Wang Hege Marie Blaker Jørn Prestkvern
Styreleder Nestleder Daglig leder

Note 2020 2019

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

INNSKUTT EGENKAPITAL

Grunnkapital 5 476 683 746 476 683 746

Sum innskutt egenkapital 476 683 746 476 683 746

OPPTJENT EGENKAPITAL

Annen egenkapital 5 275 897 645 244 153 365

Sum opptjent egenkapital 275 897 645 244 153 365

SUM EGENKAPITAL 752 581 391 720 837 111

GJELD

Annen langsiktig gjeld

Avsatt til gaver 7 50 000 000 50 000 000

Sum annen langsiktig gjeld 50 000 000 50 000 000

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 247 086 88 173

Betalbar skatt 6 601 158 0

Skyldige offentlige avgifter 91 752 83 780

Avsatt til gaver 7 63 139 549 44 945 944

Annen kortsiktig gjeld 1 095 087 816 456

Sum kortsiktig gjeld 65 174 630 45 934 353

SUM GJELD 115 174 630 95 934 353

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 867 756 022 816 771 464

Marit Kleppe Egge Tore Berg    Kristin Gamme Helgaker
Styremedlem Styremedlem Styremedlem
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NOTE 2 EGENKAPITALBEVIS I SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND
Eierandel Anskaffelseskost Virkelig verdi Balanseført verdi

Bokført omløpsmidler 1,78 % 34 534 694 66 386 054 42 188 616

Bokført anleggsmidler 17,94 % 365 812 198 668 231 172 365 812 198

Sum 400 346 892 734 617 226 408 000 814

Stiftelsen eide 3 086 627 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland pr 31.12.2020.  
Utbyttet er inntektsført samme år som det utbetales fra SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Utbyttet er regnskapsført under annen  
finansinntekt. I 2020 er det inntektsført kr 41 052 139.

NOTE 3 MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER
Eierandel Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi

Omløpsmidler

Andre egenkapitalbevis 5 434 804 9 814 709 9 814 709

Obligasjonsfond 151 218 106 159 944 999 159 944 999

Pengemarkedsfond 16 738 062 16 737 955 16 737 955

Eiendomsfond 55 098 068 65 021 958 65 021 958

Aksjefond 120 262 271 171 294 992 171 294 992

Sum markedsbaserte omløpsmidler 348 751 310 422 814 613 422 814 613

Egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland 1,78 % 34 534 694 66 386 054 42 188 616

Sum finansielle omløpsmidler 383 286 004 489 200 667 465 003 229

NOTE 4 BANKINNSKUDD 
Renter fra innskudd i bank utgjør totalt kr 372 439.
Renter fra obligasjoner utgjør kr 3 362 021.

Innestående på bank 31.12.2020 utgjør kr 36 646 371.
Innestående midler på skattetrekkskonto (bundne midler) er på kr. 48 593.

NOTE 5 EGENKAPITAL
Grunnkapital Annen egenkapital Sum egenkapital

Pr. 31.12.2019 476 683 746 244 153 365 70 903 190

Føring direkte mot egenkapital -462 158 -462 158

Årets resultat 64 206 439 64 206 439

Avsatt til gaver, ikke bevilgede -32 000 000 -32 000 000

Pr 31.12.2020 476 683 746 275 897 645 752 581 391

NOTE 6 SKATT
Det legges til grunn at stiftelsen ikke er skattepliktig.

Det er i 2021 mottatt vedtak fra Skatteetaten vedrørende fastsetting av skatt på investeringer i Eiendomsfond som er organisert som deltaker- 
selskap. Styret i Sparebankstiftelsen Gran mener investeringene er finansielle investeringer og av passiv karakter, og er innenfor reglene for 
skattefrihet, men det er avsatt for skatt og tilleggsskatt i regnskapet for 2020.

Skatt for 2018-19 er ført direkte mot egenkapitalen kr. 462 158 
Anslag skatt for 2020, ført som skattekostnad kr. 139 000 
Sum betalbar skatt i balansen kr. 601 158 

NOTE 7 GAVER
2020 2019

Avsatt til gaveutdeling 01.01 94 945 944 70 903 190

Årets utbetalte gaver -13 806 395 -11 836 112

Årets avsetning til gaver 32 000 000 35 000 000

Avsatt til gaver 31.12 113 139 549 94 945 944

Bevilgede ikke utbetalte gaver 19 606 680 22 091 445

Kortsiktig avsetning gaver, ikke bevilget 43 532 869 22 854 499

Langsiktig avsetning gaver, ikke bevilget 50 000 000 50 000 000

Sum avsatt til gaver 31.12 113 139 549 94 945 944

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2020

NOTE 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 verdi-
fallet 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 2020 2019

Lønninger og andre ytelser 1 455 925 1 261 094

Arbeidsgiveravgift 185 555 193 353

Pensjonskostnader 128 324 115 196

Sum 1 769 804 1 569 643

Selskapet har i 2020 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

Lønn og andre godtgjørelser 933 524

Sum 933 524

Honorar til styret og medlemmer av generalforsamlnigen Styret

Styrehonorar 360.000

Medlemmer av generalforsamlingen 53 400

Økt avsetnig styrehonorar 100 000

Sum 513 400

Honorar til revisor eks. mva utgjør: 2020

Lovpålagt revisjon 54 000

Regnskapsteknisk bistand 10 400

Andre tjenester utenfor revisjon 6 100

Merverdiavgift 17 625

Sum 88 125
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Til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Gran 

UAVHENGIG REVISORS BERETNING 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Sparebankstiftelsen Grans årsregnskap som viser et overskudd på kr 64 206 439. 

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet 

per denne datoen og noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige 

regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 

rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for 

regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 

internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 

plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 

årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 

øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 

revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 

bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 

øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 

formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 

årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 

inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 

pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 

forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 

regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for 

å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av 

misligheter eller utilsiktede feil. 
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side 3 

Uavhengig revisors beretning -  

Sparebankstiftelsen Gran 

Konklusjon om utdeling og forvaltning 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000, 

Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon, mener vi stiftelsen er forvaltet og utdelinger er foretatt i samsvar med lov, stiftelsens 

formål og vedtektene for øvrig. 

 
Gjøvik, 23. mars 2021  

Deloitte AS  

 
 
 
 
Rune Olsen  

statsautorisert revisor 
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side 2 
Uavhengig revisors beretning -  

Sparebankstiftelsen Gran 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 

opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 

for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 

brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 

utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere 

slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for 

vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir 

avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan 

innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av 

internkontroll. 
• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 

uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 

avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 

vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 

selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, 

kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 

regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår 

konklusjon om årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil 

datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at 

selskapet ikke fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 

og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 

måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll blant annet om det 

planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også 

informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om 

eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 

informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 

registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 

bokføringsskikk i Norge. 
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