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Touch of Dance



SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 
disponerer store verdier som har sitt utgangspunkt 
i kapitalen vi fikk ved etableringen i 2010.

Det er vårt ansvar og mål å forvalte denne arven vi 
fikk til disposisjon ved etableringen til lokalsamfun-
nets og allmennhetens beste.  Våre disposisjoner 
må derfor preges av at de gjøres med et svært 
langsiktig perspektiv.  Det er viktig at vi har god styr-
ing og kontroll med virksomheten og at vi jobber 
for et godt omdømme både for sparebankstiftelsen 
selv, men også for sparebanken vi springer ut fra.

Årsregnskapet for 2014 viser et overskudd på 54,6 
millioner kroner og av dette overskuddet avsettes 
det 25 millioner kroner til gaver til allmennyttig 
virksomhet.  Ved årsskiftet utgjorde sparebankstif-
telsens verdier hele 566,7 millioner kroner. 

Siden etableringen, har SpareBankstiftelsen Jevn-
aker Lunner Nittedal gitt støtte til mange små 

og store lokale prosjekter.  Lag og foreninger har i 
tillegg fått betydelig støtte til driften gjennom den 
årlige utdelingen av de såkalte breddegavene.  Styr-
et har bevilget gaver på til sammen 30,2 millioner 
kroner siden 2010. 

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal for-
valter store verdier.  Vi skal bidra til økt kreativitet, 
positivitet og vekst i lokalsamfunnet ved å videre-
føre og videreutvikle sparebankens gavetradisjoner.  
Ved en god forvaltning av kapitalen er målet å 
skape overskudd som kan brukes til å støtte gode 
prosjekter i lokalsamfunnene i Jevnaker, Lunner og 
Nittedal også i fremtiden.

Magnus Magnussen

Daglig leder
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I evighetens perspektiv…

Forsidebilde: Fagertun Barne- og Ungdomsteater. Foto: Jørn Haakenstad.

Jevnaker Bordtennisklubb. Støtte til nytt gulv i bordtennishallen.
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Hilde Thorkildsen, Hakadal,  leder
Lars Torgeir Dahl, Jevnaker  nestleder
Knut Bratlie,   Harestua
Tone Britt Bjørklund,   Jevnaker
Elisabeth Krakk,   Harestua

Bernt Fredriksen,  Hakadal
Johan Esperum,  Jevnaker
Aud Jorun Hvinden,  Lunner
Lars Jørgen Bjerke,  Hakadal
Brit Ballangrud,  Lunner

Medlemmer av generalforsamlingen

Burås Vel - støtte til lekeplass.



Styrets beretning 2014

Mikael Albert Røtnes
Styreleder

Anne Grethe Fremgaard
Styremedlem

Torbjørg Raastad
Varamedlem

Mette Aasrud
Styremedlem

Bjørn Haugen Morstad
Styremedlem

Magnus Magnussen
Daglig leder
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Etablert 1.juli 2010.

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 
ble etablert 1.7.2010 som følge av sam-
menslutning mellom Ringerikes Sparebank, 
Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Spare-
bank til SpareBank 1 Ringerike Hadeland.  
SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 
ble opprettet for å videreføre sparebankens 
tradisjoner i Jevnaker Lunner og Nittedal 
kommuner.  

Etableringen av SpareBankstiftelsen Jevnaker 
Lunner Nittedal skal sikre at den kapital som 
var oppsamlet i Sparebanken Jevnaker Lun-
ner, og som ble omdannet som følge av bank-
sammenslutningen, forblir i lokalsamfunnet 
og forvaltes gjennom SpareBankstiftelsen.

Stiftelsens formål

Stiftelsens formål er å forvalte kapitalen den 
ble tilført ved opprettelsen for å oppnå en 
stabil og høy avkastning til beste for våre 
lokalsamfunn.  Dette gjør vi blant annet ved å 
utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Spare-
Bank1 Ringerike Hadeland.  Stiftelsen kan for 
øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig 
og betryggende måte ut fra hensynet til sik-
kerhet, likviditet og avkastning.

Stiftelsens viktigste oppgave, utover det å 
forvalte kapitalen, er å gi bidrag til allmen-
nyttige formål.  På denne måten understøtter 
stiftelsen bankens videreføring av sparebank-
tradisjonene lokalt.

Stiftelsen skal i sin virksomhet fortrinnsvis 
ta hensyn til det distriktet som har bygget 
opp grunnkapitalen til tidligere Sparebanken 
Jevnaker Lunner.  Forøvrig kan stiftelsen 
utøve annen virksomhet som er forenlig med 
det angitte formål og de rammer som til en 
hver tid følger av regelverket for sparebank-
stiftelser.

Styrende organer

Stiftelsens øverste organ er generalforsam-
lingen som består av 10 medlemmer og 2 
varamedlemmer.  Medlemmene velges av 
og blant kundene i SpareBank 1 Ringerike 
Hadeland med bostedsadresse i Jevnaker, 
Lunner og Nittedal kommuner.  Generalfor-
samlingens sammensetning skal avspeile 
kundestrukturen i Sparebanken Jevnaker 
Lunner som opprettet stiftelsen, andre inter-
essegrupper og samfunnsmessige interesser 
knyttet til SpareBankstiftelsens virksomhet.  
Valg til generalforsamlingen skjer gjennom 
særskilte kundevalg, og det har i 2014 vært 
5 kvinner og  5 menn i generalforsamlingen.  
Generalforsamlingens leder er Hilde Thorkild-
sen med Lars Torgeir Dahl som nestleder.
Styret består av 4 medlemmer og 1 vara-
medlem.  

Styret har bestått av:
     Mikal Røtnes, styreleder
 Bjørn Haugen Morstad
 Mette Aasrud
 Anne Grethe Fremgaard
 Torbjørg Raastad (varamedlem)

Magnus Magnussen er daglig leder i 
stiftelsen. 

SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal 
har frem til 1.2.2013 leiet kontor i bank-
ens kontorer på Jevnaker. Fra månedsskiftet 
januar/februar 2013 flyttet stiftelsen ut av 
banken og inn i lokaler i samme bygg. Dette 
ble gjort for at det skal være en «armlengdes 
avstand» mellom stiftelsen som en stor eier 
og banken.

Etter styrets vurdering er stiftelsens virksom-
het av en slik karakter at den i meget liten 
grad forurenser det ytre miljøet.
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Rammebetingelser.

Norsk økonomi har over tid blitt mer og mer 
oljeavhengig og dermed mer sårbar for et 
omslag i oljesektoren. Selv om det har vært 
ventet at vi ville se et skift i denne sektoren, har 
den dramatiske nedgangen i oljeprisen kommet 
som et sjokk for mange. Fra et toppunkt i juni 
på rundt USD 115 per fat har oljeprisen falt 
ned til under USD 50 per fat. I tillegg til en lav 
oljepris indikerer anslag fra de sentrale prog-
nosemiljøene at oljeinvesteringene vil falle så 
mye som 15 prosent i 2015. 

Oljeprisen korrelerer i stor grad med den norske 
kronen og gjennom høsten har vi derfor sett en 
betydelig svekkelse mot de store valutaene. 
Eksempelvis så vi en kronesvekkelse gjennom 
fjoråret på i overkant av 22 prosent mot ameri-
kanske dollar og rundt 8 prosent mot euro, til 
tross for vedvarende trøbbel i eurosonen. Svek-
kelsen av kronen medfører redusert kjøpekraft 
for norske husholdninger gjennom økte priser 
på importerte varer, men gir også bedrede 
konkurransevilkår for tradisjonell eksport-
industri ettersom norske varer blir billigere for 
utenlandske importører. Dette bidrar til å lette 
omstillingen til en mindre oljeavhengig økonomi.

Den underliggende inflasjonen har ligget rundt 
inflasjonsmålet på 2,5 prosent gjennom 2014. 

Den svake utviklingen i boligprisene i 2013 ble 
reversert fullt ut i 2014 med positiv måneds-
vekst gjennom hele året. I desember var 
boligprisene 8,1 prosent høyere enn i samme 
måned året før. Markedet for boliglån til hus-
holdninger har vært preget av sterk konkurranse 
og utlånsrentene har blitt nedjustert en rekke 
ganger. Denne utvikling-en ser også ut til å 
fortsette i 2015. Andre faktorer som urbaniser-
ing og lav bygging i pressområder taler også for 
en videre prisvekst.
 
Internasjonal økonomi preges fortsatt av 
moderat vekst og stor usikkerhet om den videre 
utviklingen. Forskjellene mellom ulike land og 
regioner er imidlertid betydelige. I USA har den 
svært ekspansive pengepolitikken fra den ameri-
kanske sentralbanken endelig fått effekt på økono-
mien. Det er god vekst i privat konsum og invest-
eringer og en klar bedring i arbeidsmarkedet.

I motsetning til USA og Storbritannia har 
utviklingen i euroområdet vært svak det siste 
året. Samlet sett økte BNP i euroområdet med 
kun 0,75 prosent i fjor. I tillegg til svak vekst og 
høy arbeidsledighet, er det nå økende bekym-
ring knyttet til den lave inflasjonen. 

Den vedvarende lave inflasjonen har medført 
stadig mer tydelige signaler om pengetrykking 
og kjøp av statsobligasjoner. Enkelte kritikere 
peker på at et slikt program vil ha begrenset 
effekt og at det vil føre til videre utsettelse av 
strukturelle reformer i enkelte land som er helt 
nødvendig på sikt.

Fremvoksende økonomier har vært den mest 
sentrale bidragsyteren til vekst i verdensøkono-
mien i etterkant av finanskrisen, men veksten 
har blitt redusert de siste par årene. Dette 
gjelder særlig i Kina hvor det eksisterer stor 
usikkerhet rundt den framtidige utviklingen i 
økonomien. Den reduserte veksten er til en 
viss grad villet av myndighetene som prøver å 
rebalansere økonomien vekk fra investeringer 
og til forbruk.

Med svak vekst og lave renter hos våre viktigste 
handelspartnere, samt et stort fall i oljeprisen 
og en forventet nedgang i oljeinvesteringer, 
valgte Norges Banks hovedstyre å kutte sty-
ringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 
prosent på årets siste rentemøte i 2014. Dette 
var den første endringen i renten siden mars 
2012. Rentekuttet ble av flere tolket som et 
”føre var”-tiltak fra hovedstyrets side gitt de noe 
mørkere framtidsutsikter for norsk økonomi. Til 
tross for at styringsrenten aldri har vært lavere 
enn dagens nivå har imidlertid Norges Bank 
fortsatt et betydelig handlingsrom til forskjell 
fra våre svenske naboer og euroområdet for øvrig.

Det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, 
som måler den underliggende pengebruken av 
oljeinntektene, fortsetter å øke. Underskud-
det i 2014 anslås til 141 milliarder kroner og 
er antatt å stige til 164 milliarder i 2015. Ser 
man på underskuddet i forhold til kapital i Stat-
ens pensjonsfond vil dette ligge på 3,0 prosent 
i 2015 og vil således være 1 prosentpoeng 
under handlingsregelen. 



7

Det er grunn til å tro at dette handlingsrommet 
vil øke ettersom den markerte kronesvekkelsen 
har medført en betydelig økning i fondets verdi 
i senere tid.

Utviklingen på verdens børser har vært svært p
ositiv også i 2014. Oslo Børs fondsindeks steg med 
5,7 % og Verdensindeksen i lokal valuta steg med 
9,3 %, og målt i kroner med 27,3 %. Renten i Norge 
har gjennom 2014 holdt seg lav idet den korte stats-
obligasjonsindeksen (ST1X) har steget 1,33 % og den 
noe lengere ST4X har steget 5,07 %

Strategiplan

Vi sa opp vår forvaltningsavtale med Formues-
forvaltning med virkning fra 1.1.2014. I den 
forbindelse har vi valgt ut fire fondsforvaltnings-
selskaper som vi benytter ved plassering av vår 
frie finanskapital i tillegg til våre bankinnskudd 
som vi har i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. 
Dette er Odin Forvaltning AS, Storebrand 
Fondsforvaltning AS, Pareto Forvaltning AS 
og Swedbank Asset Management.

Vi plasserer nå i hovedsak i verdiorienterte 
fond på aksjesiden. Styret mener vi fortsatt 
har en moderat risiko i verdipapirporteføljen. 
I 2014 hadde stiftelsen gjennomsnittlig ca. 
45 % av den frie finanskapitalen plassert i 
bankinnskudd. 

Vi har i dag 20 % eierandel i SpareBank 1 
Ringerike Hadeland.  Av hensyn til likviditeten i 
egenkapitalbeviset er det signalisert et ønske om 
at de tre stiftelsene selger seg ytterligere ned.

Styret fikk fullmakt til å selge seg ned til 15 % 
av generalforsamlingen i møte 31.1.2011, men 
har fortsatt ikke benyttet denne fullmakten.  
Grunnen til dette er at styret mener fortsatt at 
bankens egenkapitalbevis er lavt priset. 
I regnskapet er den frie posten klassifisert 
som finansielle omløpsmidler.  Posten består 
av 697.332 egenkapitalbevis tilsvarende en 
markedsverdi på 105,5 mill.kr.

Etiske retningslinjer.

Gavesøkere, forretningsforbindelser, myndig-
heter 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 for å unngå 
interessekonflikter. Reglene gjelder alle ansatte 
og medlemmer av de styrende organer.

Økonomiske resultater

Hovedinntekten til stiftelsen har vært utbytte 
som den mottar på sine egenkapital-bevis i 
SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Dette utbytte var på 8,60 kroner pr. bevis det 
vil si 24,0 millioner kroner.

Driftskostnadene utgjorde 1,2 mill. kr. mot 1,1 
mil. kr. i 2013. 

Kursen på egenkapitalbevis svingte en god del 
gjennom året.  Ved årets slutt var kursen oppe 
i kr 151,25 per bevis. Dette medførte at vi skrev 
opp våre egenkapitalbevis klassifisert som 
finansielle anleggsmidler fra kr 122,50 til kr 
123,81 det vil si til inntakskost, mens egenkapi-
talbevisene som er klassifisert som finansielle 
omløpsmidler ble skrevet opp til markedsverdi 
kr 151,25. Totalt tilsvarte dette en oppskrivning 
på 22,8 millioner kroner.

Våre finansplasseringer eks våre egenkapital-
bevis ga en avkastning på 11,8 mill. kr.

Stiftelsens årsresultat ble et overskudd på 54,6 
mill.kr, som styret foreslår disponert slik:
Gaver til allmennyttige formål:  25,0 mill. kr.
Overført fra annen egenkapital:  29,6 mill. kr.

Etter denne disposisjonen er den frie egenkapi-
talen på 72,4 mill. kr.

Forutsetning for fortsatt drift er til stede, og regn-
skapet er satt opp under denne forutsetningen.

Gaver til allmennyttige formål.

Stiftelsen har et langsiktig mål at inntil 50 % 
av stiftelsens overskudd kan disponeres til 
gaveformål

Vi har bevilget gaver til mange store og små 
prosjekter i 2014, til sammen ca. 6,5 mill kr.
Av dette utgjorde breddegavene kr 932.800. 



De største gavene vi innvilget var:

Lygna Skisenter kr 1 000 000
Team Hadeland 
Langrenn  kr    750 000
Hadeland Kulturskole  kr    450 000
Hakadal IL Langrenn  kr    400 000
Fagertun Barne- og
Ungdomsteater kr    300 000

De største gavesektorene: 
                                                           
Idrett   49,9 %
Kultur   28,9 %

Det er utbetalt gaver for til sammen 
4,8 mill kr i 2014. 

Mikal Albert Røtnes                                       
Styreleder

Magnus Magnussen
Daglig leder

Bjørn Haugen Morstad                              
Styremedlem

Mette Aasrud
Styremedlem

Anne Grethe Fremgaard                                                                                           
Styremedlem

Jevnaker, 
16. februar 2015

Styret i SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal

8

Team Hadeland Langrenn
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  Note 2014 2013
DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER    
Lønnskostnad  6  762 961  632 104
Avskrivning varige driftsmidler  9  9 600  8 963
Annen driftskostnad  6  443 079  440 439
Sum driftskostnader   1 215 640  1 081 507

DRIFTSRESULTAT   -1 215 640  -1 081 507

Finansinntekt og finanskostnad
Inntekt fra tilknyttet selskap 3 23 988 238 22 314 640
Annen renteinntekt 2 3 166 464 2 548 493
Annen finansinntekt 10 8 317 186 4 547 083
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler  20 048 295 11 473 820
Verdireduksjon markedsbasert omløpsmidler  -2 410 320 0
Tilbakeført nedskrivning finansielle anleggsmidler  2 740 517 16 387 317
Annen rentekostnad  -10,00 0
Resultat av finansposter   55 850 370  57 271 353

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD   54 634 730  56 189 846

ORDINÆRT RESULTAT   54 634 730  56 189 846

ÅRSRESULTAT  1  54 634 730  56 189 846

OVERFØRINGER
Overført til gaver  5, 8  25 000 000  25 000 000
Avsatt til annen egenkapital  5  29 634 730  31 189 846

SUM OVERFØRINGER   54 634 730  56 189 846

Resultatregnskap for 2014

Jevnaker korforening - støtte til innkjøp av piano.
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Mikal Albert Røtnes
Styreleder

Jevnaker

Magnus Magnussen
Daglig leder

Anne Grethe Fremgaard
Styremedlem

Mette Aasrud
Styremedlem

Bjørn Haugen Morstad
Styremedlem

  Note 2014 2013
EIENDELER    
ANLEGGSMIDLER:    
Varige driftsmidler
Kunst  9  178 970 178 970
Inventar og utstyr  9  13 400  23 000
Sum varige driftsmidler   192 370  201 970

Finansielle anleggsmidler
Investering i egenkapitalbevis og aksjer  3  259 010 272 256 269 755
Sum finansielle anleggsmidler   259 010 272  256 269 755

SUM ANLEGGSMIDLER   259 202 642  256 471 725

OMLØPSMIDLER
Investeringer
Investering i aksjefond 4 91 162 981 64 363 132
Investering i obligasjonsfond 4 25 382 087 10 476 361
Ansvarlig lån 4 20 000 000 0
Investering i pengemarkedsfond 4 10 446 252 10 291 700
Investering i egenkapitalbevis 4 105 471 465 85 423 170
Sum investeringer   252 462 785 170 554 363

Betalingsmidler
Bankinnskudd og kontanter  2  55 055 370  89 854 503
Sum betalingsmidler   55 055 370  89 854 503

SUM OMLØPSMIDLER   307 518 154  260 408 866

SUM EIENDELER   566 720 797 516 880 591

EGENKAPITAL OG GJELD    
EGENKAPITAL    
Innskutt egenkapital
Grunnkapital  5  436 683 746 436 683 746
Sum innskutt egenkapital  5  436 683 746 436 683 746

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital  5  72 398 301 42 763 571
Sum opptjent egenkapital   72 398 301 42 763 571

SUM EGENKAPITAL  5  509 082 047 479 447 317

GJELD
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  8 487 9 875
Skyldige offentlige avgifter  96 432 92 986
Avsatt til gaver  5, 8 57 483 663 37 291 088
Annen kortsiktig gjeld  50 169 39 325
Sum kortsiktig gjeld   57 638 750 37 433 274

SUM GJELD   57 638 750 37 433 274

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   566 720 797 516 880 591

Balanse pr. 31. desember 2014
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Direkte kontantstrøm
   2014 2013 
  LIKVIDER TILFØRT/BRUKT I VIRKSOMHETEN                        
  Tilført fra årets virksomhet 1)   29 458 413 31 080 426
- Endring i debitorer og kreditor   -1 388 9 875
+ Endring i andre tidsavgrensningsposter   14 289 -223 143
= Netto likviditetsendring fra virksomheten   29 471 314 30 867 158

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER
- Investering i driftsmidler   0 -31 963
+ Endring i andre investeringer   -64 270 447 -1 616 431
= Netto likviditetsendring fra investeringer   -64 270 447 -1 648 394

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING
Netto endring i likvider gjennom året   -34 799 133  29 218 764
+ Likviditetsbeholdning pr. 01.01   89 854 503  60 635 740
= Likviditetsbeholdning pr. 31.12.   55 055 370  89 854 504

Resultat   54 634 730  56 189 846
- Gaver utbetalt                          4 807 425 4 196 408
+ Ordinære avskrivninger                                      9 600 8 963
+ Nedskrivning på egenkapitalbevis                          2 410 320 0
- Oppskrivning på egenkapitalbevis                                          22 788 812 20 921 975
= Tilført fra årets virksomhet   29 458 413 31 080 426

Hadeland Hundeklubb - støtte til agilitybane.
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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, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. 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.  

Markedsbaserte finansielle omløpsmidler
Investering i finansielle omløpsmidler  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 2 548 103 i 2014.  
I Innestående på bank 31.12.2014 utgjør kr 55 055 370 herav kr 62 674 på skattetrekkskonto    
  
NOTE 3 - EGENKAPITALBEVIS I SpareBank 1 Ringerike Hadeland     
  Eierandel  Anskaffelseskost  Markedsverdi  Bokført verdi
SB1RH   20%   345 346 947   421 886 162  
Omklassifisert OM   5%   86 336 675   105 471 465   105 471 465 
Bokført AM   15%   259 010 272   316 414 697   259 010 272 

Stiftelsen eide 2 789 330 egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland pr 31.12.2014.  Utbyttet er inntektsført 
samme år som de utbetales fra SB1RH  I 2014 er det inntekstført kr 23 988 238    

 Bokført verdi 31.12.2013  341 692 925 
 Kjøp  -   
 Salg   -   
 Verdiendring i perioden  22 788 812 
 Bokført verdi 31.12.2014  364 481 737 

NOTE 4 - MARKEDSBASERTE FINANSIELLE OMLØPSMIDLER     
   Anskaffelseskost  Markedsverdi  Bokført verdi
EK bevis    86 336 675   105 471 465   105 471 465 
Pengemarked    10 293 052   10 446 252   10 446 252 
Ansvarlig lån    20 000 000   20 000 000   20 000 000 
Obligasjonsfond    25 647 884   25 382 087   25 382 087 
Aksjefond    84 745 713   91 162 981   91 162 981 
Sum    227 023 324   252 462 785   252 462 785 

NOTE 5 – EGENKAPITAL
   Grunn-  Annen
   kapital  egenkapital  Sum
Egenkapital pr 01.01    436 683 746   42 763 571   479 447 317 
Årets resultat    -     54 634 730   54 634 730 
Avsatt til gaver ikke bevilgede      -25 000 000   -25 000 000 
Egenkapital pr 31.12    436 683 746   72 398 301   509 082 047 

Noter til regnskapet for 2014
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NOTE 6 - LØNN OG GODTGJØRELSE ANSATTE OG STYRE MV.
Lønnskostnader består av
følgende poster:   2014 2013
Lønn     402 000   274 972 
Godtgjørelse - Styret-generalforsamling     254 000   271 400 
Arbeidsgiveravgift     94 642   78 732 
Pensjonskostnader     -     -   
Andre lønnskostnader     12 319   7 000 
Sum lønnskostnader     762 961   632 104 

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret:  1  1

Godtgjørelser i året til:    Daglig leder  Styret
Lønn     390 156   254 000 
Kollektiv pensjonspremie     -     -   
Annen godtgjørelse     9 875   5 347 
Sum godtgjørelser     400 031   259 347 

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

Godtgjørelse til revisor:
Kostnadsført revisjonshonorar for 2014 utgjør kr 32 375 inkl mva.    
I tillegg kommer andre konsulenttjenester med kr 6 125 inkl mva.   

NOTE 7 - SKATT
Det er lagt til grunn at stiftelsen ikke er skattepliktig.

NOTE 8 - GAVER
    2 014  2 013
Avsatt til gaveutdeling 01.01     37 291 088   16 487 496 
Årets utbetalte gaver     -4 807 425   -4 196 408 
Årets avsetning til gaver     25 000 000   25 000 000 
Avsatt til gaver 31.12     57 483 663   37 291 088 

NOTE 9 - ANLEGGSMIDLER
  Kunst  Kontormaskiner
Anskaffelseskost pr 1.1.2014  178 970   31 963 
Tilgang kjøpte anleggsmidler  -     -   
Anskaffelseskost 31.12.2014  178 970   31 963 
Avskrivning akk 31.12.2014  -     18 563 
Bokført verdi  178 970   13 400  
Årets avskrivning   8 963 

NOTE 10 - ANNEN FINANSINNTEKT    

Annen finansinntekt består av gevinst på kr 8 317 186 ved realisasjon av verdipapirer   
 



Avsatt til gaver
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Bevilgninger 2014

Gavemottager  Beløp
Kistefos-Museet  100 000
Sortungen Vel  9 000
Hadeland Kulturskole  450 000
Jevnaker IF Skøyter  30 000
Hakadal Skolekorps  40 000
Breddegaver 2014  932 800
Hadeland Hundeklubb  17 500
Nittedal Rideklubb  12 500
Kirkeringen ved Lunner Kirke  15 000
Harestua Vel  125 000
Nittedal Strykeorkester  37 000
Lunner Røde Kors Hjelpekorps  50 000
Lunner Historielag  30 000
Bjoneroa Skytterlag  75 000
Søndre Oppdalen Grendehus  270 000
Nittedal Skytterlag  70 000
Grua UIL Hoppgruppe  150 000
Scenelauget  100 000
FABU  300 000
Jevnaker Bordtennisklubb  175 000
Bøndernes Hus  250 000
Randsfjorden Seilforening  100 000
Jevnaker Menighet  27 500 
Hakadal Golfklubb  125 000
Nittedal IL Friidrett  125 000
Hakadal IL Langrenn  400 000
Grua UIL  200 000
Jevnaker Ungdomskorps  30 000
Tufteparken  200 000
Svea Skilag  88 000
Team Hadeland Langrenn  750 000
Jevnaker IF Skøyter  20 000
Furulund Kretslag  150 000
Lygna Skisenter  1 000 000
Jevnaker korforening  35 000

Sum bevilgninger  6 489 300
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Produksjon: Kolltopp Forlag, Grafisk design: Jan Blystad 

Varpe Ballklubb - støtte til kunstgressbane.


