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Styrets beretning 2021
Bakgrunn
SpareBankstiftelsen Ringerike ble etablert
1.7.2010 som følge av fusjonen mellom Ringerikes
Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran
Sparebank til SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
Etableringen av SpareBankstiftelsen
Ringerike skal sikre at den kapital som var
opparbeidet gjennom mer enn 175 år i Ringerikes
Sparebank kommer til nytte for
lokalsamfunnet i Ringerike og Hole kommuner.
Denne historiske kapitalen forvaltes av
SpareBankstiftelsen Ringerike.

Allmennyttig gavevirksomhet
Sparebankstiftelsens hovedformål er å bidra
positivt i lokalsamfunnet ved å gi gaver til
allmennyttige formål. Vi ønsker å være en viktig
aktør i utviklingen av lokalsamfunnet ved å gi
gaver til lokale lag, foreninger og organisasjoner.
Stiftelsen registrerer med glede den store
aktiviteten som er i distriktets ulike frivillige
organisasjoner. Denne aktiviteten resulterer ofte i
nye prosjekter innenfor de gaveområder
stiftelsen støtter. Det gjør at distriktet vårt
utvikles videre.
Styret har vedtatt at stiftelsen skal prioritere fem
gaveområder:
• Kultur og kulturarv
• By- og stedsutvikling
• Idrett og friluftsliv
• Kompetanseutvikling
• Sosial/ideell virksomhet
SpareBankstiftelsen Ringerike har som mål at vi
over tid skal bruke 2,0 – 3,5 % av stiftelsens
bokførte egenkapital til allmennyttige gaver. Med
dagens egenkapital betyr det en målsetning om
over tid å gi gaver til lag og foreninger i Ringerike
og Hole i størrelsesorden 25 – 40 millioner kroner
per år.
I 2021 ble det tildelt prosjektgaver for 42,6
millioner kroner (2020: 24,7 mnok), hvorav 10
mnok til oppgradering av Kulturhuset.
Det ble gitt breddegaver på 1,5 millioner kroner
(2020: 1,4 mnok).
SpareBankstiftelsen Ringerike har gitt 0,2
millioner kroner til Sparebank 1 Ringerike
Hadelands Talentstipend, 0,1 millioner kroner til

Ringerike Gründerpris og 0,1 millioner til
utdanningsstipendet Ringeriksstipendet.
I 2021 ble det tilbakeført gaver som ikke er blitt
benyttet på 0,1 millioner kroner (2020: 1,2 mnok),
slik at netto gaver 2021 er 44,4 millioner kroner
(2020: 60,7 mnok).
De tildelte gavene for 2021 fordelte seg slik på de
ulike gaveområdene:
• Kultur og kulturarv
15,7 mnok
• By- og stedsutvikling
6,8 mnok
• Idrett og friluftsliv
13,5 mnok
• Kompetanse og utvikling
7,1 mnok
• Sosial/ideell virksomhet
1,3 mnok
Stiftelsen har tildelt 72 (2020: 87) prosjektgaver,
178 (2020: 215) breddegaver i 2021.
SpareBank 1 Ringerike Hadelands Talentstipend,
som er et samarbeid mellom SpareBank 1
Ringerike Hadeland, SpareBankstiftelsen
Ringerike, SpareBankstiftelsen Jevnaker Lunner
Nittedal og SpareBankstiftelsen Gran, ble i 2021
utdelt for sjette gang. Det ble utdelt syv nye
stipend hvor to talentfulle ungdommer fra
Ringerike og Hole mottok stipend på 100 000
kroner hver.
For tredje gang ble Ringerike gründerpris utdelt.
Årets vinner av prisen på 100 000 kroner ble Kim
Arne Boska for sine selskaper Elektroutvikling AS
og SmartGIS AS.

Eierstrategi
Sparebankstiftelsen har et hovedformål om være
en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Ringerike
Hadeland.
Stiftelsens eierstrategi er:
• Være en langsiktig og stabil eier i
SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
• Ha klare forventninger til økonomisk
forsvarlig drift og utbetaling av utbytte.
• Utvikle et godt samarbeid som kan bidra
til synliggjøring, profilering og verdiøkning
hos begge parter.
• Utøve styringsrett gjennom
representasjon i styrende organer.
• Ha en langsiktig eierandel på minimum 25
% av bankens egenkapitalbevis.
Stiftelsen eide 29,6 % (2020: 29,6 %) av
egenkapitalbevisene i banken ved utgangen av
2021 og er bankens største eier.
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Kapitalforvaltningsstrategi
Ett av sparebankstiftelsens hovedmål er å utøve
forsvarlig kapitalforvaltning av stiftelsens
finansielle verdier for å realisere stiftelsens
formål, spesielt gaver til allmennyttige formål.
Styret har fastsatt en strategi for
kapitalforvaltningen som gir de overordnede
retningslinjer for plassering av stiftelsens kapital.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland har en
utbyttepolitikk med et mål om at minst 50 % av
overskuddet skal utbetales som utbytte, noe som
gir forutsigbarhet for SpareBankstiftelsen.
I 2021 leverte banken et resultat før skatt på 558
millioner kroner (2020: kr 455 mnok). Resultat per
egenkapitalbevis ble på 27,72 kroner (2020: 22,77
kr).

Kapitalen skal forvaltes på en forsvarlig måte ut
fra et langsiktig (evigvarende) tidsperspektiv. Det
skal til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til
sikkerheten og mulighetene for å oppnå en
tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens
formål. Kapitalen skal ha god risikospredning og
likviditet. Stiftelsen kan ikke oppta lån i
forbindelse med finansplasseringene.

I 2021 utbetalte banken 11,40 kroner (2020: kr
13,30) per egenkapitalbevis i utbytte. Gjennom
året steg bankens børskurs med 38,7 %. Totalt har
Sparebankstiftelsens egenkapitalbevis i banken
hatt en verdijustert avkastning på 43,8 % i 2021
(2020: 10,2 %).

Stiftelsens finansielle verdier skal forvaltes som
en felles portefølje for å ha et helhetlig overblikk
over porteføljen og den samlede risiko.

SpareBankstiftelsen Ringerike fikk i 2021 et
årsresultat på 128 millioner kroner (2020: 98
mnok).

For å kunne overvåke stiftelsens risikobærende
evne utføres jevnlige stresstester (beregninger av
markedsrisiko). Styret har vedtatt hvilke tiltak
stiftelsen skal gjennomføre avhengig av nivået på
den risikobærende evnen til stiftelsens portefølje.

Stiftelsens egenkapitalbevis i SpareBank 1
Ringerike Hadeland, klassifisert som
anleggsmidler, er bokført til kostpris, mens de
egenkapitalbevisene som er klassifisert som
omløpsmidler, er bokført til markedsverdi per
31.12.2014. Stiftelsens egenkapitalbevis i banken
hadde i 2021 en økning i markedsverdi på 426
millioner kroner (2020: 46 mnok). Årsresultatet til
markedsverdier ble 553 millioner kroner.

SpareBankstiftelsen Ringerike skal ved sine
finansplasseringer ta hensyn til miljø,
samfunnsansvar, eierstyring og selskapsledelse.
Det skal ikke investeres i selskap som bryter med
internasjonale konvensjoner, FN Global Compacts
prinsipper eller selskaper som er ekskludert av
Statens Pensjonsfond Utland. Styret følger opp
plasseringenes miljømessige avtrykk,
samfunnsansvar, eierskap og selskapsledelse i
egne bærekraftsrapporter.
Sparebankstiftelsen benytter en ekstern,
uavhengig rådgiver som støtte ved forvaltningen
av stiftelsens verdier.

Eierskapet i Sparebank 1 Ringerike
Hadeland
SpareBankstiftelsen Ringerikes største
finansplassering er eierskapet i SpareBank 1
Ringerike Hadeland. Bankens utvikling og
økonomiske resultater er viktig for stiftelsens
økonomiske resultater.
SpareBankstiftelsen Ringerike har to
representanter i bankens representantskap og en
i valgkomitéen.

Økonomiske resultater

Ved utløpet av 2021 utgjorde markedsverdien av
egenkapitalbevisene i banken 1 528 millioner
kroner (2020: 1 102 mnok), noe som er 908
millioner kroner (2020: 482 mnok) høyere enn
bokført verdi av egenkapitalbevisene.
Styret har fastsatt et mål om at avkastningen av
egenkapitalen målt til markedsverdi, over tid
minimum skal være 3 prosentpoeng over
konsumprisindeksen. I 2021 var den verdijusterte
avkastningen 31,6 % (2020: 9,3 %) som var 23,3
prosentpoeng høyere enn avkastningsmålet
(2020: 4,9 %).
Det er i tillegg et mål at stiftelsens bokførte
egenkapital over tid skal ha en økning som
minimum tilsvarer økningen i
konsumprisindeksen. I 2021 hadde egenkapitalen
en økning på 4,4 % (2020: 4,4 %) som er 0,9
prosentpoeng lavere enn økningen i
konsumprisindeksen. Siden opprettelsen av
stiftelsen er målsettingen oppnådd med god
margin. Bokført egenkapital er økt 51 %, mens
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konsumprisindeksen i samme periode har økt
med 27 %.
Stiftelsen har ikke driftsinntekter. Netto
finansinntekter for 2021 beløp seg til 136
millioner kroner (2020: 102 mnok).
Finansinntektene bestod av et utbytte på
egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Ringerike
Hadeland på 53 millioner kroner (2020: 62 mnok),
mens avkastningen på stiftelsens øvrige
finansplasseringer var 82 millioner kroner (2020:
40 mnok).
Stiftelsens samlede driftskostnader utgjorde 5,7
millioner kroner (2020: 4,7 mnok), dvs. 0,3 %
(2020: 0,2 %) av stiftelsens verdijusterte
egenkapital. Lønns- og personalkostnader
inklusive honorarer til tillitsvalgte, utgjorde til 2,9
millioner kroner (2020: 2,0 mnok).
Styret foreslår at årsresultat for
SpareBankstiftelsen Ringerike disponeres som
følger:
Avsatt til gaver
Avsatt til gavefond
Overført til annen egenkapital
Sum

75 000 000 kr
10 000 000 kr
43 362 406 kr
128 362 406 kr

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om
fortsatt drift.

Skatteforhold
SpareBankstiftelsen Ringerike kommer inn under
skattebegrensningsregelen i skattelovens § 2-32

og er derfor fritatt for formues- og inntektsskatt.
Skattefritaket gjelder så lenge stiftelsens
hovedformål er å ivareta sparebanktradisjonene
ved utdeling av gaver til allmennyttige formål,
utøve et stabilt og langsiktig eierskap i SpareBank
1 Ringerike Hadeland og forvalte de midler den
ble tilført ved opprettelsen I årsregnskapet for
2021 er det forutsatt at stiftelsen fortsatt fritas
for skatteplikt for hoveddelen av virksomheten.
Stiftelsen har investert i eiendomsfond som er
organisert som deltakerlignet selskaper. For disse
investeringene har skatteetaten konkludert med
at stiftelsen er skattepliktig etter skattelovens § 232 andre ledd. I 2021 startet SpareBankstiftelsen
Ringerike arbeidet med å konvertere eierskapet
fra eiendomsfond som er deltakerlignet til
eierskap gjennom aksjeselskaper. Dette arbeidet
sluttføres første kvartal 2022.

Organisasjon og administrasjon
SpareBankstiftelsen Ringerike har kontor på
Universitetet i Sørøst-Norge, Hønefoss.
Generalforsamlingen består av ti medlemmer,
fem av hvert kjønn. I tillegg er det to
varamedlemmer, en av hvert kjønn.
Stiftelsen har et styre på fem medlemmer, hvorav
tre kvinner og to menn.
Stiftelsen har en ansatt som er daglig leder.
Etter styrets vurdering er stiftelsens virksomhet
av en slik art at den i liten grad forurenser det
ytre miljøet.

Hønefoss, 15. mars 2022
Styret for SpareBankstiftelsen Ringerike

………………………………….
Tor Eid
styreleder

……………………………………
Hedda Obstfelder

…………………………………..
Ellen Grønlund

………………………………….
Marte Lerberg Kopstad

…………………………………….
Knut Nordenhaug

……………………………………
Kjell Baug
daglig leder
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