
Årsberetning for Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge for 2012 
 

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble formelt stiftet 5. mai 2011. Hovedstyret i 

SpareBank 1 Nord-Norge (SNN) hadde allerede i 2010 vedtatt at det skulle opprettes en 

stiftelse og hadde startet bevilgningen av penger som skulle tilføres en stiftelse. Også i 2011 

og 2012 bevilget banken penger til stiftelsen.  

 

 

Formål 

Stiftelsens hovedformål er å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i SpareBank 1 Nord-

Norge, herunder forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen og så 

langt det er mulig delta i emisjoner i SpareBank 1 Nord-Norge. 

 

Stiftelsen skal videreføre sparebanktradisjoner gjennom eierskap i SpareBank 1 Nord-Norge.  

 

Stiftelsen kan for øvrig plassere midler på en hensiktsmessig og betryggende måte ut i fra 

hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning, jfr også § 2-5. 

 

Stiftelsen skal yte gaver til allmennyttige formål.  Slik tildeling skal likevel maksimalt kunne 

skje innenfor rammen av årets overskudd i stiftelsen. Gaveutdelingen skal skje til 

allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde.  

 

Stiftelsen kan ellers utøve annen virksomhet som er forenelig med angitte formål og den til 

enhver tid gjeldende lovgivning. 

 

 

Stiftelsens kapital 

Stiftelsen er opprettet med 32.226 egenkapitalbevis pålydende kr. 25 i SpareBank1 Nord-

Norge. 

 

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr 999.973,-. 

 

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke 

fra stiftelsens styre.  

 

 

Ledelsen 

Stiftelsens styre består av følgende: 

 

Kjell Kolbeinsen, styrets leder  (Tromsø) 

Bjørn Atle Hansen, styrets nestleder   (Alta) 

Trine Nøvik, medlem    (Bodø) 

Kristina Antonsen, medlem   (Tromsø) 

 

Varamedlemmer: 

Erik A. Schilbred    (Tromsø) 

Grete Kristoffersen    (Tromsø) 

 

 

 



Leder av generalforsamling: 

Roger Hansen     (Finnmark/Gamvik) 

 

I 2012 er det avholdt seks styremøter. 

  

Stiftelsen ledes og drives fra Tromsø.  

 

 

Etablering av felles kontor for SpareBank 1 Nord-Norges tre stiftelser 

SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse, SpareBank 1 Nord-Norges Kunststiftelse, 

og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge ble samlokalisert i Storgt. 69 høsten 2012. 

Fra 1. november tiltrådte Rigmor S. Berntsen som kontorleder for samtlige stiftelser.  Hun ble 

ansatt i 25 prosent stilling i Sparebankstiftelsen.  Det er avtalt en utgifts-/kostnadsfordeling 

mellom de tre stiftelsene, slik at Kulturnæringsstiftelsen betaler 50 prosent og de øvrige to 25 

prosent hver. 

 

 

Forvaltning av midler 

I vedtektene står det at midler som er tildelt stiftelsen skal forvaltes med meget lav risiko. 

Midler som stiftelsen har forvaltes av SNN Forvaltning.  I 2012 har SNN Forvaltning 

redegjort på hvert styremøte for status på de ulike plasseringer. 

 

 

Resultat og disponering av overskudd 

Årsresultatet for 2012 er kr. 80.144.120.  Største delen av resultatet skyldes gaver fra 

SpareBank 1 Nord-Norge. 

 

Det foreslås slik disponering av overskuddet: 

 

Avsatt til gaver  kr.   2.684.374 

Tilført opptjent egenkapital   kr.  77.459.746 

Sum disponert   kr.  80.144.120 

 

Beløpet som forslås tilført egenkapitalen er lik beløpet som er mottatt i gave fra SpareBank 1 

Nord-Norge. 

 

Gavetildeling 

I vedtektene står det at stiftelsen skal yte gaver til allmennyttige formål innenfor SpareBank 1 

Nord-Norges markedsområde. I regnskapet går det frem at ca. 2,7 million kroner kan deles ut 

som gaver. I forrige årsberetning står det at tildeling skjer først i 2013. Styret har startet en 

prosess rundt gavefordeling og vil utarbeide konkrete kriterier for tildeling av eventuelle 

gaver.  Hvorvidt det skal utdeles gaver med utgangspunkt i regnskapet for 2012, vil bli 

drøftet på styremøte høsten 2013. 

 

 

Skattlegging 

Spørsmålet om skattlegging av sparebankstiftelser har Sparebankforeningen tatt opp med 

Skattedirektoratet. I brev av 15. mars 2013 fra Sparebankforeningen fremgår følgende: 

 

 



«Skatteplikt for Sparebankstiftelser 

Skattedirektoratet har i en vurdering kommet til at sparebankstiftelser kan fritas for 

skatteplikt etter en konkret vurdering av virksomheten ved ligningen hvert år. 

 

Skattefritak kan gis dersom sparebankstiftelsens aktivitet i hovedsak er å forvalte de 

midlene den ble tilført ved opprettelsen, herunder utøvelse av et stabilt eierskap i 

banken den springer ut av, og driver allmennyttig aktivitet ved utdeling av 

overskuddet til allmennyttige formål.» 

 

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge drives i samsvar med ovennevnte, og vi anser 

derfor at vi omfattes av skattefritaket. 

 

Stiftelsen har ingen aktivitet som kan påvirke negativt det ytre miljø. 

 

Stiftelsen har tilnærmet likestilling mellom kjønnene i styret og generalforsamling. Det er en 

ansatt i 25 prosent stilling. 

 

Stiftelsen avlegger en årsberetning og et regnskap som er forutsetningen for en fortsatt drift 

av selskapet. 

 

 

 

 

Tromsø, 9. april 2013  

 

Styret i Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge 

 

 
    

Kjell Kolbeinsen      Bjørn-Atle Hansen 

Leder        nestleder 

 

 

       
Trine Nøvik       Kristina Antonsen 

Medlem       medlem 

 



Resultatregnskap

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge

 Note 2012   2011   

Andre driftsinntekter 77.459.746 154.624.776

Sum driftsinntekter 77.459.746 154.624.776

Lønnskostnad 2 524.904 5.133

Annen driftskostnad 3 700.749 140.951

Driftsresultat 76.234.093 154.478.692

Annen renteinntekt 4.794.657 1.993.640

Annen finansinntekt 1.283.185 0

Verdiendring av markedsbaserte finansielle omløpsmidler 6 1.828.959 -3.200

Nedskrivning av finansielle anleggsmidler 5 3.996.775 5.258.256

Annen rentekostnad 0 75

Ordinært resultat før skattekostnad 80.144.120 151.210.802

Ordinært resultat 80.144.120 151.210.802

Årsresultat 80.144.120 151.210.802

Overført annen egenkapital 77.459.746 151.210.802

Overført til gaver 2.684.374 0

Sum disponert 80.144.120 151.210.802
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