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Faste Fonds årsberetning for 2017 

Faste Fonds virksomhet består av forvaltning av plasserte midler i Det Norske Baptistsamfunn, dets 
arbeidsgrener og menigheter. 

Kontoradressen er i Bærum kommune.  
Det er ingen ansatte i virksomheten. Alle administrative tjenester kjøpes fra Det Norske 
Baptistsamfunn. 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø.  
Etter styrets mening gir årsregnskapet med noter for 2017 en fullstendig og utfyllende informasjon 
om Faste Fonds utvikling og resultat i regnskapsåret og Faste Fonds stilling ved utgangen av 
regnskapsåret. Det har i løpet av året ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning 
for selskapet. Som det fremgår av balansen ved utgangen av regnskapsåret, har Faste Fonds en solid 
egenkapital og en tilfredsstillende likviditet. 
Styret kjenner ikke til noe forhold av viktighet, heller ikke etter regnskapsårets utgang, for å 
bedømme selskapets stilling som ikke fremgår av resultatregnskapet og balansen med tilhørende 
noter samt årsberetningen. 
Årets regnskap er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. 
Fondstyret har avholdt 2 møter i 2017. 

Ved utgangen av året var forvaltningskapitalen på kr. 30 731 154, en nedgang fra året før. Dette 
skyldes et par større uttak fra menigheter og virkegrener. Gjennomsnittlig avkastning på 
plasseringene var på 1,56 %. For kapitalens fordeling viser vi til regnskapets note 2. 

Rentemarkedet var stabilt ganske lavt i løpet av 2017, med en synkende tendens i andre halvår. 
Norges Banks styringsrente har stått fast på 0,5 % hele året.  
Som et resultat av dette besluttet fondsstyret å senke innlånsrente med 0,1 prosentpoeng på alle 
trinn gjeldende for hele året. Utlånsrente ble stående fast på 2,5%. Fondsstyrets ønske om å bygge 
opp en egenkapital for å kunne svare for plasseringer til noe økt risiko uten at det går ut over 
innskyternes kapital lot seg ikke gjennomføre i 2017 uten å senke renten ytterligere. Regnskapsåret 
gjøres opp med et underskudd på kr. 10 889,- som tas fra egenkapitalen. 
Styret har i arbeidsåret bestått av Bernt Hansen (1. halvår), Arild Harvik (2. halvår), Ole Johan 
Skjæveland og Morten Øhrn. Håkon Sigland (DNB) har vært forretningsfører og sekretær for styret. 

Innlånsrenter i 2017 var som følger: 
Beløp under under under over

Periode 100 000       500 000       1 000 000       1 000 000       Utlån
Hele året 0,10 % 0,50 % 1,00 % 1,50 % 2,50 %
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Arild Harvik Ole Johan Skjæveland Morten Øhrn Håkon Sigland 
Forretningsfører


