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Dette er Andebu Sparebank

Andebu Sparebank er en frittstående og selvstendig
sparebank etablert i 1863. Vi tilbyr betalingsløsninger, 
finansiering, sparing og forsikring for å skape 
lønnsomhet og trygghet for våre kunder.

Som kunde kan du forholde deg til én rådgiver for
alle disse tjenestene.

Banken er hovedaksjonær i Andebu Sparebank 
Eiendomsmegling AS som har meglerkontor i 
bankens lokaler.

Andebu Sparebank er også deleier i Eika Gruppen,
(tidligere Terra) og kan gjennom dette tilby spesial-
kompetanse når det er behov for det.

Våre Verdier 
	 •	 Trivelig	
	 •	 Hjelpsom	
	 •	 Klok

Våre kundeløfter   
 1. Vi har tid til deg  
 2. Vi lytter og tilbyr løsninger tilpasset deg 
 3. Vi gir raske svar og tar raske beslutninger 
 4. Du kan stole på oss

Besøksadresser
Hovedkontor:
Bankbakken 2, 3158 ANDEBU

Filial:
Sagmyra,	3243	KODAL

Rådgivningskontor: 
Kirkegata	4,	3211	SANDEFJORD

Postadresse:
Postboks 10, 3162 ANDEBU

Tlf: 33 43 83 00
Faks:	33	43	83	01

epost@andebu-sparebank.no
www.andebu-sparebank.no
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Bildet til venstre: Andebu Sparebank skiftet logo i 2012. Vår nye logo er grønn, litt mykere i formene og gjenspeiler 
verdiene trivelig, hjelpsom og klok.
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Virksomheten og lokalisering

Andebu Sparebank ble etablert i 1863, med 
forretningsadresse Andebu. Banken har sitt 
hovedkontor	i	Andebu,	med	en	filial	i	Kodal	og	et	
rådgivningskontor i Sandefjord. Andebu Sparebank 
skal være en selvstendig sparebank som er 
langsiktig og tar et særlig samfunnsansvar i Andebu.  

Vi	tilbyr	betalingsløsninger,	finansiering,	sparing	og	
forsikring for å skape lønnsomhet og trygghet for 

Andebu er en landbrukskommune og det gjenspeiler vår kundemasse på næringssiden. Her er våre bedriftsråd-
givere Jon Henrik Grindlia og Morten Bryne.

våre kunder. Vår rådgivning kjennetegnes ved god 
kompetanse og høye etiske krav. Målgruppen er 
personkunder, små og mellomstore foretak samt 
offentlig sektor. Banken skal kjennetegnes som en 
trivelig bank med kloke løsninger og god service.



Bankens rammebetingelser

Norsk økonomi utviklet seg positivt også i 2012 
(BNP + 3,5%), til tross for at den økonomiske 
nedgangen fortsetter i Europa. Aktivitetsveksten 
fortsetter, arbeidsledigheten faller og lønnsoppgjøret 
ble	godt	(	+	4,3%).	Olje	–	og	boliginvesteringer	bidrar	
sterkt til vår økonomi. Vi opplevde en fornyet 
optimisme i oljesektoren etter nye, store oljefunn på 
norsk sektor i Nordsjøen. Investeringene i 
oljesektoren	økte	med	17	%.	Rentenivået	har	holdt	
seg	rekordlavt,	styrt	av	svak	økonomi	i	OECD	-	
området.	Oljeprisen	opprettholdes	på	et	høyt	nivå,	
pga stor etterspørsel fra land i Asia. Spareraten til 
husholdingene økte til 10,2 % samtidig som privat 
konsumvekst økte med 3,5 %. Prisveksten er fortsatt 
lav	og	ende	på	+1,2	%.	Kredittveksten	for	husholdin-
gene endte på + 6,5 %. I gjennomsnitt steg bolig-
prisene i Norge med + 6,7 % i 2012, men prisene er 
mest	drevet	av	utviklingen	i	byene.	Husholdningene	
som eide sin egen bolig kunne på nytt glede seg over 
god prisvekst.

Ved utgangen av 2012 hadde Andebu kommune 
5.448 innbyggere, og befolkningsveksten siste 10 år 
er	på	hele	13	%.	Kommunen	er	fortsatt	i	vekst	og	det	

er god byggeaktivitet. Utbyggerne kan rapportere om 
godt salg av nye privatboliger i 2012. I Andebu er det 
planlagt,	under	utvikling	og	ferdigstilt	flere	bolig-
prosjekter. Sandefjord hadde en boligprisvekst på 6,0 %
i 2012, vårt nest største marked utenfor Andebu. 
Innenfor næringslivssektoren har etterspørselen 
vesentlig	vært	til	finansiering	av	næringsbygg	og	
investeringer i landbrukseiendommer og landbruks-
produksjon.	I	en	kåring	gjort	av	NHO,	”NæringsNM”,	
kom Andebu kommune på 13. plass i kategorien 
lønnsomme kommuner. Dette tyder på at det lokale 
næringslivet	i	Andebu	driver	og	klarer	seg	godt.	Flere	
av våre kunder kan også rapportere om 
tilfredsstillende ordrereserver ved inngangen til 2013. 

Inn i første halvår fortsatte den sterke konkurransen 
om	norske	boliglånskunder.	Etter	at	Finanstilsynet	
signaliserte at de vil vurdere å øke kravet til 
bankenes egenkapital bak sine boliglån, endret 
konkurransebildet seg. Bankenes boliglånsvirksomhet
ble mer lønnsom og samtidig satte mange banker 
opp renten for lån til foretak. 

Personlig service har kjennetegnet Andebu Sparebank gjennom mange år.
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Virksomheten i 2012

Andebu Sparebank oppnådde et resultat av ordinær 
drift på kr 18,2 millioner. Utlån til kunder i egen 
balanse og til Terra Boligkreditt økte med hele 13,93 %, 
eller kr 295,8 millioner. Dette er godt over budsjett og 
dobbelte av den generelle kredittveksten i 
samfunnet. Innskudd fra kunder økte med kr 125,6 
millioner og bankens innskuddsdekning er på hele 
93%. Med dette har banken fortsatt en god 
likviditetssituasjon. Dette, sammen med en kapital-
dekning på 18,93 %, gjør banken godt rustet for å 
møte	strengere	egenkapital	–	og	likviditetskrav	til	
banker.

Utlånsveksten er den største årsak til at rentenettoen 
har økt med kr 2,4 millioner sammenlignet med 2011. 
Banken har et svært lavt mislighold av utlån og har 
kun	tapsført	kr	1,4	millioner	på	lån.	Kun	en	av	våre	
kunder, med et ubetydelig engasjement, gikk konkurs 
i 2012. 

Bankens forvaltningskapital er på kr 2 186 millioner, 
og i tillegg kommer kr 570 millioner i boliglån som er 
overført til Terra Boligkreditt AS.

I forhold til budsjett oppnådde banken et resultat 
som var kr 2,8 millioner bedre enn forventet. Dette 
skyldes bedre rentenetto, høyere provisjonsinntek-
ter, lavere kostnader og lavere tap på utlån. Spesielt 
siste halvår 2012 oppnådde vi en mer lønnsom drifts-
situasjon.

Vår kredittvekst innenfor privatmarkedet har vesent-
lig	bestått	av	finansiering	av	boligkjøp,	refinansiering	
fra andre banker samt restaurering og nybygg. 

Bankens utlåns - og innskuddsvekst er god i 
tilstøtende kommuner til Andebu og med høyest 
vekst i Sandefjord. I tillegg har banken en god utlåns-
vekst	i	Oslo.

Banken	har	fire	autoriserte	finansielle	rådgivere	
(AFR)	og	flere	er	under	utdanning.	Dette	er	med-
arbeidere som kan dokumentere både teoretiske og 
praktiske ferdigheter på et høyt nivå innenfor 
finansiell	rådgivning.	Tilsvarende	har	våre	
medarbeidere i kundetorget og bedriftsrådgivere 
gjennomført	intern	sertifisering.	Samtlige	rådgivere	
som selger forsikring har gjennomført obligatorisk 
sertifisering.	Autoriseringene	sikrer	kompetanse	og	
utvikler vår organisasjon, hvor målet er å gi våre 
kunder rådgivning med god kvalitet.

Et vedvarende og unormalt lavt rentenivå øker 
risikoen for at kunders appetitt på å ta opp lån kan 
bli for stor. I forbindelse med kunderådgivningen har 
banken fokus på å synliggjøre effekten av en stigning 
i markedsrenten og hvordan dette kan påvirke 
kunders betalingsevne. Banken legger vekt på at vår 
finansielle	rådgivning	utføres	på	en	etisk	god	måte	
og at vi følger retningslinjer om forsvarlig utlåns-
praksis,	gitt	av	Finanstilsynet.	Etterspørsel	etter	
rammelån	til	privatkunder	er	svært	liten.	Kunder	er	i	
stor grad oppmerksomme på kravene i boliglåns-
forskriften og er godt forbredt når de søker om 
boliglån. Dette letter vår rådgivning.

Andebu Sparebank Eiendomsmegling AS er inne i 
sitt andre driftsår. Selskapetoppnådde en markeds-
andel i Andebu på 38 % i 2012 og er i ferd med å ta 
en ledende posisjon i Andebu. 

Bankens gode utvikling og posisjon er et resultat av 
en langsiktig strategi om å være en god lokalbank 
med vekt på personlig service. Vi har i de senere år 
bygget opp en salgs- og serviceorganisasjon med 
fokus på helhetlig rådgivning. Dette innebærer en 
tettere	oppfølging	av	våre	kunder.	Hensikten	er	å	
opprettholde en høy kundetilfredshet og utvikle vårt 
forretningspotensiale. I en kundetilfredshets-under-
søkelse gjennomført av BI Norsk kundebarometer 
scorer vi 82,4 poeng, noe som gjør at vi har 
Vestfolds mest fornøyde bankkunder, og er på  en 
3. plass på landsbasis.

De	digitale	flatene	blir	stadig	viktigere	for	våre	
kunder.	For	å	møte	dette	behovet	er	det	lagt	en	
offensiv strategi fra Terra Alliansen med utvikling av 
nye digitale tjenester og verktøy. I 2012 ble det levert 
gode apper som tilgjengeliggjør digitale bank-
tjenester på en kundevennlig måte.

Andebu Sparebank har utarbeidet en ny merke-
varestrategi basert på verdiene trivelig, hjelpsom og 
klok. Denne er synliggjort med en logojustering og 
skifte	til	grønne	farger	i	logo	og	profil.

Banken blir 150 år i 2013 og forberedelsene til 
jubileet ble startet i februar. Det er etablert et tett 
samarbeid med lag og foreninger i Andebu for mer 
enn 20 arrangementer som skal gjennomføres i løpet 
av 2013. I tillegg er det ekstraordinært tildelt kr 3,0 
millioner i jubileumsgaver. 
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Strategisk samarbeide

Finanskonsernet	Terra	Gruppen	eies	av		Andebu	
Sparebank og 77 andre selvstendige og lokalt 
forankrede	norske	sparebanker	samt	OBOS.	

Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i 
finansnæringen,	med	lokal	verdiskaping	og	nærhet	til	
kundene.	Lokalbankene	som	er	tilsluttet	Terra
Gruppen har total ca 750.000 kunder og har 
virksomhet i 105 kommuner. Terra Gruppen arbeider 
for at Andebu Sparebank og de andre Terrabankene 
oppnår gode vilkår for effektiv drift. På bankenes 
vegne framforhandler Terra Gruppen løsninger som 
gir bankene strategiske og økonomiske gevinster. 
Gjennom alliansen får våre kunder tilgang til hele 
bredden av konkurransedyktige produkter og 
tjenester. De viktigste er boliglån gjennom Terra 
Boligkreditt,	debet-	og	kredittkort	fra	Terra	Kort,	
skade-	og	livsforsikring	fra	Terra	Forsikring,	fond	og	
obligatorisk	tjenestepensjon	fra	Terra	Forvaltning,	
aksjehandel fra Norne Securities samt debet- og 
kreditkort,	leasing	og	salgspantelån	fra	Terra	Finans	
og	Kredittbank.		

Terra Gruppens datterselskap Terra Alliansen 
bidrar til at Andebu Sparebank og de andre bankene 

oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og 
økonomiske gevinster. Gjennom Terra Alliansen får 
Andebu Sparebank levert fellestjenester innen IT, 
betalingsformidling og kompetanseutvikling gjennom 
Terra Skolen. Terra Gruppen er største aksjonær i 
SDC	(Skandinavisk	Data	Center	AS)	som	leverer	
bankenes IT-systemer og Terra Alliansen utøver et 
tett	samarbeid	med	SDC	innen	drift	og	utvikling.	

Med et profesjonalisert prosjekt - og utviklingsmiljø 
leverer Terra Alliansen også nye digitale verktøy som 
kundetjenester på nett og mobil og integrerte 
løsninger som effektiviserer kunde- og 
saksbehandlersystemene i bankene.

I tillegg arbeider Terra Gruppen med å fremme 
bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog 
med relevante myndigheter.
”Vi	styrker	lokalbanken”	er	Terras	nye	visjon	som	ble	
vedtatt i 2012. Visjonen er fulgt opp med en ny 
strategi med et mye sterkere fokus på lokalbankene. 

Banken blir 150 år i 2013 og forberedelsene til jubileet ble startet tidlig i 2012. I desember ble det også 
delt ut tre millioner i jubileumsgaver. (Her er representantene for gavemottakerne.)
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Resultatutvikling

netto rente og kredittprovisjonsinntekter
Kredittetterspørselen	og	tilfanget	av	nye	kunder	har	
vært god i 2012. Dette har påvirket bankens rente-
margin	positivt.	Forskjellen	mellom	gjennomsnittlige	
innskudds - og utlånsrente har falt med 0,10 %-
poeng til 1,92%. Et noe lavere rentenivå samt noe 
dyrere innskudd fra kunder har gjort at rentenettoen 
i % kun har steget med 0,03% sammenlignet med 
2011. 

I kroner utgjør rentenettoen kr 38,5 mill, en økning på 
kr 2,4 mill. I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 
utgjør rentenettoen 1,82%, mot 1,79% i 2011. 
Kr	21,3		mill	av	bankens	overskuddslikviditet	er	
plassert i rentefond. Avkastningen fra rentefond 
utgjør kr 1,5 mill og føres under linje netto kurs-
gevinst	valuta	/	verdipapirer.	Korrigert	med	
avkastningen på rentefond ville netto rente og kreditt-
provisjonsinntekter vært kr 40,0 mill eller 1,89 % 
(1,84%). 

Renteinntekter	fra	sertifikater,	obligasjoner	og	andre	
rentebærende verdipapirer utgjør kr 6,0 millioner mot 
kr 6,6 millioner i 2011. Nedgangen skyldes en noe 
lavere direkteavkastning samt et noe lavere volum 
plassert i rentebærende verdipapirer sammenlignet 
med 2011.

Bankens Sikringsfond har ikke krevd avgift i 2012. 

andre driftsinntekter
Netto andre driftsinntekter utgjorde kr 12,5 millioner 
eller 0,59 %. Dette er kr 3,5 millioner høyere 
sammenlignet med 2011. 

Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjør 
kr 8,7 millioner eller 0,41 %. Dette er kr 1,6 millioner 
høyere enn i 2011. Økningen skyldes i hovedsak 
provisjonsutbetalinger fra lån overført til Terra Bolig-
kreditt som økte med kr 1,2 millioner. Inntekter fra 
betalingsformilding har økt med til sammen 
kr 0,2 millioner.

Til tross for økende økonomiske problemer i Europa 
har	prisen	på	kreditt	finansiert	i	markedet	falt	for	
banker i 2012. Netto verdiendringer på rentebærende 
verdipapirer, aksjer, andeler og egenkapitalbevis, 
samt valuta utgjør kr 3,2 millioner i 2012 mot 
kr 0,3 millioner i 2011, hvorav avkastning fra rente-
fond utgjør kr 1,5 millioner mot kr 1,0 millioner 
i 2011. 

Utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis utgjorde 
kr 0,5 millioner mot kr 1,6 millioner i 2011.

Vår beholdning av verdipapirer er bokført til laveste 
verdi av bokført verdi og markedsverdi. Urealiserte 
verdier i forhold til markedsverdi er kr 5,8 millioner, 
mot 1,8 i 2011.

Bankens avkastning på egne verdipapirer utgjør 
5,53	%	for	egenkapitalinstrumenter.	Rentebærende	
instrumenter oppnådde en avkastning på 3,84 %, 
mot 3,16 % i 2011.  

driftskostnader
Samlede driftskostnader for 2012 utgjorde 
kr 31,5 millioner. Dette er en økning på kr 1,7 mill, 
eller + 5,55 % sammenlignet med 2011. 

Personal - og administrasjonskostnader utenom EDB 
kostnader utgjorde kr 21,6 millioner, eller 1,02 %. 
Dette er en økning på 1,7 millioner sammenlignet 
med 2011. Økte personalkostnader er en vesentlig 
del av økningen.  

Bankens EDB kostnader utgjør kr 4,0 mill, eller 
0,19 %. Dette er en reduksjon på kr 0,2 millioner 
sammenlignet med 2011. 

Andre kostnader utgjør kr 5,4 millioner, eller 0,26 %. 
Dette er en økning på kr 0,2 millioner sammenlignet 
med 2011. 

I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 
utgjorde driftskostnadene i 2012 1,49 % (1,48%). 

tap og nedskrivninger på utlån og garantier
Netto tap på utlån i 2012 er kr 1,4 millioner, som 
tilsvarer 0,07 % av samlede utlån i egen balanse. 
I 2011 ble det netto inntektsført kr 2,0 millioner på 
tap.  

Årets tapskostnad fordeler seg slik: Netto konstaterte 
tap utgjør kr 0,8 millioner. Gruppevise nedskrivninger 
er økt med kr 0,1 millioner. Individuelle 
nedskrivninger er i år økt kr 2,0 millioner samtidig 
som det er inntektsført kr 0,6 millioner fra tidligere 
individuelle nedskrivninger. Tapskostnaden fordeler 
seg med henholdsvis 0,05 % knyttet til næringslivs-
kunder og 0,02% for personkunder målt i % av brutto 
utlån i egen balanse.
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Totale balanseførte nedskrivninger på utlån utgjør 
kr 8,3 mill, eller 0,45 % av brutto utlån.
Balanseførte gruppevise nedskrivninger er ved 
årsskiftet 2,8 mill (2,8). Dette utgjør 0,15 % av brutto 
utlån. Samlede balanseførte individuelle 
nedskrivninger er ved årsskifte kr 5,5 mill. 

Banken anser risikoen i utlånsporteføljen som lav. 
Tapsavsetning er foretatt på de engasjementer hvor 
det er oppstått hendelser som kan medføre tap. 
Bedrifter i konjunkturutsatte næringer, med en svak 
egenkapitalsituasjon, er fortsatt sårbare og følges tett 
opp av banken. I forbindelse med årsoppgjøret er det 
foretatt en systematisk gjennomgang av alle 
engasjement over en viss størrelse, tapsutsatte be-
driftsengasjementer med bakgrunn i inntjenings -
og egenkapitalforhold, samt privatengasjement som 
vi vet kan være utsatte. Næringslivsandelene er på 
21,88 % av utlånsporteføljen og misligholds-
prosenten er fortsatt lav 0,49 % av utlån (0,44 %). 
Banken opplever tapssituasjonen som tilfredsstil-
lende og har et ubetydelig antall engasjementer som 
er misligholdt.
 
Styret kjenner ikke til lån eller garantier hvor det 
foreligger objektive indikasjoner på verdifall utover 
det som fremkommer i regnskapet. Videre vurderer 
styret risikoen for tap på bankens utlån, kreditter og 
garantiansvar som moderat det nærmeste året, men 
her vil de langsiktige ringvirkninger av den krevende 
økonomiske situasjonen i Europa være avgjørende 
for fremtidig utvikling. 

resultat av ordinær drift
Resultat	av	ordinær	drift,	utgjør	kr	18,2	millioner,	eller	
0,86 %.  Tilsvarende var resultat i 2011 
kr 17,3 millioner eller 0,85 % i prosent av 
forvaltningskapitalen.	Resultat	er	kr	0,9	millioner	
høyere enn i 2011. Underliggende bankdrift, spesielt 

i siste halvår, er forbedret med høyere provisjons-
inntekter fra Terra Boligkreditt samt noe høyere 
rentenetto. 

Kostnader	i	forhold	til	inntekter	utgjør	61,75	(66,12).	
Korrigert	for	verdipapirgevinst	er	forholdet	63,88	
(64,77). 

Det	er	avsatt	kr	5,7	millioner	til	skatt.	Resultat	av	
ordinær drift etter skatt utgjør kr 12,4 millioner, eller 
0,58 %. 

Årets resultat på kr. 12.473.741,- disponeres slik:

Gaver til allmennyttige formål kr 473.741,-
Overført	til	sparebankens	fond	 kr	 12.000.000,-			
  
Sum disponert kr 12.473.741,-

disponering av årets resultat

Andebu Sparebank skåret svært godt på BIs 
kundebarometer i 2012. Denne viser at vi har 
Vestfolds mest fornøyde bankkunder.
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Styrets beretning     Andebu Sparebank Årsrapport 2012

Balansen

forvaltningskapitalen
Ved utgangen av 2012 var forvaltningskapitalen 
kr 2.186 millioner, dvs. en økning på kr 139 millioner 
eller 6,81 %. I tillegg kommer boliglån overført til 
Terra Boligkreditt som utgjør kr 570 millioner. 

innskudd
Innskudd fra kunder utgjør kr 1.721 millioner 
pr 31.12.2012, mot kr 1.595 millioner 12 måneder 
tilbake.

Innskuddsveksten i 2012 utgjør 7,87 %, mot 
8,99 % i 2011. Innskudd fra personkunder har en 
økning på 6,7 %, mens innskudd fra næringskunder, 
offentlige og andre har en vekst på 10,7 %. Andelen 
av innskudd fra personmarkedet utgjør 68,7 % mot 
69,5 % i 2011. Andel av innskudd fra næringslivs-
sektoren utgjør 26,6 %, og øvrige sektorer 4,8 %. 
Totalt kommer 95,7 % av innskuddene fra Vestfold, 
herav 50,3 % fra Andebu.

Den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2012 var 
2,85 %, mot 2,71 % i 2011.

utlån 
Utlån til kunder utgjør kr 1.848 millioner pr 31.12.2012 
mot kr 1.627 millioner på samme tid i fjor. 
Utlånsveksten i 2012 utgjør 13,59 % mot tilsvarende 
-2,04 % i 2011.

Andelen av utlån til personmarkedet utgjør 78,1 %, 
mot 78,4 % i 2011. Andel av utlån til næringslivs-
sektoren utgjør 21,9 %. Totalt kommer 93,5 % av 
utlånene fra Vestfold, hvorav 50,1 % fra Andebu. 

Den gjennomsnittlige utlånsrenten, inklusive kreditt-
provisjoner, var 4,77 % i 2012 mot 4,73 % i 2011.

I tillegg kommer lån overført til Terra Boligkreditt med 
kr 570,7 millioner mot kr 496,0 ett år tilbake.  
Lån	formidlet	til	Terra	Boligkreditt	har	hatt	en	vekst	
på kr 75 millioner. Samlet utlånsvekst inkludert lån 
formidlet til Terra Boligkreditt utgjør 13,93 % mot 
3,85 % i 2011

I 2012 oppnådde banken en god vekst i utlån utenfor 
Andebu kommune, spesielt i Sandefjord men også i 
nærliggende by og landkommuner ellers i Vestfold. 
Veksten	i	Oslo	og	Akershus	har	også	vært	god.	

Bankens utlån fordelt på sektor, næring og 
geografiske	områder	fremkommer	i	note	2.a.

Garantier
Avgitte garantier på vegne av kunder utgjorde 
kr 12,4 millioner. Garanti stilt til Terra Boligkreditt 
utgjør 66,5 millioner. Samlet har banken stilt 
garantier for kr 78,9 millioner i 2012. 

Verdipapirer
Pr 31.12.12 var det plassert kr 63 millioner i aksjer, 
grunnfondsbevis, andeler i aksjefond og andeler 
obligasjonsfond. Av disse er kr 21,3 millioner 
plassert i rentefond med god likviditet. I gjennomsnitt 
har banken hatt kr 76,0 millioner investert i slike 
papirer. Urealiserte verdier i forhold til markedsverdi 
er på kr 5,1 millioner.  

Samlet bokført verdi av rentebærende papirer 
utgjorde kr 179,2 millioner, en nedgang på 
kr 13,8 millioner sammenlignet med 2011. Porteføljen 
hadde i 2012 en gjennomsnittlig rente på 2,23 %, 
mens samlet avkastning ble 3,87 %.  

likviditet
Utlånsvekst på egen balanse ble kr 221,1 mill, som 
er	delvis	finansiert	av	en	innskuddsvekst	på	
kr 125,6 millioner. Dette har svekket bankens 
egenfinansiering	med	kr	95,5	millioner	og	innskudds-
dekning er redusert fra 98,0% til 93,1%. Dette er 
kompensert	ved	å	øke	markedsfinansieringen	med	
kr	50	millioner	til	200	millioner.	Kundeinnskudd	og	
egenkapital	finansierer	106,0	%	av	samlede	utlån.	
Styret legger vekt på en balansert utvikling av 
innskudd	fra	-	og	utlån	til	-	kunder.	Overføring	av	lån	
til Terra Boligkreditt ble av den grunn trappet opp i 
4. kvartal 2012 for igjen å styrke bankens likviditet.

egenkapital og soliditet
Samlet egenkapital utgjør kr 237,9 millioner, mot 
kr 228,8 millioner i 2011. Inntjening i forhold til 
veksten har vært tilfredsstillende i 2012. Grunnlaget 
for beregning av kapitaldekning er kr 223,8 millioner 
mot et risikovektet beregningsgrunnlag på 
kr 1.182,5 millioner. Dette gir en kapitaldekning på 
18,94 %. Det anbefalte minstekrav til kapitaldekning 
er 9 % i Norge, men Andebu Sparebank har satt et 
internt krav til kapitaldekning på 15 %. Styret anser 
bankens soliditet for å være meget god. Styret er 
ikke kjent med forhold av betydning som ikke fremgår 
av årsoppgjøret. 
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Risikoforhold

Styret har vedtatt prinsipper for risikostyring gjennom 
bankens regler for intern kontroll, andre instrukser og 
etablerte nøkkelkontroller. Styret holdes løpende 
orientert gjennom periodiske rapporter. Bankens 
finansielle	risiko	består	i	hovedsak	av	kredittrisiko,	
rente- og kursrisiko og likviditetsrisiko.

kredittrisiko
Bankens kredittrisiko er knyttet til utlån, garantier og 
verdipapirer ekskl. stats- og statsgaranterte papirer. 

Utlånsporteføljen er fordelt med ca 78,1 % til 
personmarkedet og 21,9 % til næringsliv inkludert 
landbruk. 92,3 % av utlånene er gitt til kunder innen 
Vestfold fylke. Banken har få store engasjementer. 
Sammenlignet med 2011, er det ingen store endringer 
knyttet til fordelingen i porteføljen.

Det benyttes et eget saksgangsystem med innlagte 
fullmaktsbegrensninger på den enkelte saksbehandler. 
Ved vurdering av lånesaker legges det stor vekt på 
betalingsevne og sikkerhet. 

Banken	har	et	risikoklassifiseringssystem	for	
engasjement	over	kr	500.000.	Hensikten	med	et	slikt	
system er å overvåke bankens kredittrisiko, og 
systemet er bygd opp rundt 3 elementer. Disse er 
økonomi, sikkerhet og forretningsmessige faktorer. 
Kundene	klassifiseres	i	5	forskjellige	risikogrupper.	

Risikoklasse	A	og	B	utgjør	89,7	%	av	porteføljen	som	
er en nedgang på 0,9 % prosentpoeng sammenlignet 
med	2011.	Risikoklasse	C	er	uendret	på	9,7	%	av	
porteføljen.	Risikoklassene	D	og	E	utgjør	0,55	%	av	
porteføljen som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng 
sammenlignet med 2011. Samlet utgjør gruppen D og 
E kr 10,5 millioner.

Brutto utlån som er misligholdt lengre enn 90 dager 
er på til sammen kr 9,0 millioner, tilsvarende 0,49 % 
av brutto utlån. Banken har til sammen individuelle og 
gruppevise nedskrivninger på kr 8,3 mill. 

Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med 
lån, og utgjør samlet kr 78,9 millioner. Plasseringer 
i verdipapirer skjer i henhold til styrets retningslinjer, 
og	har	lav	eller	moderat	risikoprofil.

Styret vurderer kredittrisikoen til å være liten til 
moderat for utlån/garantier, og moderat for verdi-
papirer.	For	å	redusere	risikoen	for	utlån/garantier	har	

vi etablert en tettere oppfølging av næringslivs-
engasjementer. 

renterisiko
Bankens renterisiko er knyttet til utlån, innskudd og 
verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres 
både innskudd- og utlånsrenten, slik at renterisikoen 
er	minimal	for	utlån	og	innskudd	med	flytende	
betingelser. Utlån til kunder som har bundet renten 
utgjør kr 100,8 millioner. Innskudd fra kunder som har 
bundet renten var ved årets utgang kr 55,4 millioner.

Bankens	beholdning	av	obligasjoner/sertifikater	
beløper seg til kr 179,2 millioner, med en 
gjennomsnittlig gjenstående løpetid på 0,15 år. 
Renterisikoen	for	verdipapirer	vurderes	som	lav.

Banken har kr 63,1 millioner plassert i aksjer, andeler 
inklusive rentefond og grunnfondsbevis. Samlet 
investert beløp var ved årsskiftet 2,88 % av 
forvaltningskapitalen. Styret anser kursrisikoen for 
denne porteføljen som lav. 

likviditetsrisiko
Innskudd fra kunder er bankenes viktigste 
finansieringskilde.	En	relativ	høy	etterspørsel	etter	lån,	
gjør at bankenes generelle behov for nye kapitalkilder 
har	økt.	Overføring	av	lån	til	Terra	Boligkreditt	har	vært	
en	vesentlig	finansieringskilde	de	fire	siste	år,	og	
banken er mindre avhengig av senior obligasjonslån.  

Bruk av boligkredittselskaper, rammer for D-lån og 
F-lån	i	Norges	Bank	og	økt	sparing,	gjør	at	banken	
samlet har større likviditetsreserve sammenlignet med 
få år tilbake. Banken innførte i 4. kvartal en sparekonto 
med 31 dagers oppsigelse, som et tiltak for å redusere 
mulig	likviditetsrisiko.	Likviditetsrisikoen	er	ytterligere	
redusert gjennom en god spredning på kundeinnskudd 
(få store innskudd, både i antall og kundegrupper). 
Banken oppnådde 7,87 % innskuddsvekst i 2012.  

Andebu	Sparebank	finansierer	utlån	til	kunder	med	
innskudd fra kunder, egenkapital og overføring av 
boliglån til Terra Boligkreditt. Det siste året har utlåns-
veksten vært kr 95 millioner høyere enn innskudds-
veksten. Dette har svekket bankens innskuddsdekning 
fra 98 % til 93 % i 2012. 

Rentebærende	verdipapirer,	inklusive	rentefond,	utgjør	
11,65	%	av	samlede	innskudd	fra	kunder.	Rente-
bærende verdipapirer for til sammen kr 119,2 millioner, 
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Styrets beretning     Andebu Sparebank Årsrapport 2012

Internkontroll

Banken har etablert en internkontroll i henhold til 
gjeldende	retningslinjer	for	finansinstitusjoner.	
Banksjef og ekstern revisor fremlegger årlig hver sin 
rapport for styret, hvor det gis en vurdering av ban-
kens risikoer, rutiner og internkontrollens 
gjennomføring.

Miljørapportering, fortsatt drift

Etter styrets vurdering gir resultatregnskapet og 
balansen med tilhørende noter fyllestgjørende 
informasjon om årets virksomhet og bankens stilling 
ved årsskifte. Det er etter styrets vurdering heller 
ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for 
banken etter regnskapsårets utgang.

Arbeidsmiljø og personale

Ved årets slutt hadde banken i alt 23,8 årsverk 
fordelt på 25 ansatte. Det er ansatt 1 ny medarbeider 
i 2012. I tillegg kommer deltidsansatte innen gruppen 
vaktmester og rengjøringspersonale. 

Styret vurderer arbeidsmiljøet som godt. Det er 
etablert internkontrollsystem for helse, miljø og 
sikkerhet. Andebu Sparebanks virksomhet drives 
innenfor lovgivningens krav med hensyn til 
påvirkning av det ytre miljø. Andebu Sparebank er en 
IA-bedrift  (Inkluderende Arbeidsliv).

For	2012	framkom	ingen	vesentlige	merknader	til	
rapportene. Banken har implementert et nytt 
rammeverk for risikostyring i henhold til Basel 
II-forskriften. 

Sykefraværet var på 3,0 % mot 5,7 % forrige år. 
De ansatte har ikke vært involvert i skader eller 
ulykker i forbindelse med arbeid.

Ved årsskiftet var kvinneandelen i styret 2 av 5, 
i forstanderskapet 9 av 20 og i bankens ledergruppe 
0 av 3. Av bankens 25 ansatte er 12 kvinner, herav 
5 på redusert tid. 

mot kr 80,8 millioner i 2011, er pantsatt for eventuelle 
nye låneopptak i Norges Bank.

Banken har etablert en likviditetsstrategi som sikrer 
god rapportering av sannsynlig likviditetsrisiko. 

Styret oppfatter likviditetssituasjonen nå som relativt 
god, og anser likviditetsrisikoen som lav til moderat.

I	samsvar	med	regnskapslovens	§	3	–	3a	bekref-
tes det at forutsetningen om fortsatt drift er til 
stede.

Etter styrets oppfatning forurenser ikke bankens 
virksomhet det ytre miljø.
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Fremtidsutsikter

Styret budsjetterer med et resultat i 2013 på linje 
med oppnådd resultat i 2012. Økt inntjening på 
bankvirksomheten forventes, men samtidig er det 
budsjettert med ekstraordinære kostnader knyttet til 
bankens	150	–	års	jubileum	i	2013.				

Bankens rentenetto forventes å få en økning i kroner 
og i prosent. Dette forutsetter en moderat vekst i 
utlån sammen med uendrede eller moderat høyere 
marginer. Det forventes et fortsatt lavt rentenivå. 
Effekten av strengere myndighetskrav mht til bankers 
likviditet kan resultere i at markedsaktørene øker 
sine kundemarginer generelt. Dersom det blir vedtatt 
strengere kapitaldekningsregler enn antatt for 
IRB-banker,	vil	det	med	stor	sannsynlighet	bety	økte	
rentemarginer. Disse eventuelle effektene er en 
fordel for oss med en allerede høy kapitaldekning., 
men det er det ikke tatt høyde for dette i budsjettet.
Banken møter 2013 med en god likviditetssituasjon.

Inntekter fra banktjenester forventes å styrkes som 
følge av økning av lån overført til Terra Boligkreditt. 
Bankens inntekter fra salg av fondsandeler og 
alternativ sparing samt fra salg av forsikring 
forventes å øke noe. 

Takk

Styret vil rette en takk til alle ansatte for en aktiv og 
dyktig innsats i regnskapsåret. Takket være ansvars-
bevisste og målrettede ansatte har vi lykkes på 
mange områder og taklet utfordringer godt.

Budsjettert kostnadsvekst er på 15 %. To tredjedeler 
av kostnadsveksten er knyttet til planlagt vedlikehold 
av bankens bygg samt kostnader til forberedelsene 
til	bankens	150	–	års	jubileum	i	2013.	I	en	tid	med	
forventet lavere vekst og moderat vekst i inntekter er
det fortsatt fokus på å holde kostnadene lave.    

Vekst i utlån i 2012 var på hele 13,9 %. Dette 
sammen med moderat inntjening, disponering av 
midler fra gavefondet, gjør at kapitaldekningen falt 
1,54 %-poeng til 18,94 % gjennom 2012. Utviklingen 
i bankens kapitaldekning vil bli fulgt nøye fremover. 
Styret vil også følge tapsrisikoen på kreditt nøye, 
men netto tapskostnad forventes fortsatt å bli lav. 
Banken har for regnskapsåret 2013 budsjettert med 
kr 2,0 millioner i tap på utlån og garantier, som tilsva-
rer 0,10 % av brutto utlån. 

Kompetanseutvikling	vil	fortsatt	være	et	prioritert	
område. Det er viktig at vi tilpasser oss kommende 
myndighetskrav, er en attraktiv arbeidsplass og at vi 
utvikler banken for fremtiden slik at vi opprettholder 
vår	posisjon	som	en	attraktiv	leverandør	av	finansi-
elle tjenester til vårt lokalmarked. 

En takk også til bankens valgte medlemmer av 
forstanderskap og andre utvalg, samt alle våre kun-
der og forbindelser som støtter opp om banken.
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Nøkkeltall og kontantstrømanalyse    Andebu Sparebank Årsrapport 2012

Nøkkeltall

fra resultatregnskapet  (hele tusen) 2012 2011 2010 2009 2008

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 38.531 36.173 37.230 35.940 38.752 
Netto andre driftsinntekter 12.532 9.008 8.839 10.467 3.668
Driftskostnader 31.531 29.876 24.303 28.050 29.458 
Resultat	før	tap	 19.532	 15.306	 21.765	 18.357	 12.962	
Tap på utlån -1.354 -1.989 1.738 526 6.743 
Resultat	for	regnskapsåret	 12.474	 11.929	 15.460	 12.353	 3.744	
      
fra balansen (hele tusen)      
Brutto utlån 1.848.143 1.626.988 1.660.821 1.612.442 1.552.729 
Tapsavsetninger 8.310 7.738 11.305 9.582 10.157 
Innskudd fra kunder 1.720.754 1.595.148 1.463.603 1.374.560 1.278.087 
Forvaltningskapital	 2.185.887	 2.046.469	 2.001.954	 1.854.714	 1.792.052	
Gjennomsnittlig forvaltningskapital 2.116.178 2.024.012 1.928.334 1.823.383 1.655.971 
Egenkapital 237.936 228.800 217.600 203.007 192.153 
      
nøkkeltall      
Rentenetto	 1,82	%	 1,79	%	 1,93	%	 1,97%	 2,34%	
Kostnader	i	%	av	inntekter	ekskl.	
kursgevinster 65,83 % 66,52 % 54,33 % 65,82% 63.98% 
Kostnadsvekst		 5,54	%	 22,93	%	 -13,35	%	 -4,78%	 -0,11%	
Tapsprosent utlån 0,07 % -0,12 % 0,10 % 0,03% 0,43% 
Misligholdsprosent 0,49 % 0,45 % 1,30 % 0,78% 0,40% 
Egenkapitalavkastning 5,35% 5,34 % 7,35 % 6,25% 1,96% 
Kapitaldekning	 18,94	%	 20,48	%	 20,48	%	 20,52%	 20,59%	
Egenkapital i prosent av forvaltningskapital 10,89 % 11,22 % 10,87 % 10,95% 10,72% 
Utlånsvekst 13,59 -2,4 3,0 3,85% 10,41% 
Innskuddsvekst 7,87 % 8,99 % 6,48 % 7,55% 9,87% 
Innskudd i % av utlån 93,11 % 98,04 % 88,13 % 85,25% 82,31% 
Økning i forvaltningskapitalen 6,81 % 2,22 % 7,94 % 3,50% 17,91% 
      
Antall årsverk 22,78 22,54 22,34 22,12 22,75 
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Kontantstrømanalyse

 2012 2011

Resultat	for	regnskapsåret	 12.474	 11.929
Gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0
Ordinære	avskrivninger	 397	 480
Gaver -474 -729
Endring utsatt skatt 343 -92
Endring pensjonskostnader / forpliktelser 20 325
Korreksjon	av	egenkapital		 136	
Tilført fra årets drift 12.896 11.262
  
Endring netto utlån -220.583 30.266
Endring	utlån	til	finansinstitusjoner	 78.152	 51.693
Overtatte	eiendeler	 0	 -4.200
Endring kortsiktige verdipapirer 48.308 -120.623
Endring i diverse fordringer -1.773 -661
Endring i diverse gjeld 1.604 1.758

a: netto kontantstrøm fra virksomheten -81.396 -30.506
Investering i datterselskaper 0 -209
Investering i varige driftsmidler -845 -357
Investering i immaterielle eiendeler 0 0
Salg av varige driftsmidler 0 0
Endring langsiktige verdipapirer -8.548 -2.638
  
B: netto kontantstrøm fra  investeringsaktiviteter -9.393 -3.203
  
Endring innskudd fra kunder 125.606 131.545
Obligasjonsgjeld	 50.071	 -69.871
Endring gjeld til kredittinstitusjoner -50.000 -30.000
  
C: Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 125.677 31.673
a+B+C  sum endring likvider 34.888 -1.826
  
+	Likviditetsbeholdning	01.01	 9.508	 11.334
  
= likviditetsbeholdning 31.12 44.396 9.508

Kontantstrømoppstillingen	er	utarbeidet	etter	en	indirekte	metode

Likviditetsbeholdningen	består	av	kontanter	og	fordringer	på	sentralbanker.
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Regnskap	    Andebu Sparebank Årsrapport 2012

Regnskap 2012

resultatregnskap (Tall i hele tusen) note 2012 2012 2011 2011
      
1 renteinntekter og lignende inntekter     
	 1.2	 Renter	og	lignende	inntekter	av	utlån	til	og	
  fordringer på kredittinstitusjoner  801  1.502 
	 1.3	 Renter	og	lignende	inntekter	av	utlån	til	og	
  fordringer på kunder  84.405  76.977 
	 1.4	 Renter	og	lignende	inntekter	av	sertifikater,	
  obligasjoner og andre rentebær. verdipapirer  5.986  6.576 
 1.5 Andre renteinntekter og lignende inntekter  160  9
 sum renteinntekter og lignende inntekter   91.352  85.065
       
2 rentekostnader og lignende kostnader     
	 2.1	 Renter	og	lignende	kostnader	på	gjeld	til	
  kredittinstitusjoner  -217  -2.291 
	 2.2	 Renter	og	lignende	kostnader	på	innskudd	fra	
  og gjeld til kunder  -46.491  -40.208 
	 2.3	 Renter	og	lignende	kostnader	på	utstedte	
  Verdipapirer  -6.104  -6.392 
 2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader 14 e -10   
 sum rentekostnader og lignende kostnader   -52.822  -48.891
     
l netto rente- oG kredittProVisJonsinntekter   38.530  36.173
     
3 utbytte og andre inntekter av verdipapirer med 
 variabel avkastning     
 3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med 
  variabel avkastning  517   1.568  
 sum ubytte og andre inntekter av verdipapirer med 
 variabel avkastning   517  1.568
     
4 Prov inntekter og inntekter fra banktjenester     
 4.1 Garantiprovisjon 14 d 337  371 
 4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 14.d 11.371  9.374 
 Sum prov. inntekter og inntekter fra banktjenester   11.708  9.745
       
5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester      
 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader  -3.045  -2.732 
 Sum prov. kostnader  og kostnader ved banktjenester   -3.045  -2.732
         
6 netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og 
 verdipapirer som er omløpsmidler     
		 6.1	 Netto	verdiendring	og	gevinst/tap	på	sertifikater,	
  obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  1.139  -487 
 6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og 
  andre verdipapirer med variabel avkastning  1.803  511 
 6.3 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og 
	 	 finansielle	derivater	 	 226	 	 248	
6 sum netto verdiendring og gevinst /-tap på valuta og 
 verdipapirer som er omløpsmidler   3.168  272
      
7 Andre driftsinntekter     
 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer  180  147 
 7.2 Andre driftsinntekter  3  7 
 sum andre driftsinntekter   184  154
      
ll netto andre driftsinntekter   12.532  9.008
lll suM driftsinntekter   51.062  45.182
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8 lønn og generelle administrasjonskostnader 13.a    
	 8.1	 Lønn	m.v.:	 	 	 	 	
	 8.1.1	 Lønn	 	 -12.433	 	 -11.653	
 8.1.2 Pensjoner  -1.961  -1.602 
 8.1.3 Sosiale kostnader  -2.822  -2.517 
 8.2 Administrasjonskostnader  -8.454  -8.298 
 Sum lønn og generelle admin. kostnader   -25.670  -24.070
      
9 avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og 
 immaterielle eiendeler     
	 9.1	 Ordinære	avskrivninger	 7.a	 -397	 	 -480	
 sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og 
 immaterielle eiendeler   -397  -480
      
10 andre driftskostnader     
 10.1 Driftskostnader faste eiendommer  -538  -682 
 10.2 Andre driftskostnader 14.c -4.925  -4.643 
 sum andre driftskostnader   -5.463  -5.326
     
lV SUM DRIFTSKOSTNADER   -31.530  -29.876
     
V resultat før taP   19.532  15.306
     
11 tap på utlån, garantier m.v.    
 11.1 Tap på utlån 2d -1.354  1.989 
 11.2 Tap på garantier 2d 0  0 
 sum tap på utlån, garantier m.v.   -1.354  1.989

12 nedskrivning/reversering og gevinst/ tap på 
 verdipapirer som er anleggsmidler    
 12.2 Gevinst    0 
 sum Gevinst på verdipapirer som er anleggsmiddel     0
      
13 skatt på ordinært resultat 14.a  -5.704  -5.366
      
Vl resultat aV ordinÆr drift etter 
 SKATT/RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET   12.474  11.929
      
17 Overføringer og disponeringer     
 17.2 Disponering     
	 17.2.4	 Overført	til	Sparebankens	fond	 11.a	 12.000	 	 10.200	
	 17.2.5	 Overført	til	gaver	og/eller	overført	til	gavefond	 11.a	 474	 	 1.729	
 Sum overføringer og disponeringer   12.474  11.929

resultatregnskap (Tall i hele tusen) note 2012 2012 2011 2011
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Balanse     Andebu Sparebank Årsrapport 2011

Balanse 2012

eiendeler (Tall i hele tusen) note 2012 2012 2011 2011
      
1 kontanter og fordringer på sentralbanker   44.396  9.508
         
3 utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner     
 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner      
  uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist  35.997  114.149 
 3.2 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner      
  med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist  0  0 
 Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner   35.997  114.149

4 utlån til og fordr. på kunder 2    
	 4.3	 Kasse-/drifts-	og	brukskreditter	 	 350.506	 	 318.283	
 4.4 Byggelån  26.786       25.443 
 4.5 Nedbetalingslån  1.470.850  1.283.262 
 sum utlån før individuelle og gruppe nedskrivninger   1.848.143  1.626.988  
 4.7 - Individuelle nedskrivninger  -5.461  -4.940 
 4.8 - Gruppe nedskrivninger  -2.849  -2.798 
 sum netto utlån og fordringer på kunder   1.839.833  1.619.250

5 overtatte eiendeler 3  4.200  4.200
6	 Sertifikater,	obligasjoner	og	andre	rente-	 4	 	 	 	
 bærende verdipapirer med fast avkastning     
	 6.1.1	 Obligasjoner	utstedt	av	det	offentlige		 	 9.976	 		 9.721	 	
	 6.2.1	 Obligasjoner	utstedt	av	andre	 	 169.236	 	 183.299	 	
 Sum sertifikater,obl. og andre rentebærende 
 verdipapirer med fast avkastning   179.213  193.019
         
7 Aksjer (og andre verdipapirer med variabel     
 avkastning)       
 7.1 Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 5 63.054  89.007 
 Sum aksjer og andre verdip. med var. Avkastning   63.054  89.0097  

9 eierinteresser i konsernselskaper 6    
 9.2 Eierinteresser i Andre konsernselskaper    209  209 
 sum immaterielle eiendeler   209  209
      
10 immaterielle eiendeler     
 10.2 Utsatt skattefordel   14.a 247  590 
 10.3 Andre immaterielle eiendeler  0  0 
 Sum immaterielle eiendeler   247  590
         
11 Varige driftsmidler     
 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 7.a.b 1.524  1.192 
 11.2 Bygninger og andre faste eiendommer 7.a.b 5.278  5.162 
 sum varige driftsmidler   6.802  6.354
         
12 andre eiendeler       
	 12.1	 Finansielle	derivater	 	 	 	 	
 12.2 Andre eiendeler  8.234  6.873 
 Sum andre eiendeler   8.234  6.873
         
13 forskuddsbetalinger og opptjente inntekter     
		 13.1	 Opptjente	ikke	mottatte	inntekter	 	 3.450	 	 2.989	
	 13.2.1	 Overfinansiering	av	pensjonsforpliktelser	 	 148	 	 168	
 13.2.2 Andre forskuddsbetalte ikke pål. kostn  105  153 
 Sum forskuddsbetalinger og opptjente inntekter   3.702  3.310

SUM EIENDELER   2.185.887   2.046.469
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14 Gjeld til finansinstitusjoner 9     
	 14.1	 Lån	fra	kredittinstitusjoner	uten	avtalt	løpetid	 	 0	 	 0	
	 14.2	 Lån	fra	kredittinstitusjoner	med	avtalt	løpetid	 14	g	 0	 	 50.000	
 sum annen gjeld   0  50.000

15 innskudd fra og gjeld til kunder 9,12    
 15.1 Innskudd fra og gj. til kunder u/avtalt løpetid  1.073.532  984.783 
 15.2 Innskudd fra og gj. til kunder m/avtalt løpetid     647.222      610.365  
 Sum innskudd fra og gjeld til kunder   1.720.754  1.595.148

16 Gjeld stiftet ved utstedels av verdipapirer
	 16.3	 Obligasjonsgjeld	 	 200.000	 	 150.000
 16.4 Egne ikke-amortiserte obligasjoner  -162  -234 
 Sum Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   199.838  149.766

17 Annen gjeld       
	 17.1	 Finansielle	derivater	 	 0	 	 0	
 17.3 Annen gjeld 14.b 24.574  19.397 
 Sum annen gjeld   24.474  19.397
         
18 Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter   2.884  3.357
         
19 avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser     
 19.1 Pensjonsforpliktelse  13.c 0  0 
 sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser   0  0
         
SUM GJELD   1.948.050  1.817.669
         
eGenkaPital:       
         
22 opptjent egenkapital       
 22.2 Sparebankens fond 11.a,b 235.636  223.500 
 22.3 Gavefond 11.a,b 2.300  5.300 
 Sum egenkapital   237.936  228.800
         
SUM EGENKAPITAL   237.936  228.800
         
SUM GJELD OG EGENKAPITAL   2.185.887  2.046.469
         
Poster utenoM Balansen      
23 Betingede forpliktelser      
23.1 Garantier 2.a 78.939   83.777  
23.2 Garanti til Sparebankenes sikringsfond 2.a 0  0 

24 forpliktelser     
24.1 Pantstillelser  4, 14.g 119.231  130.790  
24.1	 Rentebytteavtaler		 8	 77.840	 	 34.000	 	

GJeld oG eGenkaPital (Tall i hele tusen) note 2012 2012 2011 2011
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Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012

Noter til regnskapet

Bankens selskapsregnskap for 2012 er utarbeidet i 
overensstemmelse med regnskapsloven og forskrift 
om årsregnskap for banker samt god regnskaps-
skikk.

Alle	tall	er	oppgitt	i	1.000	kr	så	sant	det	spesifikt	ikke	
er angitt noe annet. 

utarbeidelse av konsernregnskap
Andebu Sparebank eier 51 % av datterselskapet 
Andebu Sparebank eiendomsmegling AS. Det er ikke 
utarbeidet konsernregnskap. Unnlatt konsolidering 
av Andebu Sparebank eiendomsmegling AS 
begrunnes med at unnlatelsen ikke har betydning for 
å bedømme bankes stilling og resultat. Se note 6.

Bruk av estimater
Ledelsen	har	brukt	estimater	og	forutsetninger	som	
har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av 
eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og 
forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av 
regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Dette 
gjelder særlig poster som nedskrivning på tap på 
utlån, verdi av verdipapirer samt beregning av 
pensjonsforpliktelser.	Framtidige	hendelser	kan	
medføre at estimatene endrer seg. Estimater og 
underliggende forutsetninger blir revurdert løpende. 
Endringen i regnskapsmessig estimat blir 
regnskapsført i den perioden endringen oppstår.

Periodisering - inntektsføring/kostnadsføring
Renter	og	provisjoner	tas	inn	i	resultatregnskapet	
etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller 
påløper som kostnader.
Forskuddsbetalte	inntekter	og	påløpte	ikke	betalte	
kostnader periodiseres og føres som gjeld i 
balansen.  

Opptjente	ikke	betalte	inntekter	inntektsføres	og	
føres opp som et tilgodehavende i balansen. Gebyr 
som er direkte betaling for utførte tjenester tas til 
inntekt når de betales. Gebyr ved etablering av lån 
overstiger ikke kostnadene og periodiseres derfor 
ikke. 

utlån og tap på utlån
Andebu Sparebank vurderer sine utlån etter utlåns-
forskriften av 21. desember 2004. Utlån vurderes til 
virkelig verdi. Gebyr ved etablering av lån overstiger 
ikke kostnadene og periodiseres derfor ikke. Utlån 

skal i senere perioder etter etableringstidspunktet 
vurderes til amortisert kost med anvendelse av 
effektiv rentemetode. Amortisert kost er 
anskaffelseskost med fradrag for betalte avdrag på 
hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall 
gitt en inntruffet tapshendelse. Den effektive renten 
er den renten som nøyaktig diskonterer estimerte 
fremtidige kontante inn- eller utbetalinger over 
utlånets forventede løpetid. 

Nedskrivninger for tap skal foretas når det 
foreligger objektive bevis for at et utlån eller en 
gruppe av utlån har verdifall. Som objektive bevis 
regnes	blant	annet:	Vesentlige	finansielle	problemer	
hos debitor, betalingsmislighold eller andre 
vesentlige kontraktsbrudd. Nedskrivningene 
beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi 
og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer 
neddiskontert med effektiv rente. Det foretas ikke 
nedskrivning basert på forventninger om tap. 
Hendelsen	som	medfører	eventuell	nedskrivning	skal	
være inntrådt på balanse dagen. 

Individuelle nedskrivninger
Nedskrivninger for tap foretas når det foreligger 
objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av 
utlån har verdifall. Som objektive bevis regnes blant 
annet:	Vesentlige	finansielle	problemer	med	debitor,	
betalingsmislighold, eller andre vesentlige kontrakts-
brudd. Nedskrivningen beregnes som forskjellen 
mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte 
fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med 
effektiv rente. Det foretas ikke nedskrivning basert 
på	forventninger	om	tap.	Hendelsene	som	medfører	
eventuell nedskrivning skal være inntrådt på balanse 
dagen.

Individuell nedskrivning foretas på enkelt 
engasjementer med bakgrunn i tapshendelse som gir 
estimerte reduksjoner i utlånets fremtidige kontant-
strømmer.

Gruppevise nedskrivninger
Gruppenedskrivninger foretas med tilsvarende 
bakgrunn, men hvor tapshendelsene ikke kan 
identifiseres	på	enkeltengasjementer.	En	egen	
modell basert på historiske tap og konkurs 
sannsynlighet legges til grunn for beregningene. 
I modellen deler vi inn i følgende grupper: 
eiendom, primærnæring, sport og fritid, restauran-

Note 1. Generelle regnskapsprinsipper
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ter og kafédrift, annen varehandel, bygg og anlegg, 
transport, industri, tjenesteytende virksomhet, 
diverse, byggelån næring, byggelån privat, boliglån 
over 80 % og andre lån til private formål.

Nedskrivning for tap innebærer bruk av skjønn, og 
det kan hefte usikkerhet rundt beregningene. 
Nedskrevne engasjementer har særskilt oppfølging. 
Reversering	av	tidligere	nedskrivninger	skjer	i	den	
utstrekning tap er redusert og objektivt kan knyttes til 
en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. 

Tapsvurdering blir foretatt kontinuerlig gjennom 
året, og engasjementer hvor det tidligere er foretatt 
nedskrivning	blir	revurdert	periodisk.	Friskmelding	av	
tidligere tapsavsatte engasjementer skjer når dette er 
brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt 
og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.   

Følgende	verdiansettelser	blir	benyttet	for	å	finne	
virkelig verdi på sikkerhetene:

•	 Boliger/fritidseiendommer/næringsbygg/varelager/
 driftsmidler:
 - antatt salgsverdi fratrukket salgskostnader

•	 Næringseiendommer	som	i	det	vesentlige	er	
 utleid:
 - årlig brutto leieinntekter multiplisert med en fak-

tor, bestemt ut fra et avkastningskrav som 
 hensyntar den underliggende risikoen i 
 investeringen. 

•	 Næringseiendommer	som	ikke	er	fullt	utleid:
 - areal, beliggenhet, mulighet for å oppnå 
 leiekontrakter, spesialeiendom, plan for 
 avhendelse, samt underliggende økonomiske 

forhold ved eiendommen. 

Tapsutsatte lån
Er lån som ikke er misligholdt, men hvor 
tapshendelse har inntruffet. 

Misligholdte engasjementer
Et engasjement anses som misligholdt når kunden 
ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter 
forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er 
inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten 
ble	overtrukket.	Hvis	det	oppstår	tapshendelse	på	
lånet, vil denne ofte oppstå før det har gått 90 dager. 
Dersom tapshendelse oppstår vil engasjementet bli 
tapsavsatt før det har gått 90 dager.  

Konstaterte tap
Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller 
konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, 
ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har 

gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller 
at engasjementet vurderes som tapt av banken.
 
Nullstilling av renter/ikke rentebærende lån
Renter	på	lån	som	er	nedskrevet	inntektsføres.

Friskmelding
Friskmelding	av	tidligere	tapsavsatte	engasjement	
skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende 
betalingsplan er fulgt, og engasjementet ikke lenger 
er	tapsutsatt.		For	å	sikre	at	friskmeldingen	er	
reell, skal det normalt gå 6 mnd fra engasjementet 
er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har 
forventninger om at kunden også fremover vil følge 
den avtalte betalingsplanen.

Verdipapirer

Sertifikater og obligasjoner: 
Sertifikater	og	obligasjoner	som	er	omløpsmidler	blir	
vurdert til den laveste verdi av enkeltpapirers 
anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er 
markedskurser 31.12.12. Det er ikke knyttet 
kredittrisiko til plasseringer i statsgaranterte 
obligasjoner.

Aksjer og eierinteresser:
Kortsiktige	plasseringer	i	aksjer,	grunnfondsbevis	og	
andeler er i bankens regnskap vurdert til laveste 
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. 
Virkelig verdi er enten observerbare markedskurser 
eller stilte kurser fra megler pr. 31.12. Anleggs-
aksjer er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost 
og virkelig verdi og nedskrives til virkelig verdi ved 
verdifall som ikke er av forbigående art. 
Nedskrivningen reverseres i den utstrekning 
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede. 
Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres 
det år det mottas.

Varige driftsmidler og eiendeler
Faste	eiendommer	og	andre	varige	driftsmidler	er	
i balansen vurdert til anskaffelseskost, fratrukket 
akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle 
nedskrivninger. Eventuell nedskrivning foretas i 
samsvar med foreløpig norsk regnskapsstandard 
om dette. Dersom gjenvinnbart beløp er lavere enn 
balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart 
beløp. Gjenvinnbart beløp er høyeste av salgsverdi 
og bruksverdi. Nedskrivningen reverseres i den 
utstrekning grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er 
til stede.

Ordinære	avskrivninger	er	basert	på	kostpris	og	
avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes 
økonomiske levetid. 
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Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig 
lavere enn den bokførte verdi og verdinedgangen 
ikke kan forventes å være av forbigående karakter, 
blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi.  
Banken benytter følgende avskrivningssatser:

Immaterielle eiendeler 30 - 35 %
Maskiner/Edb utstyr 20 - 30 %
Inventar/innredninger 10 - 20 %
Transportmidler  15 - 20 %
Bankbygg/fast eiendom  2 - 4 %

finansieller derivater

Sikringsforretning
Avtaler som er inngått for å redusere bankens 
eksponering overfor svingninger i rente/avkastning 
av	balanseposter,	er	definert	som	sikringsforretning.	

Klassifikasjon
Transaksjonene har langsiktig karakter og er derfor 
klassifisert	som	anleggsmiddel.	Banken	har	ingen	
handelsportefølje i derivater.

Virkelig verdi – markedsverdi
Verdievalueringen er basert på indikativ gjennom-
snittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytte-
avtalen løper fram til forfall. Vurderingen er ment for 
evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er 
ikke nødvendigvis sammenfallende med den verdi 
kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt 
i markedet på dette tidspunkt.

langsiktig gjeld
Obligasjonsgjeld	blir	oppført	til	opptakskost.	
Opptakskost	er	pålydende	med	tillegg	av	overkurs	
eller	fradrag	for	underkurs.	Over/-underkursen	
inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en 
justering til løpende rentekostnader over lånets 
løpetid. 

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader
Banken har en ytelsesbasert og en innskuddsbasert 
ordning. Den ytelsesbasrte ordningen er lukket. Alle 
nyansatte blir meldt inn i innskuddsbasert ordning. 
Obligatorisk	tjenestepensjon	er	en	pliktig	ordning	og	
banken har en pensjonsordning som oppfyller 
kravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Pensjonskostnadene i ytelsesbasert ordning er 
gjenstand for årlig aktuarberegning. Pensjons-
kostnadene blir bokført under personalkostnader i 
resultatregnskapet. Differansen mellom beregnet 
påløpt forpliktelse og verdien av pensjonsmidlene, 
korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede 
forutsetninger, føres i balansen, enten som 
langsiktig gjeld (hvis negativ) eller som anleggs-

middel	(hvis	positiv).	Forutsetningene	som	blir	lagt	
til grunn for utregning av pensjonsforpliktelser, blir 
revurdert årlig i forkant av årlig aktuarberegning. 
Enkelte parametere er endret fra 2011 til 2012. 
Differansen mellom forpliktelsene ved begynnelse og 
slutt av et regnskapsår, føres i resultatregnskapet. 

Bankens	ansatte	har	tidligere	inngått	i	AFP	
ordningen	for	bank	og	finansnæringen.	I	forbindelse	
med	omleggelse	av	AFP	ordningen	er	selskapets	
ansatte	nå	overført	til	ny	felles	AFP	ordning.	Ny	AFP	
ordning anses som en ytelsesbasert ordning 
flerforetaksordning.	Forpliktelse	knyttet	til	ytelses-
baserte	flerforetaksordninger	beregnes	og	avsettes	i	
regnskapet, i den utstrekning administrator av 
ordningen er i stand til å foreta en beregning av 
selskapets andel av forpliktelsen i ordningen. 
Dersom administrator ikke er i stand til å foreta be-
regninger av forholdsmessig andel behandles 
flerforetaksordningen	som	en	innskuddsbasert	
ordning, med løpende kostnadsføring av betalt 
premie.	For	2012	er	ordningen	behandlet	som	en	
innskuddsbasert ordning. 

omregningsregler for valuta
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen 
pr. 31.12.2012. Inntekter og utgifter i utenlandsk 
valuta er omregnet til norske kroner etter kursene på 
transaksjonstidspunktet. 

skatter
Skatter kostnadsføres når de påløper. Skatte-
kostnaden i resultatregnskapet består av betalbar 
skatt og skattevirkningen av midlertidige resultat-
forskjeller og endring i underskudd til fremføring. 
Utsatt skattefordel oppstår dersom en har 
midlertidige forskjeller som gir opphav til skatte-
messige fradrag i fremtiden. Utsatt skatt og utsatt 
skattefordel er presentert netto i balansen. Banken 
har balanseført netto utsatt skattefordel, som er 
presentert som immateriell eiendel. 

kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen	er	utarbeidet	etter	en	
indirekte metode.
Likviditetsbeholdningen	består	av	kontanter	og	
fordringer på sentralbanker.

segmentrapportering
Et	segment	utgjør	en	identifiserbar	del	som	enten	
leverer produkter eller tjenester (virksomhetsseg-
ment), eller leverer produkter eller tjenester innenfor 
et	særskilt	økonomisk	miljø	(geografisk	segment),	
som har en risiko og avkastning som er forskjellig 
fra andre segmenter. Bankens virksomhet er vurdert 
som et virksomhetssegment. Det rapporteres ikke 
geografisk	segment.	

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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Note 2. Utlån/garantier
2.a - Utlån fordelt etter sektor/næring og tap

Bokførte tap  2012    2011
 Brutto Tap Taps% Brutto Tap Taps%
 utlån (- inntekt)  utlån (- inntekt) 

Person marked 1.443.824 283 0,02 % 1.259.218 -530 -0,03 %
Primærnæring 155.571     144.421    
Industri 16.099     15.299    
Bygg/anlegg 69.743 -110 -0,01 % 57.673 -1.150 -0,07 %
Tjenesteytende virksomhet 27.687 369 0,02 % 30.382    
Varehandel 28.129 867 0,05 % 30.757 -597 -0,03 %
Transport 28.457 -106 -0,01 % 28.565 -19 -0,01 %
Eiendomsdrift 70.355     44.642    
Diverse 8.278     16.031    
Endring gruppenedskrivninger   51 0,00 %  307 0,02 %

Sum 1.848.143 1.354 0,07 % 1.626.988 -1.989 -0,12

tapsavsetning   2012     2011
Misligholdte og taps-  Brutto Taps- Taps- Mislig- Ubenyttet Brutto Taps- Taps- Mislig- Ubenyttet
utsatte lån utlån avsetn. utsatte holdte trekk utlån avsetn. utsatte holdte trekk-
    utlån fasilitet    utlån fasilitet

Person marked 1.443.824 1.160 5.290 7.805 112.099 1.259.218 884 2.597 4.919 90.880
Primærnæring 155.571   0 24.945 144.421   0 21.645
          
Industri 16.099   0 564 15.299   0 1.204
Bygg/anlegg 69.743 290 290 0 11.202 57.673 400 0 406 11.501
Tjenesteytende 
virksomhet 27.687 469 250 309 16.719 30.382 350 250 308 1.285
Varehandel 28.129 2.817 6.494 178 4.372 30.757 1.700 3.379 129 5.974
Transport 28.457 175 0 728 3.520 28.565 1.056 317 1.560 3.119
Eiendomsdrift 70.355           550 4.000  2.349 44.642 550 4.000  3.957
Offentlig	sektor	 	 	 	 	 23.047	 	 	 	 	 23.000
Diverse 8.278    0 16.031    29.979
          
Sum 1.848.143 5.461 16.324 9.020 198.817 1.626.988 4.940 10.543 7.322 192.544

Gruppevise nedskrivninger utgjør kr 2,80 millioner.
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utlån virkelig verdi 
Bankens utlån kan hovedsakelig ikke omsettes i et 
aktivt marked. Bankens risikopåslag på utlånene 
endres kun ved større endringer i markeds-
forholdene. Slike utlån anses i hovedsak å ha 
flytende	rentebetingelser.	Bankens	kredittpåslag	for	
disse utlån er ikke endret ved årets slutt. Samme 
margin vil bli lagt til grunn for nye utlån på balanse 

 Bokført verdi Virkelig verdi

Utlån til kunder amortisert kost(pålydende) 1.747.387 1.747.387
Utlån til kunder virkelig verdi 100.756 99.075

sum  1.848.143 1.846.462

dagen.	Balanseført	verdi	av	lån	med	flytende	rente-
betingelser anses derfor som beste estimat på 
virkelig verdi. 

I utlån til virkelig verdi inngår fastrente utlån på 
MNOK	100,76.	Virkelig	verdi	av	fastrente	utlån	er	
beregnet med utgangspunkt i antatt markedsrente 
ved årets slutt for lån med tilsvarende løpetid. 

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån

Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk fordelt på antall dager etter forfall som ikke skyldes forsinkelser.

 31.12.12 0 – 30 dager 31 – 90 dager 91 – 180 dager 181 – 360 dager over 360 dager

 Personmarked 51.409 1.905 4 56 1.401
 Bedriftsmarked 5.577 1 1 47 316

 Sum 56.986 1.906 5 103 1.717

 

 31.12.11 0 – 30 dager 31 – 90 dager 91 – 180 dager 181 – 360 dager over 360 dager

 Personmarked 47.992 1.338 275 1.152 305
 Bedriftsmarked 3.888 198 0 5 1.119

 Sum 51.880 1.536 275 1.157 1.424

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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Kredittkvaliteten	pr.	klasse	av	utlån	håndteres	ved	at	
banken benytter sine interne retningslinjer for 
risikoklassifisering.	
Tabellen nedenfor viser kredittkvaliteten for utlåns-

2012 a B C d e uklass- forfalt eller sum
 Lav Normal Middels Høy Meget ifisert individuelt
 risiko risiko risiko risiko høy risiko  nedskrevet

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 35.997       35.997
        
Utlån til og fordringer på kunder:        
Privatmarked 870.090 487.375 74.487 4.915 1.895 72.392 1.160 1.509.994
Bedriftsmarked 253.501 117.847 32.147 2.314 1.311 8.808 4.301 411.627

Sum utlån og fordringer 1.123.591 605.222 106.634 7.229 3.206 81.200 5.461 1.921.621

finansielle investeringer:
Statsobligasjoner 0
Noterte obligasjoner  117.302 35.481     152.783
Unoterte obligasjoner  9.974 16.456     26.430

Sum obligasjoner 0 127.276 51.937 0 0 0 0 179.213

Sum 1.159.588 732.498 158.571 7.229 3.206 81.200 5.461 2.136.831

2011 a B C d e uklass- forfalt eller sum
 Lav Normal Middels Høy Meget ifisert individuelt
 risiko risiko risiko risiko høy risiko  nedskrevet

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 114.149       165842
        
Utlån til og fordringer på kunder:        
Privatmarked 813.122 358.530 68.897 6.246 1.747 80.880 884 1.328.538
Bedriftsmarked 241.653 95.197 20.779 5.141 1.557 16.821 4.056 377.092

Sum utlån og fordringer 1.054.775 453.727 89.676 11.387 3.304 97.701 4.940 1.705.630

finansielle investeringer:
Statsobligasjoner 0 
Noterte obligasjoner  104.634 39.456
Unoterte obligasjoner   48.929

sum obligasjoner 0 104.634 88.385 0 0 0 0 

Sum 1.168.924 558.361 178.061 11.387 3.304 97.701 4.940 1.705.630

relaterte eiendeler i balansen, basert på bankens eget 
kredittrating	system.	For	finansielle	investeringer	er	
inndelingen basert på interne styringsrammer.

Kredittkvalitet pr. klasse av finansielle eiendeler
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Garantier fordelt etter sektor / næring og tap / type

tapsavsetning  2012    2011 
Misligholdte og taps-  Brutto taps taps Misligh- Brutto taps- taps- Misligh-
utsatte garantier garantier avsetn. avsetn. garantier garantier avsetn. utsatte garantier

Person marked 683    805   
Primærnæring 787    827   
        
Industri 50    350   
Bygg/anlegg 5.281    6.200   
Tjenesteytende virksomhet 623    661   
Varehandel 1.853    1.934   
Transport 3.036    3.402   
Eiendomsdrift 100    0   
Terra Boligkreditt 66.526    69.598   
Garanti sikringsfondet 0    0   
Sum øvrig næring        

Sum 78.939 0 0  83.777 0 0 

Garantier fordelt etter type  2012    2011
 Brutto  taps-  Brutto  taps-
 garantier  avsetning  garantier  avsetning

Betalingsgarantier 1.721    6.450 
Kontraktsgarantier	 6.381	 	 	 	 2.862	
Lånegarantier	 0	 	 	 	 0	
Garanti Sikringsfondet  0    0 
Garanti Terra Boligkreditt 66.526    69.598 
Andre garantier 4.311    4.867 

Sum 78.939  0  83.777  0

  2012    2011
 utlån  Garantier  utlån  Garantier
    
  Vestfold 1.705.289  12.148  1.521.448  13.414
	Oslo	/	Akershus	 85.052	 	 66.526	 	 57.522	 	 69.598
 Øvrige fylker 57.802  265  48.018  765
 Utland 0  0  0  0
 
Sum 1.848.143  78.939  1.626.988  83.777

Utlån og garantier fordelt etter geografi

Beløpet som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko overfor kunder, uten å ta 
hensyn til sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer, er bokført verdi av netto utlån tillagt garantier og 
ikke opptrukne gitte kredittrammer. 

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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eiendeler: 31.12.2012 31.12.2011

Brutto utlån 1.848.143 1.626.988
Nedskrivning på individuelle utlån -5.461 -4.940
Nedskrivning på grupper av utlån -2.849 -2.798
Netto utlån 1.839.833 1.619.250
Garantier 78.939 83.777
Ikke opptrukne kredittrammer 198.817 192.544
  
Maksimal eksponering for kredittrisiko 2.117.589 1.895.571

Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko

Hva	gjelder	kreditteksponering	er	det	kun	posten	
utlån	som	fordeles	etter	geografiske	områder.	
Banken har ikke kreditteksponering i utlandet.  

Kredittrisiko	representerer	det	største	risikoområdet	
til banken og vedrører alle fordringer på kunder, 
i hovedsak utlån. I bankens risikostyring er det et 
gjennomgående formål å redusere og kontrollere 
risikokonsentrasjoner. Styret fastsetter langsiktige 
mål	for	risikoprofil.	Risikoprofilen	operasjonaliseres	
gjennom rammeverket for risikostyring, herunder 
fastsettelse av fullmakter og rammer. 

Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko 
avhengig av marked og type transaksjon. Sikkerheter 
kan for eksempel være i form av fysisk sikkerhet eller 
garantier.	Fysisk	sikkerhet	skal	som	hovedregel	være	
forsikret og kan for eksempel være bygninger, boliger 
eller varelager. Ved vurdering av sikkerhetenes verdi 
legges til grunn en forutsetning om fortsatt drift. 
Unntak fra dette gjelder situasjoner hvor det er 
foretatt nedskrivning. 

terra Boligkreditt
Banken	har	formidlet	boliglån	for	MNOK	571	via	
Terra boligkreditt. Dette er en økning på 
MNOK	75	fra	2011.	Terra	boligkreditt	AS	er	et	
kredittforetak som eies av bankene i Terra Gruppen 
AS.	Selskapet	tilbyr	finansiering	av	boliglån	
innenfor	60	prosent	av	verdi.	For	alle	lån	som	
banken har gitt via Terra boligkreditt så hefter banken 
for et garantiansvar. Dette garantiansvaret inngår 
i beregningsgrunnlaget for bankens kapitaldekning. 
Garantiansvaret gjelder som sikkerhet for den del av 
lånebeløpet som er mellom 50 % og 60 % av 
boligens verdi og gjøres gjeldende dersom 
sikkerheten ikke dekker den delen av lånet som er 
innenfor 60 %. Dersom et lån i Terra boligkreditt 
går til mislighold, vil banken ta tilbake lånet i egen 
balanse. 

sum utlån og garantier terra boligkreditt 2012 2011

Sum utlån formidlet via Terra boligkreditt 570.651 496.024
Sum garantier stilt overfor Terra boligkreditt 66.526 69.598
Kommitert	trekkrettighet	stilt	overfor	Terra	boligkreditt	 0	 30
Provisjonsinntekter fra Terra Boligkreditt 3.007 1.791
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2.b - Risikoklassifisering
De	fleste	utlån	er	tilfredsstillende	sikret	ved	pant,	
kausjon o.l.  Det er få lån av betydelig størrelse. 
Bankens utlånspolicy bygger på en sunn og god
kvalitetsmessig vurdering av låneprosjektene.  
Porteføljen overvåkes kontinuerlig, med vekt på lån 
med restanser.  Banken opererer hovedsakelig i et 
meget	oversiktlig	geografisk	område	med	god	
kunnskap om kundene, boligpriser mv. Av samlede 
lån til kunder på 1.848,1 mill. er hele 81,77 % utlånt 
til personkunder og 92,27 % gitt til kunder innen 
Vestfold fylke. Banken benytter et saksgangssystem 
som kvalitetssikrer kredittbehandlingen. Ved 
vurdering av kredittsaker legges det vekt på 
betalingsevne og sikkerhet med hovedvekt på 
sikkerhet.  Styret får en jevnlig rapportering av 
innvilgede lån og restanse - og overtrekkslister. 
Banken	har	et	eget	risikoklassifiseringssystem	for	
alle engasjementer, og vil således kunne rapportere 
i	større	detalj	risikoprofilen	til	utlånsmassen.	
Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med 
utlån.

Risikoklassifisering
Risikoklassifiseringen	er	en	integrert	del	av	kreditt	
vurderingsprosessen. Systemet muliggjør en god 
overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlåns-
portefølje. Utlånsvolumet er delt i 5 risikogrupper, 
hvor gruppe A representerer liten risiko og hvor D og 
E	er	lån	med	høy	risiko.	Risikoklassifiseringen	
bygger på en vurdering av låntagers økonomi, 
sikkerhet og andre forhold med betydning for risiko 
for engasjementet.  

I 2009 endret banken sin modell for risiko-
klassifisering	av	person	markedet.	Endringen	ble	
gjort for å forsøke å gi et riktigere bilde av bankens 
totale risiko. Den nye modellen vektlegger 
økonomiske forhold som for eksempel lønnsinntekter 
høyere enn tidligere modell. Sikkerheten blir vektet 
tilsvarende lavere. I forbindelse med implementering 
av	ny	modell	omklassifiserte	vi	ca.	tusen	person-
kunder eller ca. 90 % av utlånsmassen for person-
markedet. Dette har medførte at antall A kunder ble 
noe	redusert,	mens	B	og	C	kunder	har	økt	tilsvarende.	

Banken vektlegger risiko ved prising av sine 
engasjementer. Det er således normalt en relativ 
sammenheng	mellom	risikoklassifisering	og	prising	
av lån. De lån som har lavest rente har også 
tilsvarende lav risiko.

Pr. 31.12.2012 var 95,79 % av utlånsporteføljen klas-
sifisert.	Tilsvarende	tall	for	2011	var	94,29	%.	Enga-
sjement i risikogruppe A er redusert med 
3,93 % til 58,31 %. Engasjement i risikogruppe B har 
økt med 4,87 % til 31,41 %.  Engasjement 
i	risikogruppe	C	er	uendret	fra	i	fjor..	Engasjement	
i risikogruppe D er redusert med 0,30 % til 0,38 %. 
Engasjement i risikogruppe E er redusert med 
0,05 % til 0,17 %. 
Det er gjort en grundig vurdering av bankens største 
engasjement samt alle tapsutsatte engasjement. 
Dette innbefatter alle engasjementer med risiko-
klasse D og E.    

Tapsanslaget for år 2013 er ca 0,10 % av brutto 
utlån. Prognostisert tap sett i forhold til renteinntekter 
utgjør 2,0 % regnet av den gjennomsnittlige renten 
av porteføljen. Det er alltid en viss usikkerhet ved 
slike prognoser, men sett i lys av at banken har en 
lav andel misligholdte lån pr. 31.12.2012 og en høy 
andel utlånt til personmarkedet mener vi dette er 
realistisk. 

Når det gjelder hvilke kriterier som er lagt til grunn for 
beregning av forventet tapsnivå, henvises til det som 
ovenfor	er	angitt	i	relasjon	til	risikoklassifiserings-
systemet. De forskjellige elementer som der er nevnt 
vil alle være relevante. I tillegg kan nevnes 
eventuelle lokale forhold, det være seg utvikling 
innen bestemte bransjer, deler av næringslivet etc. 
Lokale	rammebetingelser	kan	ha	direkte	innflytelse	
på utviklingen av en lokalbanks portefølje. Bankens 
prognostiserte tapsanslag for neste år er primært 
basert på nasjonale makrotall kombinert med 
erfaringstall	fra	banken.		For	risikoklasse	A	og	B	
synes eventuelle fremtidige tap å være marginale  
i	forhold	til	renteinntektene.	Tap	i	risikoklasse	C,	D	
og E forventes å være betydelig mindre enn 
gruppens renteinntekter.

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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Risikoklassifisering 2012:

 totalt  Brutto utlån og garantier fordelt på risikoklasser ( engasjement over kr 0,5 mill ) 
utlån og garantier  Brutto  a  B  C  d  e  ikke fordelte
fordelt på risikoklasser utlån og   lav  normal  Middels  Høy  Problem  engasjement
 garantier 

    utlån og taps- utlån og taps- utlån og taps- utlån og taps- utlån og taps-
    garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn.

Person marked 1.511.154 870.090  487.375  74.487 831 4.915 58 1.895 270 72.392 
             
Primærnæring 156.357 96.847  48.495  10.821  7  0  187 
Industri 16.149 14.073  2.076  0  0  0  0 
Bygg/anlegg 75.024 32.620  35.799  6.025  0  580 290 0 
Tjenesteytende virksomh 28.309 23.141  3.866  690  612 469 0  0 
Varehandel 29.982 17.860  2.196  8.051 2.817 1.695  0  180 
Transport 31.374 25.056  4.696  728 175            0  731  163 
Eiendomsdrift 70.455 43.904  20.719  5.832 550 0  0   
Diverse 8.278 0  0  0  0  0  8.278 
             
Sum 1.927.082 1.123.591  605.222  106.634 4.373 7.229 527 3.206 560 81.200 

Risikoklassifisering 2011:

 totalt  Brutto utlån og garantier fordelt på risikoklasser ( engasjement over kr 0,5 mill ) 
utlån og garantier  Brutto  a  B  C  d  e  ikke fordelte
fordelt på risikoklasser utlån og   lav  normal  Middels  Høy  Problem  engasjement
 garantier 

    utlån og taps- utlån og taps- utlån og taps- utlån og taps- utlån og taps-
    garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn.

Person marked 1.329.422 813.122  358.530 128 68.897 244 6.246 273 1.747 239 80.880 
             
Primærnæring 145.249 94.300  33.939  16.822  5  0  183 
Industri 15.649 15.649  0  0  0  0  0 
Bygg/anlegg 63.874 24.108  38.834  151  0  746 400 35 
Tjenesteytende virksomh 31.044 26.826  3.061  561  357 350 0  239 
Varehandel 32.691 22.032  5.576  589  4.311 1.700 0  183 
Transport 31.968 25.343  3.114  2.399 175 151 70 811 811 150 
Eiendomsdrift 44.642 33.395  10.673  257  317 550 0   
Diverse 16.226 0  0  0  0  0  16.226 
             
Sum 1.710.765 1.054.775  453.727 128 89.676 419 11.387 2.943 3.304 1.450 97.896 
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Tapsutsatte lån:

 2012 2011 2010 2009 2008

Brutto tapsutsatte lån 16.324 10.543 14.572 13.654 24.457
- Individuelle nedskrivninger 4.651 2.961 5.298 5.365 6.070
     
=Netto tapsutsatte lån 11.673 7.582 9.274 8.289 18.388

Misligholdte engasjementer:

 2012 2011 2010 2009 2008

Misligholdte lån 9.020 7.322 21.508 12.557 6.231
- Individuelle nedskrivninger 810 1.979 3.516 1.523 620
     
=Netto misligholdte lån 8.210 5.343 17.992 11.034 5.611

Konstaterte tap:

    2012 2011

Konstaterte	tap	utgjør	 	 	 	 732	 1.784

Individuelle nedskrivninger

    2012 2011

Individuelle nedskrivninger 01.01.    4.940 8.814
- Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger   842 1.676
+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden    369 0
+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden    1.591 175
- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden    597 2.373
  
= individuelle nedskrivninger pr. 31.12.    5.461 4.940

På lån hvor det er foretatt individuelle nedskrivninger er det inntektsført renter med kr 7. 

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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Gruppevise nedskrivninger

 2012 2011

Gruppevise nedskrivninger 01.01. 2.798 2.491
+/- Periodens endring i gruppevise nedskrivninger 51 307
  
Gruppevise nedskrivninger 31.12 2.849 2.798

2.d - Tap på utlån

Periodens tapskostnader

 2012 2011

+ Periodens endring i gruppevise nedskrivninger 51 307
+ Periodens endring i individuelle nedskrivninger 521 3.874
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år er individuell nedskrivning  842 1.676
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er individuell nedskrivning 7 108
- Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -67 206
  
= Periodens tapskostnader 1.354 -1.989

Note 3. Overtatte eiendeler
I forbindelse med konstatering av tap på ett engasjement i 2011, overtok banken en eiendom. Denne er 
regnskapsført til 4,2 mill kroner. Det er etter fornyet vurdering ikke funnet grunn til å nedskrive eiendommen yt-
terligere.

type eiendel 2012 2011

Overtatte	eiendommer	for	videresalg	 	4.200		 											4.200			
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Note 4. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende 
verdipapirer (med fast avkastning)

omløpsmidler  risikovekt Bokført Pålydende kostpris Markeds Børsnotert
  verdi verdi  verdi andel av
      bokført
      verdi

utstedt av det offentlige            
Kommuner	 20	%	 								9.974	 10.000	 9.974		 								9.996		 0
Sum   9.974 10.000 9.974          9.996   
              
utstedt av andre             
Bankobligasjoner 20 %       36.460 36.500 36.460        36.689  22.502
Bankobligasjoner - fondsobligasjoner 100 %         1.000 1.000 1.000          1.022  0
Kredittforetak	-	OMF	(1)	 10	%	 				117.303	 117.000	 117.302		 				117.899		 117.302
Kredittforetak	 20	%	 														-		 	-				 														-				 														-				 0
Industri 100 %               -  -                  -                  -    0
Øvrige sektorer 100 %       14.476 14.500        14.500        14.498  4.995
Sum     169.239 169.000      169.262      170.108  144.799

Sum sertifikater, obligasjoner mv      179.213                     179.000      179.236      180.104          144.799 

Akkumulert nedskrivning 2012                   23     
             
Bokført verdi     179.213     
             
Herav	deponert	som	sikkerhet	for	lån	i	Norges	Bank	 		 		 														-				 		 	
Låneverdi	av	deponerte	papirer	 	 		 		 				119.231		 		 	
Fri	likviditet/sikkerhet	for	ytterligere	lånerett	i	Norges	Bank	 		 		 								119.231		 		 	
     

Banken har innehentet kursestimater fra Terra for-
valtning	samt	kurser	utarbeidet	av	Norges	Fondsme-
glerforbund. Det er små forskjeller mellom 
anslagene, men vi valgt å bruke kursene fra Norges 
fondsmeglerforbund som grunnlag for virkelig verdi 
pr. 31.12.12. 

Ansvarlig lånekapital i andre selskaper

 2012 2011

Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner (linje 6.2.1 i balansen) 5.500 8.386
  
Herav	ansvarlig	lånekapital	i	andre	finansinstitusjoner	 5.500	 8.386
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80,80 % av balanseført verdi er børsnoterte og 
i norske kroner.  Beregnet gjennomsnittlig rente på 
obligasjoner har vært 2,23 % i 2012. Gjennomsnittlig 
beregnet effektiv rente er beregnet ut fra markeds-
kursen pr. 31.12.12, basert på ordinær beregnings-
måte for effektiv rente. 
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Note 5. Aksjer og eierinteresser

org. nr Vp.nr selskapets navn eierandel antall anskaffelses- Markeds Balanseført
    aksjer kost verdi verdi

Børsnoterte aksjer     
914	778	271	 No0005052605	 Norsk	Hydro	 Under	1	%	 4.891	 100	 136	 100
923 609 016 No0010096985 Statoil Under 1 % 3.233 163 449 163
981	276	957	 No0010031479	 DnB	Holding	 Under	1	%	 75.900	 2.031	 5.343	 2.031
982 463 718 No0010063308 Telenor  Under 1 % 5 000 187 561 187
999	058	302	 CY0102630916	 Petrolia	E&P	Holding	 Under	1	%	 1800	 700	 8	 8
986 228 608 No0010208051 Yara International Under 1 % 750 22 205 22
982 769 221 No0010098247 PSI Group Under 1 %  10.000 163 42 42
	 BMg763301022	 Romreal	estate	 Under	1	%	 2.380	 491	 2	 2
	 LU0075646355	 Subsea	7	S.A..	 Under	1	%	 5.325	 800	 703	 703
	 Kyg934001028	 Veripos	 Under	1	%	 532	 0	 12	 0
  Andre   4 4 4
  Sum Børsnoterte aksjer   4.661 7.465 3.262
           
Børsnoterte grunnfondsbevis     
937	889	275	 No0006390400	 Ringerikes	Sparebank	 Under	1	%	 1	000	 125	 110	 110
944 521 836 No0006000207 Sparebanken 1 Buskerud Vestfold Under 1 % 9.996 530 336 336
937 901 003 No0006390301 Sparebank1 SMN Under 1 % 16.456 639 573 573
937	894	805	 NO0010630999	 Kvinesdal	Sparebank	 Under	1	%	 9.260	 926	 843	 843
  sum børsnoterte grunnfondsbevis   2.220 1.862 1.862

Børsnoterte andeler     
982	292	670	 NO0010068299	 Terra	Asia	 	 203	 200	 298	 200
983	231	543	 NO0010095953	 Terra	Kombinasjon	 	 3.639	 5.000	 5.355	 5.000
979	661	444	 NO0008001849	 Terra	Norge	 	 4.966	 500	 1.091	 500
980	801	349	 NO0010014805	 Terra	Europa	 	 415	 496	 492	 492
879	661	412	 NO0008001823	 Terra	Vekst	 	 178	 296	 204	 204
980	801	322	 NO0010014913	 Terra	Global	 	 95	 100	 67	 67
986	387	102	 NO0010212350	 Terra	Alpha	 	 500	 500	 1.046	 500
  Sum børsnoterte andeler   7.092 8.553 6.963
 
 Sum børsnoterte aksjer / grunnfondsbevis /andeler   13.973 17.880 12.087

ikke børsnoterte  aksjer     
998 845 467 No0010661028 NBNP 2 Under 1 % 8.083 391 391 391
990 029032 No0010334154 North Bridge Nordic Under 1 % 8.083 609 609 609
960 102 215 No0003057903 Polydisplay Under 1 % 30.000 100 8 8
   sum ikke børsnoterte aksjer   1.100 1.008 1.008

rentefond (børsnotert)     
883 528 522 No0010106230 Pareto høyrente  20.432 21.324 21.324 21.324
   sum  børsnoterte rentefond  20.432 21.324 21.324 21.324

Omløpsmidler

Opplysninger om aksjer, grunnfondsbevis og andeler
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org. selskapets eierandel antall anskaffelseskost tilgang/ anskaffelseskost Balanseført
nr navn  aksjer = Balanseført verdi avgang 2012 31.12.2012 verdi 31.12.2012
   31.12.11

anleggsaksjer      
885 621 252 Terra Boligkreditt  4.399.948 0 18.260 18.260 18.260
979 319 568 Terra gruppen AS  215.713 18.466 -9.711 8.755 8.755
995 400 073 Nordito Property AS Under 1 % 4.645 10 0 10 10
 Nets Under 1 % 33.368 1.390 0 1.390 1.390
  VISA Inc.  A-Aksjer Under 1 % 141 63 0 63 63
	 VISA	Inc.		C-Aksjer	 Under	1%	 329	 148	 0	 148	 148
  Andre anleggsaksjer Under 1 % 90 9  9 9
 sum anleggsaksjer   20.086 8.549 28.635 28.635

Anleggsmidler

Sum aksjer og eierinteresser

sum aksjer og eierinteresser   Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi
    65.032 68.847 63.054

Note 6. Datterselskaper og tilknyttede selskaper

selskapets navn  kontor selskaps antall eier/stemme total resultat  Bokført
  kommune kapital aksjer andel ek 2011 verdi

1) Andebu Sparebank Eiendomsmegling AS     Sandefjord 400 4000 51 % 1.031 240 209
        0
sum investering i datterselskap              209

1) Opplysningene er basert på foreløpige regnskapstall.  

Mellomværende 2012 2011

Innskudd fra datterselskap 8.348 2.943
Utlån til datterselskap       
Renter	til	datterselskap	 180	 64
Renter	fra	datterselskap

Med	henvisning	til	regnskapslovens	§	3	–	8	er	det	ikke	utarbeidet	konsernregnskap.	Dette	med	begrunnelse	
i uvesentlighet, og at konsernregnskapet vil bli tilnærmet likt bankens regnskap.

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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Note 7. Varige driftsmidler og eiendeler   

 Maskiner /inventar Bygninger andre varige sum
 transportmidler 

Anskaffelseskost pr 01.01.2012 8.383 8.388 591  17.362
+ Tilgang 567 278 0 845
- Avgang    
Anskaffelseskost 8.950 8.666 591 18.207
- Samlede av- og nedskrivninger pr 31.12.2012 7.606 3.799 0  11.405
Bokført verdi pr 31.12.2012 1.344 4.867 591 6.802
Årets ordinære avskrivninger 235 162 0 397

Sum anskaffelseskost og akkumulerte avskrivninger er eliminert for utrangerte maskiner, inventar m.m. 
Bygninger benyttes til bankdrift, med unntak av ubetydelig utleie.

7a - Spesifikasjon av postene – Faste eiendommer og andre varige driftsmidler

Bankens bygninger og fast eiendom:

adresse sted type eiendom kvadratmeter Bokført verdi

Bankbakken	2	 Andebu	 Forretningsbygg	 800	 2.228
Bankbakken 2 Andebu Utleiebolig 90 36
Sagmyra	 Kodal	 Forretningsbygg	 600	 2.603

Eiendommene disponeres av banken, bortsett fra 2. etg. på Sagmyra og utleiebolig i Andebu, som leies ut. 

   Maskiner /inventar Bygninger
   transportmidler
 
årlig leiekostnad    9 409
  
sum    9 409

Bankens leieavtaler er vurdert som operasjonelle leieavtaler, og regnskapsføres som ordinær driftskostnad.
Varigheten på leieavtalen på bygningen er to år. Øvrige leieavtaler har en varighet fra 1 til 3 år. 

7.b. - Spesifikasjon av bankens leieavtaler
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Note 8. Finansielle derivater

Rentebytteavtale for fastrenteutlån

Formål og beskrivelse av inngåtte avtaler:

Banken	har	MNOK	100,8	i	fastrenteutlån	med	
bindingstid inntil 10 år, dette utgjør 5,45 % av den 
totale	utlånsmassen.	For	å	nøytralisere	en	del	av	
renterisikoen som er knyttet til fastrenteutlån har 
banken	kjøpt	rentebytteavtaler	for	MNOK	77,8.	
Rentebytteavtalene	virker	nøytraliserende	i	forhold	til	

sikringsportefølje forfall nominelt beløp nominelt beløp Markedsverdi pr.
instrument  pr. 31.12.2012 Gj.snitt for 2012 31.12.2012
 
Rentebytteavtaler	 2014	-	2017	 77.840	 55.920	 1.652

Samlet portefølje  77.840 55.920 1.652

Nominelt beløp tilsvarer det referansebeløp (hoved-
stol) som er avtalt i bytteavtalen og som er grunnlag 
for beregning av rente og avkastning.
Det foreligger ingen avtaler om motregning av 
kontrakter.

Note 9. Innskudd fordelt etter næring, geografi og sektor

Innskudd fra kunder fordelt etter geografi

Gjeld til kredittinstitusjoner

Gjeld til kredittinstitusjoner er kr 0  pr. 31.12.12.

   2012 2011
  
  Vestfold   1.647.026 1.530.732
	Oslo	/	Akershus	 	 	 44.209	 44.865
 Øvrige fylker   24.419 15.597
 Utland   5.100 3.954
 
Sum   1.720.754 1.595.148

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012

rentegevinst/tap vi har på våre engasjementer med 
fastrenteutlån. Inntekter og kostnader fra denne 
avtalen resultatføres netto.

Finansielle	derivater	pr	31.12.12	–	oversikt	over	
avtaler og bokførte verdier

Ved beregning av markedsverdi er det benyttet 
markedspriser fra uavhengige kilder. 
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Innskudd fra kunder fordelt etter sektor/næring

   2012 2011
  
Lønnstakere	og	lignende	 	 	 1.182.710	 1.108.942
Offentlig	sektor	 	 	 82.276	 73.888
Primærnæring   58.249 45.933
Industri   44.166 42.282
Bygg/anlegg   58.308 46.864
Varehandel / hotell   21.636 22.483
Transport, post, telekom   8.714 11.308
Eiendom   50.617 38.710
Tjenesteytende virksomhet   143.146 136.110
Annen næring   70.932 68.628

Sum   1.720.754 1.595.148

Gjennomsnittlig rente på innskudd fra kunder i 2012 er 2,85 %, dette beregnet på grunnlag av faktisk 
rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder. 

Note 10. Obligasjonsgjeld stiftet ved utstedelse 
av verdipapirer

isin no.  Pålydende Gj. snitt rente forfall

NO0010566912	 	 		100.000	 3,41	%	 2014
NO0010580749	 	 50.000	 3,64	%	 2013
NO0010650070	 	 50.000	 2,63	%	 2013

Gjennomsnittsrenten for obligasjonslånet er beregnet på grunnlag av faktiske rentekostnader i året i % av bokført 
verdi.	Overkurs/underkurs	ved	låneopptak	hhv.	inntektsføres/utgiftsføres	over	lånets	løpetid.	
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Periode 01.01 - 31.12 sparebankens Gavefond sum 
 fond  egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2011 213.300 4.300 217.600
Årets resultat overført til sparebankens fond/gavefond 10.929 1.000 11.929
Avsatt til gaver -729  -729

egenkapital pr. 31.12.2011 223.500 5.300 228.800

Gaver til styrets disposisjon bokført som annen gjeld:  729  
    
Periode 01.01 - 31.12.2012 
Egenkapital pr. 01.01.2012 223.500 5.300 228.800
Tidligere års feil 136  136

korrigert egenkapital 01.01 223.636 5.300 228.936

Årets resultat 12.474  12.474
Avsatt til gaver/overført fra gavefond -474 -3.000 -3.474

Egenkapital pr. 31.12.2012 235.636 2.300 237.936
   
Gaver til styrets disposisjon bokført som annen gjeld:   474

Note 11. Egenkapital

11.a - Egenkapital

Bankens ansvarlige kapital består av sparebankens fond på kr 235.636 linje 22.2 i balansen og et gavefond på 
kr 2.300 linje 22.3 i balansen. 

11.b Kapitaldekning

Kravet	til	kapitaldekning	er	at	den	ansvarlige	kapital	
skal	minst	utgjøre	8	%	av	et	nærmere	definert	
beregningsgrunnlag.
Den ansvarlige kapital består av sparebankens fond 

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012

redusert	med	netto	overfinansiering	av	pensjons-
forpliktelser og andeler i ansvarlig kapital i andre 
finansinstitusjoner.
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ansvarlig kapital 31.12.2012 31.12.2011

Sparebankens fond 235.636 223.500
Gavefond 2.300 5.300
Sum Balanseført egenkapital 237.936 228.800

Utsatt skatt, goodwill og andre immaterielle eiendeler -247 -590
Overfinansiering	av	pensjonsforpliktelser	 0	 0
Sum kjernekapital 237.689 228.210
  
tilleggskapital utover kjernekapitalen:  
50%	fradrag	ansvarlig	kapital	i	annen	finansinstitusjon	 -13.780	 -7.863
Sum Tilleggskapital -13.780 -7.863
  
Netto ansvarlig kapital 223.909 220.347
  
Minimumskrav ansvarlig kapital i Basel ll:  
Kapitalkrav	for	kreditt	og	motpartsrisiko	 88.790	 80.030
Oppgjørsrisiko	 0	 0
Kapitalkrav	for	posisjons,	valuta	og	varerisiko	 0	 0
Kapitalkrav	for	operasjonell	risiko	 7.140	 6.883
Fradrag	for	ansvarlig	kapital	i	andre	finansinstitusjoner	 -1.102	 -629
Fradrag	for	nedskrivning	på	grupper	av	utlån	 -228	 -224
Eiendeler der det er avsatt kapitaldekningsreserve 0 0
Minimumskrav ansvarlig kapital 94.600 86.060

Kapitaldekning	 18,94	%	 20,48	%
Herav	kjernekapital	 18,94	%	 20,48	%
Herav	tilleggskapital	 0	 0

Bankens interne mål for h.h.v. kjernekapitaldekning og kapitaldekning er 12 % og 15 %. 

 Spesifikasjon av risikovektet volum: total engasjement  total engasjement risikovektet  risikovektet
 2012 2011 volum 2012 volum 2011

Stater 36.635 2.261 0 0
Lokale	og	regionale	myndigheter	 32.974	 32.974	 2.915	 2.915
Institusjoner 114.275 205.355 55.967 69.390
Foretak	 133.022	 104.371	 87.434	 71.053
Pantsikkerhet i eiendom:    
-Pantsikkerhet boligeiendom 1.654.931 1.428.099 561.488 479.566
-Pantsikkerhet næringseiendom 215.046 185.964 214.509 185.182
Forfalte	engasjementer	 4.496	 5.840	 4.118	 4.382
Obligasjoner	med	fortrinnsrett	 117.302	 134.534	 11.730	 11.958
Andeler Verdipapirfond 28.287 62.927 28.287 34.118
Øvrige engasjementer 167.714 192.699 143.430 141.816
Sum kredittrisiko 2.504.682 2.355.024 1.109.878 1.000.380

Markedsrisiko     0 0
Operasjonell	risiko	 		 		 89.250	 86.038
Fradrag	 		 		 -16.625	 -10.663
Sum risikovektet volum     1.182.503 1.075.755
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Note 12. Likviditetsforhold - finansiering

12.a - Restløpetid for hovedposter

Post i balansen sum inntil 1 1mnd - 3 mnd -  1-5 år over uten rest
  mnd 3 mnd 1 år  5 år løpetid
              
eiendeler:              
Kontanter	og	fordringer	på	sentralbanken	 44.396	 36.635	 		 		 		 		 7.761
Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner 35.997 35.997          
Utlån til og fordring på kunder 1.839.833 391.561 12.368 64.000 287.380 1.092.834 -8.310
Obligasjoner	og	sertifikater	 			179.213	 						207	 5.000	 21.787	 136.757	 				15.462	 	
Øvrige eiendelsposter     86.448           86.448
Sum eiendelsposter 2.185.887 464.400 17.368 85.787 424.137 1.108.296 85.899
- herav utenlandsk valuta 536            
       
Gjeld:              
Gjeld til kredittinstitusjoner            0       0        
Innskudd og gjeld til kunder 1.720.754 1.684.897  5.832  30.025      
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 199.838   50.000  50.000  99.838    
Øvrig gjeld 27.359 2.582 5.050 6.665     13.062
Egenkapital 237.936           237.936
Sum gjeld og egenkapital 2.185.887 1.687.479 60.882 86.690 99.838 0 250.998
 - herav utenlandsk valuta 0 0          

Netto likv. eksponering på balansen 0 -1.223.079 -43.514 -903 324.299 1.108.296 -165.099
 - herav utenlandsk valuta 0 0 0 0 0 0 0

Likviditetsrisiko  

Likviditetsrisiko	kan	litt	forenklet	sies	å	være	risikoen	
for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser 
rettidig.  I forhold til dette står de trekkrammer 
banken har i Norges Bank sentralt, sammen med 

Linje	4.3	Kasse-/drifts	og	brukskreditter	og	linje	4.4	Byggelån	utgjør	kr	377.292	og	er	klassifisert	i	kolonne	inntil	
1 måned.

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012

Norges Banks generelle likviditetspolitikk. Et sentralt 
mål er også utviklingen i bankens netto utlåns-/
innskuddssituasjon som forteller noe om bankens 
grad av avhengighet til pengemarkedet.
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12.b -  Finansiering og likviditet

finansiering 31.12.2012 31.12.2011

Innskudd kunder 1.720.754 1.595.148
Annen Gjeld 27.359 19.397
F-lån	Norges	Bank	forfall	0212	 0	 50.000
Obligasjonslån	forfall	0313	 50.000	 50.000
Sertifikatlån	forfall	0613	 50.000	 0
Obligasjonslån	forfall	0614		 100.000	 100.000
Egenkapital 237.936 228.800
     
Forvaltningskapital 2.185.887 2.046.469
     
Brutto utlån 1.848.143 1.626.988

Innskuddsdekning (i forhold til brutto utlån)    
 93,11 % 98,04 %
Likviditetsindikator	1	 109,1	 119
Likviditetsindikator	2	 114,8	 122,6
Likviditetsbuffer:	 		 	
Innskudd  Norges Bank 36.635 2.261
Innskudd DnB Nor 35.997 114.149
Limit	konto	i	DnB	NOR	 100.000	 65.000
Kommiterte	trekkrettigheter	i	DnB	NOR	 		 	
 0 0
Låneverdi	av	verdipapirer	deponert	i	Norges	Bank	 		 	
 119.231 80.790
sum likviditetsbuffer 291.863 262.200

Banken har utarbeidet et eget dokument for 
likviditetspolicy. I dette dokumentet er det satt opp 
rammer for bl.a. netto likviditetsbuffer, likviditets-
indikator 1 og 2, innskuddsdekning m.v. Enkelte 
rammer som for eksempel likviditetsindikator 1 
og innskuddsdekning blir rapportert til styret hver 
måned, mens andre rammer blir rapportert til styret 
hvert kvartal. 

Banken har også en egen modell for stresstesting 
av likviditet, denne modellen tar for seg tre scenarier 

hvor banken ut fra visse forutsetninger kan beregne 
hvordan likviditetsbehovet blir frem i tid. 

Innskuddsdekningen var ved utgangen av året 93,
11 % mot 98,04 % på samme tid i fjor. Innskudds-
dekningen har svekket seg noe i løpet av 2012, men 
vi vil likevel karakterisere likviditetssituasjonen som 
meget god.
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12.c - Tidspunkt fram til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser

Post i balansen sum inntil 1 1mnd - 3 mnd -  1-5 år over uten rente
  mnd 3 mnd 1 år  5 år ekspon.
              
eiendeler:             
Kontanter	og	fordringer	på	sentralbanken	 44.396	 36.635	 		 		 		 	 7.761
Utlån til og fordring på kredittinstitusjoner 35.997 35.997         
Utlån til og fordring på kunder 1.839.833   1.751.817 2.747 93.579  -8.310
Obligasjoner	og	sertifikater	 179.213	 56.542	 117.690	 4.981	 		 	 	
Øvrige eiendelsposter 86.448           86.448
Sum eiendelsposter 2.185.887 129.174 1.869.507 7.728 93.579 0 85.899
 - herav utenlandsk valuta 536            
       
Gjeld:              
Gjeld til kredittinstitusjoner 0   0        
Innskudd og gjeld til kunder 1.720.754 7.977 1.675.332 35.809 1.636    
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 199.838   199.838        
Øvrig gjeld 27.359           27.359
Egenkapital 237.936           237.936
Sum gjeld og egenkapital 2.185.887 7.977 1.875.170 35.809 1.636 0 265.295
 - herav utenlandsk valuta 0 0          
Netto rente eksponering på balansen 0 121.197 -5.663 -28.081 91.943 0 -179.396
Ikke balanseførte derivater  -8.840 -69.000    
Nettosum alle poster  112.357 -74.663 -28.081 91.943 0 
Netto renteeksponering i % av forv. kap  5,14 % -3,42 % -1,28 % 4,21%   8,21 %

Linje	4.3	Kasse-/drifts	og	brukskreditter	og	linje	4.4	
Byggelån	utgjør	MNOK	377.292	og	er	klassifisert	i	
kolonne 1 mnd til 3 mnd.

Av posten - Innskudd fra og gjeld til kunder - består 
MNOK	647,2	av	større	innskudd	fra	enkelt	kunder.		
Disse innskuddene har ikke rentebetingelser som 
skiller seg særlig fra bankens ordinære prisliste. 
Bankens renterisiko er knyttet til utlån, innskudd og 
verdipapirer. Ved endringer i markedsrenten justeres 
både innskudds- og utlånsrenten, slik at rente-
risikoen er minimal for utlån og innskudd med 
flytende	betingelser.

Banken	har	MNOK	100,8	i	fastrenteutlån	med	
bindingstid inntil 10 år, dette utgjør 5,45 % av den 
totale	utlånsmassen.	For	å	nøytralisere	noe	av	

Renterisiko  

Ved endring i markedsrenten kan ikke Andebu 
Sparebank parallelt gjennomføre renteendringer for 
alle balanseposter dersom disse har ulik rente-

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012

risikoen knyttet til fastrenteutlån har banken kjøpt 
rentebytteavtaler	for	MNOK	77,8.	

Banken	har	MNOK	55,4	i	innskudd	til	fast	rente	med	
bindingstid	inntil	3	år.		Renten	på	innskudd	med	
flytende	rente	justeres	etter	endringer	i	rentenivået	i	
markedet. Bankens beholdning av obligasjoner/
sertifikater	beløper	seg	til	MNOK	179,2.	Rente-
risikoen for obligasjonsporteføljen vurderes som lav. 
Bankens styre følger jevnlig opp porteføljens varighet 
(durasjon). Pr. 31.12 hadde porteføljen en varighet 
på 0,15 år.

bindingsperiode. Endringen i markedsrenten vil 
dermed gi en økning eller reduksjon av rentenettoen.    
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Note 13. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn

13.a - Antall årsverk pr. 31/12

Antall årsverk pr: 31.12.2012: 22,78
Gjennomsnittlig årsverk 2012: 22,66

Spesifikasjon av lønnskostnader 

 2012 2011

Lønninger	 12.433	 11.652
Arbeidsgiveravgift 2.039 1.794
Pensjonskostnader 1.961 1.602
Andre ytelser 784 724
  
Sum 17.217 15.772

(Resten	av	tallene	i	note	11a	er	oppgitt	i	hele	kroner)

Ytelser til ledende ansatte, styret, kontrollkomite, forstanderskap

     natural- annen Pensjons- samlet
ledende ansatte   lønn ytelser godtgjørelse kostnad godtgjørelse

Børre Grovan, banksjef   790.694    14.428 65.167 118.297 988.586
Bjørn Einar Grytnes, ass. Banksjef     687.297  16.233   64.318 767.848
Bjørnar Skatvedt, økonomisjef   622.739  16.703   44.768 684.210

Banksjefen er medlem av bankens kollektive 
pensjonsordning. Pensjonsavtalen innebærer en 
utbetaling av pensjon på 70% av tilsvarende slutt-
lønn	fra	fylte	67	år.	Banksjefen	kan	ta	ut	AFP	ordning	
på lik linje med de andre ansatte fra fylte 62 år. 

Banksjefen har ingen bonusavtale, men innbefattes av 
en kollektiv ordning som gjelder alle ansatte. Avsatt 
bonusbeløp pr. årsverk i 2012 er kr. 14.000,-. Dette 
beløpet utbetales i februar 2013 og er således ikke 
med i ovennevnte oppstilling. 
 

Banksjef har seks måneder oppsigelsestid med rett 
til lønn i denne perioden. 

Det foreligger ingen avtale for leder av styret 
knyttet til særskilt vederlag ved opphør eller endring 
av	vervet.	Leder	av	styret	har	heller	ingen	avtaler	om	
bonuser og lignende.
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 Honorar    

styret
Roald	Nomme,	leder	 65.000	
Anette	Firing	Kjærås,	nestleder	 					45.000	
Tone Edvinsen      45.000 
Harry	Gran	 					45.000	
Sigbjørn Myhre      45.000 
John	Petter	Kjæraas,		vara	 8.000
Kjell-Arild	Farmen,	ansattes	representant	 30.000
Tor-Inge	Furset,	ansattes	representant	 15.000
Morten Bryne, ansattes representant vara 8.000
   
kontrollkomité
Per	Ingar	Jespersen	 24.000
Karin	Helene	Engmark	 22.290
Rolf	Fevang	 18.000

forstanderskap     
Morten Trevland        1.000
Anita	Kjærås	Moland	 3.000
John	Petter	Kjærås	 							3.000	
Jostein	Jacobsen	 							2.000	
Odd	Brathaug	 6.000
John	Arve	Knippen	 						15.000	
Bjarne Sommerstad 3.000
Elisabeth	Møyland	Halum	 1.000
Helene	Aanerud	Eriksen	 1.000
Turid	Trevland	Rye-Johnson	 1.000
Karin	Helene	Engmark	 2.000
Berit Sommerstad 3.000
Dagfinn	Strøm	 2.000
Jan	Ivar	Simonsen	 4.000
Morten Skoli 3.000
Hanna	Marie	Skjelland	Orerød	 3.000
Johnny	Lian	 1.000
Wenche Trollsås 2.000 
Reidar	Møyland	 2.000	
Anne	Marie	Kvernsmyr	 2.000
Kjersti	Helene	Kjærås	 6.000
Rolf	Fevang	 5.000
Inger Anne Speilberg 5.000
Janett	Kolstad	 2.000
Kjell-Arild	Farmen	 1.000
Jon	Henrik	Grindlia	 4.000	
Karin	Moland	 							3.000	
Morten Bryne 3.000

revisors godtgjørelse fordeler seg med følgende:
Revisjonstjenester	 145.000,-
Andre attestasjonstjenester   27.500,-
Andre ikke-revisjonstjenester   79.365,-
sum  251.865,-
Beløpene er eks. mva.

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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13.b - Lån og garantier til ledende ansatte, styret, kontrollkomite,
forstanderskap (tall oppgitt hele kroner)

 lån Garantier

ledende ansatte   
Børre Grovan, banksjef                              -   
Bjørn Einar Grytnes, ass. Banksjef 1.195.190                             -   
Bjørnar Skatvedt, økonomisjef                1.891.724                             -   
     
styret    
Roald	Nomme,	leder	 																												-																																-			
Anette	Kjærås	Firing,	nestleder	 900.000																																													-			
Tone Edvinsen                                              -   
Harry	Gran	 	 	
Sigbjørn Myhre                                  
Kjell-Arild	Farmen	 1.120.000	
Tor-Inge	Furset,	ansattes	representant	 	 	
     
kontrollomité
Per	Ingar	Jespersen	 																																																	-			
Karin	Helene	Engmark	 																		1.300.000		 	
Rolf	Fevang	 186.768	

forstanderskap    
Morten Trevland, leder 1.700.000                              -   
John	Arve	Knippen	 1.313.864																																																										-			
Jon	Henrik	Grindlia	 521.667	
Elisabeth	Møyland	Halum	 	
Karin	Moland	 1.500.000	
Reidar	Møyland	 546.482	
Jan	Ivar	Simonsen	 1.925.368	
Helene	Aanerud	Eriksen	 1.448.900	
Wenche Trollsås 1.830.000 
Trine Eriksen  
Janett	Kolstad	 2.023.872	
Karin	Helene	Engmark	 1.300.000	
Morten Bryne 1.189.965 
Jostein	Jacobsen	 	
Kjersti	Helene	Kjærås	 277.297	
Bjarne Sommerstad 4.765.597 
John	Petter	Kjæraas	 162.914	 201.000
Turid	Trevland	Rye-Johnson	 2.217.661	
Dagfinn	Strøm	 782.766	
Morten Skoli 2.500.000 
Odd	Brathaug	 3.000.000	
Berit Sommerstad 600.000 
Hanna	Marie	Skjelland	Orerød	 156.488	
Anita	Kjærås	Moland	 752.000	
Johnny	Lian	 	
Anne	Marie	Kvernsmyr	 	

Det er bare bankens ansatte som kan få lån med gunstig rentevilkår.  Samlet rentesubsidiering opptil 
normalrentesatsen er beregnet til kr 36.268,- for 2012.  
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13.c – Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader

Pensjonskostnad

 2012 2011

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1.507 1.416
Rentekostnad	av	pensjonsforpliktelsen	 785	 876
Avkastning på pensjonsmidler (868) (915)
Resultatførte	estimatendringer	og	avvik	 525	 325
Resultatført	netto	forpliktelse	ved	avkortning/oppgjør	 	
Resultatført	andel	aktuarielt	gevinst	v/avkortning	oppgjør	 	
Øvrige pensjonskostnader/pensjonsutbetalinger  

Pensjonskostnad 1.949 1.702
Premie innskuddpensjon 105 51
Premie ny AFP ordning 146 107
sum Pensjonskostnad 2200 1.860
Herav arbeidsgiveravgift på pensjoner som er bokført under linje 8.1.3 239 258

sum linje 8.1.2 Pensjoner 1.961 1.602

Årets	pensjonsutbetalinger	i	den	kollektive	ordningen	utgjør	MNOK	0,8.

Pensjonsforpliktelser i balansen:

 kollektiv kollektiv
 ordning ordning
 2012 2011

Påløpte pensjonsforpliktelser -26.724 -31.686
Pensjonsmidler(markedsverdi) 22.740 20.805
Netto pensjonsforpliktelser inkl. AGA -3.984 -10.881
Ikke resultatført virkning av estimatavvik 4.132 11.048
  
Netto pensjonsforpliktelse (+overfin./-underfin) 148 167
Arbeidsgiveravgift inkludert i pensjonsforpliktelse 18 21

Banken	har	en	sannsynliggjort	overfinansiering	i	ordningen	som	tilsvarer	kr	148.	Denne	er	ført	opp	i	linje	13.2.1	
i balansen.

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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Økonomiske og demografiske forutsetninger:

Ved beregning av de framtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: 

Økonomiske forutsetninger: 

 2012 2011

Diskonteringssats 3,90 % 2,60 %
Forventet	avkastning	av	midlene	 4,00	%	 4,10	%
Lønnsregulering	 3,50	%	 3,50	%
G-regulering/inflasjon	 3,25	%	 3,25	%
Pensjonsregulering 1,40 % 1,40 %

 2012 2011

Anvendt	dødelighetstabell	 K-2005	 K-2005
Anvendt	uføretariff	 KU	 KU

Frivillig	avgang	 Avtrappes	fra	8	%	for	aldersgruppen	20-24	år	
 og ned til 0 % for 51 åringer og eldre.

Demografiske forutsetninger:

Antall personer omfattet av ordningene:

 2012 2011

Antall aktive 19 20
Antall pensjonister 11 10
Antall	pensjonister	i	AFP	ordningen	 0	 0
Sum lønn 8.152 8.283
Gjennomsnittlig lønn 429 414

Sammensetting av pensjonsmidlene:

aktiva plassering / allokering: andel   andel 
 31.12.2012 31.12.2012
 i hele tusen kroner

Aksjer og andeler 17,40 % 3.957
Obligasjoner	–	Norge	og	utland	 53,80	%	 12.234
Pengemarkedsfond 10,10 % 2.297
Eiendom 14,50 % 3.297
Annet 4,20 % 955
Totalt 100 % 22.740
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Note 14. Diverse andre tilleggsopplysninger

14.a – Skattekostnad og utsatt skatt.

Nedenfor	er	det	gitt	en	spesifikasjon	over	forskjellen	mellom	det	regnskapsmessige	resultat	før	skattekostnad	
og årets skattegrunnlag.

 

Resultat	før	skattekostnad	 		 18.189
  
Permanente forskjeller   
			Renter	ilignet	skatt	 -10	
   Ikke fradragsberettigede kostnader 39  
   Ikke skattepliktige inntekter -574  
   3% skatt av utbytte  15 
     
  -530
Endring i midlertidige forskjeller  -1.224
Årets skattegrunnlag  16.435

28 %  inntektsskatt  4.602
Formueskatt	 	 752

Betalbar skatt  5.354
-	For		lite	avsatt	2011	 	 -7
Endring utsatt skatt/skattefordel  -343

Årets skattekostnad   5.704

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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Midlertidig forskjeller:

 31.12.2012 31.12.2011 endring 
   fra 01.01

Utsatt skattefordel   
Pensjonsforpliktelse - udekket 0 0 0
AFP-forpliktelse	-	udekket	 -148	 -168	 20
Obligasjoner	 25	 1.182	 -1.158
Driftsmidler 931 998 -67
 808 2.012 -1.204
28 % utsatt skattefordel 226 563 -337
Utsatt skatt     
Andre avsetninger -320 -400 80
Uspesifiserte	tapsavsetninger	 109	 136	 -27
Gevinst og-tapskonto 132 164 -33
Pensjonsforpliktelser	overfinansiert	 0	 0	 0
Aksjer i Visa inc. 10 10 -6
 -70 -90 20
28 % utsatt skatt -19 -25 6
Netto utsatt skattefordel 878 2.102 -1.224
Utsatt skattefordel 28 % 247 590 -343

14.b - Annen gjeld

Linje 17.3 balansen 2012 2011
  
Betalingsfomidling 11.788 9.660
Skatter og avgifter 994 1.344
Betalbar skatt 5.386 5.622
Gaver 4.301 1.409
Leverandører	/	interimskonti/div	 1.685	 1.042
Leieboerinnskudd	 320	 320
  
Sum 24.474 19.397

14.c - Andre driftskostnader

linje 10.2 i resultatregnskapet 2012 2011

Utgifter Terra Gruppen  2.523 2.603
Honorar	revisjon	 316	 273
Forsikringer	 30	 16
Kontingenter	og	avgifter	 394	 349
Transportmidler/installasjoner/inventar 1.025 590
Øvrige tap 182 193
Driftsutgifter / kjøpte tjenester 455 619
  
sum 4.925 4.643
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14.d - Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer

linje 4 sum provisjonsinntekter og innt fra banktjenester 2012 2011

Garantiprovisjon 337 371
Kredittformidling	 3.360	 2.047
Betalingsformidling 5.078 4.905
Forsikringstjenester	 1.838	 1.456
Sikkerhetsbokser 116 119
Verdipapiromsenting/forvaltning 419 445
Annen virksomhet 560 403

Sum 11.708 9.745

14.e – Garanti og avgift til bankenes sikringsfond

Banken er medlem av bankenes sikringsfond. Dette 
fondet	garanterer	for	innskudd	inntil	MNOK	2.	For	å	
være med i ordningen må banken stille garanti og 
betale inn en årlig avgift. Årlig avgift til sikringsfondet 

Bankenes sikringsfond 2012 2011

Årlig avgift 0 0
Garantiforpliktelse 0 0

14.f – Valutarisiko

Banken er ikke eksponert i utenlandsk valuta bortsett 
fra en kassebeholdning som pr. 31.12.2012 har en 
bokført verdi på norske kr 536.453.

14.g - Betingede forpliktelser

Andebu Sparebank har stilt som sikkerhet 
obligasjoner for til sammen kr 119.231.000  for  
likviditetslån i Norges Bank. 
Banken har ingen lån i Norges Bank pr. 31.12.2012.

Noter til regnskapet     Andebu Sparebank Årsrapport 2012

blir bokført under rentekostnader linje 2.5 i resultat-
regnskapet. Sikringsfondet har ikke innkrevd avgift 
for 2012. Det er heller ikke stilt noen garanti
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Erklæring fra styrets medlemmer 
og daglig leder
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Revisjonsberetning

Revisjonsberetning/beretning	fra	kontrollkomitéen	    Andebu Sparebank Årsrapport 2012
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Beretning fra kontrollkomitéen



Tillitsvalgte

forstanderskaPet
Leder:	 John	Arve	Knippen
Nestleder:		 Karin	Helene	Nygaard

kundeValGte MedleMMer
Kjersti	Helene	Kjærås
Anita	Kjærås	Moland
Odd	Brathaug
Jostein	Jacobsen
Bjarne Sommerstad
Turid	Trevland	Rye-Johnson
Jan	Ivar	Simonsen
Morten Skoli
Berit Sommerstad
John	Arve	Knippen

Varamedlemmer 
Marte Trevland
Elisabeth	Møyland	Halum
Steinar Ellefsrød
Kari	Aadne
Petter Speilberg

koMMuneValGte MedleMMer
Hanna	Marie	Skjelland	Orerød	
Rolf	Fevang
Karin	Helene	Engmark
Dagfinn	Strøm
Anne	Marie	Kvernsmyr
Johnny	Lian

Varamedlemmer
Kjell	Sommerstad
Andreas Skotner
Trine Eriksen

ansattValGte MedleMMer
Jon	Henrik	Grindlia
Janett	Kolstad
Karin	Moland
Morten Bryne

Varamedlemmer
Hans	Arnt	Narum
Torild	Synnøve	Larsen
Øyvin	Hansen

stYret
Roald	Nomme,	leder
Anette	Kjærås	Firing,	nestleder
Harry	Gran
Sigbjørn Myhre
Tone Edvinsen
Kjell-Arild	Farmen,	ansattvalgt

Varamedlemmer 
John	Petter	Kjæraas
Steinar Ellefsrød
Ingrid	Knotten	Haugberg
Morten Bryne, ansattvalgt

kontrollkoMiteen
Karin	Helene	Engmark
Rolf	Fevang
Morten Skoli

Varamedlemmer 
Anne	Marie	Kværnsmyr		

Oversikt	over	tillitsvalgte	    Andebu Sparebank Årsrapport 2012

54



55

Andebu Sparebank er stolt hovedsponsor av Andebu Skytterlag.
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– En trivelig bank med kloke løsninger


