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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 

forvåre kunder.

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

Andebu Sparebank er stolt støttespiller 

for lag og foreninger i lokalmiljøet.

Postadresse:

Postboks 10, 3162 ANDEBU

Besøksadresser

Hovedkontor:

Bankbakken 2, 3158 ANDEBU

Filial:

Sagmyra, 3243 KODAL

Rådgivningskontor:

Kirkegata 4, 

3211 SANDEFJORD

Tlf. 33 43 83 00

Fax 33 43 81 01

Telebank: 815 48 400

SMSBank: 26120

www.andebu-sparebank.no

epost@andebu-sparebank.no
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Andebu Sparebank ble etablert i 1863, med forret-

ningsadresse Andebu. Banken har sitt hovedkontor 

i Andebu, med en filial i Kodal og et rådgivnings-

kontor 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 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.

Virksomheten og lokalisering

Bankens rammebetingelser

Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat vekst 

i økonomien, noe høyere inflasjon enn vi har sett 

de siste år, sterk kursoppgang på Oslo Børs og et 

omslag i boligmarkedet. 

Den gradvise forverringen av økonomisk vekst 

hindret rentene i å stige. 3 måneder NIBOR falt 

fra 1,82 prosent til 1,69 prosent ved utgangen 

av året. Bankenes markedsfinansiering ble også 

rimeligere i 2013. Imidlertid stilles det økte krav til 

bankens egenkapital og likviditet, noe som gjør at 

de fleste banker må styrke sin inntjening gjennom 

blant annet økte rentemarginer.  

Kronekursen fulgte konjunkturene, og falt med 

omlag 10 prosent gjennom året, målt ved den 

importveide I-44-indeksen, som brukes til å si noe 

om hvordan valutakursendringer påvirker norske 

priser. Norsk næringsliv fikk dermed styrket sin 

kostnadsmessige konkurranseevne gjennom året.

Arbeidsmarkedene var noenlunde i balanse med 

en lønnsvekst på om lag 4 prosent for alle ar-

beidstakere sett under ett. Arbeidsledigheten økte 

gradvis gjennom året, men er fortsatt på et lavt 

nivå i europeisk sammenheng.  

Prisveksten for konsumvarer endte på 2,1 prosent. 

Boligprisene steg i årets første måneder, men slo 

om til klar nedgang i andre halvår. For året sett 

under ett, viser tall fra Eiendomsmeglerfore- 

takenes forening, en oppgang på over 4 prosent. 

Oslo Børs endte opp nesten 24 prosent i fjor.  

Dette til tross for at antall konkurser i næringslivet  

steg gjennom fjoråret. 

Verdensøkonomien var preget av normal  

økonomisk vekst i 2013, med en BNP-vekst på  

3,0 prosent. Fortsatt er det de fremvoksende  

økonomier, med Kina i spissen, som vokser  

sterkest, mens det ikke var noen vekst i EU.  

Inflasjonen og renten holdt seg lav. Den  

Europeiske Sentralbanken kuttet sin utlånsrente  

til 0,25 prosent mot slutten av året.

Ved utgangen av 2013 hadde Andebu kommune 

ca 5.700 innbyggere, og befolkningsveksten siden 

år 2000 er på ca 1.000 innbyggere. Det tilsvarer 

over 21 prosent, eller i snitt +1,65 prosentpoeng 

pr år. Kommunen er i god vekst og det er god  

byggeaktivitet. Utbyggerne kan rapportere om 

godt salg av nye leiligheter og privatboliger i 

2013. I tillegg er det også solgt flere boligtomter.  

Bildet er delt og enkelt boligprosjekter lar seg  

vanskeligere realisere, noe som kan tyde på at 

markedet er noe selektivt. I våre nærmarkeder 

herunder Sandefjord og Tønsberg er det tendens 

til svakt fallende boligpriser, men samtidig så  

omsettes boligene fortsatt relativt raskt.
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Andebu Sparebank oppnådde et resultat av ordinær 

drift på kr 20,8 millioner. Utlån til kunder i egen 

balanse og til Eika Boligkreditt økte med 6,17 %, 

eller kr 149,3 millioner. Dette er noe i underkant 

av budsjett og på linje med den generelle kreditt-

veksten i samfunnet. Innskudd fra kunder økte med 

kr 193,6 millioner og bankens innskuddsdekning 

er på hele 100,4 %. Med dette har banken en meget 

god likviditetssituasjon. Dette, sammen med en 

kapitaldekning på 18,92 %, gjør banken godt rustet 

for å møte strengere egenkapital – og likviditets-

krav til banker.

En gunstig konkurransesituasjon for utlån og 

endringer i betingelsene spesielt for boliglån er 

hovedårsaken til en styrket rentenetto. I tillegg har 

en lavere pengemarkedsrente og fallende risiko- 

premie for obligasjonslån har bidratt til en styrket 

rentenetto. Effekten av dette har spesielt kommet 

i andre halvår. Banken har fortsatt et lavt mislig-

hold av utlån og har kun tapsført kr 0,5 millioner 

på lån. I 2013 har kun et fåtall av våre kunder gått 

konkurs, men engasjementene har enten vært godt 

sikret eller ubetydelige, slik at bokførte tap  

er svært begrenset. 

Bankens forvaltningskapital er på kr 2 368 millio-

ner, og i tillegg kommer kr 660 millioner i boliglån 

som er overført til Eika Boligkreditt AS.

I forhold til budsjett oppnådde banken et resultat 

som var kr 3,8 millioner bedre enn forventet. Dette 

skyldes høyere provisjonsinntekter og lavere tap på 

utlån. Spesielt siste halvår 2013 oppnådde vi  

en mer lønnsom driftssituasjon.  Kostnader til ban-

kens 150 års jubileum og flytting til midlertidige 

lokaler i forbindelse med rehabilitering og påbygg 

av hovedkontor i Andebu utgjør til sammen kr 3,5 

millioner og var delvis tatt hensyn til i budsjettet.

Vår kredittvekst innenfor privatmarkedet har vesent-

lig bestått av finansiering av boligkjøp, refinansier-

ing fra andre banker samt restaurering og nybygg. 

Bankens utlånsvekst er god i tilstøtende kommuner 

til Andebu og med høyest vekst i Stokke og Re. 

Bankens innskuddsvekst er spesielt stor i Sande-

fjord, Stokke, Re og Tønsberg. 

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 medarbeidere 

i kundetorget og vår salgsleder gjennomført intern 

sertifisering i regi av Eika Skolen. Samtlige rådgi-

vere som selger forsikring har gjennomført obliga-

torisk sertifisering. Autoriseringene sikrer kompe-

tanse og utvikler vår organisasjon, hvor målet er å 

gi våre kunder rådgivning med god kvalitet. I 2013 

tilbyr banken finansielle rådgivning med fokus på 

langsiktig sparing til pensjon m.v som gjennomfø-

res av våre autoriserte finansielle rådgivere (AFR).  

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 på-

virke kunders betalingsevne. Banken legger vekt på 

at vår finansielle rådgivning utføres på en etisk god 

måte og at vi følger retningslinjer om forsvarlig ut-

lånspraksis, 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.

Virksomheten i 2013

Finanskonsernet Eika-Gruppen eies av 77 andre 

selvstendige og lokalt forankrede norske spare- 

banker samt OBOS. 

Eika og sparebankene bidrar til et viktig mang-

fold i finansnæringen, med lokal verdiskaping og 

nærhet til kundene. Lokalbankene som er tilslut-

tet Eika-Gruppen har total ca 750.000 kunder og 

har virksomhet i 105 kommuner. Eika-Gruppen 

arbeider for at Andebu Sparebank og de andre 

Eika bankene oppnår gode vilkår for effektiv drift. 

På bankenes vegne framforhandler Eika-Gruppen 

løsninger som gir bankene strategiske og økono-

miske gevinster. Gjennom alliansen får våre kunder 

tilgang til hele bredden av konkurransedyktige 

produkter og tjenester. De viktigste er boliglån 

gjennom Eika Boligkreditt, debet- og kredittkort fra 

Eika Finans og Kredittbank, skade- og livsforsikring 

fra Eika Forsikring, fond og obligatorisk tjeneste-

pensjon fra Eika Forvaltning, aksjehandel fra Norne 

Securities samt debet- og kredittkort, leasing og 

salgspantelån fra Eika Finans og Kredittbank.  

Eika-Gruppens datterselskap Eika-Alliansen bidrar 

til at Andebu Sparebank og de andre bankene opp-

når gode vilkår for effektiv drift og strategiske og 

økonomiske gevinster. Gjennom Eika Alliansen får 

Andebu Sparebank levert fellestjenester innen IT, 

betalingsformidling og kompetanseutvikling gjen-

nom Eika-Skolen. Eika-Gruppen er største aksjonær 

i SDC (Skandinavisk Data Center AS) som leverer 

bankenes IT-systemer og Eika Alliansen utøver et 

tett samarbeid med SDC innen drift og utvikling. 

Med et profesjonalisert prosjekt - og utviklingsmil-

jø leverer Eika Alliansen også nye digitale verktøy 

som kundetjenester på nett og mobil og integrerte 

løsninger som effektiviserer kunde- og saksbehand-

lersystemene i bankene.

I tillegg arbeider Eika-Gruppen med å fremme ban-

kenes næringspolitiske interesser gjennom dialog 

med relevante myndigheter.

”Vi styrker lokalbanken” er Eikas nye visjon som  

ble vedtatt i 2012. Visjonen er fulgt opp med en  

ny strategi med et mye sterkere fokus på lokal-

bankene. Dette ble også synliggjort gjennom 

endringen av navn og innføringen av en ny visuell 

profil som i større grad synliggjør Eika-bankene 

som gode lokalbanker med fokus på kundeomsorg.

Strategisk samarbeid
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Jubileum

Bankens jubileum er markert med tre hovedaktivi-

teter: historiebok, gaver og arrangementer. Lag og 

foreninger ble tidlig involvert. Allerede i mai 2012 

ble de invitert til å komme med forslag om gave-

formål og jubileumsarrangementer. Responsen var 

enorm med forslag om over 50 ulike arrangemen-

ter og gaveformål. Allerede i desember 2012 delte 

banken ut til sammen tre millioner kroner til ulike 

gaveprosjekter. I januar 2013 startet det første 

jubileumsarrangementet og på jubileumsdagen 

19. november avsluttes feiringen med gavebok og 

bursdagsfest for kundene. 

20 arrangementer fikk innvilget sine søknader og 

jubileet ble feiret hele året, med en jubileumsuke 

24.8. – 1.9. som høydepunkt. Totalt samlet arran-

gementene over 10 000 fornøyde mennesker! Over 

35 ulike organisasjoner og mer enn 750 mennes-

ker har bidratt med ulike oppgaver, og til sammen 

har arrangementene generert ca 650 000 kroner i 

overskudd til lagene.

Humorgalla, anderace, næringslivsdag, triathlon, 

flere idrettsarrangement og mange konserter ble 

gjennomført i løpet av året og Andebus store søn-

ner og døtre ble løftet fram. Bankens kostnader til 

arrangementer var på ca 1,3 millioner kroner.

Gaveprosjekter  
For alle søkerne ble jubileumsgaver fra Andebu 

Sparebank en viktig faktor for gjennom¬føringen 

av større prosjekter. I tillegg til gavemidlene blir 

det satset på lagenes egeninnsats, tippemidler og 

andre finansieringskilder. I realiteten betyr dette at 

de tre millionene blir utløsende for gjennomføring 

av prosjekter til ca. ti millioner kroner. Følgende 

prosjekter har fått tilsagn om støtte: 

 

•  Nærmiljøanlegg Stisvannet  1 000 000,- 

• Helårsløype mellom Andebu  

 og Høyjord     500 000,- 

• Servicebygg på Håsken  

 (ski og gokart)     500 000,- 

• Mobildekning  

 vestre Andebu/Kodal     500 000,- 

• Taktil kunst     350 000,- 

• Triumfbue     150 000,-

Sedler og mynter 

En mer kuriøs del av jubileumsfeiringen er at  

Andebu Sparebank laget egne 150-lapper og  

mynter i forbindelse med jubileet. 150-lappene 

som ble sendt ut til alle kunder kom i tre varianter 

som gavekort på jubileumsarrangementer, sparing 

og forsikring. I tillegg til sedlene ble det produsert 

ca 1000 jubileumsmynter som ble brukt som  

premier for dem som deltok i bankens ulike  

arrangementer, som sykkelritt, gokartløp, skytter-

stevner og fotballcup. 

Omfattende og vakker bankbok 

I nesten to år har redaktør og historiker Haakon 

Graffer Livland, sammen med Elin Halvorsen, arbei-

det med historieboken «Banken hime – bygda og 

banken gjennom 150 år».  Som tittelen tilsier om-

handler boka mye mer enn bankhistorie. Forfatter-

ne har tatt for seg bygdas historie og trekker linjer 

til samfunnsutviklingen i Norge ellers, fra innfø-

ringen av Formannskapslovene og lokalt selvstyre, 

gjennom krigstider, oppgangs- og nedgangstider 

helt fram til i dag. 

Boka er rikt illustrert med mange bilder, både his-

toriske bilder og mange vakre naturfotografier fra 

Andebu (tatt av fotografer fra bygda). Resultatet er 

en 256 siders gavebok. 19. november 2013 var det 

150 år siden Andebu Sparebank ble stiftet. Det ble 

feiret med å gi bort jubileumsbøker til alle kunder.  

Utdelingen av disse foregår fremdeles.

Bilde fra jubileumet

Jubileum
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Netto rente og kredittprovisjonsinntekter
Kredittetterspørselen og tilfanget av nye kunder har 

vært god i 2013. Etterspørselen etter kreditt falt 

noe i 4. kvartal 2013 sammenlignet med samme 

periode i 2012. Innskudsveksten var svært god i 3. 

kvartal etter at de største bankene satt ned inn-

skuddsrenten. Bedre marginer har påvirket ban-

kens rentemargin positivt, spesielt i andre halvår.  

Forskjellen mellom gjennomsnittlige innskudds 

- og utlånsrente har økt med 0,21 prosentpoeng til 

2,13 %. Effekten av en forbedret rentemargin er noe 

redusert med en fallende avkastning på bankens 

likviditetsportefølje. I tillegg er avgift til Bankenes 

Sikringsfond innført som en evigvarende avgift, 

selv om fondet er fullt. 

I kroner utgjør rentenettoen kr 41,9 mil, en økning 

på kr 3,3 mill. I % av gjennomsnittlig forvaltnings- 

kapital utgjør rentenettoen 1,84 %, mot 1,82% i 

2012. En andel av bankens overskuddslikviditet er 

plassert i rentefond. Avkastningen fra rentefond ut-

gjør kr 0,7 mill og føres under linje netto kursgevinst 

valuta / verdipapirer. Korrigert med avkastningen på 

rentefond ville netto rente og kredittprovisjonsinn-

tekter vært kr 42,6 mill eller 1,87 % (1,89 %). 

Renteinntekter fra sertifikater, obligasjoner og an-

dre rentebærende verdipapirer utgjør kr 4,6 millio-

ner mot kr 6,0 millioner i 2012. Nedgangen skyldes 

et lavere rentenivå, laver risikopåslag for bankob-

ligasjoner og økt andel i porteføljene som kan de-

poneres i Norges Bank (økt kvalitet) med tilførende 

lavere avkastning, påvirker avkastningen negativt. 

Dette er forventet ettersom banken tilpasser seg 

gradvis til strengere likviditetskrav for banker.  

Bankens Sikringsfond utgjorde kr 1,1 millioner mot 

ingen avgift i 2012. 

Andre driftsinntekter
Netto andre driftsinntekter utgjorde kr 17,3 milli-

oner eller 0,76 %. Dette er kr 4,8 millioner høyere 

sammenlignet med 2012. 

Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjør 

kr 12,3 millioner eller 0,54 %. Dette er kr 3,6 millio-

ner høyere enn i 2012. Økningen skyldes i hoved-

sak provisjonsutbetalinger fra lån overført til Eika 

Boligkreditt som økte med kr 3,1millioner. Inntek-

ter fra betalingsformidling har økt med til sammen 

kr 0,1 millioner.

Oppgangen på Oslo Børs og redusert risikopåslag 

for bankobligasjoner har hatt en positiv effekt 

på bokførte kursgevinster. Netto verdiendringer 

på rentebærende verdipapirer, aksjer, andeler og 

egenkapitalbevis, samt valuta utgjør kr 2,0 milli-

oner i 2013. Av kursgevinstene utgjør avkastning 

fra rentefond utgjør kr 0,7 millioner mot kr 1,5 

millioner i 2012. 

Utbytte fra aksjer og egenkapitalbevis utgjorde 

kr 2,6 millioner mot kr 0,6 millioner i 2012.

Vår beholdning av verdipapirer er bokført til laveste 

verdi av bokført verdi og markedsverdi. Urealiserte 

verdier i forhold til markedsverdi er kr 8,7 millio-

ner, mot 5,8 i 2012.

Bankens avkastning på egne verdipapirer utgjør 

9,8 % for egenkapitalinstrumenter. Rentebærende 

instrumenter oppnådde en avkastning på  2,42 %, 

mot 3,84 % i 2012.  

Driftskostnader
Samlede driftskostnader for 2013 utgjorde kr 38,1 

millioner. Dette er en økning på kr 6,5 mill, eller + 

20,78 % sammenlignet med 2012. Kr 3,5 millioner av 

kostnadsveksten skyldes ekstra kostnader knyttet til 

bankens 150 års jubileum samt midlertidig flytting 

fra bankens hovedkontor i forbindelse med rehabili-

tering og påbygg.  Økte kostnader til Eika Gruppen 

AS og utvikling av BankID utgjorde kr 1,5 mill i 2013.

Personal - og administrasjonskostnader utenom 

it-kostnader utgjorde kr 21,6 millioner, eller 1,02 %.  

Dette er en økning på 1,7 millioner sammenlignet 

med 2012. 

Bankens EDB kostnader utgjør kr 4,1 mill, eller 0,18 %. 

Dette er den sammen kostnaden som for 2012.  

Resultatutvikling

Andre kostnader utgjør kr 10,8 millioner, eller 

0,47 %. Dette er en økning på kr 5,3 millioner 

sammenlignet med 2012 og skyldes i stor grad 

engangskostnader nevnt innledningsvis under 

punktet om driftskostnader. 

I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 

utgjorde driftskostnadene i 2013 1,67 % (1,49%). 

Tap og nedskrivninger på utlån  
og garantier
Netto tap på utlån i 2013 er kr 0,5 millioner, som 

tilsvarer 0,02 % av samlede utlån i egen balanse.  

I 2012 ble det netto tap på utlån kr 1,4 millioner.  

Årets tapskostnad fordeler seg slik: Netto kon-

staterte tap utgjør kr 0,3 millioner. Gruppevise 

nedskrivninger er redusert med kr 0,2 millioner. 

Individuelle nedskrivninger er i år økt kr 2,0 millio-

ner samtidig som det er inntektsført kr 0,6 millio-

ner fra tidligere individuelle nedskrivninger.  Årets 

tapskostnad utgjør 0,03 % målt i prosent av brutto 

utlån i egen balanse og knytter seg kun til nærings-

livskunder.

Totale balanseførte nedskrivninger på utlån utgjør 

kr 9,3 mill, eller 0,49 % av brutto utlån.

Balanseførte gruppevise nedskrivninger er ved års-

skiftet 2,6 mill (2,8). Dette utgjør 0,14 % av brutto 

utlån. Samlede balanseførte individuelle nedskriv-

ninger er ved årsskifte kr 6,7 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 årsoppgjø-

ret er det foretatt en systematisk gjennomgang av 

alle engasjement over en viss størrelse, tapsutsatte 

bedriftsengasjementer med bakgrunn i inntjenings - 

og egenkapitalforhold, samt privatengasjement som 

vi vet kan være utsatte. Næringslivsandelene er på 

21,88 % av utlånsporteføljen og misligholdsprosen-

ten er fortsatt lav og utgjør 0,42 % av utlån (0,49 %). 

Banken opplever tapssituasjonen som tilfredsstillende 

og har et ubetydelig antall engasjementer som er 

misligholdt. Ettersom fremtidsutsiktene for norsk 

økonomi er endret, har banken valgt å øke budsjet-

tert tap, uten at det er noen objektive indikasjoner i 

egen portefølje som skulle tilsi en økning. 

 

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 20,8 millioner, 

eller 0,92 %.  Tilsvarende var resultat i 2012 kr 

18,2 millioner eller 0,86 % i prosent av forvalt-

ningskapitalen. Resultat er kr 2,6 millioner høyere 

enn i 2012. Underliggende bankdrift, spesielt i 

siste halvår, er forbedret med høyere rentenetto og 

provisjonsinntekter fra Eika Boligkreditt. Lavere av-

kastning på likviditetsbeholdningen, pga økt andel 

som kan deponeres i Norges Bank, sammen med 

Sikringsfondsavgiften, veier noe opp for økt rente-

margin mellom utlån til og innskudd fra kunder.  

Kostnader i forhold til inntekter utgjør 64,75 

(61,75). Korrigert for verdipapirgevinst er forholdet 

66,60 (65,83).  Korrigert for jubileums og flytte-

kostnader er forholdet 58,44. 

Det er avsatt kr 5,7 millioner til skatt. Resultat av 

ordinær drift etter skatt utgjør kr 15,1 millioner, 

eller 0,66 %. 

 
Disponering av årets resultat
Årets resultat på kr. 15.124.617,- disponeres slik:
 

Gaver til allmennyttige formål Kr          61.023,-

Overført til sparebankens fond Kr  15.063.594,-   
  

Sum disponert Kr. 15.124.617,-
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Balansen

Forvaltningskapitalen 

Ved utgangen av 2013 var forvaltningskapitalen  

kr 2.368 millioner, dvs. en økning på 

kr 182 millioner eller 8,34 %. I tillegg til forvalt-

ningskapitalen kommer boliglån overført til Eika 

Boligkreditt som utgjør kr 661 millioner. 

Innskudd
Innskudd fra kunder utgjør kr 1.914 millioner pr 

31.12.2013, mot kr 1.720 millioner 12 måneder 

tilbake.

Innskuddsveksten i 2013 utgjør 11,25 %, mot  

7,87 % i 2012. Innskudd fra personkunder har en 

økning på 9,8 %, mens innskudd fra næringskunder 

og offentlige har en vekst på 14,36 %.  

Andelen av innskudd fra personmarkedet utgjør 

67,9 % mot 68,7 % i 2012. Andel av innskudd fra 

næringslivssektoren utgjør 26,9 %, og øvrige  

sektorer 5,2 %. Totalt kommer 95,0 % av innskud-

dene fra Vestfold, herav 44,8 % fra Andebu.

Den gjennomsnittlige innskuddsrenten i 2013 var 

2,67 %, mot 2,85 % i 2012.

Utlån 
Utlån til kunder utgjør kr 1.907 millioner pr 

31.12.2013 mot kr 1.848 millioner på samme tid  

i fjor. Utlånsveksten i 2013 utgjør 3,19 % mot til- 

svarende 13,59 % i 2012.

Andelen av utlån til personmarkedet utgjør 77,7 %, 

mot 78,1 % i 2012. Andel av utlån til næringslivs-

sektoren utgjør 22,3 %. Totalt kommer 92,3 % av 

utlånene fra Vestfold, hvorav 45,0 % fra Andebu. 

Den gjennomsnittlige utlånsrenten, inklusive  

kredittprovisjoner, var 4,81 % i 2013 mot 4,77 %  

i 2012.

Andebu Sparebank har i tillegg overført boliglån til 

Eika Boligkreditt for til sammen kr 661,0 millioner 

mot kr 570,7 millioner ett år tilbake.  Lån formidlet 

til Eika Boligkreditt har hatt en vekst på kr 59 milli-

oner. Samlet utlånsvekst inkludert lån formidlet til 

Eika Boligkreditt utgjør 6,17 % mot 13,93 % i 2012. 

 

I 2013 oppnådde banken en vekst i utlån i Andebu 

kommune tilsvarende 6,3 %. Utlånsveksten i nabo-

kommunene Stokke og Re var spesielt god i 2013 

men en vekst på henholdsvis 12,6 og 10,6 prosent-

poeng. Utlånsetterspørselen falt noe i fjerde kvartal 

sammenlignet med de foregående kvartaler i 2013.  

Bankens utlån fordelt på sektor, næring og geo-

grafiske områder fremkommer i note 12.

Garantier
Avgitte garantier på vegne av kunder utgjorde kr 

14,9 millioner, hvorav garanti stilt til Eika Boligkre-

ditt utgjør 74,7 millioner. Samlet har banken stilt 

garantier for til sammen kr 89,7 millioner i 2013. 

Verdipapirer
Pr 31.12.13 var det plassert kr 107,2 millioner i  

aksjer, grunnfondsbevis, andeler i aksjefond og  

andeler rentefond. Av disse er kr 56,2 millioner 

plassert i rentefond med god likviditet. I gjennom-

snitt har banken hatt kr 76,6 millioner investert i 

slike papirer. Urealiserte verdier i forhold til  

markedsverdi er på kr 8,3 millioner.  

Samlet bokført verdi av rentebærende papirer 

utgjorde kr 186,1millioner, en økning på kr 6,9 

millioner sammenlignet med 2012. Porteføljen  

hadde i 2013 en gjennomsnittlig rente på 2,55 %, 

mens samlet avkastning ble 2,47 %.  

Likviditet
Utlånsvekst på egen balanse ble kr 59,0 millioner. 

Denne veksten er helt finansiert med innskudds-

veksten som utgjør kr 193 millioner. Den høye inn-

skuddsveksten styrker også bankens overskudds- 

likviditet med kr 134 millioner. Innskuddsdekning 

er økt fra 93,1% til 100,37%. Bankens markeds- 

finansiering i obligasjonsmarkedet utgjør kr 171  

millioner mot kr 200 millioner i 2012. Samlet har 

banken kr 171,2 millioner i innskudd i Norges 

Banken og verdipapirer som kan deponeres som 

sikkerhet for lån i Norges Bank. Tilsvarende tall 

for 2012 var kr 152,6 millioner. Kundeinnskudd 

og egenkapital finansierer 113 % av samlede utlån. 

Styret legger vekt på en balansert utvikling av  

innskudd fra - og utlån til – kunder.
 

Balansen

Egenkapital og soliditet
Samlet egenkapital utgjør kr 253,0 millioner, mot 

kr 237,9 millioner i 2012. Inntjening i forhold til 

veksten har vært tilfredsstillende i 2013, men  

bankens styret legger opp til en ytterligere forbe-

dring av lønnsomheten i kommende år. Strengere 

krav til bankenes kapitaldekning som kom i 2013, 

er årsaken til dette. Grunnlaget for beregning av  

kapitaldekning er kr 228,0 millioner mot et  

risikovektet beregningsgrunnlag på kr 1.205,4 

millioner. Dette gir en kapitaldekning på 18,92 %. 

Bankens kapitalmål er for tiden fastsatt til 16 %. 

Regelverket for bankenes kapitalkrav ble skjerpet  

i 2013.

 

Andebu Sparebank styrer av den grunn mot å  

opprettholde eller styrke dagens kapitaldekning. 

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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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 77,8 % til 

personmarkedet og 22,2 % til næringsliv inkludert 

landbruk. 92,1 % av utlånene er gitt til kunder 

innen Vestfold fylke. Banken har få store engasje-

menter. Sammenlignet med 2012, er det ingen 

store endringer knyttet til fordelingen i porteføljen.

Det benyttes et eget saksgangsystem med innlagte 

fullmaktsbegrensninger på den enkelte saks- 

behandler. 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 89,6 % av porteføljen 

som er en nedgang på 0,1 % prosentpoeng sam-

menlignet med 2012. Risikoklasse C utgjør 5,0 % 

av porteføljen som er en nedgang på 0,6 prosent-

poeng. Risikoklassene D 1,17 % av porteføljen som 

er en oppgang på 0,8 prosentpoeng sammenlignet 

med 2012.  Risikoklasse E utgjør 0,22 %. Samlet 

utgjør gruppen D og E kr 27,6 millioner.

Brutto utlån som er misligholdt lengre enn 90 dager 

er på til sammen kr 8,0 millioner, tilsvarende 0,47 % 

av brutto utlån. Banken har til sammen individuelle 

og gruppevise nedskrivninger på kr 9,3 mill. 

Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje 

med lån, og utgjør samlet kr 78,9 millioner. Plas-

seringer 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/garanier 

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 95,6 millioner. Innskudd 

fra kunder som har bundet renten var ved årets 

utgang kr  31,2 millioner.

Bankens beholdning av obligasjoner/sertifikater 

beløper seg til kr 186,1millioner, med en gjennom-

snittlig gjenstående løpetid på 0,16 år. Rente- 

risikoen for verdipapirer vurderes som lav.

Banken har kr 107,2 millioner plassert i aksjer, 

andeler inklusive rentefond og grunnfondsbevis. 

Samlet investert beløp var ved årsskiftet 4,53 %  

av forvaltningskapitalen. Styret anser kursrisikoen 

for denne porteføljen som lav. 

Likviditetsrisiko
Innskudd fra kunder er bankenes viktigste finan-

sieringskilde. En relativ høy etterspørsel etter lån, 

gjør at bankenes generelle behov for nye kapital- 

kilder har økt. Overføring av lån til Eika  Bolig- 

kreditt 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 lanserte i 2013 et nytt 

innskuddsprodukt med 31 dagers oppsigelse.  

Ved utgangen av året var kr 236 millioner, eller 

12,3 % av samlede innskudd fra kunder, bundet 

med 31 dagers oppsigelse. Likviditetsrisikoen er 

ytterligere redusert gjennom en god spredning på 

kundeinnskudd (få store innskudd, både i antall 

og kundegrupper). Banken oppnådde 11,25 % 

innskuddsvekst i 2013, etter at mange ny kunder 

flyttet innskuddsmidler til oss.

Andebu Sparebank finansierer utlån til kunder med 

innskudd fra kunder, egenkapital og overføring 

av boliglån til Eika Boligkreditt. Det siste året har 

innskuddsveksten vært kr 134 millioner høyere 

enn utlånsveksten. Dette har styrket bankens inn-

skuddsdekning fra 93,1 % til 100,4 % i 2013. 

Rentebærende verdipapirer, inklusive rentefond, 

utgjør 12,61 % av samlede innskudd fra kunder. 

Rentebærende verdipapirer for til sammen kr 116,0 

millioner, mot kr 119,2 millioner i 2012, er pant-

satt for eventuelle nye låneopptak i Norges Bank.

Banken har etablert en likviditetsstrategi som sikrer 

god rapportering av sannsynlig likviditetsrisiko. 

Styret oppfatter likviditetssituasjonen nå som god, 

og anser likviditetsrisikoen som lav til moderat.

Risikoforhold

Risikoforhold
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Internkontroll

Arbeidsmiljø og personale

Samfunnsansvar

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 bankens risikoer, rutiner og internkontrollens 

gjennomføring. For 2013 framkom ingen vesentlige 

merknader til rapportene. Banken har implementert 

et rammeverk for risikostyring i henhold til Basel II- 

forskriften. 

Ved årets slutt hadde banken i alt 24,2 årsverk for-

delt på 26 ansatte. Det er ansatt  fire nye medarbei-

dere i 2013. 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 påvirk-

ning av det ytre miljø. Andebu Sparebank er en  

IA bedrift(Inkluderende Arbeidsliv).

Sykefraværet var på 7,0 % mot 3,0 % forrige år.  

Korrigert for langtidssykefravær, som utgjør  

4,1 %, er sykefraværet 2,9 %. 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 26 ansatte er 14 kvinner,  

herav 5 på redusert tid. 

Regnskapsloven krever at banken skal redegjøre 

for hvordan den forholder seg til menneskerettig-

heter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, 

miljø og korrupsjonsbekjempelse.

Arbeidstakerrettigheter: Banken har 

retningslinjer og rutiner knyttet til arbeidstaker-

rettigheter og sosiale forhold. Dette er nedfelt i 

bedriftsavtalen, avtale om inkluderende arbeidsliv, 

etiske retningslinjer, policy for helse, miljø og 

sikkerhet herunder rutiner for varsling av 

kritikkverdige forhold. 

Korrupsjonsbekjempelse: Banken har utar-

beidet egne retningslinjer og rutiner for å hindre 

økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger og 

terrorfinansiering. Kredittpolicy og praksis har 

føringer for ikke å finansiere ukjente formål.

Menneskerettigheter: Banken har ikke egne 

retningslinjer knyttet til etisk handel m.v, men 

dekkes delvis av etiske retningslinjer. Risikoen for 

uetiske innkjøp vurderes som lavt ettersom vi er 

en lokal tjenesteprodusent.

Miljø: Ansattes behov for tjenestereiser er beskje-

den, samtidig som det er gode tog og busstilbud 

inn mot Oslo. I 2013 er det besluttet at bankens 

hovedkontor skal rehabiliteres og bygges på. 

Tiltaket er omfattet av nye miljøvennlige bygge-

forskrifter og i tillegg er det besluttet å benytte 

bergvarme til oppvarming. Den samme energikil-

den skal benyttes til kjøling av bygget. Oljefyren  

er fjernet. 

Prosedyrer og oppfølging: På vesentlige om-

råder har banken etablert internkontroll. Rutiner og 

retningslinjer revideres og behandles av bankens 

styre. Ansatte får opplæring i fastsatte rutiner og 

retningslinjer, samtidig som disse ligger tilgjengeli-

ge på bankens intranett.

Lokalt perspektiv: Andebu Sparebank har ned-

felt i sin strategi at den skal ta et samfunnsansvar 

utover å tilby bank og finansielle tjenester. Banken 

yter betydelige midler som sponsor til lokale lag  

og foreninger og har et aktivt gaveinstitutt.   
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Fortsatt drift Takk

Fremtidsutsikter

Etter styrets vurdering gir resultatregnskapet og 

balansen med tilhørende noter fyllestgjørende in-

formasjon 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.

I samsvar med regnskapslovens § 3 – 3a bekreftes 

det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede.

Styret vil rette en takk til alle ansatte for en aktiv 

og dyktig innsats i jubileums - og regnskapsåret. 

Takket være ansvarsbevisste og målrettede ansatte 

har vi lykkes på mange områder og taklet utfordrin-

ger godt. 

En takk også til bankens valgte medlemmer av for-

standerskap og andre utvalg, samt alle våre kunder 

og forbindelser som støtter opp om banken.

Styret budsjetterer med et resultat i 2014 som er 

høyere enn oppnådd resultat i 2013. Økt inntjening 

på bankvirksomheten, som ble oppnådd i siste 

halvår i 2013, forventes å gi effekt for hele 2014.    

Bankens rentenetto forventes å få en økning i 

kroner og i prosent pga. økte kundemarginer og 

vekst i utlånsporteføljen. Avkastning på bankens 

likviditetsportefølje forventes å bli lav pga fortsatt 

lavt rentenivå og en økning i likviditetsbeholdnin-

gen. Effekten av strengere myndighetskrav mht 

til bankers egenkapital og likviditet vil bidra til at 

kundemarginene vil opprettholdes.

Bankens inntekter fra salg av fondsandeler og alter-

nativ sparing samt fra salg av forsikring forventes å 

øke noe.

I 2014 er det budsjettert med en kostnadsreduk-

sjon på 1,7 %, etter et år med blant annet høye 

jubileumskostnader. I forbindelse med rehabilite-

ring av bankens hovedkontor er det uvisst hvor stor 

del av tiltaket som kan utgiftsføres, noe som vil 

påvirke årets kostnadsvekst. 

Etter et år med moderat vekst og moderat inntje-

ning endte beregnet kapitaldekningen omtrent 

undret på 18,92 %. Utviklingen i bankens kapital-

dekning vil bli fulgt nøye fremover og det er et mål, 

gitt dagens markedssituasjon, og styrke bankens 

kapitaldekning ytterligere. Styret vil også følge 

tapsrisikoen på kreditt nøye, men netto tapskostnad 

forventes å stige noe. Banken har for regnskapsåret 

2014 budsjettert med kr 5,0 millioner i tap på utlån 

og garantier, som tilsvarer 0,24 % 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 opprett-

holder vår posisjon som en attraktiv leverandør av 

finansielle tjenester til vårt lokalmarked. 
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Nøkkeltall

           

Fra resultatregnskap  (hele tusen) 2013 2012 2011 2010 2009

 

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 41.880 38.531 36.173 37.230 35.940

Netto andre driftsinntekter 17.298 12.532 9.008 8.839 10.467

Driftskostnader 38.083 31.531 29.876 24.303 28.050

Resultat før tap 21.095 19.532 15.306 21.765 18.357

Tap på utlån -531 -1.354 -1.989 1.738 526

Resultat for regnskapsåret 15.125 12.474 11.929 15.460 12.353

           

Fra balansen (hele tusen)          

Brutto utlån 1.907.174 1.848.143 1.626.988 1.660.821 1.612.442

Tapsavsetninger 9.330 8.310 7.738 11.305 9.582

Innskudd fra kunder 1.914.318 1.720.754 1.595.148 1.463.603 1.374.560

Forvaltningskapital 2.367.890 2.185.887 2.046.469 2.001.954 1.854.714

Gjennomsnittlig forvaltningskapital 2.276.889 2.116.178 2.024.012 1.928.334 1.823.383

Egenkapital 253.000 237.936 228.800 217.600 203.007

           

Nøkkeltall          

Rentenetto 1,84 1,82 % 1,79 % 1,93 % 1,97 %

Kostnader i % av inntekter ekskl. kursgevinster 66,6 65,83 % 66,52 % 54,33 % 65,82 %

Kostnadsvekst 20,78 % 5,54 % 22,93 % -13,35 % -4,78 %

Tapsprosent utlån 0,03 % 0,07 % -0,12 % 0,10 % 0,03 %

Misligholdsprosent 0,42 % 0,49 % 0,45 % 1,30 % 0,78 %

Egenkapitalavkastning 6,16 5,35 % 5,34 % 7,35 % 6,25 %

Kapitaldekning 18,94 18,94 % 20,48 % 20,48 % 20,52 %

Egenkapital i prosent av forvaltningskapital 10,68 10,89 % 11,22 % 10,87 % 10,95 %

Utlånsvekst 3,19 13,59 -2,4 3 3,85 %

Innskuddsvekst 11,25 7,87 % 8,99 % 6,48 % 7,55 %

Innskudd i % av utlån 100,37 93,11 % 98,04 % 88,13 % 85,25 %

Økning i forvaltningskapitalen 8,33 6,81 % 2,22 % 7,94 % 3,50 %

           

Antall årsverk 24,2 22,78 22,54 22,34 22,12
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RESULTATREGNSKAP  (I tusen kroner) Noter 2013 2012  

Renteinntekter og lignende inntekter   

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  1.338  801 

Renter og lign. innt.av utlån til og fordr. på kunder  90.391  84.405 

Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner  4.670  5.986 

Andre renteinntekter og lignende inntekter  1  160 

Sum renteinntekter og lignende inntekter  96.399  91.352 
   

Rentekostnader og lignende kostnader  0   

Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst.  1  217 

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder   48.794  46.491 

Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer  4.575  6.104 

Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 23 0  0 

Andre rentekostnader og lignende kostnader 2 1 150  10 

Sum rentekostnader og lignende kostnader  54.519  52.822 
   

Netto rente og kredittprovisjonsinntekter  41.880  38.530 

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning   

Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning  2 678  517 

Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper    

Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper   

Sum utbytte og andre innt. av verdip. med var. Avkastning  2.678  517 
   

Provisjonsinntekter og inntektekter fra banktjenester   

Garantiprovisjoner  345  337 

Andre gebyr og provisjonsinntekter  14.925  11.371 

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 3 15.269  11.708 
    

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester   

Garantiprovisjon    

Andre gebyr og provisjonskostnader   2.960  3.045 

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4 2.960  3.045 
  

Netto verdiendringer og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler   

Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp  107  1.139 

Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning  1.553  1.803 

Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater  339  226 

Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 5 1.999  3.168 
 

Andre driftsinntekter   

Driftsinntekter faste eiendommer  299  180 

Andre driftsinntekter  13  3 

Sum andre driftsinntekter  312  184 
   

Netto andre driftsinntekter  17.298  12.532 

Sum driftsinntekter  59.178  51.062 

         

RESULTATREGNSKAP  (I tusen kroner) Noter 2013 2012  

Lønn og generelle administrasjonskostnader   

Lønn og generelle administrasjonskostnader   

Lønn 8 14.219  12.433 

Pensjoner  6 1.681  1.961 

Sosiale kostnader   3.014  2.822 

Administrasjonskostnader   7.917  8.454 

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 7 26.831  25.670 
   

Avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler   

Ordinære avskrivninger  445  397 

Nedskrivninger   0  0 

Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 9 445  397 
   

Andre driftskostnader    

Driftskostnader faste eiendommer   538

Andre driftskostnader   10.104 4.925

Sum andre driftskostnader 10 10.806 5.463
   

Sum driftskostnader  38.082  31.530 
   

Resultat før tap  21.096  19.532 
   

Tap på utlån og garantier   

Tap på utlån  531 1 354

Tap på garantier m.v.   0

Sum tap på utlån, garantier m.v. 11 531 1 354
   

Nedskriving/reversering av nedskrivning   

Gevinst  284 0

Sum gev.på verdip. som er anl.m.  284 0
   

Resultat av ordinær drift før skatt  20.849 18.178
   

Skatt på ordinært resultat 11 5.725 5.704
   

Resultat for regnskapsåret  15.125 12.474
   

Overført til/fra sparebankens fond 23 15.064 12.000

Avsetning til gaver  61 474

Overført til gavefond  0 0

Sum overføringer og disponeringer  15.125 12.474
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GJELD OG EGENKAPITAL (I tusen kroner) Noter 2013 2012  

Gjeld til kredittinstitusjoner    

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist   4 0 

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist   0 0 

Sum gjeld til kredittinstitusjoner  19 4 0 
    

Innskudd fra og gjeld til kunder    

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid   1.562.156 1.073.532 

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid   352.162 647.222 

Sum innskudd fra og gjeld til kunder  19, 20 1.914.318 1.720.754 
    

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer    

Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak   0 0 

Obligasjonsgjeld   225.000 200.000 

- Egne ikke-amortiserte obligasjoner   -54.141 -162 

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  21 170.859 199.838 
    

Annen gjeld     

Annen gjeld   26.434 24.474 

Sum annen gjeld  22 26.434 24.474 
    

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter  3.268 2.883 
    

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser    

Pensjonsforpliktelser  6 6 0 

Utsatt skatt   0 0 

Individuelle avsetninger på garantiansvar   0 0 

Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser   0 0 

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser   6 0 
    

SUM GJELD   2.114.889 1.948.049 
    

Opptjent Egenkapital    

Sparebankens fond  23 250.700 235.636 

Gavefond  23 2.300 2.300 

Utjevningsfond   0 0 

Sum opptjent egenkapital   253.000 237.936 
    

SUM EGENKAPITAL  23 253.000 237.936 
    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL   2.367.890 2.185.886 
    

Poster utenom balansen    

Betingede forpliktelser    

Garantiansvar 14 89.667 78.939 

Hvorav garantiansvar til Eika Boligkreditt AS 14 74.707 65.476 
 

Forpliktelser     

Pantstillelser .16, 25 116.000 119.231  

Rentebytteavtaler 28 101.540 77.840 

 

    

 

         

EIENDELER  (I tusen kroner) Noter 2013 2012  

Kontanter og fordringer på sentralbanker  15 62.687  44.396  
    

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner    

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist   88.065  35.997  

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist   0  0  

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner   88.065  35.997  
    

Utlån og fordringer på kunder    

Kasse-/drifts- og brukskreditter   343.604  350.506  

Byggelån   23.690  26.786  

Nedbetalingslån   1.539.881  1.470.850  

Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger  12 1.907.175  1.848.141  

Individuelle nedskrivninger på utlån  12 -6.718  -5.461  

Nedskrivninger på grupper av utlån  12 -2.612  -2.849  

Sum netto utlån og fordringer på kunder   1.897.846  1.839.831  
    

Overtatte eiendeler   0  4.200  
    

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning    

Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige   26.835  9.976  

Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre  159.281  169.236  

Sum sertifikater og obligasjoner 16 186.116  179.211  
    

Aksjer og andre verdripapirer med varialbel avkasting    

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis   107.207  63.054  

Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m v    0  0  

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning  17 107.207  63.054  
    

Eierinteresser i tilknyttede selskaper     

Eierinteresser i tilknyttede selskaper   189  209  

Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper  18 189  209  
    

Immaterielle eiendeler    

Goodwill   0  0  

Utsatt skattefordel   290  247  

Andre immaterielle eiendeler   0  0  

Sum immaterielle eiendeler  11 290  247  
    

Varige driftsmidler    

Maskiner, inventar og transportmidler   1.865  1.524  

Bygninger og andre faste eiendommer   7.479  5.278  

Sum varige driftsmidler  9 9.344  6.802  
    

Andre eiendeler     

Andre eiendeler   10.521  8.234  

Sum andre eiendeler   10.521  8.234  
    

Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter    

Opptjente ikke mottatte inntekter   4.636  3.450  

Overfinansiering av pensjonsforpliktelser  6 0  148  

Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader   989  105  

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter   5.625  3.704  
    

SUM EIENDELER   2.367.890  2.185.886  
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Kontantstrømoppstilling

Kontanstrømanalyse (i tusen kroner) 2013 2012  
         

Resultat før skattekostnad 20.850 18.178  

Periodens betalte skatt -5.323 -6.038  

Gevinst ved salg av driftsmidler 9 0  

Ordinære avskrivninger 445 397  

Nedskrivning/reversering anleggsmidler 0 0  

Endring pensjoner 154 20  

Endring utlån finansinstitusjoner (med bindingstid) 0 0  

Endring utlån -58.012 -220.583  

Endring gjeld til finansinstitusjoner 4 -50.000  

Endring innskudd fra kunder 193.564 125.606  

 0 0  

Endring i andre tidsavgrensingsposter og eiendeler 2.329 883  

Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 154.020 -131.536  

                                              

Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 41 0  

Utbetalinger  ved kjøp av varige driftsmidler -3.015 -845  

Endring verdipapirer -51.037 39.761  

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -54.011 38.916  

                                              

Endring ved opptak/innfrielese av en annen gjeld -28.979 50.072  

Utbetaling av konsernbidrag 0 0  

Tilbakebetalinger av egenkapital -671 -715  

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter -29.650 49.357  

Netto kontantstrøm for perioden 70.359 -43.263  

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 80.393 123.656  

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 150.752 80.393  

       

Denne består av:     

Kontanter og innskudd i Norges Bank 62.687 44.396  

Innskudd i kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 88.065 35.997  

  

Kontroll 0 0
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Regnskapsprinsipper

Behandling av konstaterte tap
Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, 

avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert 

med hensyn til sikkerhet og betalingsevne for å få 

oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive 

bevis på verdifall på engasjementet, behandles 

engasjementet normalt først som individuell ned-

skrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt 

når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant 

ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig 

dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på enga-

sjementet føres da som konstatert tap, eventuelle 

individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig 

konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje 

og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at 

alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at 

kunden ikke er søkegod.

Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer

Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer 

skal skje i den utstrekning tapet er redusert og 

objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter 

nedskrivningstidspunktet.

Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån

Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskriv-

ning uten at det enkelte tapsengasjement er 

identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive 

bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra 

bankens vurdering av risiko for manglende beta-

lingsevne med grunnlag i beregninger med basis i 

erfaringstall, konjunkturendringer, bransjeanalyser 

og andre forhold. Andre forhold kan være verdifall 

på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i 

betjeningsevne ved markert renteoppgang eller 

nedbemanning på større arbeidsplasser.

Behandling av individuelle nedskrivninger 
på utlån
Vurdering av om det foreligger objektive bevis for 

verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som 

anses som vesentlige. Utlån som er vurdert indi-

viduelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er 

gjennomført skal ikke medtas i gruppevurdering 

av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM – lån til 

personmarkedet og BM – lån til bedriftsmarkedet.

Rapportering av misligholdte låneengasjement

Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myn-

dighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har 

ett eller flere misligholdte lån eller overtrekk på 

innskuddskonto, rapporteres kundens hele låne- 

engasjement.

FINANSIELLE INSTRUMENTER

Finansielle derivater
Banken benytter finansielle derivater for å kunne 

sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår 

gjennom bankens virksomhet. Slike avtaler omfat-

ter i hovedsak rentebytteavtaler. Bankens finansi-

elle derivater er definert som sikringsforretninger 

og effekten av disse blir vurdert i sammenheng 

med den sikrede post. Banken benytter ikke slike 

forretninger til spekulativ handel, men bare som 

del av bankens sikringsstrategi. Alle bankens 

derivatavtaler dekker også kravene til regnskaps-

messig sikring.  Siden alle finansielle derivater er 

klassifisert som sikringskontrakter, er de bokført til 

verdien ved inngåelsen, dvs. virkelig verdi lik null. 

Virkelig verdi på rapporteringstidspunktet er basert 

på verdianslag innhentet fra meglere og motpar-

ter. Virkelig verdi tilsvarer prisen en vil betale eller 

motta i markedet ved terminering av en kontrakt. 

Virkelig verdi av finansielle derivater benyttes kun 

til informasjon i note. 

Renteinstrumenter utenfor balansen
Resultatet av sikringsforretninger blir bokført  

parallelt med resultatet av den underliggende  

balanseposten som forretningen er inngått  

for.  Inntekter og kostnader fra disse avtalene  

resultatføres netto. 

Verdipapirer
Verdipapirbeholdningen spesifiseres og  verdi 

vurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode 

(månedlig). Omløpsporteføljen og anleggs- 

portefølje verdivurderes etter forskjellige regler  

og hver for seg. Se note 16 og 17.

GENERELT
Bankens årsregnskap for 2013 er utarbeidet i sam-

svar med regnskapsloven av 1998, forskrift om års-

regnskap for banker samt god regnskapsskikk. Under 

enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og 

henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. 

Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i 

hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt.

Bruk av estimater
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger  

som har påvirket resultatregnskapet og verdset- 

telse av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler 

og forpliktelser på balanse dagen under utarbeid- 

else av regnskapet i henhold til god regnskaps-

skikk. Dette gjelder særlig poster som nedskrivning 

på tap på utlån, verdi av verdipapirer samt bereg-

ning 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 av renter, provisjoner og gebyrer

Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregn-

skapet etter hvert som disse blir opptjent som 

inntekter eller påløper som kostnader. Foretatte 

beregninger viser at etableringsgebyrer ikke over-

stiger kostnadene som oppstår ved etablering av 

det enkelte utlån. Gebyrene amortiseres derfor  

ikke over lånets løpetid.

Inntektsføring/kostnadsføring
Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir 

periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, 

ikke betalte inntekter ved slutten av året blir inn-

tektsført og ført som eiendel i balansen. På enga-

sjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, 

blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av 

effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført 

i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap 

resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den 

enkelte handel for vedkommende verdipapir res-

kontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg 

av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. 

UTLÅN – BESKRIVELSER OG  
DEFINISJONER

Vurdering av utlån
Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbeta-

lingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes 

utlån til amortisert kost ved anvendelse av effektiv 

rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost 

med fradrag for betalt avdrag på hovedstol samt 

eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved 

etablering av lån overstiger ikke kostnadene og 

inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert 

kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av 

lånene.

Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt 

AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko 

er vurdert å være overført til EBK, også for overfør-

te lån som tidligere har vært på bankens balanse, 

og er derfor fraregnet.

Behandling av engasjementer som ikke er 
misligholdt
Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og 

garantiporteføljen for både nærings- og person 

kunder. For engasjementene er det verdien av  

bankens sikkerhet, låntakers betalingsevne etc. 

som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at  

tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens  

regnskap som individuell nedskrivning.

Behandling av misligholdte engasjementer
Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har 

betalt forfalte terminer innen 30 dager etter termin- 

forfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket 

som avtalt.

Ved mislighold vurderes kundens samlede enga-

sjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikker-

heter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten 

vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på 

beregningstidspunktet, med fradrag for omkost-

ninger. Dersom det foreligger objektive bevis på 

verdifall på bankens fordringer, føres dette som 

individuelle nedskrivninger.

 

Regnskapsprinsipper
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Obligasjoner og sertifikater
Banken har obligasjoner definert som andre om-

løpsmidler. Andre omløpsmidler er vurdert til den 

laveste verdi av anskaffelseskostnad og virkelig 

verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i 

henhold til krav til avkastning og risiko og er en 

del av bankens likviditetsbuffer. Det benyttes priser 

notert i markedet. Når noterte priser ikke foreligger 

beregnes virkelig verdi i prisingsmodell utarbeidet 

av Fondsmeglernes forening.

Aksjer og grunnfondsbevis
Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som 

omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler og 

vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost 

og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for 

børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er børs-

kurs på måletidspunktet. Andeler i eiendomsfond 

som ikke er børsnotert, verdsettes til verdijustert 

egenkapital.  For andre ikke børsnoterte aksjer 

og andeler benyttes uavhengig megleranslag som 

tilnærmet virkelig verdi. Dersom virkelig verdi av 

aksjene, klassifisert som anleggsmidler faller under 

anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å 

være av forbigående karakter, nedskrives aksjene. 

Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunn-

laget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

Investeringer i tilknyttet virksomhet
Investeringer i tilknyttet virksomhet vurderes etter 

kostmetoden. Kostmetoden medfører at aksjen 

balanseføres til kostpris. Utbytte fra tilknyttet virk-

somhet inntektsføres på det tidspunktet utbyttet 

mottas.

VARIGE DRIFTSMIDLER OG  
IMMATERIELLE EIENDELER

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffel-

seskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomis-

ke avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Ned-

skrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart 

beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskri-

ves til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er høyeste av 

salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger 

beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økono-

miske levetid og eventuell restverdi. 

Følgende lineære avskrivningssatser  
legges til grunn:

Tomter 0 %

Forretningsbygg 2 %

Andre bygg og anlegg 4 %

Inventar og innredning 10 - 20 %

Transportmidler 15 – 20 %

Kontormaskiner og EDB-utstyr 20 – 30 %

Pensjonsforpliktelser og  
pensjonskostnader
Banken har en ytelsesbasert og en innskudds- 

basert ordning. Den ytelsesbasrte ordningen er  

lukket. Alle nyansatte blir meldt inn i innskudds- 

basert ordning. Obligatorisk tjenestepensjon er  

en pliktig ordning og banken har en pensjons- 

ordning 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 langsik-

tig gjeld(hvis negativ) eller som anleggsmiddel(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 2012 til 2013. Differansen 

mellom forpliktelsene ved begynnelse og slutt av et 

regnskapsår, føres i resultatregnskapet. 

Bankens ansatte har tidligere inngått i AFP ord-

ningen 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 avset-

tes 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 

beregninger av forholdsmessig andel behandles 

flerforetaksordningen som en innskuddsbasert 

ordning, med løpende kostnadsføring av betalt 

premie. For 2013 er ordningen behandlet som en 

innskuddsbasert ordning. 

SKATT
Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyt-

tet til det regnskapsmessige resultat før skatt. 

Netto utsatt skattefordel er beregnet med 27 % 

på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksis-

terer mellom regnskapsmessige og skattemessi-

ge verdier. Skatteøkende og skattereduserende 

midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan 

reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. 

Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for 

inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt 

skattefordel. Eventuelle endringer i utsatt skatt og 

utsatt skattefordel vises som årets skattekostnad i 

resultatregnskapet sammen med betalbar skatt for 

inntektsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av 

forskjeller mellom rapporterte skattemessige og 

regnskapsmessige resultater som vil utlignes  

i fremtiden. 

OMREGNINGSREGLER  
FOR VALUTA
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til  

kursen pr 31.12.

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 av løpende renter over lånets løpetid.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømmer fra operasjonell drift av  

banken er definert som løpende renter fra utlåns- 

og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto  

inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirk-

somheten, samt utbetalinger generert fra  

omkostninger knyttet til bankens ordinære  

virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert  

som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. 

I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til  

investeringer i driftsmidler og eiendommer.  

Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder  

kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av 

obligasjonsgjeld og markedsinnlån. 

SEGMENT RAPPORTERING
Et segment utgjør en identifiserbar del som enten 

leverer produkter eller tjenester (virksomhets-

segment), 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. 

Regnskapsprinsipper
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Note 1

Andebu Sparebank sitt rammeverk for risikostyring 

og kontroll definerer risikovilje og prinsipper for 

styring av risiko og kapital som bygger på Basel II 

regelverket. Banken er pålagt risikogjennomgang 

i henhold til kapitalkravsforskriften og internkon-

trollforskriften. Bankens resultatmål er en kon-

kurransedyktig egenkapitalavkastning og resultat-

vekst. Risikostyringen skal bidra til at dette målet 

oppnås, både ved at forretningsmessige muligheter 

utnyttes, og at potensielt negative resultatutslag 

begrenses.

 

Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse 

med risikogjennomgangen som skal sikre at risiko-

faktorene håndteres på en tilfredsstillende måte. 

Det overvåkes periodisk at risikohåndteringen 

etterleves og fungerer som forutsatt.

 

Banken er eksponert for følgende risikoer; kreditt- 

risiko, markedsrisiko, likviditetsrisiko og operasjo-

nell risiko, i tillegg til bankens overordnede forret-

ningsrisiko (herunder strategisk- og omdømme- 

risiko). Risiko vurderes etter en skala med fire  

nivåer: lav, middels, høy og ikke klassifisert risiko.

  

Kredittrisiko 
Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at  

kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsfor-

pliktelser overfor banken. Kredittrisiko vedrører alle 

fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, 

garantier, uoppgjorte handler, ubenyttede kredit-

ter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom 

derivater. Kredittrisiko avhenger av blant annet 

fordringens størrelse, tid for forfall, sannsynlighet 

for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi.  

Kredittap kan også oppstå som følge av opera-

sjonelle feil. Kredittrisiko er bankens vesentligste 

risiko og består hovedsakelig av utlån.

Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje  

benyttes i hovedsak:

- pant i fast eiendom

- registrerbart løsøre, landbruksløsøre og 

  driftstilbehør

- fordringer og varelager

- pant i bankinnskudd

- finansiell pant registrert i VPS, aksjer og  

  obligasjoner

- kausjonister

 

Risikovurdering 
Banken foretar risikoklassifisering av alle engasje-

menter som en integrert del av bankens kreditt- 

vurdering og saksgangsprosess. Banken har  

definert 5 risikoklasser, A-E: A og B - lav risiko,  

C og D - moderat risiko og klasse E - høy risiko.  

Se forøvrig note 12.

 

Konsentrasjonsrisiko 
Banken er i liten grad eksponert mot store nærings-

kunder, og har ingen engasjementer over 10 % av 

ansvarlig kapital. 92,3 % av bankens utlån er gitt  

til kunder bosatt i Vestfold fylke. For ytterligere  

å sikre diversifisering er det satt rammer for  

eksponering mot bransjer og pr. kunde.  

  

Markedsrisiko 
Markedsrisiko er risikoen for tap og gevinst for- 

årsaket av endringer i markedsparametere som 

rente, valutakurser, aksje- eller råvarepriser.  

Markedsrisiko som banken står overfor er hoved- 

sakelig renterisiko og inkluderer potensielle 

svingninger i verdien av fastrenteinstrumenter eller 

finansielle instrumenter knyttet til en markedsben-

chmark (NIBOR flytende pengemarkedsrente) som 

følge av endringer i markedsrenter, og i fremtidige 

kontantstrømmer for finansielle instrumenter til 

flytende rente. Prisrisiko kommer av endringer i 

markedspriser, enten forårsaket spesifikke faktorer 

knyttet til et individuelt finansielt instrument eller 

utsteder, eller faktorer som påvirker alle instru-

menter handlet i et marked. Dette kan for eksem-

pel omhandle endringer i priser eller volatilitet på 

aksjer, aksjeindekser eller råvarer. Rentepapirer, 

aksjederivater og råvarederivater er eksponert for 

denne risikoen. Bankens samlede markedsrisiko 

vurderes basert på stresscenarier utarbeidet i tråd 

med anbefalinger fra Finanstilsynet og Baselkomite-

en. Banken benytter hovedsakelig  rentebytteavtaler 

(renteswapper) som sikringsinstrumenter.  

  

Formålet med bruk av rentebytteavtaler er å sikre 

fremtidige rentevilkår eller motvirke effekten av 

kurssvingninger. 

Aksjer i tilknyttede selskaper, konsernselskaper  

og strategiske plasseringer er ikke en del av pris- 

risikoen på aksjer, men inngår i strategisk risiko  

og eierrisiko.

Andebu Sparebank har ingen vesentlig valuta- 

eksponering per 31. desember 2013. 

Banken er også eksponert for renterisiko knyttet til 

tap av rentenetto. Ulik rentebinding og referanse-

renter på utlån og innlån gir utslag på rentenetto 

i banken. Renterisiko reduseres ved at innlån og 

utlån i høy grad tilpasses samme rentebetingelser.

 

Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke 

klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at 

det oppstår store kostnader i form av dyr refinan-

siering eller behov for realisering av eiendeler. 

Bankens eksponering for likviditetsrisiko er hoved-

sakelig knyttet til finansiering i kapitalmarkedet og 

tap av innskudd.

 

Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastset-

telse av rammer for finansieringsstruktur, krav til 

spredning på instrumenter, markeder og løpetider, 

samt etablering av beredskapsfasiliteter. 

 

Operasjonell risiko 
Bankens operasjonelle risiko er risiko for tap som 

følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser 

eller systemer, menneskelige feil eller eksterne 

hendelser, samt juridisk risiko. Denne type risiko 

og tapskilder ligger i den løpende driften av kon-

sernet. Konsernet har utarbeidet policyer, ruti-

nebeskrivelser, fullmaktstrukturer, mv, og dette, 

sammen med veldefinerte og klare ansvarsforhold, 

er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. 

Det er videre tegnet hensiktsmessige forsikrings-

ordninger, samt utarbeidet relevante beredskaps-

planer for å håndtere krisesituasjoner.

 

Strategisk risiko 
Risiko for at banken ikke skal ”overleve”. Den funda-

mentale risiko for styret og toppledelsen. Risiko for 

at verdiene av gjeld og eiendeler endres på grunn 

av faktorer i markedet. Dette fordrer en kontinuer-

lig vurdering av konkurransesituasjonen, bankens 

produkter og endringer i bankens rammevilkår.

 

Omdømmerisiko 
Risiko for at banken påføres tap eller kostnader 

som følge av at bankens omdømme svekkes ved 

manglende kontrollrutiner. Bankens risikovurde-

ring er i 2013 foretatt etter samme opplegg som 

foregående år. Innenfor alle bankens risikoområ-

der er det foretatt en vurdering som har resultert 

i risikovekt etter en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyr 

ubetydelig skade og 5 betyr svært alvorlig skade. 

Det er så foretatt en systematisk gjennomgang av 

alle bankens virksomhetsområder og definert de 

forskjellige typer risiko innenfor hvert område. Den 

enkelte type risiko er deretter tildelt risikograd i en 

skala fra 1 til 3, hvor 1 er liten, 2 er moderat og 3 

er stor risikograd. Ved å multiplisere risikovekten 

med risikograden, er det beregnet en relativ risiko 

innenfor de forskjellige virksomhetsområder og ty-

per risiko. Det er foretatt systematisk gjennomgang 

av alle tiltak som banken har iverksatt for å redu-

sere risiko. Den relative risiko er også vurdert mot 

de interne rutiner og instrukser og det rammeverk 

som er etablert i bankens systemer. Vurderingen 

har resultert i restrisiko, som er den risiko banken 

har vurdert i forhold til iverksettelse av utvidede 

tiltak for å begrense risikoen ytterligere.

Forretningsrisiko 
Forretningsrisko er risiko for uventede inntektss-

vingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, 

markedsrisiko og operasjonell risiko.  Banken har 

ikke inngått kontrakter for 2013 som ikke er opp-

lyst i regnskapet. 

Renterisiko
Renterisiko oppstår som følge av at bankens ut-

låns- og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallen-

de rentebinding.  Dette betyr at når markedsrenten 

endrer seg, kan banken først forta renteendringer 

på sine balanseposter med utgangspunkt i regel-

verk og avtaler.  En endring i markedsrenten vil 

derfor bety økning eller reduksjon av netto 

renteinntekter i resultatregnskapet. 

Note 1
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Avgift til Bankenes Sikringsfond 2013 2012

Sum  1.148  0

Provisjonsinntekter og inntekter         

fra banktjenester   2013  2012

Kredittformidling   6.571  3.360

Garantiprovisjon   344  337

Betalingsformidling   5.190  5.078

Verdipapirforvaltning og -omsetning   484  419

Provisjon ved salg av forsikring   2.034  1.838

Andre provisjons- og gebyrinntekter   646  676

Sum provisjonsinntekter og inntekter       

fra banktjenester   15.269  11.708

Provisjonskostnader og kostnader

ved banktjenester   2013  2012

Transaksjonsavgifter og lignende   1.961  1.717

Betalingsformidling, interbankgebyrer   235  248

Andre provisjonskostnader   764  1.080

Sum provisjonskostnader        
og kostnader ved banktjenester   2.960  3.045

Netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer  2013  2012

Kursgevinst ved oms. av aksjer/andeler/grunnfondsbevis  646  3.302

Kurstap ved oms. av aksjer/andeler/grunnfondsbevis  -2  0

Kursregulering aksjer/andeler/grunnfondsbevis  909  -1.499

Netto gevinst/-tap aksjer/andeler/grunnfondsbevis  1.553  1.803

Kursgevinst ved omsetning av obligasjoner  235  146

Kurstap ved omsetning av obligasjoner   -48  -19

Kursregulering obligasjoner   -80  1.011

Netto gevinst/-tap obligasjoner   107  1.139

Kurstap-/gevinst+ fra finansielle derivater og valuta  339  226

Sum netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer  1.999  3.168

Sparebankloven pålegger alle sparebanker å være 

medlem av Bankenes sikringsfond. Fondets for-

mål er å sikre at norske banker til enhver tid kan 

oppfylle sine forpliktelser. Bankenes sikringsfond 

plikter å dekke tap inntil 2 mill. kr som en inn- 

skyter har i en bank som er medlem av Bankenes 

sikringsfond. Bankene har ikke stillet garanti over-

for Bankenes sikringsfondet i 2012 og 2013. Det 

skal betales avgift for 2014, beregnet til 1.251.

Note 2

Note 3

Note 4

Note 5

Avgift til Bankenes sikringsfond                                                                  

Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester                                       

Spesifikasjon av gebyr- og andre provisjonskostnader mv

Spesifikasjon av netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og verdipapirer  
som er omløpsmidler



38 39

Heading Heading

Sidetema Sidetema

Ifølge Norsk Regnskaps Standard, blir pensjonskost-

nadene registrert når de påløper og fordelt/ 

periodisert systematisk over opptjeningsperioden. 

De aktuarmessige beregningene for regnskaps- 

årene 2013 (grunnlag for estimerte verdier), i hen- 

hold til standarden, er utført på basis av balanse-

situasjonen 31.12.2013. Rapporteringen omfatter 

pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser.  

Overfinansieringen balanseføres som langsiktig for-

dring. Pensjonsforpliktelsene knyttet til underfinan-

sierte ordninger er balanseført som langsiktig gjeld. 

Pensjonsmidler
Ved verdsettelse av pensjonsmidlene, som inklu-

derer ordinært pensjonspremiefond, premiereser-

ve, andel av tilleggsavsetninger og kursreserve, 

benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. 

Denne estimerte verdi korrigeres hvert år i samsvar 

med oppgave fra livsforsikringsselskapet over pen-

sjonsmidlenes flytteverdi.

Pensjonsforpliktelser
Ved måling av nåverdien av påløpte pensjonsfor-

pliktelser benyttes estimert forpliktelse ved regn-

skapsavslutningen. Estimert påløpt pensjons- 

forpliktelse korrigeres hvert år i samsvar med  

aktuarberegnet oppgave fra livsforsikringsselska-

pet. Forutsetningene er endret fra foregående år 

når det gjelder avkastning, diskonteringstrente, 

årlig lønnsvekst, regulering av pensjoner under 

utbetaling og forventet G-regulering. Endringene  

er i samsvar med anbefalinger fra NRS.

Pensjonsforpliktelser som dekkes over 
drift(usikrede ytelser) 
Bankens AFP-ordning er en ytelsesbasert flerfore-

takspensjonsordning, og finansieres gjennom 

premier som fastsettes som en prosent av lønn. 

Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og 

allokering av forpliktelse og midler i ordningen. 

Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som  

en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premie- 

betalinger kostnadsføres løpende og ingen avset-

ninger foretas i regnskapet. Det er ikke fonds- 

oppbygging i ordningen, og det forventes at  

premienivået vil øke for de kommende årene.

Note 6
Pensjon

Innskuddsbasert ordning    2013 2012

Antall yrkesaktive    11 7

Antall pensjonister    0 0

Økonomiske forutsetninger    2013 2012 

Diskonteringsrente  4,10 % 3,90 % 

Forventet avkastning på midlene  4,40 % 4,00 % 

Lønnsvekst  3,75 % 3,50 % 

Regulering av løpende pensjon  1,40 % 1,40 % 

Årlig forventet G-regulering  3,50 % 3,25 % 

Aktiva plassering / allokering: Andel   Andel
 31.12.2013 31.12.2013 
  hele tusen kr

Aksjer og andeler 11,00 % 2 365 

Obligasjoner – Norge og utland 56,00 % 12 040 

Pengemarkedsfond 16,00 % 3 440 

Eiendom 12,00 % 2 580 

Annet 5,00 % 1075 

Totalt 100 % 21 500 

  2013 2012

Anvendt dødelighetstabell K-2013BE 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.

Note 6

Demografiske forutsetninger  2013 2012

Antall yrkesaktive  17 19

Gjennomsnittsalder yrkesaktive  51 49

Antall pensjonister  10 11

Antall pensjonister i AFP ordning  1 0

Sum lønn  7.653.314 8.151.738

Gjennomsnittlig lønn  450.195 429.039
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Lønn og generelle         
administrasjonskostnader  2013  2012

Lønn til ansatte  13.789  11.887

Honorar til styre og tillitsmenn  431  547

Pensjoner  1.681  1.961

Arbeidsgiveravgift  2.174  2.038

Kurs, velferd, øvrige personalutgifter  795  1.250

Kontorrekvisita, blanketter, trykksaker  651  638

Ekstern databehandling  301  517

Telefon, porto, frakt  854  734

Reklame, annonser, markedsføring  1.596  1.480

Diett, reiser, øvrige utgifter  205  254

Innleie vikarbyrå  213  714

EDB-kostnader  4.141  3.652

Sum lønn og generelle        
administrasjonskostnader  26.831  25.670

 Antall årsverk pr 31.12.  24,2  22,8

Gjennomsnittlig antall årsverk i året  23,5  22,7

Kollektiv pensjonsforsikring: 31-12-13 31-12-12 Endring

Nåverdien av påløpte pensjonsplikter 26.683   26.724   (41)

Virkelig verdi av pensjonsmidler 21.500   22.740   (1.240)

Netto pensjonsforpliktelse inkl. AGA 5.183   3.984   1.199 

Arbeidsgiveravgift 640   492   148 

Ikke resultatført virkning av estimat avvik 5.177   4.132   1.045 

Netto Balanseført Pensjonsforpliktelse (6)  148   (154)

    

 

Pensjonskostnad    

 

 2013 2012  

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1.057 1.507  

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 1.051 785  

Avkastning på pensjonsmidler -679 -868  

Resultatførte estimatendringer og avvik 97 525  

Pensjonskostnad 1.526 1.949  

Premie innskuddpensjon 145 105  

Premie ny AFP ordning 179 146  

Sum Pensjonskostnad 1.850 2.200  

Herav arbeidsgiveravgift  for pensjoner 169 239  

Sum Linje 8.1.2 Pensjoner 1.681 1.961  

 

   

  

Note 7
Spesifikasjon av lønn og generelle administrasjonskostnader

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser
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   Lønn og Natural- Pensjons- Annen   
 honorarer ytelser ordning godtgjørelse 

Ledende ansatte         Sum

Børre Grovan 807.511 14.653 208.625 75.536 1.106.325

Bjørn Einar Grytnes 721.589 15.213 182.361   919.163

Bjørnar Skatvedt 647.212 15.310 109.897   772.419

Sum 2.176.312 45.176 500.883 75.536 2.797.907

    

 Lån        

Børre Grovan          

Bjørn Einar Grytnes 1.195.190        

Bjørnar Skatvedt 1.891.724        

Sum 3.086.914        

 Styret       
   Honorar Lån Garanti

Roald Nomme 65.000   

Anette Kjærås Firing 45.000 1.157.480  

Tone Edvinsen 45.000    

Harry Gran 45.000    

Sigbjørn Myhre 45.000   

Kjell-Arild Farmen 45.000 1.120.000  

John Petter Kjæraas 14.000 162.914 201.000

Sum 304.000 4.440.394 201.000

         

Kontrollkomitéen  Honorar    

Karin Helene Engmark 24.000    

Rolf Fevang 18.000    

Morten Skoli 8.000    

Sum 50.000    

           

Note 8
Ytelser og lån til ledende ansatte m.v (beløp i hele kroner)                                   

Note 8

Banksjefen er medlem av bankens kollektive  

pensjonsordning. Pensjonsavtalen innebærer en  

utbetaling av pensjon på 70% av tilsvarende sluttlønn 

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 2013 er kr 18.000,-.  

Dette beløpet utbetales i februar 2014 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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Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt 

av styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet 

rentesubsidiering, er differansen mellom låneren-

te og myndighetenes normrente. Differansen, kr  

13.354,- for 2013, er grunnlag for fordelsbeskat-

ning av ansatte. Beløpet er nettoført i regnskapet . 

Lånene er sikret med pant innenfor 80 % av verdi.  

Lån, garantier og sikkerhetsstillelser til tillitsvalgte 

er gitt etter samme vilkår som for bankens øvrige 

kunder, og er sikret i henhold til bestemmelsene 

for slike lån og garantier.

OTP – Obligatorisk tjenestepensjon er pliktig. 

Banken har pensjonsordning som tilfredsstiller 

kravene. Banksjef  er med i bankens ord. pensjons-

ordning og bonusordning med samme vilkår som 

for bankens øvrige ansatte.

Note 8

Forstanderskapet Honorar Lån Garanti

Kjersti Helene Kjærås 3.000      1.400.000  

Anita Kjærås Moland 4.000 2.500.000  

Odd Brathaug 5.000 3.000.000 100.148

Jostein Jacobsen 4.000    

Bjarne Sommerstad 1.000 4.523.788  

Turid Trevland Rye-Johnsen 1.000 1.995.781 75.000

Jan Ivar Simonsen 1.000 2.100.000  

Morten Skoli 1.000 2.500.000  

Berit Sommerstad 3.000 600.000  

John Arve Knippen 13.000 1.216.285  

Marte Trevland 2.000 7.416.729  

Elisabeth Møyland Halum 1.000 1.243.651  

Cecilie Venås Hansen 1.000    

Steinar Ellefsrød 1.000 2.618.962  

Kari Asdne 1.000 135.308  

Hanna Marie Skjelland Orerød 2.000 156.488  

Rolf Fevang 4.000 185.000  

Karin Helene Engmark 1.000 1.500.000  

Dagfinn Strøm 2.000 783.829  

Anne Marie Kvernsmyr 2.000    

Johnny Lian 2.000    

Trine Eriksen 2.000    

Kjell Sommerstad 1.000      

Reidar Møyland 2.000 545.841    

Jon Henrik Grindlia 2.000 2.242.826    

Janett Kolstad 2.000 2.123.088    

Karin Moland 2.000 1.500.000    

Morten Bryne 2.000 1.160.267    

Sum 68.000 35.990.877 175.148  

Rapportert beløp er saldo på lån pr. 31.12 eller innvilget kredittramme på flexilån.

Forstanderskapets medlemmer har kr. 1.000,-  i honorar pr. møte.  

Bankens bygninger og fast eiendom:

Adresse Sted Type eiendom Kvadratmeter Bokført verdi

Bankbakken 2 Andebu Forretningsbygg 800 2.109

Bankbakken 2 Andebu Utleiebolig 90 35

Sagmyra Kodal Forretningsbygg 600 2.530

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

Bankens leieavtaler:

 Maskiner /inventar

 transportmidler  Bygninger

 

Årlig leiekostnad   9  1.546

  

Sum   9  1.546

Bankens leieavtaler er vurdert som operasjonelle leieavtaler, og regnskapsføres som ordinær driftskostnad.

Varigheten på leieavtalen på bygningene er ett år. Øvrige leieavtaler har en varighet fra 1 til 5 år. 

  Bygning og  
 andre faste Maskiner/  Andre  
 eiend. Inventar varige Sum 

Kostpris 01.01.2013 8.665           8.950             591           18.206 

Tilgang  2.363              652               3.015 

Avgang    41                    41 

Kostpris 31.12.2013 11.028           9.561             591           21.180 

Akkumulerte avskrivinger 01.01.2013          3.797           7.594             11.391 

Tilbakeførte avskrivninger på                       -   

solgte driftsmidler         -   

Ordinære avskrivinger  162              283                  445 

Akkumulerte avskrivinger 31.12.2013          3.959           7.877             11.836 

Bokført verdi 31.12.2013          7.069           1.684             591             9.344 

Note 9
Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler
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Andre driftskostnader 2013 2012

Driftskostnader faste eiendommer  702  236

Leie av lokaler  705  115

Maskiner, inventar og transportmidler 6  306

Kontingenter og avgifter  550  394

Revisjonshonorar  59  316

Forsikringer  108  30

Eksterne tjenester utenom ordinær forretningsdrift   10

Utgifter leide lokaler  393  11

Andre ordinære tap  62  182

Øvrige kostnader  8.221  3.325

Sum andre driftskostnader  10.806  4.925

   

 

Spesifikasjon av revisjonshonorar:       

 Lovpålagt revisjon 151 145

Attestasjon 34 28

Annen regnskap og skattemessig bistand 54 79

Sum revisjonshonorar ekskl. mva  239  252

Skattekostnaden består av: 

Betalbar skatt: 28 % av skattemessig resultat. For 

mye eller for lite avsatt betalbar skatt ved fjorårets 

ligning.

Utsatt skatt/utsatt skattefordel: Knyttes til  

periodisering av skatt på inntekts- og kostnads-

poster hvor den regnskapsmessige periodiseringen 

avviker fra den skattemessige.

Formuesskatt. 

Andre skattebegrep: 

Resultatforskjeller mellom regnskapsmessige og 

skattemessige resultat deles i:

Permanente forskjeller: Ikke fradragsberettigede 

kostnader, skattefrie inntekter.

Midlertidige forskjeller: Forskjeller mellom regn-

skap og skattemessige periodiseringer som skal 

reverseres i senere perioder fordi det er det samme 

beløp som samlet skal komme til fradrag eller som 

skal inntektsføres over tid.

Netto utsatt skattefordel per 31.12.2013 er beregnet 

med 27 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som 

eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemes-

sige verdier. I 2012 ble netto utsatt skattefordel be-

regnet til 28 % av midlertidig forskjeller, og endringen 

skyldes at skattesatsen for 2014 er endret til 27 %. 

Note 10
Spesifikasjon av andre driftskostnader                                                                  

Beregning av skattekostnad    2013 

Resultat før skattekostnad   20.850  

a. Permanente forskjeller:   -3.352  

b. Endring midlertidige forskjeller:   190  

Årets skattegrunnlag   17.688  

Formuesskatt   803  

Betalbar inntektskatt (skattesats 28%)   5.756  

Resultatført/avsatt slik:   

For mye/lite avsatt skatt 2012   11  

Endring utsatt skatt før endring av skattesats for 2014   -53  

Effekt på endring i utsatt skatt av endring i skattesats   11  

Sum kostnadsført skatt i resultatregnskapet  5.725  
    

Oversikt over midlertidige forskjeller 2013 2012 Endring 

Midlertidige forskjeller pr 31.12.    

Varige driftsmidler  -734   -952   218  

Pensjoner, overfinansiering  -     148   -148  

Pensjoner, underfinansiering  -6   -     -6  

Verdipapirer  -78   -14   -64  

RM avsetninger  -420   -320   -100  

Effekt av ny utlånsforskrift  87   109   -22  

Gevinst og tapskonto  63   132   -69  

Grunnlag utsatt skatt+/utsatt skattefordel-  -1.088   -897   -191  

Bokført utsatt skatt før endr. skattesats  -305   -251   -53  

Endring i skattesats fra 28 % til 27 %  11    

Sum bokført utsatt skattefordel  -294   -251   -43   

    

Note 11
Spesifikasjon av lønn og generelle administrasjonskostnader



48 49

Heading

Sidetema

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 samle-

de lån til kunder på 1.907,2 mill. er hele 77,67 % 

utlånt til personkunder og 92,28 % gitt til kunder 

innen Vestfold fylke. Banken benytter et saksgangs-

system 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 rappor-

tere 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 utlån-

sportefølje. 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, sik-

kerhet og andre forhold med betydning for risiko 

for engasjementet.  

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 til- 

svarende lav risiko.

Pr. 31.12.2013 var 95,88 % av utlånsporteføljen 

klassifisert. Tilsvarende tall for 2012 var 95,79 %. 

Engasjement i risikogruppe A er redusert med  

1,77 % til 56,54 %. Engasjement i risikogruppe B 

har økt med 1,61 % til 33,01 %.  Engasjement i  

risikogruppe C er redusert med 0,59 % til 4,95 %.  

Engasjement i risikogruppe D er økt med 0,79 %  

til 1,17 %. Engasjement i risikogruppe E er økt  

med 0,05 % til 0,22 %. 

Det er gjort en grundig vurdering av bankens 

største engasjement samt alle tapsutsatte engasje-

ment. Dette innbefatter alle engasjementer med 

risikoklasse D og E.    

Tapsanslaget for år 2014 er ca 0,25 % av brutto 

utlån. Prognostisert tap sett i forhold til renteinn-

tekter utgjør 4,88 % regnet av den gjennomsnittlige 

renten av porteføljen. Det er alltid en viss usikker-

het ved slike prognoser, men sett i lys av at banken 

har 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 risikoklassifise-

ringssystemet. 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.

Note 12
Tap på utlån, garantier mv

Note 12

 Total                                    Brutto utlån og garantier fordelt på risikoklasser ( engasjement over kr 0,5 mill )  

Utlån og  Brutto utlån A  B  C  D  E          Ikke fordelte
Garantier og garantier                 Lav             Normal            Middels               Høy             Problem          Engasjement 

fordelt på   Utlån og Taps-  Utlån og Taps- Utlån og Taps- Utlån og Taps- Utlån og Taps- Utlån og  Taps-  
risikoklasser   garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant.  avset.  
 

Person marked 1.560.842 880.574   526.911   63.069 392 8.437 1258 2.626 520 79.225  

Primærnæring 167.799 99.650   51.974   16.175   0   0   0  

Industri 5.339 5.327   0   0   0   0   12  

Bygg/anlegg 88.986 38.410   41.821   1.117   7638 550 0   0  

Tjenesteytende  39.519 16.628   10.893   10674   370   951 737 3
virksomhet    

Varehandel 24.609 13.111   2.843   1.617   6.861 3086 0   177  

Transport 29.373 25.775   1.769   874 175 0   726   229  

Eiendomsdrift 77.794 49.515   23.002   5.277   0   0     

Diverse 2.581 0   0   0   0   0   2.581  

                     

Sum 1.996.842 1.128.990 0 659.213 0 98.803 567 23.306 4.894 4.303 1.257 82.227          0

 Total                                    Brutto utlån og garantier fordelt på risikoklasser ( engasjement over kr 0,5 mill )  

Utlån og  Brutto utlån A  B  C  D  E          Ikke fordelte
Garantier og garantier                 Lav             Normal            Middels               Høy            Problem          Engasjement 

fordelt på   Utlån og Taps-  Utlån og Taps- Utlån og Taps- Utlån og Taps- Utlån og Taps- Utlån og  Taps-  
risikoklasser   garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant. avsetn. garant.  avset.  
 

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  28.309 23.141   3.866   690   612 469 0   0  

virksomhet 

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 2013

Risikoklassifisering 2012
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Spesifikasjon av utlånsporteføljen 2013 2012 

Offentlig forvaltning 0 0 

Lønnstakere o.l. 1.481.317 1.443.824 

Næringskunder 425.858 404.319 

Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger  1.907.175 1.848.143 
 

Utlånsportefølje hos Eika Boligkreditt 660.961 570.650 
 

Brutto utlån inkl. Eika Boligkreditt 2.568.136 2.418.793 

Se note 14 vedrørende utlån hos Eika Boligkreditt.  

   

Individuelle nedskrivninger på utlån  2013  2012

Individuelle nedskrivninger 01.01.  5.461  4.940

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er -294  -842

foretatt individuell nedskrivning     

 Økte individuelle nedskrivninger i perioden 1.008  369

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 869  1.591

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -326  -597

Individuelle nedskrivninger 31.12.  6.718  5.461

      

 Nedskrivninger på grupper av utlån  2013  2012

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 2.849  2.798

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -237 51

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 2.612  2.849

 

Tapskostnader utlån/garantier  2013  2012

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 1.257  521

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier    

Periodens endring i gruppeavsetninger  -237  51

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er 294  842

foretatt individuelle nedskrivninger     

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er 224  7

foretatt individuelle nedskrivninger     

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -1.007 -67

Periodens tapskostnader  531 1.354

     

 

Misligholdte lån 2013 2012 

Person 3.600 7.805 

Næring 4.442 1.215 

Misligholdte lån ialt 8.042 9.020

Individuelle nedskrivninger -1.233 -810 

Netto misligholdte lån i alt 6.809 8.210 

   

    

Øvrige tapsutsatte lån 2013 2012 

 Person 8.104 5.290 

 Næring 13.679 11.034 

 Øvrige tapsutsatte lån i alt 21.783 16.324 

 Individuelle nedskrivninger -5.485 -4.651 

 Netto øvrige tapsutsatte lån i alt 16.298 11.673 

   

 

Misligholdte lån fordelt på næring 2013 2012 

Næringssektor fordelt:   

Jordbruk, skogbruk, fiske 0   

Industriproduksjon     

Bygg og anlegg     

Varehandel, hotell/restaurant 47 178 

Sjøfart     

Transport, lagring 874 728 

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 2.573   

Sosial og privat tjenesteyting 948 309 

Misligholdte lån næring i alt 4.442 1.215 

  

Tap på utlån og garantier                                                               
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Maks kreditteksponering består av utlån til kunder, 

ubenyttede trekkrettigheter samt garantier. For garanti-

er henvises til note 14. Banken benytter sikkerheter for 

å redusere risiko avhengig av marked og type trans-

aksjoner. Sikkerheter kan for eksempel være fysiske 

sikkerheter eller garantier. Fysisk sikkerhet skal som 

hovedregel være forsikret, og kan for eksempel være 

bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av 

sikkerhetens verdi legges til grunn en forutsetning om 

fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor 

det er foretatt nedskrivninger. 

Nedskrivning for tap på utlån og fordringer på  

kredittinstitusjoner 

Banken har ingen nedskrivninger for tap på utlån og for-

dringer på kredittinstitusjoner verken i 2012 eller i 2013.

Note 12 Note 12

 

Potensiell eksponering på utlån 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Offentlig forvaltning 0  15.000 15.000     15.000 15.000

Lønnstakere o.l. 1.481.317 1.443.824 106.586 112.098 606 683 2.170 1.160 1.586.339 1.557.765

Utlandet 0        0 

         0 

Næringssektor fordelt:         0 

Jordbruk, skogbruk, fiske 167.012 155.571 25.422 24.945 789 787   193.223 181.303

Industriproduksjon 5.141 16.099 699 761 415 50   6.255 16.910

Bygg og anlegg 83.955 69.743 13.272 11.006 7.742 5.281 1.035 290 103.934 86.030

Varehandel, hotell/restaurant 23.368 28.129 6.433 4.372 1.853 1.853  2.817 31.654 31.537

Transport, lagring 27.096 28.457 2.867 3.520 2.832 3.036 175 175 32.620 34.838

Finans, eiendom,  
forretningsmessige tjenester 77.794 70.355 25.258 35.593 74.807 66.626 550 550 177.309 172.574

Sosial og privat tjenesteyting 41.491 35.965 1.753 945 623 623 2.788 469 41.079 37.064

Sum 1.907.175 1.848.143 197.290 208.240 89.667 78.939 6.718 5.461 2.187.413 2.133.021

Maksimal kreditteksponering

Øvrige tapsutsatte lån fordelt på næring 2013 2012 

Næringssektor fordelt:     

Jordbruk, skogbruk, fiske     

Industriproduksjon     

Bygg og anlegg 2.891 290 

Varehandel, hotell/restaurant   6.494 

Transport, lagring     

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 7.638 4.000 

Sosial og privat tjenesteyting 3.150 250 

Øvrige tapsutsatte lån næring i alt 13.679 11.034 

  

      

Individuelle nedskrivninger på utlån fordelt på person / næring 2013 2012 

Personmarkedet 2170 1160 

Næringssektor fordelt:     

Jordbruk, skogbruk, fiske     

Industriproduksjon     

Bygg og anlegg 1.035 290 

Varehandel, hotell/restaurant   2.817 

Transport, lagring 175 175 

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 550 550 

Sosial og privat tjenesteyting 2.788 469 

Individuelle nedskrivninger på utlån i alt 6.718 5.461 

  

 Brutto utlån Ubenyttede Garantier Individuelle              Maks kreditt- 
  trekkrettigheter  nedskrivninger       eksponering
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Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån 31.12.2013                      
 
 0-30 dg 31-90 dg 91-180 dg 180-360 dg Over 360 dg        Sum forfalte 
                                    utlån

Personmarked                     34.606              12.909                1.279               187               2.826               51.807 

Bedriftsmarked                      8.544                     64                2.158            1.053                    18             11.837 

Sum                         43.150             12.973               3.437             1.240               2.844             63.644 

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån 31.12.2012                      
 
 0-30 dg 31-90 dg 91-180 dg 180-360 dg Over 360 dg        Sum forfalte 
                                    utlån

Personmarked                       51.409              1.905                       4                   56               1.401              54.775 

Bedriftsmarked                       5.577                       1                        1                   47                  316                5.942 

Sum                         56.986               1.906                       5                   103               1.717             60.717 

Bankens utlån kan hovedsakelig ikke omsettes i et 

aktivt marked. Bankens risikopåslag på utlånene endres 

kun ved større endringer i markedsforholdene. 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 dagen. Balanseført verdi av lån 

med flytende rentebetingelser anses derfor som beste 

estimat på virkelig verdi. 

I utlån til virkelig verdi inngår fastrente utlån på MNOK 

95,6. Virkelig verdi av fastrente utlån er beregnet med 

utgangspunkt i antatt markedsrente ved årets slutt for 

lån med tilsvarende løpetid. 

Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i  

Eika Boligkreditt (EBK). EBK har som kriteriet at lånet  

er innenfor 60 % av panteobjektet. Bankens kunder  

har pr 31.12.2013 lån for 661,0 mill. kroner hos EBK. 

Garantibeløpet overfor EBK er tredelt:

•Tapsgaranti: Den delen av lånet som overstiger 50 %  

av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 50 % av 

sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum 

kr 25 000 pr lån. Garantien gjelder i 6 år fra dato for 

rettsvern.

 

•Saksgaranti: Gjelder for hele lånebeløpet fra banken 

anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har opp-

nådd rettsvern

•En samlet garanti på 1 % av pålydende av lån i EBK 

som er gitt Eikabankenes kunder. 

EBK har ytterligere rett til å motregne eventuelle tap i 

bankens provisjon for kundebehandling i en periode  

på inntil 3 år.

Alle lån i EBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdi- 

grunnlag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko  

knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurde-

ring begrenset. Banken har overtatt fire misligholdte 

lån fra Eika BoligKreditt i 2013, totalt utgjør dette 

MNOK 4,0. Bankens utlån gjennom EBK gjelder i all  

vesentlighet nye lån eller refinansiering, og disse har i 

all vesentlighet ikke vært bokført på bankens balanse.

Utlån virkelig verdi

                                                                                                                               2013

Utlån virkelig verdi Virkelig verdi  Bokført verdi  

Utlån til kunder med flytende rente 1.802.237  1.802.237

Utlån til kunder med fast rente 95.607  94.909

Sum  1.897.844  1.897.146

                                                                                        2013                                2012

Utlån                                                                   Beløp  % Beløp %

Vestfold 1.759.878 92,3 1.705.289 92,3

Oslo/Akershus 84.911 4,5 85.052 4,6

Øvrige kommuner i Norge 62.385 3,3 57.802 3,1

Brutto utlån 1.907.174 100,0 1.848.143 100,0

Note 13

Note 14

Fordeling av utlån og fordringer på kunder på geografiske områder

Garantiansvar og forpliktelser

Garantiansvar 2013 2012 

Betalingsgarantier 1.768  1.721 

Kontraktsgarantier 9.083 6.381 

Skattegarantier 0 0 

Andre garantier 4.109 4.311 

Samlet garantiansvar overfor kunder 14.960 12.413 

Garanti overfor Eika Boligkreditt 74.707 66.526 

Sum garantiansvar 89.667 78.939 
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Banken har en likviditetsforpliktelse mot EBK. EBK har 

i sin risikostrategi krav om at overskuddslikviditeten 

minst skal dekke 75 % av likviditetsbehovet de  

nærmeste 12 måneder. I tillegg skal EBK’s overskudds-

likviditet være minst 6 % av innlånsvolumet. Likvidi-

tetsforpliktelsen er inngått i en Avtale om kjøp av OMF 

(Note Purchase agreement). Forpliktelsen om kjøp 

av OMF fra EBK utløses kun hvis markedssituasjonen 

er slik at EBK ikke kan finansiere likviditetsbehovet 

i OMF-markedet, og derfor må utstede obligasjoner 

direkte til eierbankene.

Pr. 31.12.2013 var likviditetsforpliktelsen til EBK bereg-

net til 0 mill kroner. Banken har også en avtale med EBK 

om kapitalstøtte.  Kapitalstøtten inntreffer hvis EBK har 

behov for ansvarlig kapital for å nå sitt kapitalmål på 

10 %. Banken har kjøpt aksjer i EBK for 11,6 mill kroner 

i 2013 for at EBK skal nå sitt kapitalmål. 

Kjøp av valuta for videresalg til kunder gjøres via avtaler 

med andre norske finansinstitusjoner og Norsk Kontant-

håndtering. Andebu Sparebank har ansvaret for kurs- 

risiko, bokføring og rapportering av utenlands valuta. 

Det er etablert interne retningslinjer for obligasjoner, 

og i forhold til disse skal det vektlegges god spred-

ning på utstedere, det er bestemt en maksimum 

eksponering pr. utsteder og det skal investeres i lik-

vide obligasjoner. De fleste obligasjoner er regulert i 

forhold til 3 mnd NIBOR, og følgelig blir renterisikoen 

lav. Det skal videre kun investeres i obligasjoner med 

lav til middels kredittrisiko, med hovedvekt på de med 

lav risiko. Følgelig er mesteparten av bankens obliga-

sjoner enten særskilt sikre obligasjoner(omf)  eller i 

finansinstitusjoner. 

Den gjennomsnittlige effektive rente på obligasjons- 

beholdningen på rapporteringstidspunktet er 2,55 %  

og fremkommer som avkastning i 2013 fordelt på 

årets gjennomsnittlige beholdning.

Banken har per 31. desember 2013 pantsatt verdipapirer ovenfor Norges Bank med en markedsverdi på 116,0 millioner kr. 

Garantier til Eika BoligKreditt AS (i hele tusen) 2013 2012 

Total andel av garantiramme 6.610   5.707 

Saksgaranti 9.256   6.817 

Tapsgaranti 58.841   54.002 

Sum garantiansvar Eika Boligkreditt 74.707   66.526 

Ihendehaverobligasjoner i innenlandske finansinstitusjoner 2013  2012

NO0010625056 Eika Gruppen                 2.500  2.500 

NO0010640782  Åfjord Sparebank              1.000 1.000 

NO0010625056  Eika Boligkreditt                     -    2.000 

Sum   3.500 5.500

Utstedt av det offentlige  Nominell     Anskaffelses- Bokført ”Markeds-   
  verdi kost verdi verdi” 

Sertifikater og obligasjoner     

Lokale og regionale myndigheter      

Børsnotert   8.000   8.016   8.006   8.006 

Ikke børsnotert   14.000   14.041   14.034   14.034 

Sum utstedt av det offentlige   22.000   22.057   22.040   22.040 

Utstedt av andre     

Sertifikater og obligasjoner     

Institusjoner     

 Børsnotert 2.000 1.988 1.988 1.990

 Ikke børsnotert 60.500 60.888 60.836 61.028

Offentlig eide foretak  0 0 0 0

 Børsnotert 0 0 0 0

 Ikke børsnotert 0 0 0 0

Foretak  0 0 0 0

 Børsnotert 4.000 4.000 4.000 4.007

 Ikke børsnotert 0 0 0 0

Obligasjoner med fortrinnsrett  0 0 0 0

 Børsnotert 62.000 62.075 62.075 62.332

 Ikke børsnotert 35.000 35.186 35.177 35.280

Sum utstedt av andre  163.500 164.137 164.075 164.638Kontanter og fordringer  på sentralbanker 2013 2012 

Kontanter i norske kroner 6.979 7.388

Kontanter i utenlandske valutasorter 508 373

Innskudd i Norges Bank 55.200 36.635

Sum kontanter og fordringer på sentralbanker 62.687 44.396

Note 15

Note 16

Kontanter og fordringer på sentralbanker

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer

Ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner
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         ISIN               Org.nr          Navn       Antall aksjer Anskaffelseskost Bokført        Markedsverdi      

Aksjer, andeler og      
grunnfondsbevis (kr) 

Omløp 

Børsnotert        

 CY0102630916   999058302 Petrolia E&P Hol  1.800 700 11 11

 KYG934001028   912319970 Veripos           532 0 0 20

 LU0075646355   985164312 Subsea 7 SA       5.325 800 618 618

 NO0005052605  914778271 Norsk Hydro ASA   4.891 100 100 132

 NO0006000207  944521836 VESTFOLD SPAREBA  9.996 530 435 435

 NO0006390301  937901003 Sparebank 1 SMN   16.456 639 639 905

 NO0006390400  937889275 Ringerikes Spare  1.000 125 123 123

 NO0010031479  981276957 DNB NOR ASA       75.900 2.031 2.031 8.235

 NO0010063308  982463718 TELENOR ASA       5.000 188 188 723

 NO0010096985  923609016 Statoil ASA       3.233 163 163 475

 NO0010098247  982769221 PSI GROUP ASA     10.000 163 56 56

 NO0010208051  986228608 YARA INTERNATION  750 22 22 196

Sum børsnotert    134.883 5.459 4.384 11.929

Ikke børsnotert        

 NO0003057903   960102215 Polydisplay As    30.000 100 9 9

 NO0003080301  985919917 Norweg.Bldg Co    30.616 104                        -                    -  

 NO0010052350  980585522 SinOceanic Ship   37 0 0 0 

 NO0010334154  9902073861 North Bridge Pro  8.083 609 582 582 

 NO0010630999  937894805 Kvinesdal Spareb  9.260 926 843 843 

 NO0010661028  992073861 North Bridge      8.083 391 330 330 

 NO0540067613  995400073 Nordito Pro AS    4.645 10 10 10 

 

Sum ikke børsnotert    90.724 2.139 1.774 1.774 

 

Sum omløpsaksjer    225.607 7.598 6.158 13.703 

Aksjer, andeler og      
grunnfondsbevis (kr)         

Anlegg        

 

Ikke børsnotert        

 DK1070769483   999076653 NETS HOLDING A/S  38.368 1.390 1.390 1.562 

 NO0003110207   979319568 Eika Gruppen      262.745 12.518 12.518 26.275 

 NO0005471805  916148690 Sparebankmatr Sp  90 9 9 9 

 NO0010647167  885621252 Eika BoligKreditt  7.156.319 29.866 29.866 29.985 

 NO0540067787  996525341 Andebu Sparebank 

   Eiendomsmegling 1.840 189 189 189

Sum anleggsaksjer   7.459.362 43.971 43.971 58.019 
 

     

         ISIN               Org.nr          Navn       Antall aksjer Anskaffelseskost Bokført        Markedsverdi      

Aksjer, andeler og      
grunnfondsbevis (kr) 

Rente og aksjefond 

Børsnotert        

 NO0008001880  980134350 Eika Norden 69 296 275 275 

 NO0010014905  980801349 Eika Europa      415 496 496 693 

 NO0010014913  993895229 Eika Global      95 100 90 90 

 NO0010068299  982292670 Eika Asia        203 200 200 328 

 NO0010095953  983231411 Eika Sparebank 29.806 30.011 30.011 30.011 

 NO0010106230  883528522 Pareto Høyerente  21.113 21.456 22.177 22.177 

 NO0010199086  985682976 Eika Norge 381 500 500 1.410 

 NO0010212350  986387102 Eika Alpha       500 500 500 1.306 

 NO0010687262  912370275 Eika Kreditt 3.018 3.000 3.018 3.018 
 

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 55.600 55.668 57.267 59.308 
 

  
   

        

  

Note 17
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning                                                                  

Endringer i 2013 Datterselskap Andre anl.aksjer og grunnf.bev. 
 

Inngående balanse 209 28.625  

Tilgang 2013 0 15.369  

Avgang 2013 -20 -211  

Nedskrivninger i 2013 0   

Reversering av tidl. års nedskrivning 0  

Utgående balanse 189 43.783  

   

Plasseringene i andeler i ansvarlige selskaper,  

kommandittselskaper m.v. representerer vesentlig  

selskaper hvor banken har særskilte interesser i  

bankens daglige drift. Anskaffelseskost er lik  

bokført verdi. 

Transaksjoner mellom Andebu Sparebank og Andebu 

Sparebank Eiendomsmegling AS  i 2013 har vært  

relatert til daglig bankdrift. Det har ikke i 2013 vært 

gjennomført andre transaksjoner mellom partene.

Note 17
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Datterselskap       
 

 Kontor- Selskaps- Antall Eier/stemme Total Resultat Bokført 

 kommune kapital aksjer andel egenkap. 2013 Verdi

 

Selskapets navn

Andebu Eiendomsmegling AS Sandefjord 405 1.840 46 % 1.257 226 189

       

        

Mellomværende med tilknyttede selskaper og datterselskaper  2013  2012 

Innskudd fra datterselskaper    12.102  8.348   

Utlån til datterselskaper    0  0   

Renter til datterselskaper    212  180   

Renter fra datterselskaper    4  0   

 

Gjeld og gjennomsnittlig rente 31.12.                                      2013                                2012

Alle poster er i valuta NOK Beløp Rente Beløp Rente

Gjeld til kredittinstitusjoner        

Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 4      

Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist        

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 4 0,26 % 0 0 %

Innskudd fra og gjeld til kunder        

Uten avtalt løpetid 1.562.156   1.073.532  

Med avtalt løpetid 352.162   647.222  

Sum innskudd fra og gjeld til kunder 1.914.318 2,67 % 1.720.754 2,85 %

Note 18 Note 19
Eierinteresser i datterselskaper og tilknyttede selskaper                                                                  Gjeld til kredittinstitusjoner og inskudd fra og gjeld til kunder                                                                  

Andebu Sparebank eier 46 % av aksjene i Andebu Sparebank Eiendomsmegling AS. Resultatet i 2013 var på   

226 284 kroner. Utgående balanse av egenkapitalen per 31.12.2013 er kr. 1 257 073

Daglig leder i Andebu Sparebank Eiendomsmegling AS har i 2013 gjort gjeldende opsjonsavtale om økt eierandel. 

Dette innebærer at vår eierandel er redusert fra 51 % til 46 %. 

Banken hadde pr 31.12.2013 ingen innskudd fra låneformidlere. Gjennomsnittlig effektiv rente for innskudd til 

kunder er 2,67 %. Renten er beregnet ut fra årets rentekostnad mot bokført, gjennomsnittlig kapital. 
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                                                                                                 2013                                2012

Innskudd Beløp % Beløp %

Offentlig forvaltning 99.776 5,2 82.276 4,8

Lønnstakere og lignende 1.299.015 67,9 1.182.710 68,7

Utlandet 0 0,0 0 0,0

    

Næringssektor fordelt:    

Jordbruk, skogbruk, fiske 59.285 3,1 58 249 3,4

Industriproduksjon 59.030 3,1 44.166 2,6

Bygg og anlegg 72.593 3,8 58.308 3,4

Varehandel, hotell/restaurant 24.846 1,3 21.636 1,3

Transport, lagring 11.963 0,6 8.714 0,5

Eiendom 62.997 3,3 50.617 2,9

Tjenesteytende virksomhet 158.013 8,3 143.146 8,3

Diverse 66.799 3,5 70.932 4,1 

Sum inskudd 1.914.318 26,9 1.720.754 26,5 

 

                 

                                                                                                2013                                 2012

Innskudd Beløp % Beløp % 
    

Vestfold 1.818.449 95,0 1.647.026 95,7 

Oslo/Akershus 49.171 2,6 44.209 2,6 

Øvrige, samt utland 46.698 2,4 29.519 1,7 

Sum innskudd 1.914.318 100,0 1.720.754 100,0 

 

Note 20 Note 21

Note 22

Fordeling av innskudd fra kunder på sektorer, næringer og geografiske område                                                                  Sertifikat- og obligasjonslån og ansvarlig lånekapital

Spesifikasjon av annen gjeld

Obligasjonslån med isin nr. NO00110566912 hadde en opprinnelig hovedstol på MNOK 100,0.

MNOK 54,0 er kjøpt tilbake og nedkvittert på opprinnelig hovedstol. 

Over/underkurs ved låneopptak hhv. Inntekstsføres/utgiftsføres over lånets løpetid.

Utestående pr 31.12.2013     

Lånetype/ISIN Låneopptak Siste forfall Pålydende Bokført verdi Rentebetingelser

Obligasjonslån      

NO0010566912 19-03-2010 19-03-2014 46 000 000 46 000 000 2,64 %

NO0010679277 10-05-2013 10-05-2016 75 000 000 75 000 000 2,57 %

NO0010690795 26-09-2013 26-09-2018 50 000 000 50 000 000 2,73 %

     

 

Annen gjeld   2013   2012

Bankremisser   856   1.075

Avregning betalingsformidling   12.443   10.713

Betalbar skatt   5.756   5.386

Skattetrekk-trygder   1.747   849

Påløpt mva   183   145

Diverse gjeldsposter   5.449   6.306

Sum annen gjeld   26.434   24.474
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Note 23

Note 24

Egenkapital

Ansvarlig kapital og kapitaldekning

Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal 

minst utgjøre 8 % av et nærmere definert beregnings-

grunnlag. Den ansvarlige kapital består av kjernekapital 

og tilleggskapital. Tilleggskapitalen er begrenset oppad 

til et beløp lik kjernekapitalen. Bokført verdi av eiendels-

postene og omregnet verdi av poster utenom balansen 

tilordnes en eksponeringskategori og gis en risikovekt 

etter den antatte kredittrisiko de representerer.

-  Fordringer på og fordringer garantert av staten har 

 en risikovekt på 0%.

-  Fordringer på og fordringer garantert av norske 

 statsforetak har en risikovekt på 10 %.

-  Fordringer på kredittforetak som har utstedt obliga- 

 sjoner med fortrinnsrett har en risikovekt på 10 %.

-  Fordringer på og fordringer garantert av innenlandske  

 finansinstitusjoner har en risikovekt på 20 %

-  Saks-og tapsgaranti knyttet til Eika Boligkreditt er 

 klassifisert som pantsikkerhet eiendom med 35 %

 vekting og 100% konverteringsfaktor.

-  Eiendelsposter med risikovekt 35 % er lån med 

 pantesikkerhet i bolig innenfor 80 % av forsvarlig 

 verdigrunnlag.

-  Øvrige eiendeler utover kontanter (0%-vekt) har 

 risikovekt på 100%.

Bankens ansvarlige kapital består av sparebankens fond på kr 250.700 linje 22.2 i balansen og et gavefond på  

kr 2.300 linje 22.3 i balansen.      

Periode 01.01 - 31.12.2012 Sparebankens Fond Gavefond 

Egenkapital pr. 01.01.2012 223.500 5.300 

Tidligere års feil 136  

Korrigert egenkapital 01.01 223.636 5.300 

Årets resultat 12.474  

Avsatt til gaver/overført fra gavefond -474 -3.000 

Egenkapital pr. 31.12.2012 235.636 2.300 

Gaver til styrets disposisjon bokført som annen gjeld:   474 

   

Periode 01.01 - 31.12 Sparebankens Fond Gavefond 

Egenkapital pr. 01.01.2013 235.636 2.300 

Årets resultat  15.125  

Avsatt til gaver -61  

Egenkapital pr. 31.12.2013 250.700 2.300 

Gaver til styrets disposisjon bokført som annen gjeld  61 

   

                                                                              Kapitaldekning før Konsolidering            Kapitaldekning etter  

                             Konsolidering  

 2013  2012  2013   
  

Sparebankens fond  250.700   235.636   250.700   

Gavefond  2.300   2.300   2.300  

Innbetalt aksjekapital  -     -     97   

Overkursfond   -     2   

Annen egenkapital  -     -     392   

Utsatt skatt  -290   -247   -290   

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst.  -24.692   -13.780   -24.692   

Ren kjernekapital  228.018   223.909   228.509   

Fondsobligasjonslån 0 0  -     

Kjernekapital 228.018 223.909 228.509  

Ansvarlig lånekapital 0  0  

Fradrag i tilleggskapital 0  0  

Netto ansvarlig kapital  228.018   223 909   228.509  

 

Eksponeringskategori (vektet verdi)     

Offentlig eide foretak 0 0 0  

Lokal regional myndighet 5.325 2.913 5.325  

Institusjoner 79.438 55.963 79.463  

Foretak 79.613 87.438 79.425  

Massemarked 0 0 0  

Pantsikkerhet eiendom 814.963 776.000 814.963  

Forfalte engasjementer 7.450 4.113 7.450  

Obligasjoner med fortrinnsrett 9.725 11.725 9.725  

Andeler verdipapirfond 33.975 28.288 33.975  

Øvrige engasjementer 105.100 143.425 106.025  

Sum kredittrisiko 1.135.588 1.109.865 1.136.351 

 

Markedsrisiko 0 0 0  

Kapitalkrav fra operasjonell risiko 97.138 89.250 97.138  

Fradrag -27.300 -16.625 -27.300  

Beregningsgrunnlag 1.205.425 1.182 490 1.206.189  

   

Kapitaldekning i % 18,92 % 18,94 % 18,94 %  

Kjernekapitaldekning i % 18,92 % 18,94 % 18,94 %  

Ren kjernekapitaldekning i % 18,92 % 18,94 % 18,94 %  
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Eiendeler >1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år Uten avtalt Sum

      løpetid

Kont./fordr.sentralbanker       62.687   62.687 

Utl./fordr. til kredittinst.  -     -     -     -     -     88.065   88.065 

Utlån til kunder  400.193   16.892   56.601   291.060   1.142.428   -9.330   1.897.844 

Obligasjoner/sertifik.  -      16.541   166.074   3.500    186.115 

Aksjer       107.396   107.396 

Øvrige eiendeler       25.782   25.782 

Sum eiendeler  400.193   16.892   73.142   457.134   1.145.928   274.600   2.367.890 

herav utenlandsk valuta  508       

Gjeld        

Gjeld til kredittinst.  -     -     -      -     4   4 

Innskudd fra kunder  38.139   236.000   12.332   230   -     1.627.617   1.914.318 

Obligasjonsgjeld  -     46.000   -     125.000   -     -141   170.859 

Fondsobligasjoner        -   

Øvrig gjeld       29.708   29.708 

Egenkapital       253.000   253.000 

Sum gjeld og egenkap. 38.139 282.000 12.332 125.230 0 1.910.188 2.367.890

herav utenlandsk valuta 0      

Netto likviditets eksponering i balansen  362.054   -265.108   60.810   331.904   1.145.928   -1.635.588  

Finansiering 31.12.2013 31.12.2012

Innskudd kunder 1.914.318 1.720.754

Annen Gjeld 26.434 27.359

Obligasjonslån forfall 0313 0 50.000

Sertifikatlån forfall 0613 0 50.000

Obligasjonslån forfall 0314  46.000 100.000

Obligasjonslån forfall 0516  75.000 0 

Obligasjonslån forfall 0918  50.000 0 

Egenkapital 253.000 237.936

     

Forvaltningskapital 2.367.890 2.185.887

     

Brutto utlån 1.907.175 1.848.143

LBI 97,7 75,9

Innskuddsdekning( i forhold til brutto utlån) 100,37 % 93,11 %

Likviditetsindikator 1 113,95 109,1

Likviditetsindikator 2 116,67 114,8

Likviditetsbuffer:    

Innskudd  Norges Bank 55.200 36.635

Innskudd DNB uten løpetid 86.986 35.997

Limit konto i DNB 100.000 100.000

Låneverdi av verdipapirer deponert i Norges Bank 111.600 119.231

Sum likviditetsbuffer 353.786 291.863

Note 25 Note 26     
Restløpetid på eiendeler og gjeld/egenkapital                                                                Finansiering og likviditet                                                                 

Restløpetid for hovedpostene i balansen

Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel 

disponere sin innskuddskapital. Derimot vil bankens 

lånekunder ønske langsiktig finansiering og kreditt- 

rammer.

I tabellen nedenfor er kasse-/driftskreditt tatt med  

under kolonne 3-12 mndr.  

Banken har i praksis ansvaret for en betydelig likvidi-

tetsrisiko og forsøker bevisst å redusere likviditets- 

risikoen på kort og lang sikt. 

Banken har deponert 116,0 mill kroner i Norges Bank. 

Låneverdi for bankens deponerte verdipapirer i  

Norges Bank er 111,6 mill kroner. 

Trekkrettigheter, obligasjons- og sertifikatlån i  

finansmarkedet er nødvendige kapitalkilder for å  

fylle likviditetsgapet mellom utlån og normale kunde- 

innskudd. Det er også avtalt lån via store norske  

kredittinstitusjoner. 

Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum  

75 %, dekningen utgjør ved årets utgang 100,4 %   

mot 93,1 % året før.

Banken har utarbeidet et eget dokument for likviditets-

policy. I dette dokumentet er det satt opp rammer for 

bl.a. LCR, LBI, likviditetsindikator 1 og 2, innskuddsdek-

ning m.v. Enkelte rammer som for eksempel likviditets-

indikator 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  

100,37 % mot 93,11 % på samme tid i fjor.  

Innskuddsdekningen har styrket seg i løpet av 2013,  

og likviditetssituasjonen vurderes som meget god.
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Eiendeler >1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år Uten avtalt Sum

      løpetid

Kont./fordr.sentralbanker      62.687 62.687

Utl./fordr. til kredittinst.      88.065 88.065

Utlån til kunder  1.804.755 17.454 72.072 3.563 0 1.897.844

Obligasjoner/sertifik. 52.094 129.021 5.000    186.115

Aksjer      107.396 107.396

Øvrige eiendeler       25.782  25.782

Sum eiendeler 52.094 1.933.776 22.454 72.072 3.563 283.930 2.367.890

Herav utenlandsk valuta 508      

Gjeld       

Gjeld til kredittinst.      4 4

Innskudd fra kunder  7.463  1.889.156 14.745 2.954   1.914.318

Obligasjonsgjeld  -    171.000    -141 170.859

Fondsobligasjoner  -        0 0

Øvrig gjeld      29.708 29.708

Egenkapital      253.000 253.000

Sum gjeld og egenkap. 7 .463 2.060.156 14.745 2.954 0 282.571 2.367.890

Herav utenlandsk valuta  -         

Rentebytteavtaler       

       

Netto renteeksponering på balansen 44.631 -126.380 7.709 69.118 3.563 1.359 

Ikke balanseførte derivater -32.540 -69.000     

Netto sum alle poster 12.091 -195.380 7.709 69.118 3.563 1.359 

Netto renteeksponering i % av forvaltning 0,51 % -8,25 % 0,33 % 2,92 % 0,15 % 0,06 % 

Note 27
Tidspunkt fram til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser                                                                

Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten er lav.

Dette gir en rentefølsomhet ved 1% renteendring på  

kr 329.482,- ved årets slutt.

Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er 

godt innenfor fastsatte rammer.

Tid fram til renteregulering for bankens eiendeler  

og forpliktelser fremgår av tabellen ovenfor.

Likviditetsindikator 1 (over 1 år) var 113,95 % pr. 

31.12.2013, mens likviditetsindikator 2 (over 1 måned) 

var116,67 %. Banken hadde LCR på 54,9 og LBI på 97,7 

pr. 31.12.2013.

Rentebytteavtaler utenom balansen   Nominelt beløp Nominelt beløp Markedsverdi 

Sikringsportefølje/Instrument Løpetid 31.12.2013 Gj. snitt 2013 31.12.2013
 

Rentebytteavtaler 2014-2018 101.540 89.690 1.691 
 

Samlet portefølje   101.540 89.690 1691 

 

Note 28    
Finansielle derivater

Banken har MNOK 93,1 i fastrenteutlån med  

bindingstid inntil 10 år, dette utgjør 4,88 % av den  

totale utlånsmassen. For å nøytralisere en del av  

renterisikoen som er knyttet til fastrenteutlån har 

banken kjøpt rentebytteavtaler for MNOK 101,5. 

Rentebytteavtalene virker nøytraliserende i forhold 

til rentegevinst/tap vi har på våre engasjementer 

med fastrenteutlån. Inntekter og kostnader fra disse 

avtalene resultatføres netto. Finansielle derivater pr. 

31.12.13 – oversikt over avtaler og bokførte verdier. 
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Sidetema Sidetema

Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Revisors beretning
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Sidetema

... Kontrollkomiteens beretning



– en trivelig bank med kloke løsninger


