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Sparebanken Narvik er en selvstendig sparebank med en 
forvaltnings  kapita     l på 5 milliarder pr. 31.12.2013. I tillegg 
forvalter banken utlån til egne kunder gjennom Eika Boligkreditt
på 1,6 milliarder pr. 31.12.2013. Banken har 41,8 årsverk 
fordel  t på våre kontorer i Narvik, Bjerkvik og Kjøpsvik. 

Året 2013 ble et meget godt år driftsmessig for Sparebanken
Narvik. Et historisk godt resultat før skatt på 81,4 millioner
og stabil utvikling i bankens kjernevirksomhet, bekrefter
bankens solide lokale posisjon. Bankens egenkapital-
avkastning utgjør 9,3 % mot 9,0 % for 2012. Banken er 
fortsatt godt rustet til å møte våre kunders forventninger og
behov, samtidig som en kjernekapitaldekning på 25,4 % ved
utgangen av 2013 gir god mulighet for ytterligere vekst og
engasjement i bankens markedsområde.   

Resultat for 2013 preges av veldrevet kjernevirksomhet,
positiv inntektsutvikling, avkastning på finansielle eiendeler
og inneholder ingen vesentlige ekstraordinære poster. Selv
med fortsatt sterk konkurranse lokalt, opplever banken en
tilfredsstillende utvikling i den ordinære bankdriften.

Bankens utlånsportefølje har lav andel misligholdte lån.
Andel misligholdte lån over 90 dager, inklusiv lån gjennom
Eika Boligkreditt, er ved utgangen av året på 0,27 %.

I bankens markedsområde, som strekker seg fra Hamarøy i
sør til Bardu i nord, opplever vi fortsatt en felles utfordring
knyttet til befolkningsutvikling og den demografiske
sammensetningen. Som en konsekvens av dette har vi hatt
noe tregere omsetning av boliger, samtidig som prisutviklingen
lokalt har vært lavere enn andre deler av landet. 

Banken fokuserer fortsatt på kompetanseheving, hvor 
utviklin  g av medarbeidere og organisasjon blir stadig
viktigere. Våre medarbeidere, sammen med lokal tilstede -
værelse, er bankens aller viktigste ressurs, og vi har jobbet
med aktiv oppfølging av våre kunder. Vi mener at denne 
satsingen er nødvendig for å oppfylle vårt kundeløfte om 
å drive en nær, offensiv og kunnskapsriktig rådgivning 
overfor våre kunder.

Bankens vedtatte strategi om at vi skal være en selvstendig
bank med lokal tilknytning i regionen står fast. Vi vil 
gjennomføre en rekke tiltak for å sikre fortsatt sterkt fokus
på kundeopplevelsene i vårt salgs- og rådgivningsarbeid.
Bankens omdømme og verdiskaping skjer gjennom god 
relasjon mellom bankrådgiver og kunde, og bankens verdier
– nær, offensiv og humørfylt – vil i den sammenheng bli
styrende for vår adferd. 

Vår ambisjon er fortsatt å befeste vår posisjon som en lokal og
selvstendig bank, som ikke skal oppfattes som en hvilken
som helst bank, men en bank som betyr mer for bedrifter og

enkeltpersoner. Vi vil dessuten fortsette å bidra med midler
slik at vi som velger å bo i regionen får trygge rammer og et
godt utvalg av idretts- og kulturtilbud. Vi er allerede aktiv
støttespiller til flere store kulturbegivenheter i hele markeds-
området, og bankens støtte oppleves som viktig og
nødvendig.  

Vi vil bidra til bolyst og på den måten sikrer vi også 
bankens fremtid som sterk, ledende og lønnsom for våre 
medarbeidere, samfunnet og våre kunder. 

EIKA GRUPPEN 
- STYRKER OSS SOM LOKALBANK
Sparebanken Narvik er aksjonær i Eika Gruppen AS og er
med i Eika-alliansen sammen med 74 andre lokalbanker. Eika-
gruppens strategiske fundament er å styrke lokalbankene.

Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av 75 selvstendige 
lokalbanker samt OBOS. Aksjonærene i Eika Gruppen utgjør
til sammen en av Norges største finansgrupperinger, med en
samlet forvaltningskapital på om lag 300 milliarder kroner 
(inkludert Eika Boligkreditt). Selskapet skiftet navn fra Terra-
Gruppen AS til Eika Gruppen AS i mars 2013. 

EN ALLIANSE FOR LOKALBANKER 
Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet
til kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske
kommuner representerer de et stort og viktig mangfold i
finansnæringen.  Med 190 bankkontorer i ca 120 kommuner
har lokalbankene en betydelig distribusjonskraft og lokal -
bankenes en million kunder har blant landets høyeste 
kundetilfredshet og lojalitet, både i personmarkedet og 
bedriftsmarkedet.

KONKURRANSEDYKTIGE PRODUKTER 
Lokalbankenes kunder er primært personkunder og det
lokale næringslivet. Eika Gruppen styrker lokalbankene ved
å levere kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige
produkter og tjenester som dekker lokalbankenes og 
kundenes behov. Eika Forsikring er Norges femte største 
forsikringsselskap og leverer et bredt spekter skade- og
personforsikringsprodukter som selges i lokalbanken. Eika
Kredittbank leverer komplette debet- og kredittkortprodukter
samt leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning leverer
spare- og plasseringsprodukter til alliansebankene og deres
kunder. 

Styrets beretning 2013
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Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika
Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag
55 milliarder og er med sin tilgang til det internasjonale
markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig
finansieringskilde for lokalbankenes boliglånsportefølje.  

STORDRIFTSFORDELER FOR LOKALBANKENE
Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen for at 
lokalbankene får tilgang til effektive og gode fellesskaps  -
løsninger.  Det er i første rekke komplette løsninger innen IT,
infrastruktur og betalingsformidling, kompetanseutvikling og
hjelp til god virksomhetsstyring. 

Med et godt prosjekt- og utviklingsmiljø leverer Eika også en
lang rekke digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på
nett og mobil og integrerte løsninger som effektiviserer
kunde- og saksbehandlersystemene i bankene. 

Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen for 
lokalbankene innenfor områder som kommunikasjon,
marked og merkevare og næringspolitikk, for å ivareta
bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med
relevante myndigheter. 

Eierskapet i Eika Gruppen er for Sparebanken Narvik
strategisk begrunnet.

REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET
Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter, 
og gir et rettvisende bilde av den økonomiske stillingen 
pr. 31.12.2013 og av resultatet og kontantstrømmene i 
regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk
i Norge.

REGNSKAP 2013 
GENERELT
Sammenlignbare tall for 2012 er angitt i parentes. 

RESULTATREGNSKAPET

Driftsinntekter
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2013 utgjorde
108,2 millioner kroner (106,1 millioner kroner) og tilsvarer en
rentenetto på 2,09 % (2,0 %). Økningen kommer i hovedsak
som en følge av bedre marginer og refinansiering av 
obligasjonslån. Banken mottok 6,9 millioner kroner i utbytte
på sin aksjeportefølje (0,5 millioner kroner). Netto 

provisjonsinntekter var 34,1 millioner kroner i 2013 (25,9
millioner kroner). 

Netto verdiendring og gevinst på omløpsmidler utgjorde
3,4 millioner kroner i 2013 (11,5 millioner kroner).

Andre driftsinntekter utgjorde 0,1 millioner kroner (0,1
millioner kroner).

Driftskostnader
Samlede driftskostnader utgjorde 61 millioner kroner (60,6
millioner kroner). Samlede lønnskostnader for 2013 ble 24,5
millioner kroner (24,1 millioner kroner). Avskrivninger 
utgjorde 2,5 millioner kroner (2,2 millioner kroner). 

Kostnadsprosenten (eks. verdipapirer) for 2013 var 40,2 %
mot 46,2 % i 2012.

Tap på utlån
Banken hadde i 2013 netto tap på utlån på 10,3 millioner
kroner, mot tap på 4,7 millioner kroner i 2012. Årets 
tapskostnad utgjorde 0,26 % av brutto utlån (0,1 %). Det ble
konstatert tap på 23,2 millioner kroner (6,5 millioner kroner),
hvorav det tidligere var foretatt individuelle nedskrivninger
på 11,2 millioner kroner (4,4 millioner kroner).

Individuelle nedskrivninger er gjennom året redusert med
7,8 millioner kroner (økt 0,5 millioner kroner). Gruppevise
nedskrivninger er redusert med 4,3 millioner kroner.

Resultat før skatt
Driftsresultatet i 2013 før tap på utlån er 91,7 millioner kroner
(83,5 millioner kroner). Driftsresultatet før skatt er 81,4
millioner kroner (78,8 millioner kroner). 

Skatt
Årets skattekostnad er beregnet til 22,5 millioner kroner
(23,9 millioner kroner) og resultat etter skatt 58,9 millioner
kroner (54,9 millioner kroner).

UTLÅN
Brutto utlån til kunder var pr. 31.12.13 på 3.959 millioner
kroner (4.255 millioner kroner), en reduksjon på 296
millioner kroner eller 7 % (0,1 %). Bankens portefølje av utlån
gjennom Eika Boligkreditt utgjorde i tillegg 1.637 millioner
kroner (1.375 millioner kroner), en økning på 262,2 millioner
kroner. Samlet ga dette en utlånsvekst på -0,6 % (2,2 %). 
Andelen utlån til næringsvirksomhet utgjorde 19,1 % 
(19,1 %) av samlet utlån inklusiv boligkredittporteføljen.
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INNSKUDD
Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder 3.053 millioner
kroner (2.994 millioner kroner), en økning på 59 millioner
kroner eller 2 % (1,9 %). Innskuddsdekningen, forholdet 
mellom innskudd og utlån, var ved utgangen av året 
77,1 % (70,3 %).

EGENKAPITAL OG SOLIDITET
Sparebanken Narvik er solid med en egenkapital på 660,9
millioner kroner (632 millioner kroner), og en kapitaldekning
i henhold til kapitalkravsforskriften på 25,4 % (23,7 %).
Bankens målsetting er å opprettholde en kapitaldekning på
minimum 20 %.

FORVALTNINGSKAPITAL
Pr. 31.12.13 utgjør forvaltningskapitalen 5.025 millioner
kroner (5.371 millioner kroner). Dette er en reduksjon på 346
millioner kroner fra året før og tilsvarer 6,4 %.

ÅRETS OVERSKUDD
Årets overskudd etter skatt kr 58.875.000
som foreslås anvendt slik:
Overført gaver til allmennyttige formål kr 1.000.000
Overført gaver til allmennyttig stiftelse kr 29.000.000
Overført til Sparebankens fond kr 28.875.000

RAMMEVILKÅR
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 nedgangen i økonomisk vekst hindret rentene
i å stige. 3 mnd NIBOR var ved årsskiftet 1,69 prosent, mot
1,82 prosent samme tid året før. Imidlertid stilles det økte
krav til bankens egenkapital og likviditet, noe som gjør at de
fleste banker må styrke sin kapitalbase. 

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

Fra Vinterfestuka 2013. Foto: Karl Inge Punsvik / VU 2013
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påvirker norske priser. Norsk næringsliv fikk dermed styrket
sin konkurranseevne gjennom året.

Arbeidsmarkedene var noenlunde i balanse, med en 
lønnsvekst på om lag 4 prosent for alle arbeidstakere sett
under ett. Arbeidsledigheten økte gradvis gjennom året,
men er fortsatt på et lavt nivå i europeisk sammenheng.  

Prisveksten endte på 2,1 prosent for året, mens boligverdiene
steg med 4,7 prosent målt ved eiendomsmeglernes indekser.
Boligprisene var sterke i årets første måneder, men slo om til
klar nedgang i andre halvår i fjor. 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.

Moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter ventes
både ute og hjemme i 2014. Arbeidsledigheten vil holde seg
høy i de fleste av våre naboland og stige noe i Norge. 
Eiendomsmarkedene vil trolig forbli krevende i de fleste
deler av landet. 

Det ventes ingen renteøkninger fra Norges Bank. 

REGIONALE FORHOLD
Etter noen år med vekst i sysselsettingen innenfor privat
sektor i bankens markedsområde, og spesielt i Narvik, er det
fortsatt et noe vanskelig arbeidsmarked. Flere bedrifter som
ønsker å rekruttere, melder om problemer med å få tak i riktig
kompetanse til de jobber som de ønsker utført.

Det blir derfor viktig at kommunene lokalt tilrettelegger og
gir gode rammevilkår for de som ønsker å starte/drive
næringsvirksomhet.  Som lokalbank og verdiskaper ønsker
vi å hjelpe til for å snu denne negative utviklingen, og vi
erfarer at mange gode krefter sammen nå prøver å fokusere
enda bedre på det mulighetsrommet som vi kan skape og
fylle lokalt. Her vil nok et enda tettere samarbeid mellom de
lokale kommunene bli viktig. Banken har besluttet å stille
kapital tilgjengelig for å sikre at vi har tilstrekkelig kapasitet til
å jobbe aktivt med de prosesser som er nødvendig. 

Byggingen av Hålogalandsbrua er godt i gang, og flere av
våre kunder har fått betydelige oppdrag knyttet til prosjektet.
LKAB har besluttet å bygge ny kai for utskipning av malm,
noe som vil kunne gi god ringvirkning for deler av det lokale
næringsliv. Det jobbes aktivt med å utvikle Narvik og
regionen som en attraktiv reiselivsdestinasjon. Bygging av
det 4. hjørne i Narvik blir startet i løpet av 2014, og med en
investering på vel 300 mill kroner vil også det kunne gi
muligheter for lokale firmaer.  

Narviks posisjon som transport- og logistikksenter er fortsatt
betydelig. Planene som foreligger om utbygging av
Ofotbanen samt økningen i utskipning av malm over havna i
Narvik, bidrar til økt optimisme i lang tid framover innenfor
dette næringsområdet.

MARKEDET
Lokalt opplever vi at våre konkurrenter har valgt å endre
måten de betjener sine kunder på både innenfor privat- og
bedriftsmarkedet. Sparebanken Narvik ønsker nærhet til sine
kunder. Vi legger stor vekt på at flest mulig kundeavgjørelser
skal skje nærmest mulig kunden, noe som gjøres best ved at
medarbeiderne har god kompetanse og riktige fullmakter til
å fatte raske beslutninger.

For å opprettholde vår konkurransekraft, vil fortsatt en stor
andel av nye boliglån innenfor 60 % av dokumentert verdi bli
finansiert ved bruk av Boligkreditt. Det vil være viktig å tilby
en produktbredde som gjør det mulig å ha en tilfredsstillende
inntjening samtidig som kunden opplever gunstige betingelser
på sine produkter og tjenester hos oss. 

Banken er godt posisjonert i konkurransen i markedet – både
økonomisk og kompetansemessig. Banken har også en
produktbredde innenfor digitale kanaler som gir rom for
ytterligere vekst og kommunikasjon med den yngre delen av
kundegrunnlaget.

Vi vil også i 2014 være en offensiv og aktiv medspiller i
nærings- og samfunnsutviklingen samt i idretts- og kulturlivet
i hele vårt markedsområde. 

RISIKOSTYRING OG 
ORGANISERINGEN AV DENNE
Gjennom den daglige virksomheten må banken fortløpende
ta stilling til forhold som innebærer risiko. Styret har fastsatt
rammer som innebærer lav til moderat risiko på viktige 
områder, og banken har en bevisst holdning til hvordan de
enkelte disposisjoner påvirker risikoen. Styret mener at 
etablerte rammer og rutiner gir god styring med bankens risiko,
men det fortsatt vil være riktig å ha fokus på dette området for
å tilpasse risikostyringen til endrede rammebetingelser. Styret
mottar risikorapporter kvartalsvis.
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RISIKOVURDERING
Bankens arbeid med finansiell risikostyring deles i følgende
risikoområder: 

• Kredittrisiko
• Likviditetsrisiko
• Markedsrisiko
• Operasjonell risiko

Bankens risikovurdering bygger på gjennomgang av den
internkontroll som er foretatt ved bankens avdelinger. Målet
er å avklare om gjeldende rutiner følges og om nødvendige
tiltak iverksettes ved rutinesvikt og endringer i interne og
eksterne forhold.

KREDITTRISIKO OG
FORVENTET TAPSUTVIKLING
Kredittrisiko er historisk sett den største risiko i bankdrift og
utgjøres primært av to forhold:

• Manglende betjeningsevne hos låntager
• Underliggende pant har ikke tilstrekkelig verdi til å
dekke bankens tilgodehavende ved realisasjon 

Begge forhold må foreligge samtidig dersom det skal påføre
banken tap. Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til 

utlåns- og garantiporteføljen og i begrenset grad til 
verdipapirbeholdningen.

Bankens aktivitet på kredittområdet styres av kredittstrategien
og kredittrammer som gir retningslinjer for eksponering i ulike
segmenter, kompetansekrav, geografisk markedsområde, 
organisering med videre. Styret har delegert kredittfullmakt
til adm. direktør, som igjen har delegert dette videre i 
organisasjonen, basert på kompetanse og risiko innenfor
ulike segmenter. 

Kredittrisiko knyttet til utlån og garantier overvåkes blant
annet gjennom risikoklassifisering, periodisk rapportering,
samt særlig oppfølging av misligholdte og tapsutsatte 
engasjement.

Mislighold over 90 dager i prosent av utlån eks. boligkreditt
utgjør 0,38 %, en økning fra 0,30 % ved utgangen av 2012.

Bankens samlede kredittrisiko anses som moderat. Kreditt-
porteføljen består i all hovedsak av lån til personmarkedet og
til små og mellomstore bedrifter i Narvikregionen.

Banken har over tid hatt god porteføljestyring og 
gjennomgående lave nedskrivninger og tap. Bankens tap i
2013 vurderes å være betydelig høyere enn i et normalår.
Det høye tapsnivået i 2013 har i all hovedsak bakgrunn i flere
konkurser i et større lokalt konsern. Det anses som lite 
sannsynlig at slike hendelser inntreffer igjen.

HeatWorks nybygg på Fagernes. Foto: Jimmy Bakke
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LIKVIDITETSRISIKO
Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp
løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette den
nest største risiko innenfor bankdrift. De fleste ”konkurser”
i bank er (trusler om) likviditetskonkurser, som et resultat av
betydelige tap med påfølgende økt finansieringskostnad og
dårlig tilgang på innskudd og likviditet. 

For å holde bankens likviditetsrisiko på et lavt nivå blir utlån
i hovedsak finansiert med innskudd fra kunder, langsiktig
obligasjonsgjeld og ansvarlig kapital. Særskilt sikre boliglån 
finansieres gjennom Eika Boligkreditt. Andel boliglån 
formidlet via Eika Boligkreditt utgjør 29,2 % (24,4 %) av
samlede utlån, inkl lån i Eika Boligkreditt. For å redusere
likviditetsrisikoen søker banken bevisst å unngå kortsiktig
finansiering i verdipapirmarkedet og det har ikke vært gjort
kortsiktige innlån i 2013. Banken har besluttet å kun ta opp
ny obligasjonsgjeld med løpetid over 3 år.

Bankens utlånsportefølje består i hovedsak av lån med lang
restløpetid. For innskudd gjelder det motsatt hvor det i 
begrenset omfang foreligger oppsigelsestid. Dette innebærer
i seg selv en likviditetsrisiko. Kundeinnskuddene er fordelt
på mange innskytere og banken har en svært god soliditet.
Styret anser det derfor som lite sannsynlig at betydelige 
kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og anser derfor 
kundeinnskudd som langsiktig finansiering. 

Banken er avhengig av å hente likviditet i både det korte og
det lange pengemarkedet. Det er vedtatt en likviditetspolicy
med tilhørende rapportering som skal sikre god og langsiktig
likviditetsstyring. 

Som i 2012 har tilgang til kapital vært god for banker med
god soliditet og kredittrating. Markedets prising av risiko har
vært fallende gjennom året.

Banken har løpende oppfølging av likviditetssituasjonen på
kort og lang sikt. For å dekke opp kortsiktige likviditetsbehov
har banken etablert en kommitert trekkrettighet i DNB på 50
millioner kroner, samt løpende kredittavtale på oppgjørskonto
i DNB på 125 millioner kroner. Kredittavtalen på oppgjørskonto
i DNB er forbeholdt kortsiktige likviditetsbehov. Banken har
utover dette en verdipapirportefølje deponert i Norges Bank
som gir tilgang til ytterligere lån på inntil 397 millioner kroner. 

Bankens totale obligasjons- og sertifikatportefølje, samt
likviditetsfond, har en samlet markedsverdi på 900,6
millioner kroner. Bankens obligasjons- og sertifikatportefølje
utgjør 525,5 millioner, hvor 397 millioner består av
obligasjoner godkjent som sikkerhet for lån i Norges Bank.
Banken benytter i daglig likviditetsstyring likviditetsfond til
kortsiktige plassering av likviditet. Likviditetsfond utgjør 375
millioner kroner.

Bankens likviditetsrisiko anses som lav.

MARKEDSRISIKO
Renterisiko
Renterisiko er risiko for tap på grunn av endringer i det
generelle rentenivået. I begrepet inngår også kursrisiko/
rentefølsomhet, dvs. endring i en obligasjons verdi ved 
endring av markedsrenten.

Av bankens obligasjonsbeholdning har 89,2 millioner kroner
fastrente. For den resterende obligasjonsbeholdningen på
811,4 millioner kroner er rentefastsettelsen knyttet til 3 mnd.
NIBOR.

Obligasjonslån utgjør 1.208 millioner kroner, der løpende
rentekostnad er knyttet til 3 mnd. NIBOR. Kundeinnskudd
med fastrente som utgjør 1,3 millioner kroner er ikke
rentesikret og har løpetid mindre enn 12 måneder. Eventuelt
økt omfang og løpetider for fastrenteinnskudd vil medføre
bruk av rentesikring. Kundeutlån med fastrente utgjør 202
millioner kroner og er i sin helhet rentesikret. 
Bankens netto renterisiko vurderes som lav.

Valutarisiko 
Valutarisiko er risikoen for at bankens beholdning av og 
forpliktelser i andre valutaer skal medføre tap som følge av
endringer i valutakurser. Kjøp og salg av valuta er for det
vesentligste knyttet til våre kunders kjøp og salg av 
reisevaluta. Kontanter i valuta utgjør 0,6 millioner kroner.
Banken har verken garantier eller obligasjoner i valuta.

Bankens valutarisiko vurderes som ubetydelig.

Kursrisiko
Bankens beholdning av aksjer og obligasjoner utsettes for
kurssvingninger som etter loven skal bokføres minst ved
hvert kvartalsregnskap.

Balanseført beholdning av verdipapirer er 1.016 millioner
kroner.

Obligasjoner og sertifikater
Balanseført beholdning av obligasjoner og sertifikater er
900,6 millioner kroner ved utgangen av 2013. 

Aksjer omløp
Banken har aksjefondsandeler i en handelsportefølje som
forvaltes eksternt. Porteføljens bokførte verdi er 6,6 millioner
kroner. I bankens mandat til forvalter finnes retningslinjer for
plassering i aksjer med lav til moderat risiko.

Aksjer anlegg
Balanseført beholdning av aksjer i anleggsportefølje er 108,8
millioner kroner ved utgangen av 2013. Av porteføljen er
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92,1 millioner kroner bokført verdi av bankens eierpost i Eika
Gruppen og Eika Boligkreditt. Den øvrige anleggsporteføljen
er spredt på flere relativt små poster.

Bankens kursrisiko anses som moderat.

Bankens samlede markedsrisiko anses som moderat.

OPERASJONELL RISIKO
Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at mennesker,
rutiner, systemer og dataløsninger ikke oppfører seg etter
hensikten, noe som medfører risiko for tap. Årsaken til at
slike forhold inntreffer kan være alt fra svikt i teknisk 
infrastruktur via hendelige uhell til svikaktig eller kriminell ad-
ferd.

Identifisering, styring og kontroll av operasjonell risiko er 
en del av lederansvaret. Banken har rutiner som innebærer 
at ledere løpende og systematisk skal følge opp sine 
ansvarsområder for å sikre kvalitet i arbeidsoperasjoner og 
identifisering av forbedringsbehov. Bankens ledere avgir
årlig en egenvurdering av internkontrollen innenfor sine 
respektive ansvarsområder.

Bankens internrevisjon er utført av Ernst & Young, som 
gjennom sin revisjonsplan dekker bankens ulike risikoområder.
En vesentlig oppgave er å føre løpende kontroll med om

internkontrollen fungerer hensiktsmessig og er betryggende.
Internrevisjonen rapporterer til bankens styre.

Bankens operasjonelle risiko vurderes samlet sett som
moderat.

ARBEIDSMILJØ 
Arbeidsmiljøet anses å være godt og det har ikke vært noen
skader eller ulykker i banken i 2013.

Sparebanken Narvik ble 1.1.2012 IA bedrift. Det totale 
sykefraværet har for 2013 vært på 6,7 % som i all hovedsak er
langtidsfravær. Dette er en svak økning i forhold til 2012 hvor
fraværet var 5,7 %. Egenmeldt fravær i 2013 var på 1,78 %.

LIKESTILLING
Av totalt 43 fast ansatte pr årsskiftet er det 28 kvinner og 15
menn. Av de 6 valgte medlemmene til bankens styre er det
3 kvinner.

Banken arbeider kontinuerlig for likestilling og mot 
diskriminering, herunder forhold omkring rekruttering, lønn,
økt ansvar og avansement.

Fra Barnas Statkraftrenn i kirkeparken 11. mars 2013. Foto: Kristoffer Klem Bergersen
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YTRE MILJØ OG SAMFUNNSANSVAR
Bankens virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø.

Bankens samfunnsansvar gjenspeiles i stor grad av de bidrag
som ytes tilbake til lokalsamfunnet gjennom gaver og støtte
til idrett og kultur, og gjennom gaveoverføringer til Stiftelsen
Forte Narvik. 

STIFTELSEN FORTENARVIK 
Stiftelsen ForteNarvik ble etablert av Sparebanken Narvik
sommeren 2011, med ett klart formål: Å bidra til vekst i
Narvik-regionen. Stiftelsen leier lokaler av Sparebanken
Narvik, og den ledes av Roger Bergersen.

Samlet har Sparebanken Narvik tilført stiftelsen 126,5
millioner kroner. I tillegg kommer årets gave.

Formålet med stiftelsen er å bidra til mer lokalt og regionalt
eierskap og sterkere kompetansemiljø, og over tid til en enda
mer attraktiv Narvik-region. ForteNarvik kan gå inn med 
aksjekapital i virksomheter – og skal utøve aktivt, langsiktig
og tålmodig eierskap. Det stilles krav til avkastning, slik at
kapitalen kan reinvesteres og bidra til ytterligere verdiskaping.

Stiftelsen har p.t. foretatt 5 investeringer, hvorav 100 % 

eierskap av Funn IT ble den første bedriften man overtok fullt
eierskap i. Stiftelsen jobber fortsatt aktivt med realisering av
prosjektet Narvik Torv, samtidig som det fortløpende blir
vurdert investeringer i flere lokale selskaper. 

UTSIKTENE FREMOVER
Sparebanken Narvik skal fortsatt være en attraktiv og 
selvstendig bank med hovedkontor i Narvik. Vårt strategiske
utgangspunkt er at vi som selvstendig bank skal bidra til 
utvikling og vekst i Narvik-regionen.

Bankens konkurransefortrinn skapes gjennom relasjoner
mellom menneskene i organisasjonen og våre kunder, enten
de henvender seg til oss via nett, telefon eller i direkte 
kundekontakt. Antall kundehenvendelser gjennom digitale
kanaler øker fortsatt.

Vi vil fortsatt jobbe aktivt for å beholde og styrke opplevelsen
av merkevaren Sparebanken Narvik. Banken er, og skal være,
en aktiv bidragsyter i utvikling av samfunns-, kultur- og
næringsliv i regionen. Bankens eierskap i Eika gruppen er
strategisk viktig for banken, da vi gjennom dette får tilgang
på IT-løsninger, aktuelle bank- og forsikringsprodukter samt
at bankens interesser knyttet til rammevilkår etc. blir ivaretatt
gjennom alliansen. 

Bjerkvik Hotell. Foto: Bjerkvik Hotell
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Boligmarkedet lokalt oppleves fortsatt som noe vanskelig,
noe som ikke minst skyldes at det er noe utfordrende for
regionen å tiltrekke seg arbeidskraft i aldersgruppen 20 – 40
år. Banken vil bidra sammen med andre bedrifter i en aktiv
prosess for å styrke dette arbeidet. 

Vi håper at de planlagte og igangsatte investeringsprosjektene
lokalt vil bidra til økte arbeidsoppdrag for lokalt næringsliv.

Konkurransen om kundenes innskuddsmidler og pensjons-
sparing vil øke i tiden framover, og banken vil jobbe aktivt
for at slike plasseringer i større grad blir gjort hos oss.

Banken ønsker fortsatt å ha et betydelig engasjement for 
lokalsamfunnet. Med et finansmarked preget av en sterk
sentralisering, håper vi at vår lokale strategi og tilstedeværelse
vil medføre en enda sterkere oppslutning om banken hos 
bedrifter og privatpersoner i Narvik-regionen.

Styret i Sparebanken Narvik takker alle medarbeidere og
tillitsvalgte for aktiv, engasjerende og positiv innsats i 2013.  

Videre takker styret alle bankens kunder for god oppslutning
om banken.

Narvik 31. desember 2013
18. februar 2014

Styret i Sparebanken Narvik

Eirik Frantzen Olaf Larsen Anette Søraas
Styrets leder Nestleder

Lise Bang Ericsson Grete Berg Jenssen Kurt Jan Kvernmo

Elling G. Berntsen
Adm. direktør



ÅRSRAPPORT 2013 | Sparebanken Narvik

12

Resultatregnskap 2013
Noter 2013 2012

1 Renteinntekter og lignende inntekter
1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og

fordringer på kredittinstitusjoner 0 636
1.3 Renter og lignende inntekter av utlån til og

fordringer på kunder 202.366 214.247
1.4 Renter og lignende inntekter av sertifikater, 

obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 24.587 24.809
1.5 Andre renteinntekter og lignende inntekter 0 10

226.952 239.701

2 Rentekostnader og lignende kostnader 10
2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner -1.498 -310
2.2 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder -65.173 -67.732
2.3 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer -48.703 -64.410
2.4 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital -990 -1.149
2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader -2 406 -5

-118.770 -133.606
I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 108.183 106.095
3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning
3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 6.866 540

6.866 540
4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester
4.1 Garantiprovisjon 1.197 1.150
4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 14 38.362 29.579

39.560 30.729
5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester
5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader -5.425 -4.865

-5.425 -4.865
6 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer

som er omløpsmidler 6
6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, 

obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 752 10.633
6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre 

verdipapirer med variabel avkastning 2.240 512
6.3 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta 

og finansielle derivater 373 360
3.364 11.505

7 Andre driftsinntekter
7.1 Driftsinntekter faste eiendommer 122 94
7.2 Andre driftsinntekter 0 0

122 94
II Netto andre driftsinntekter 44.487 38.004
III Sum driftsinntekter 152.669 144.099
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Noter 2013 2012

8 Lønn og generelle administrasjonskostnader 16
8.1 Lønn m.v.
8.1.1 Lønn -24.492 -24.107
8.1.2 Pensjoner 15 -2.734 -4.854
8.1.3 Sosiale kostnader -2.362 -2.262
8.2 Administrasjonskostnader -15.335 -15.939

-44.923 -47.163
9 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og 

immaterielle eiendeler
9.1 Ordinære avskrivninger 9 -2.509 -2.198

-2.509 -2.198
10 Andre driftskostnader
10.1 Driftskostnader faste eiendommer -2.969 -2.257
10.2 Andre driftskostnader -10.550 -8.972

18 -13.519 -11.229
IV Sum driftskostnader -60.951 -60.590
V Driftsresultat før tap 91.719 83.509

11 Tap på utlån, garantier m.v.
11.1 Tap på utlån 5 -10.295 -4.725

-10.295 -4.725
12 Nedskrivning/reversering av nedskrivning og 

gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler
12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning 0 -65
12.2 Gevinst/tap 0 83

0 18
13 Skatt på ordinært resultat 19 -22.549 -23.913
VI Resultat av ordinær drift etter skatt 58.875 54.890
VII Resultat for regnskapsåret 58.875 54.890

17 Overføringer og disponeringer
17.1 Overføringer
17.1.3 Overført fra sparebankens fond 0 0

Sum overføringer 0 0
17.2 Disponeringer 11
17.2.4 Overført til sparebankens fond -28.875 -19.890
17.2.5 Overført til gavefond og/eller gaver -30.000 -35.000

Sum disponeringer -58.875 -54.890
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Balanse 2013
EIENDELER Noter 2013 2012

1 Kontanter og fordringer på sentralbanker 40.223 53.377
3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
3.1. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 

eller oppsigelsesfrist 27.103 85.788
3.2 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 

eller oppsigelsesfrist 0 0
27.103 85.788

4 Utlån til og fordringer på kunder 5
4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter 88.379 113.501
4.4 Byggelån 43.580 63.868
4.5 Nedbetalingslån 3.827.045 4.077.829

Sum utlån før nedskrivninger 3.959.004 4.255.198
4.7 - Nedskrivninger på individuelle utlån -22.924 -30.750
4.8 - Nedskrivninger på grupper av utlån -21.084 -25.466

Sum netto utlån og fordringer på kunder 3.914.996 4.198.982

5 Overtatte eiendeler 1.600 0

6 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende 
verdipapirer med fast avkastning 6

6.1 Utstedt av det offentlige
6.1.1 Sertifikater og obligasjoner 0 0
6.2 Utstedt av andre
6.2.1 Sertifikater og obligasjoner 900.597 911.218

900.597 911.218
7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 8
7.1 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 114.475 95.411
7.2 Andeler i ansvarlige selskaper 918 826

115.393 96.237
10 Immaterielle eiendeler
10.2 Utsatt skattefordel 19 1.752 2.435

1.752 2.435
11 Varige driftsmidler 9
11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 3.053 3.184
11.2 Bygninger og andre faste eiendommer 7.428 8.952

10.481 12.137
12 Andre eiendeler
12.1 Finansielle derivater 0 0
12.2 Andre eiendeler 6.242 3.781

6.242 3.781
13 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente 

ikke mottatte inntekter
13.1 Opptjente, ikke mottatte inntekter 6.700 6.971
13.2.2 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 0 22

6.700 6.993
SUM EIENDELER 5.025.088 5.370.950
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GJELD OG EGENKAPITAL Noter 2013 2012

GJELD
14 Gjeld til kredittinstitusjoner 10
14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt 

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

eller oppsigelsesfrist 0 0
0 0

15 Innskudd fra og gjeld til kunder 10
15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 2.861.875 2.734.264
15.2 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 191.061 260.137

3.052.936 2.994.402
16 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 10
16.3 Obligasjonsgjeld 1.207.604 1.631.404

1.207.604 1.631.404
17 Annen gjeld
17.3 Annen gjeld 10/19 62.060 64.824

62.060 64.824

18 Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente  inntekter 10.810 14.682

19 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser
19.1 Pensjonsforpliktelser 15 5.751 8.587
19.5 Andre avsetninger for påløpte kostnader 0 0

5.751 8.587
20 Ansvarlig lånekapital
20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital 10 25.000 25.000

25.000 25.000
SUM GJELD 4.364.162 4.738.899

EGENKAPITAL 11
22 Opptjent egenkapital 11
22.2 Sparebankens fond 660.926 632.051
22.3 Gavefond 0

SUM EGENKAPITAL 660.926 632.051
SUM GJELD OG EGENKAPITAL 5.025.088 5.370.950

POSTER UTENOM BALANSEN
23 Betingede forpliktelser 13 260.974 226.459

Narvik 31. desember 2013
18. februar 2014

Styret i Sparebanken Narvik

Eirik Frantzen Olaf Larsen Anette Søraas
Styrets leder Nestleder

Lise Bang Ericsson Grete Berg Jenssen Kurt Jan Kvernmo

Elling G. Berntsen
Adm. direktør
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Kontantstrømanalyse
2013 2012

Driftsresultat før skatt 81.424 78.802
Betalbare skatter -20.996 -17.919 
Ordinære av- og nedskrivninger 1.749 2.198 
Endring pensjonsforpliktelser -2.835 1.005 
Nedskrivninger +/ Reversering av nedskrivninger 760 65 
Gevinst +/ Tap - ved salg av anleggsmidler 0 -83 
Urealisert gevinst/tap på verdipapirer 547 -11.795 
Gaveavsetning -30.000 -35.000
Tilført fra årets virksomhet 30.649 17.273 

Endring diverse gjeld: +økning/-nedgang -7.507 591 
Endring diverse fordringer: -økning/+nedgang -2.168 2.520 
LIKVIDITETSENDRING FRA RESULTATREGNSKAPET 20.974 20.384 

Endring utlån: -økning/+nedgang 282.386 -4.519 
Endring kortsiktige verdipapirer: -økning/+nedgang 10.074 -263.051 
Endring innskudd fra kunder: +økning/-nedgang 58.534 55.723
Endring innskudd fra finansinstitusjoner: +økning/-nedgang 0 -51.392 
A. Netto likvidendring virksomhet 371.968 -242.856 

Investeringer i varige driftsmidler og verdipapirer -853 -2.391
Avgang i varige driftsmidler 0 0 
Endring langsiktige verdipapirer: -økning/+nedgang -19.156 -16.822 
B. Netto likvidendring investeringer -20.009 -19.213 

Endring gjeld ved utstedelse av verdipapirer: +økning/-nedgang -423.800 97.834 
C. Netto likvidendring finansiering -423.800 97.834 

A+B+C Sum endring likvider -71.841 -164.234 
Likvid beholdning 01.01 139.166 303.400 
Likvid beholdning 31.12 67.325 139.166 
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Foto: Gøril Thune
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1.  Generell info - rettvisende bilde
Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven
av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god 
regnskapsskikk, og gir et rettvisende bilde av bankens 
resultat og stilling. 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. 

Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i 2013. 

2.  Regnskapsprinsipper
Resultatposter

Bruk av estimater 
Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har
påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og
gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen
under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regn-
skapsskikk. 

Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer 
Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet
etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper
som kostnader. Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer
ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av
det enkelte utlån. De periodiseres 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 inntektsført og ført som eiendel i
balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger
for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av 
effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i året 
det blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres
ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for
vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres
separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på 
oppgjørstidspunktet. 

Æresprisen for 2013 gikk til Nattevandrerne. Foto: Lone Martinsen
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Utlån – beskrivelser og definisjoner 

Vurdering av utlån
Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalings -
tidspunktet. 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.

Andelen fastrenteutlån er svært lav, og pr. 31.12.13 er det 
5 % av samlede utlån som har rentebinding over 12 mnd.

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 overførte lån som tidligere har vært
i 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 personkunder.
Vesentlige engasjement vurderes særskilt. For engasjement
er det verdien av bankens sikkerhet og låntakers betalingsevne
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 90 dager etter terminforfall, eller når
rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager. 

Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement.
Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et
tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste
realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for
salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på
verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle
nedskrivninger. 

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 
nedskrivning. 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 engasjementet 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 nedskrivning uten at
det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskrivningen
er basert på objektive bevis for verdifall i bankens samlede
låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for 
manglende betalingsevne basert på en analyse av risiko og
historiske tap, samt bankens risikoklassifiseringssystem.
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 individuelt 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.

Finansielle instrumenter

Finansielle derivater 
Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne
sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom
bankens virksomhet.

Verdipapirer 
Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdivurderes ved
utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). Omløps-
porteføljen og anleggsportefølje verdivurderes etter 
forskjellige regler og hver for seg. Se note 6, 7 og 8. 

Obligasjoner og sertifikater 
Bankens beholdning av obligasjoner er definert som 
omløpsmidler og er vurdert til markedsverdi. Obligasjons-
beholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning
og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. 
Forvaltningen av obligasjonsporteføljen er satt ut til aktiv 
forvalting hos en profesjonell aktør. Forvalter står også 
for verdifastsettelsen av virkelig verdi for de enkelte 
obligasjonene og sertifikatene. Det benyttes priser notert i
markedet. Når noterte priser ikke foreligger, benyttes virkelig
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verdi beregnet i spread-matrise utarbeidet av Verdipapir -
fondenes forening. 

Aksjer  
Aksjer er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. 
Omløpsmidler bestående av børsnoterte aksjer og aksjefond
vurderes til markedsverdi på måletidspunktet. Grunnlag for
virkelig verdi for ikke børsnoterte aksjer som er omløpsmidler
eller anleggsmidler, er anskaffelseskost. 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 grunnlaget for nedskrivningen
ikke lenger er tilstede. 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad,
fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og
eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den 
utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført
verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er
høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger
beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske
levetid og eventuell restverdi. 

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader 
Banken bruker Norsk Regnskapsstandard for bokføring 
av pensjonskostnader. Ytelsesordninger er gjenstand for 
årlig aktuarberegning og kostnadsføres under "lønn og
generelle administrasjonskostnader". Innskuddsordninger
kostnadsføres med årspremien under samme post.

Aktuarberegnet pensjonsforpliktelse, bestående av differanse
mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av 
pensjonsmidlene korrigert for avvik i estimater og effekt av
endrede forutsetninger, føres i balansen enten som langsiktig
gjeld (hvis negativ) eller som anleggsmiddel (hvis positiv).
Forutsetningene som blir lagt til grunn for utregning av 
pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig. 

Regnskapsmessig behandling av ny AFP-ordning (ytelsesbasert
flerforetaksordning) vil, grunnet manglende informasjon og
pålitelighet i beregninger, likestilles med innskuddsordning
og kostnadsføres med årets premiebetaling inntil avklaring
omkring beregningene foreligger. 

Skatt 
Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det
regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt skattefordel

er beregnet med 27 % (28 %) på grunnlag av midlertidige 
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og
skattemessige 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 inntekts-
året. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller 
mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige 
resultater som vil utlignes i fremtiden. 

Omregningsregler for valuta 
Beholdning av utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr
31.12. 

Langsiktig gjeld 
Obligasjonsgjeld blir oppført til nominelt beløp med justering
av over- eller underkurs. Over-/underkursen inntektsføres
eller kostnadsføres lineært som en justering til løpende renter
over lånets løpetid. Beholdning av egne obligasjoner er ført
til fradrag på obligasjonsgjeld. 

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 
innskuddsvirksomheten, 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. 

3.  Finansiell risiko
Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal 
kunne gjøre opp sine forpliktelser på forfall. Bankens 
innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin
innskuddskapital. Derimot vil bankens lånekunder ønske
langsiktig finansiering og kredittrammer. På denne måten
eksponeres banken for likviditetsrisiko.

Banken har interne måltall for likviditet, herunder likviditets-
buffer, som løpende fremlegges for styret. Banken tilstreber
en innskuddsdekning på minimum 55 %, og dekningen gjør
ved årets utgang 77,1 % mot 70,3 % året før.
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Restløpetid for hovedposter i balansen

Post i balansen
Sum Inntil 1 mnd 1 –3 mnd 3 mnd – 1 år 1 – 5 år Over 5 år

Uten rest 
(Tall i tusen kr.)  løpetid

Eiendeler:
Kontanter og fordringer på
sentralbanken 40.223 40.223
Utlån til og fordring på
kredittinstitusjoner 27.103 27.103
Utlån til og fordring på kunder 3.959.004 198.598 46.029 167.614 1.053.958 2.492.805
-Nedskrivning på utlån -44.008 -44.008
Obligasjoner og sertifikater 900.597 378.030 465.212 32.178 25.177
Øvrige eiendelsposter 10.052 8.452 1.600
Eiendeler uten restløpetid 132.117 132.117
Sum eiendelsposter 5.025.088 652.406 46.029 167.614 1.520.770 2.524.983 113.286
- herav utenlandsk valuta 662 662

Gjeld:
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Innskudd fra og gjeld til kunder 3.052.936 3.055.410 35.472 674 -38.620
Gjeld stiftet ved utstedelse av
verdipapirer 1.232.604 0 147.604 1.060.000 25.000
Øvrig gjeld med restløpetid 78.621 72.870 5.751
Egenkapital 660.926 0 660.926
Sum gjeld og egenkapital 5.025.088 3.128.281 35.472 148.278 1.021.380 0 691.677
- herav utenlandsk valuta 662 662
Netto likv. eksponering på balansen 0 -2.475.875 10.557 19.336 499.390 2.524.983 -578.391
- herav utenlandsk valuta 662 662 0 0 0 0 0

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap på grunn 
av at motparten ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser 
ved forfall. Se note 5 for informasjon om kredittrisiko i 
utlånsengasjement.

Kredittrisiko representerer det største risikoområdet 
for banken og vedrører alle fordringer på kunder som i
hovedsak er utlån. Også andre utstedte kreditter, garantier,
rentebærende verdipapirer, innvilgede ikke trukne kreditter
er forbundet med kredittrisiko. Motpartsrisiko som oppstår
gjennom derivater og valutakontrakter innebærer også 
kredittrisiko.

Markedsrisiko
Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i rente-,
valuta eller egenkapitalinstrumenter, og er nedenfor nærmere
omtalt under renterisiko, valutarisiko samt prisrisiko. Risikoen

er knyttet til resultatsvingninger som følge av endringer i
markedspriser og kurser. 

Renterisiko
Renterisiko oppstår som en følge av at bankens utlåns- 
og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding.
Dette betyr at når markedsrenten endrer seg, kan banken
først foreta renteendring på sine balanseposter med 
utgangspunkt i regelverk og avtaler. En endring av markeds-
rentene vil derfor bety økning eller reduksjon av netto
renteinntekter i resultatregnskapet.

Banken har en lav renteeksponering på sine utlån, der
fastrentelån utgjør 202 millioner kroner ved årets utgang.
Løpende fastrentelån er i sin helhet rentesikret. Fastrente-
innskudd utgjør ved utgangen av året 1,3 millioner kroner.
Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten betraktes
som lav. 

For å fylle dette likviditetsgapet funder banken seg også 
gjennom langsiktige innlån fra penge- og kapitalmarked.
Kommiterte trekkrettigheter i DNB, 175 millioner kroner
(hvorav kortsiktig trekkrettighet 125 millioner kroner), er på
kort sikt sentral i denne sammenheng, selv om rammene i
liten grad har vært benyttet gjennom 2013.

Likviditetssituasjonen betraktes som god.

I tabellen nedenfor er trukkede kasse-/driftskreditter tatt
med som utlån til kunder under løpetid 0-1 mnd. Innskudd
fra kunder er rapportert i kolonnen uten løpetid. Dette er i
tråd med Finanstilsynets forskrift for slik rapportering. 
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Renteendringstidspunkt for hovedposter i balansen

Post i balansen
Sum Inntil 1 mnd 1 –3 mnd 3 mnd – 1 år 1 – 5 år Over 5 år

Uten rente 
(Tall i tusen kr.)  ekspon.

Eiendeler:
Kontanter og fordringer på
sentralbanken 40.223 40.223
Utlån til og fordring på
kredittinstitusjoner 27.103 27.103
Utlån til og fordring på kunder 3.959.004 870 3.760.625 1.785 186.033 9.691
-Nedskrivning på utlån -44.008 -44.008
Obligasjoner og sertifikater 900.597 2.879 808.509 79.841 9.367
Ikke rentebærende eiendeler 142.169 142.169
Sum eiendelsposter 5.025.088 71.075 4.569.134 1.785 265.874 19.058 98.161
- herav utenlandsk valuta 662 662

Gjeld:
Gjeld til kredittinstitusjoner 0
Innskudd fra og gjeld til kunder 3.052.936 3.052.262 674
Gjeld stiftet ved utstedelse av
verdipapirer 1.232.604 1.232.604
Øvrig gjeld 78.621 78.621
Egenkapital 660.926 660.926
Sum gjeld og egenkapital 5.025.088 0 4.284.866 674 0 0 739.547
- herav utenlandsk valuta 662 662
Netto rente eksponering på balansen 1 71.075 284.268 1.111 265.874 19.058 -641.387
- herav utenlandsk valuta 662 662 0

Valutarisiko 
Valutarisiko er risiko for tap som følge av endringer i
valutakurser.

Bankens balanseposter i utenlandsk valuta består kun av en
begrenset kassebeholdning. Denne er omregnet til norske
kroner basert på kursen ved årets utgang. Banken har verken
garantier eller obligasjoner i valuta.

Risiko for valutatap ansees å være uvesentlig.

4.  Finansielle derviater 
og instrumenter

Avtaler om finansielle derivater er kun anskaffet til 
sikringsformål av inngåtte avtaler om fastrente utlån eller 
innskudd.

Rentebytteavtaler er avtaler om å betale flytende rente og
motta fast rente, eller motsatt, på en avtalt hovedstol. På 
forfallstidspunktene utveksles kun de aktuelle rentebeløp.
Effekten av avtalene ses i direkte sammenheng med det
sikrede innskudd/utlån, og periodiseres i regnskapet som en
rentekorreksjon.

Swapavtaler for rentesikring av fastrenteutlån
Fastrenteutlån er rentesikret i sin helhet og banken hadde 21
løpende rentebytteavtaler pr 31.12.13. Avtalene har en
gjenværende løpetid på mellom 0,9 og 8,2 år.

For omløpsporteføljen som i hovedsak består av obligasjoner og obligasjonsfond, har porteføljen hele året hatt lav durasjon.  
Bankens renterisiko vurderes samlet som lav.

Tid frem til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser fremgår av tabellen nedenfor.



ÅRSRAPPORT 2013 | Sparebanken Narvik

24

5.  Utlån
Beløpet som best representerer bankens maksimale 
eksponering for kredittrisiko (definert i note 3), uten å ta
hensyn til sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer, 

er bokført verdi av netto utlån tillagt garantier og ikke 
opptrukne gitte kredittrammer.

Prinsipper for risikoklassifisering
Banken benytter en klassifiseringsmodell som inngår som en
integrert del av kredittgivningen. Modellen benytter for 
bedriftsmarkedet regnskapsmessige kvantitative nøkkeltall
for å definere kundens godhet. For personmarkedet
gjennom  føres klassifiseringen med grunnlag i sikkerhet og
likviditet.

Banken deltar i prosjekt i Eika Alliansen for å utvikle et 
forbedret risikoklassifiseringssystem der blant annet også 
objektive adferdsparametre inngår. De nye modellene vil 
implementeres i 2014 og vi forventer at disse både vil gi
banken et forbedret verktøy til oversikt og styring av risikoen
i porteføljen.

Bedrift
Banken benytter en risikoskala fra A til E, der A er best.

Kunder i klasse A og B er definert som gode kunder, C
kunder er middels gode kunder og D og E kunder betegnes
som dårlige kunder.

Risikoklassifiseringen av kunden baserer seg på økonomiske
og sikkerhetsmessige vurderinger, der økonomi og sikkerhet
vektes 60/40.

Den økonomiske vurderingen bygger på regnskapsmessige
nøkkeltall. Banken har valgt å vurdere rentabilitet, soliditet
og likviditet vektet innbyrdes til 50/34/16.

Følgende nøkkeltall danner grunnlag for rentabiliteten;
Totalrentabilitet og Cash Flow i % av gjeld (vektet 50/50). For
beregning av bedriftens soliditet har en valgt nøkkeltallene;
Egenkapitalrentabilitet og Rentedekningsgrad (vektet 50/50),
mens kundens likviditet beregnes med bakgrunn i
Likviditetsgrad 1.

Den sikkerhetsmessige vurderingen baserer seg på anslåtte
realisasjonsverdier på pantsatte aktiva og eventuelle
kausjoner i henhold til gjeldende retningslinjer.

Privat
Risikoklassifiseringen gjøres på hvert enkelt lån, ikke på selve
kunden, og gjøres ut ifra sikkerhet (klasse A-E) og betalings-
evne (klasse 1 og 2).

Sikkerhet deles inn som
klasse A = lån innenfor 60 % av verdivurdering
klasse B = lån mellom 60-80 % av verdivurdering
klasse C = lån utover 80 % (toppfinansiering)
klasse D = forbrukslån med sikkerhet
klasse E = lån uten sikkerhet

Betalingsevne deles inn som
1 = netto likviditet > kr. 10.000,-/mnd
2 = netto likviditet < kr. 10.000,-/mnd

Netto likviditet vil være husholdningens netto månedslønn
med fradrag av låneterminer samt faste og variable utgifter.

Sammenhengen mellom tabellen som viser utlån og garantier
etter risikogrupper og risikoklassifiseringssystemet er at
klasse A1 og 2, B1 og 2, C1 og D1 går til klasse 1 ”god” mens
klasse C2 og D2 går til klasse 2 ”middels” og E1 og 2 går til
klasse 3 ”dårlig”.

Klassifiseringen settes av saksbehandler, enten ut fra vurdering
eller utregning i saksbehandlingens økonomimodul på 
utredningen. Forbrukslån uten formell sikkerhet klassifiseres
alltid til risikoklasse E2 og får derved dårligst klassifisering.

Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko 31.12.2013 31.12.2012

Brutto utlån 3.959.003 4.255.198
Nedskrivning på individuelle utlån -22.924 -30.750
Nedskrivning på grupper av utlån -21.084 -25.466
Netto utlån 3.914.995 4.198.982
Garantier 260.974 226.459
Ikke opptrukne kredittrammer 79.871 97.389
Maksimal eksponering for kredittrisiko 4.255.840 4.522.830
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Korslaget 2013. Foto: Kristoffer Klem Bergersen

Utlån, garantier etter risikogrupper
Brutto eksponering Brutto eksponering Utlån Garantier Ind. Nedskr. Forventet

2013 2012 nedskrivn. på tap pr. år
grupper %

% % %
Privatmarked 3.103.874 73,6 3.363.151 75,0 2.887.683 216.191 15.134 5.128 0,2
Bedriftsmarked 1.116.104 26,4 1.118.505 25,0 1.071.321 44.783 7.790 15.956 0,5

Klasse 1 - God 3.422.936 81,1 3.609.592 80,5 3.214.035 208.901
Klasse 2 - Middels 733.538 17,4 811.952 18,1 685.289 48.249
Klasse 3 - Dårlig 63.504 1,5 60.112 1,3 59.679 3.826

Totalt 4.219.978 100 4.481.656 100 3.959.003 260.974 22.924 21.084 0,3

Migrasjon mellom risikogruppene i 2013
Det har kun vært små endringer i 2013.
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Forventet årlig tapsnivå – forventet tap 
i forhold til renteinntekter
I banken tilstrebes å vektlegge risiko ved prising av 
engasjementer slik at lån og kreditter med laveste renter har
en tilsvarende lav risiko.

Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte 
engasjementer er av stor viktighet, og tillegges stor vekt. 
Kredittrisikoen overvåkes løpende gjennom analyser, 
misligholdsrapportering, restanse- og overtrekks-rapportering.

Det vurderes som lite sannsynlig at bankens årlige tap vil
overstige 0,2 % av brutto utlån de nærmeste tre år. Dette er
basert på erfaring fra tidligere år, kjennskap til bankens
låneportefølje, samt den løpende vurdering av utlånsmassen. 

Bokført/virkelig verdi på utlån til kunder
Utlån og garantier vurderes i tråd med ”Forskrift om
regnskaps  messig behandling av utlån og garantier”. Det er
ikke grunner som skulle tilsi at virkelig verdi/markedspriser
skulle avvike fra amortisert kost. Lån og garantier verdsettes til
pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det
ellers ikke er objektive forhold som tilsier at engasjementet bør
nedskrives.

Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall på enkelte
utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Etter 
forskriften skal slike lån nedskrives med forskjellen mellom
balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer,
beregnet etter forventet levetid på lånet. Nedskrivning
klassifiseres som tapskostnad, og renteinntekter resultatføres
etter effektiv rentemetode.

Vår modell bygger på at der det foreligger objektive bevis
for risiko for tap gjøres det en totalvurdering av kundens 
betalingsevne og av den realsikkerhet som er stilt for lånet.
Dette sees opp mot sannsynligheten for tap. Det beregnede
sannsynlige tap nedskrives som individuell nedskrivning på
engasjementet. Nedskrivningen klassifiseres som tapskostnad.

De objektive bevis på at et utlån har verdifall baserer seg på
observerte data banken har kjennskap til om følgende type
hendelser: Vesentlige finansielle problemer hos låntager, 
betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd,
opplåning for inndekking av termin, finansiell restrukturering,
gjeldsforhandling, konkurs.

Utlån, garantier etter sektorer/næringer

Brutto utlån Garantier
2013 2012 2013 2012

Person/offentlig forvaltning 2.887.683 3.182.692 216.191 180.459
Jordbruk, fiske og fangst 12.008 11.379 1.459 2.307
Industri, bygg og anlegg, kraft- og vannforsyning 234.073 233.649 20.959 21.995
Engros, detaljhandel, transport, hotell og rest. 152.983 164.617 19.080 19.404
Omsetning og drift av fast eiendom 553.059 530.606 2.606 1.060
Tjenesteytende næringer 119.197 132.254 679 1.235

Totalt 3.959.003 4.255.197 260.974 226.459

Brutto utlån og garantier fordelt på geografiske risikoområder 

2013 2012

Nordland 3.363.926 79,7 % 3.530.088 78,8 %
Troms 481.186 11,4 % 491.239 11,0 %
Finnmark 6.371 0,2 % 9.180 0,2 %
Øvrige Norge 367.294 8,7 % 449.948 10,0 %
Utlandet 1.202 0,0 % 1.202 0,0 %

Totalt 4.219.978 100 % 4.481.656 100 %
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Tap på utlån og garantier

2013 2012

Individuelle nedskrivninger på utlån:
Individuelle nedskrivninger på utlån 1.1. 30.750 30.261
- Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning 11.196 4.401
+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden 2.970 1.060
+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden 4.114 7.511
- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger 3.714 3.681
= Individuelle nedskrivninger på utlån 31.12. 22.924 30.750

Nedskrivning på grupper av utlån:
Nedskrivning på grupper av utlån 1.1 25.466 25.466
- Reversering nedskrivning 4.382 0
+ Periodens nedskrivning på grupper av utlån 0 0
= Nedskrivning på grupper av utlån 31.12 21.084 25.466

Periodens tapskostnader:
Periodens endring i individuelle nedskrivninger -7.826 489
+ Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån -4.382 0
+ Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning 11.196 4.401
+ Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell nedskrivning 12.005 2.050
- Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 698 2.215
= Periodens tapskostnader 10.295 4.725

Konstaterte tap bokføres på engasjementer ved stadfestet akkord, ved avsluttet konkurs, ved at utleggsforretninger ikke
har ført fram, ved rettskraftig dom, ved at banken har innstilt inndrivelse eller for øvrig ved at banken har gitt avkall på hele
eller deler av engasjementet.

2013 2012

Konstaterte tap utgjør 23.201 6.451

Individuelle nedskrivninger er avsetning til dekning av påregnelige tap på engasjement der det foreligger objektive bevis for
verdifall.

2013 2012

Individuelle nedskrivninger 22.924 30.750

Nedskrivning på grupper av lån er avsetning til dekning av tap der det foreligger objektive bevis for verdifall i utlånsgruppen.
De gruppevise nedskrivningene tar høyde for tap på engasjementer i bankens portefølje, som på balansetidspunktet ikke
er identifisert som tapsutsatt. Systemet for avsetning bygger på historiske tap samt utvikling i engasjementer med høy risiko.

2013 2012

Nedskrivning på grupper av lån 21.084 25.466

Resultatførte renter
Banken har ikke renteinntekter som ikke er inntektsført.

2013 2012

Resultatførte renter på utlån hvor 
det er foretatt individuell
nedskrivning for tap 3.841 4.144
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Misligholdte og tapsutsatte lån
Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende 
sannsynlighe  t for at et forventet tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Tapsutsatte lån 64.611 84.990 89.589 92.823 128.004 174.361
Nedskrivninger 19.774 23.575 27.424 29.565 32.050 42.160

Netto tapsutsatte 44.837 61.415 62.165 63.258 95.954 132.201

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt termin ved forfall, eller har overtrukket rammekreditt.

2013 2012 2011 2010 2009 2008

Misligholdte engasjement 
over 90 dager 15.059 12.766 6.697 17.358 28.625 18.264
Nedskrivninger 3.150 7.175 2.837 8.341 13.259 4.295

Netto misligholdte lån 11.909 5.591 3.860 9.017 15.366 13.969

Friskmelding av tidligere tapsutsatte lån skjer når dette er brakt i orden ved at avtalt betalingsplan er fulgt, og engasjementet
ikke lenger er tapsutsatt.

GMI i Gratangen. Foto: GMI
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6.  Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer

Verdsettelse
Bankens beholdning av obligasjoner er vurdert til markedsverdi på balansetidspunktet. Hele beholdningen er klassifisert
som omløpsmidler, og betraktes som en portefølje. Beregningen av virkelig verdi bygger på børskurs og/eller forvalters
observerte markedsverdier, og alle papirene er i NOK.

Det har i inneværende år ikke vært foretatt endringer i de benyttede regnskapsprinsipper vedrørende bankens obligasjoner,
sertifikater og andre rentebærende verdipapirer.

Bankens obligasjons- og sertifikatportefølje er innkjøpt for å oppnå avkastning utover risikofri rente på bankens likviditetsreserve.

Risikoen i forvaltningen skal være lav og det vesentligste av beholdningen skal tilfredsstille krav for deponering i Norges
Bank.

Omløpsmidler Risikovekt Bokført Pålydende Kostpris Markeds- Børsnotert
verdi verdi verdi andel av bokf.

Utstedt av det offentlige
Kommuner 20 % 13.125 13.000 13.023 13.125 13.125
Sum 13.125 13.000 13.023 13.125 13.125

Utstedt av andre
Bankobligasjoner 20 % 60.025 57.000 57.440 60.025 60.025
Bankobligasjoner - ansvarlig lån 100 % 23.986 25.000 24.608 23.986 23.986
Kredittforetak - OMF (1) 10 % 370.858 366.000 364.632 370.858 370.858
Industri 100 % 29.316 29.000 28.714 29.316 29.316
Øvrige sektorer 10 % 25.258 25.000 24.831 25.258 25.258
Likviditetsfond 20 % 375.151 375.151 375.604 375.151 375.151
Sum 884.593 877.151 875.829 884.593 884.593
Sum sertifikater, obligasjoner mv 897.718 890.151 888.851 897.718 897.718

Kontanter og fordringer i porteføljen 2.879 2.879 2.879 2.879 2.879
Sum 900.597 893.030 891.731 900.597 900.597
Tilsvarende tall for 2012 911.220 904.380 902.020 911.220 911.220

(1) Banken har gjennom rammeavtale med Eika Boligkreditt, forpliktet seg til å kjøpe nyutstedte OMF’er om EBK ikke kan
innhente likviditet på annen måte. Forpliktelsen beregnes månedlig ut fra EBK’s likviditetsbehov. Pr 31.12.2013 utgjør
forpliktelsen kr 0,-.

Deler av obligasjonsporteføljen er deponert som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank. Bokført verdi av deponerte obli-
gasjoner utgjør 398 mill kr. pr 31.12.13. Lån i Norges Bank på samme tidspunkt er kr 0.

7.  Ansvarlig lånekapital i andre foretak

2013 2012

Ansvarlig lånekapital i andre selskaper 23.986 28.624
herav i norske finansinstitusjoner 23.986 28.624
Hvorav bokført under:
Post 6 – Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 23.986 28.624
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8.  Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

Verdsettelse
Kortsiktige plasseringer i aksjer er i bankens regnskap vurdert til virkelig verdi (børsverdi). Disse er klassifisert som 
handelsportefølje og omsettes i et aktivt og likvid marked. Intensjonen ved kjøp er å ta ut eventuelle kortsiktige gevinster.
Hele porteføljen av handelsaksjer håndteres av ekstern samarbeidspartner.

Aksjer klassifisert som anleggsmiddel er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer. Aksjene
blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som
ikke er av forbigående art.

Antall Bokført Anskaf. Markeds-
aksjer verdi kost verdi

Selskapets navn (Børsverdi)

Omløpsmidler (børsnoterte):
Spar Kapital Investor Norge 15.971 6.563 2.513 6.563
Sum omløpsmidler 6.563 2.513 6.563

Anleggsmidler (ikke børsnoterte): Eierandel %
Nets (nordito as) 14.459 0,1 362 362
Kredittforeningen for Sparebanker 920 1,8 948 948
Sparebankmateriell 580 0,0 58 58
Eika Gruppen 610.641 2,8 20.305 20.305
Eika Boligkreditt 17.258.180 2,9 71.819 71.819
Narvik Kapital 40.000 15,3 4.010 4.010
Eiendomskreditt 51.043 1,88 5.383 5.383
North Bridge Nordic Property AS 24.669 0,8 762 762
NBNP 2 AS 24.669 0,8 797 797
German Property 94.000 0,2 940 940
Aberdeen Eiendomsfond II 51.826 350 350
Aberdeen Eiendomsfond Nordic/Balt 9.129 25 25
Norvestor V Alpha Feeder IS 2,1 918 918
NorInnova Invest 906 2,1 480 480
Narvik Megler`n 80 17,6 140 140
Visa-A 410 184 184
Visa-C 956 430 430
Forskningsparken i Narvik 3.380 7,5 785 785
Øvrige lokale selskaper 134 2.308
Sum anleggsmidler (ikke børsnoterte) 108.831 111.005

Sum aksjer, andeler og andre 
verdipapirer med variabel avkastning: 115.394 113.518

Beholdningsendring – anleggsmidler

Inngående balanse 88.415
Kjøp 22.286
Salg 0
Tilbakebetaling fra selskap -370
Omklassifisert til oml.aksjer -1.500
Utgående balanse 108.831
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9.  Varige driftsmidler

Faste eiendommer og øvrige varige driftsmidler blir balanseført til anskaffelseskost og fratrekkes årlig ordinære 
avskrivninger. Ordinære avskrivninger tilsvarer en lineær avskrivning over det enkelte driftsmiddels antatte levetid.

Bankbygninger, øvrige eiendommer og andre varige driftsmidler blir verdsatt hver for seg.

Ikke Anlegg Inventar/ Immaterielle
Varige driftsmidler avskrivbare Bygninger under utstyr/ eiendeler Sum

eiendeler utførelse maskiner

Anskaffelseskost pr 01.01 968 30.684 760 30.189 12.710 75.311
Avgang i året 0 0 0
Tilgang i året 274 579 853
Anskaffelseskost pr 31.12 968 30.958 760 30.768 1 2.710 76.164

Akkumulerte avskrivninger pr 01.01 23.002 27.462 12.710 63.174
Akk. avskr. på avgang driftsmidler 0 0 0
Årets av- og nedskrivninger 1.038 760 710 2.509
Akkumulerte avskrivninger pr 31.12 24.040 760 28.172 12.710 65.683
Bokført verdi pr 31.12 968 6.917 0 2.596 0 10.481
Avskrivningssatser 0 % 4 % 0 % 10-30% 0 %

Bygninger:
Fast eiendom Type Kommune Areal m2 Herav utleid Balanseført

areale m2 verdi 31.13

Kongensgt. 24, Narvik Bankbygg Narvik 1.450 2.698
Trollvikveien 6, Bjerkvik Bankbygg Narvik 530 3.325
Fl. Smiths vei, Kjøpsvik Bankbygg Tysfjord 468 130 895
Sum 6.917

Ikke avskrivbare eiendeler:
Tomt 510
Kunst 458
Sum 968

Bankbygget i Bjerkvik ble pusset opp utvendig i 2013. Foto: Sigurd Jensen
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10. Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner
Gj.sn.

Valuta 2013 2012
rentesats

Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid NOK 0 0
Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 

-
NOK 0 0

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 0 0
Herav F-lån Norges Bank NOK 0 0

Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad gjennom året i prosent av gjennomsnittlig
gjeld til kredittinstitusjoner.

Innskudd fra og gjeld til kunder
Gj.sn.

Valuta 2013 2012
rentesats

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid NOK 2.861.875 2.734.264
Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 

2,16 %
NOK 191.061 260.137

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 3.052.936 2.994.402

Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad gjennom året i prosent av gjennomsnittlig innskudd
fra kunder. Det er ikke stillet sikkerhet for gjelden.

Sikringsfondet
Lov om sikringsordninger for banker pålegger banken å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke
tap som en innskyter måtte få på innskudd i banken med inntil 2 millioner kroner av det samlede innskudd. For Sparebanken
Narvik utgjør avgiften for 2013 2,4 millioner kroner.  I 2011 og 2012 var bankene fritatt for avgiften.  

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

ISIN NO Opptatt år Forfall Kupongrente Nom.verdi Nom.verdi
pr. 31.12.13 pr. 31.12.12
(MNOK) (MNOK)

Obligasjonslån NO001 0572761 2010 03.05.2013 NIBOR + 0,75% 0 298
Obligasjonslån NO0010456627 2009 16.09.2013 NIBOR + 1,20% 0 202
Obligasjonslån NO0010466105 2009 14.10.2013 NIBOR + 2,60% 0 175
Obligasjonslån NO0010633720 2011 29.09.2014 NIBOR + 1,40% 150 300
Obligasjonslån NO0010564784 2010 09.02.2015 NIBOR + 0,85% 330 330
Obligasjonslån NO0010649379 2012 06.06.2016 NIBOR + 1,84% 330 330
Obligasjonslån NO0010679558 2013 15.05.2018 NIBOR + 0,97% 200 0
Obligasjonslån NO0010697725 2013 05.12.2018 NIBOR + 0,96% 200 0
Periodisert over-/underkurs -2 -4
Ansvarlig lån NO0010239403 2004 ubegrenset NIBOR + 2,15 % 25 25
Sum 1.233 1.656

Gjelden er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for verdipapirgjeld. Gjennomsnittlig rente utgjør 3,44 % og er beregnet
på grunnlag av faktisk rentekostnad i prosent av gjennomsnittlig gjeld.

Obligasjoner/sertifikater er oppført i balansen til pålydende verdi med fradrag av eventuell over-/underkurs. Direkte
kostnader (underkurs) i forbindelse med opptak kostnadsføres planmessig som en justering av de løpende rentekostnader
fram til obligasjonens forfall.

Banken har opsjon på å innløse ansvarlig lån 25 millioner kroner, første gang i oktober 2014, og deretter årlig til pålydende.
Dersom lånet ikke innløses i oktober 2014, øker nominell rente til NIBOR + 3,15 %.
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Annen gjeld 2013 2012

Spesifisert på viktigste enkeltposter:
Betalbar skatt 21.778 20.907
Gaveavsetning 30.000 35.000
Bankremisser 4.457 4.667
Annen gjeld for øvrig 5.825 4.250
Sum 62.060 64.824

11. Endring i egenkapitalen
Sparebankens 

fond
Saldo pr. 01.01. 632.051
Årets overskudd 58.875
Utdeling til gaver -30.000
Saldo pr. 31.12. 660.926

12. Kapitaldekning
Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal utgjøre minimum 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag.
Pr. 31.12.13 består bankens ansvarlige kapital i sin helhet av kjernekapital.  

Ansvarlig kapital 31.12.2013 31.12.2012

Kjernekapital
Sparebankens fond 660.926 632.051
Gavefond 0 0
Fondsobligasjoner 25.000 25.000
- Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -3.082 -7.592
- Immaterielle aktiva -1.752 -2.453
Sum tellende ansvarlig kapital 681.092 647.006
Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko 194.919 200.626
Kapitalkrav for operasjonell risiko 21.172 20.415
Fradrag i kapitalkravet -1.934 -2.644
Sum kapitalkrav 214.157 218.397
Herav poster utenom balansen 9.427 8.567
Kapitalkrav handelsportefølje 0 0
Ansvarlig kapital over minimumskrav 466.935 428.609
Ansvarlig kapital i prosent 25,4 % 23,7 %
Beregningsgrunnlag pr. 31.12 2.436.487 2.505.824
Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital 48,49 % 46,65 %

Balanse- og utenombalanseposter fordelt på motpart/sikkerhet.

Kategori/underkategori beregnet etter standardmetoden Beregningsgrunnlag 2013

Stater og sentralbanker 0
Offentlig eide foretak 19.162
Institusjoner 44.037
Foretak 361.697
Massemarked 292.588
Pantesikret eiendom 1.518.984
Forfalte engasjementer 22.476
Obligasjoner med fortrinnsrett 39.612
Andeler i verdipapirfond 75.030
Øvrige engasjementer 62.901
Totalt 2.436.487
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13.  Poster utenom balansen

Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner.

Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i Eika Boligkreditt (EBK). EBK har som kriterie at lånet er innenfor 60 % av
panteobjektet (bolig eller fritidseiendom). Videre må det være avholdt takst på eiendommen, og taksten må ikke være eldre
enn 6 måneder når lånet utbetales. 

Bankens kunder har pr 31.12.13 lån for 1.637 millioner kroner hos EBK (1.374 millioner kroner pr 31.12.12). 

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 oppnådd 
rettsvern. 

• Andel av felles garantiramme på 1 % av bankens totale låneportefølje ved utgangen av måneden. 

EBK har i tillegg 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 verdigrunnlag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet til lån formidlet
til EBK er etter bankens vurdering begrenset. Banken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra Eika Boligkreditt i 2013 eller
frem til avleggelse av årsregnskapet for 2013. Bankens utlån gjennom EBK gjelder i all vesentlighet nye lån eller refinansiering,
og disse har i all vesentlighet ikke vært bokført på bankens balanse. 

Siden lån formidlet til EBK utelukkende er godt sikrede lån, forventer banken lav misligholdssannsynlighet samt at volumet
på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 1 % mislighold i porteføljen, vil
dette utgjøre 16,4 millioner kroner.  Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset. 

Banken har som medeier i EBK stillet likviditetsgaranti overfor EBK, der banken forplikter seg til å kjøpe obligasjoner med
fortrinnsrett (OMF-er) utstedt av EBK. Eierbankenes samlede likviditetsforpliktelse er lik EBKs likviditetsbehov kommende
12 måneder, beregnet i forhold til forfall av obligasjoner i perioden og fratrukket likviditetsbeholdning. Bankens andel av 
forpliktelsen er knyttet til bankens relative eierandel i EBK.

Betingede forpliktelser - Garantier 2013 2012

Betalingsgarantier 22.597 14.787
Kontraktsgarantier 23.456 21.618
Lånegaranti valutalån 20.240 19.580
Eika Boligkreditt, andel av garantiramme 16.369 13.748
Eika Boligkreditt, saksgaranti 18.018 10.990
Eika Boligkreditt, tapsgaranti 160.294 145.738
Sum betingede forpliktelser 260.974 226.459

14.  Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester
2013 2012

Garantiprovisjon 1.197 1.150
Kredittformidling 15.559 8.165
Betalingsformidling 13.921 13.534
Verdipapiromsetning/forvaltning 359 317
Forsikringstjenester 3.681 3.132
Annen virksomhet 4.842 4.430
Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 39.560 30.729
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15.  Pensjonskostnader og
- forpliktelser

Pensjonsordning
Banken har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning for
alle ansatte som er ansatt før 31.12.2011, som gir rett til
definerte fremtidige ytelser. Pr 31.12.2013 omfattet den
ytelsesbaserte ordningen 39 ansatte og 38 pensjonister.  Fra
og med 1.1.2012 tilsluttes nyansatte en innskuddsbasert
pensjonsordning. Denne ordningen omfatter pr 31.12.2013
4 personer.

Avtalefestet pensjon – ytelsesbasert flerforetaksordning
Ny AFP-ordning er etablert med virkning fra 1.1.2011. Den
nye ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en 
førtidspensjonering, men en ordning som gir et livslangt 
tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å
ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved
siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved
arbeid frem til 67 år.

Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetaks-
pensjonsordning, og finansieres gjennom premier som
fastsettes som en prosentsats av lønn. Foreløpig foreligger
ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler
i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som
en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger
kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i 
regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det
forventes at premienivået vil øke for de kommende år.

Lønn over 12 G
Pr. 31.12.2013 er det en person som har lønn over 12 G.

Pensjonsavtale for tidligere administrerende banksjef
Pensjonert administrerende banksjef har en pensjonsavtale
som gir rett til en livslang pensjon på 70 % av full lønn.
Bankens andel av denne er aktuarberegnet, og fremkommer
som usikret pensjonsforpliktelse med 4,8 millioner kroner. 

Beregning av forpliktelse
Pensjonsforpliktelsen er i hovedsak avhengig av antall 
opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og
størrelsen på ytelsene fra folketrygden. I henhold til NRS for
pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien
av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på
balansedagen. Den balanseførte påløpte forpliktelse er
aktuarberegnet. Opptjeningen for den enkeltes pensjons-
rettigheter i den kollektive tjenestepensjonsforsikring og AFP
er beregnet fra ansettelsen og frem til pensjonsalder.

Ved verdsettelse av pensjonsmidler benyttes estimert verdi ved
regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien korrigeres
hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikringsselskapet over
pensjonsmidlenes flytteverdi. Pensjonsmidlene betraktes
som en investering, hvor avkastningen på investerte midler
reduserer pensjonskostnadene.

Virkningen av estimatavvik og planendringer amortiseres
over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de
overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og
pensjonsmidlene.

Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år. Følgende
forutsetninger legges til grunn ved beregningen:

2012 2011
Diskonteringsrente 4,00 % 4,40 %
Forventet avkastning på 
pensjonsmidler 4,40 % 3,60 %
Lønnsregulering 3,75 % 3,50 %
Pensjonsregulering 2,00 % 3,25 %
G-regulering 3,50 % 3,25 %
Arbeidsgiveravgift 5,10 % 5,10 %
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Periodens pensjonskostnad fremkommer slik:

Sikret ordning Usikret ordning Totalt
Resultatregnskap 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2.241 2.830 929 0 3.170 2.830
Rentekostnad av påløpt forpliktelse 3.335 3.057 166 143 3.501 3.200
Forventet avkastning på pensjonsmidler -2.038 -2.442 0 0 -2.038 -2.442
Resultatført andel av estimatavvik 9.259 183 110 197 9.369 380
AGA av pensjonskostnaden 197 192 8 0 205 192
Administrasjonskostnader 329 315 0 85 329 400
Pensjonsutbetaling over drift 323 293 323 293
Effekt av endret pensjonsregulering -12.125 -12.125 0
Netto pensjonskostnad 1.199 4.135 1.536 718 2.734 4.854

Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Sikret ordning Usikret ordning Totalt
Balanse 31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12 31.12.13 31.12.12

Estimert påløpt pensjonsforpliktelse -80.275 -77.229 -929 0 -81.204 -77.229
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse ind. -4.822 -4.132 -4.822 -3.511
Estimert verdi av pensjonsmidler 61.957 56.203 61.957 56.203
Estimert netto pensjonsmidler/forpliktelse -18.319 -21.026 -5.751 -4.132 -24.070 -25.157
AGA av netto pensjonsforpliktelse -934 -1.072 -934 -1.072
Ikke resultatført virkning av estimatendringer 26.314 17.643 26.314 17.643
Overfinansiert forpliktelse 
-motregnet ikke balanseført forpliktelse -7.061 -7.061
Balanseført netto pensjonsforpliktelse 0 -4.455 -5.751 -4.132 -5.751 -8.587

Ikke regnskapsført pensjonsforpliktelse pr. 31.12.2013 er 19,3 mill. kr.

Bankbygget i Kjøpsvik ble pusset opp utvendig i 2013. Foto: Karstein Liland
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16.  Ytelser til ledende personer m.v.
Årsverk
Antall årsverk pr 31.12.13 41,8
Gjennomsnittlig årsverk 2013 42,5
Antall ansatte pr 31.12.13 43

Banken benytter ikke aksjeverdibasert godtgjørelse. Banken har ingen forpliktelser knyttet til tegningsretter, opsjoner og 
tilsvarende rettigheter som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til tegning, kjøp eller salg av aksjer eller grunnfondsbevis.

Lønn/Honorar Utgifter Annen 
pensjonsordning godtgjørelse

Adm dir 1.273 232 36
Kredittsjef 847 78 28
Teamleder BM 792 82 29
Teamleder PM 705 67 23
Teamleder Servicesenter 604 51 26
Teamleder Bjerkvik 761 83 25

Styrets leder 153
Styrets nestleder 77
Styremedlem 52
Styremedlem 53
Styremedlem 50
Styremedlem 53
Styremedlem 26

Kontrollkomiteens leder 36
Kontrollkomiteens nestleder 19
Kontrollkomitémedlem 19
Kontrollkomitémedlem 18

Forstanderskapets leder 15

Godtgjørelse for øvrige medlemmer i
forstanderskap samt valgkomiteer 72

Styret har gitt retningslinjer som omfatter alle former for godtgjørelse til bankens ansatte. Retningslinjene skal bidra til å
fremme og gi incentiver til god styring og kontroll samt god aktivitet i banken.

Banken har en ordning for godtgjørelse som er regulert av forskriften om godtgjørelse i finansinstitusjoner.

Banken har overskuddsdeling som gjelder for alle bankens ansatte. Adm.direktør inngår i avtalen på lik linje med de andre 
ansatte. Utbetaling gjøres likt på alle ansatte ut fra stillingsbrøk. Utbetalt beløp i 2013 utgjør kr 35.401 for ansatte i 100 % stilling.

I årsregnskapet for 2013 er det avsatt resultatbonus som gjelder alle bankens ansatte. Resultatbonusen vil bli utbetalt i 1.
kvartal 2014. Banken har i 2013 ikke hatt noen andre bonusordninger.

Ingen har mottatt tilleggsgodtgjørelser for tjenester utover normal funksjon i 2013. Ingen andre har mottatt verdier i annet
enn penger i 2013.

Sparebanken Narvik har ingen avtaler som gir adm.direktør eller andre ledende ansatte, styrets medlemmer eller andre
tillitsvalgte særskilte vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet/vervet.
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Adm. dir 3.619
Kredittsjef 3.097
Teamleder BM 4.336
Teamleder PM 3.885
Teamleder Servicesenter 1.203
Teamleder Bjerkvik 672
Øvrige ansatte 63.089
Styrets leder 1.497
Styrets nestleder 0
Styremedlem 324
Styremedlem 2.021
Styremedlem 0
Kontrollkomiteens leder 2.412
Kontrollkomiteens nestleder 33
Kontrollkomitémedlem 657
Kontrollkomitémedlem 0
Forstanderskapets leder 0
Øvrige medlemmer av forstanderskapet 5.079
Lån til ansatterepresentanter inngår 
ovenfor i lån til øvrige ansatte
Totalt 91.924

Lån til ansatterepresentanter i Styret 
inngår i posten lån "Øvrige ansatte"

Periodens kostnad knyttet til 
rentesubsidiering av lån til ansatte 985

Beløpet er ikke ført som kostnad i regnskapet, men rente-
subsidieringen reduserer bankens renteinntekter tilsvarende.

Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret, og
ytes til subsidiert rente. Differansen mellom lånerente og
myndighetenes normrente blir fordelsbeskattet.

Vilkår for lån og garantier er gitt på generelle vilkår som
gjelder for alle ansatte.

2013 2012

Driftskostnad fast eiendom 2.969 2.257
Leie av lokaler 28 42
Maskiner, inventar og transportmidler 883 754
Revisjonshonorar inkl mva 359 390
Forsikringer 217 106
Eksterne tjenester, ordinær forretningsdrift 7.530 6.236
Eksterne tjenester utenom ordinær forretningsdrift 855 758
Andre driftskostnader 678 686
Sum andre driftskostnader 13.519 11.229

Spesifikasjon av revisjonshonorar inkl mva:
Lovpålagt revisjon 300 308
Andre attestasjonstjenester - -
Skatterådgivning - -
Andre tjenester utenfor revisjon (spesifiseres på vesentlig forskjellige tjenester) 59 83
Sum revisjon og bistand inkl mva 359 390

18.  Spesifikasjon av andre driftskostnader

17.  Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer
Lån og sikkerhetsstillelse pr 31.12.13 til fordel for:
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19.  Skattekostnad

Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Betalbar skatt
Betalbar skatt utgjør 28 % av skattepliktig resultat samt 0,3 % formueskatt. Det skattepliktige resultat vil avvike fra det 
regnskapsmessige resultat gjennom permanente forskjeller og midlertidige forskjeller. Permanente forskjeller består av ikke
fradragsberettigede kostnader og/eller ikke skattepliktige inntekter. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom regnskapsmessige
og skattemessige periodiseringer, som over tid vil utlignes.

Kostnaden i resultatregnskapet korrigeres for evt. avvik i fjorårets beregnede skatt og den endelig utlignede skatt.
Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets 
skattegrunnlag:

2013 2012

Resultat før skatt 81.424 78.803
Permanente forskjeller:

+ Ikke fradragsberettigede kostnader 192 287
- Ikke skattbare inntekter inkl. renter på tilb.bet skatt -10
+ Skattepliktig utbytte/gevinst på verdipapirer 206 -416
+/- Nto verdiendring aksjer og obligasjoner -1.693 -11.792
- Aksjeutbytte -6.866 -540

Endring i midlertidige forskjeller knyttet til
+/- Omløpsmidler
+/- Pensjonsforpliktelse -2.835 1.005
-/+ Anleggsmidler 213 610
-/+ Gevinst/tapskonto 92 115
-/+ Andre midlertidige forskjeller -455 -893

Skattepliktig inntekt 70.277 67.167
28 % skatt herav 19.678 18.807

+ Formuesskatt 2.100 2.100
Betalbar skatt på årets resultat 21.778 20.907

+ Redusert utsatt skattefordel 683 3.068
-/+ For mye/lite avsatt skatt tidligere år 89 -62

Årets skattekostnad 22.549 23.913

Utsatt skatt/skattefordel:
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier
ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller vurderes mot hverandre innenfor
samme tidsintervall. Dette innebærer at skattereduserende midlertidige forskjeller som forventes å reversere langt frem i tid,
ikke kan utlignes mot skatteøkende forskjeller som forventes å reversere tidligere. Netto utsatt skattefordel er beregnet med
27% pr 31.12.13 og 28% pr 31.12.12.

Det er beregnet utsatt skatt/skattefordel vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

31.12.2013 31.12.12 Endring

Pensjonsforpliktelser -5.751 -8.587 -2.835
Urealisert gevinst/tap verdipapirer 6.123 6.670 547
Gevinst/tapskonto 369 461 92
Avskrivbare anleggsmidler -7.000 -6.786 213
Øvrige midlertidige forskjeller -230 -455 -225
Sum -6.489 -8.697 -2.209
Herav utsatt skatt + /utsatt skattefordel - -1.752 -2.435 683
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Kontrollkomiteens beretning for regnskapsåret 2013 
 
 
 

Etter komiteens oppfatning blir bankens virksomhet drevet i betryggende former og i 
samsvar med gjeldende lover, regler og bankens egne vedtekter. 
 
Kontrollkomiteen finner styrets vurdering av bankens økonomiske situasjon som 
forsvarlig og viser til ekstern revisors beretning for regnskapsåret 2013.  
 
Kontrollkomiteen tilrår etter dette at styrets forslag til årsregnskap og balanse blir 
fastsatt som bankens regnskap for 2013. 

 
 

Sparebanken Narviks Kontrollkomite 
 

21. februar 2014 
 

 
 
 
 
 

   
Bjørn Harald Larsen Kari Ann Nygård Jørun Lindgren Inis Ivarsson 
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Tillitsvalgte 2013

FORSTANDERSKAPET
Kundevalgte Kundevalgte
medlemmer: varamedlemmer:
Per Storlien – leder Jarle Teigen
Lill Inger Martinsen - nestleder Marita Myrland
Trond Thoresen Jøran Flygel Nilsfors
Elisabeth Dahl Karlsen Roald Marian Jakobsen
Svein Roaldsen
Tonje Frydendal Olaussen
Roald Kristensen
Rita Borgen
Alf Roald Larssen
Hans Viggo Kristoffersen
Synnøve Uteng
Pål Iver Skogvold
Ingolf A. Marifjæren
Ann Cathrin Braseth

Kommunevalgte Kommunevalgte 
medlemmer: varamedlemmer:
Erling Bortne Ingrid Aspevik Havnø
Olav Sigurd Alstad Bjørnar Evenrud
Frid Opdal
Hilde Berg

Ansattevalgte Ansattevalgte 
medlemmer: varamedlemmer:
Arvid Ingebrigtsen PH Larsen
Oddbjørn Johnsen Marianne Fjellstad
Annie Søderholm Per Erling Anthonsen
Nina Høy Dypvik Line Kolbeinsen
Tone Evenstad
Lisbet Bones

KONTROLLKOMITÉ
Medlemmer: Varamedlemmer:
Bjørn Harald Larsen – leder Tone Merethe V. Olsen
Kari Ann Nygård – nestleder Ketil Bonsaksen
Jørun Lindgren
Inis Ivarsson

STYRET
Medlemmer: Varamedlemmer:
Eirik Frantzen – leder Lars Ivar Simonsen
Olaf Larsen – nestleder Lena Hope
Lise Bang Ericsson Elin Fagerlirøen
Kurt Jan Kvernmo
Anette Søraas
Grete Berg Jenssen Tone Horrigmoe
– ansatterepresentant – ansatterepresentant

VALGKOMITÉER
Forstanderskapets valg:
Medlemmer: Varamedlemmer:
Hilde Berg - leder Frid Opdal
Elisabeth Dahl Karlsen Synnøve Uteng
Annie Søderholm Oddbjørn Johnsen

Kundevalgtes valg:
Medlemmer: Varamedlem:
Gerd Harr Janson - leder Eirik Carolin
Terje Dahl Lise Østerberg
Liv Iren Jespersen



Narvikræke Headliner

Dudla Jenki klompa

VI KJENNER NARVIK
Narvikdialekten har mange spesielle ord og uttrykk. Den gjør oss unik 
og vi er stolte av den. Svært stolt faktisk. I Sparebanken Narvik har vi 
forstått narvikværingen i over 100 år og det har vi tenkt å fortsette med.

                              

forstått narvikværingen i over 100 år og det har vi tenkt å fortsette med.
og vi er stolte av den. Svært stolt faktisk. I Sparebanken Narvik har vi 
Narvikdialekten har mange spesielle ord og uttrykk. Den gjør oss unik 
VI KJENNER NARVIK

 

forstått narvikværingen i over 100 år og det har vi tenkt å fortsette med.
og vi er stolte av den. Svært stolt faktisk. I Sparebanken Narvik har vi 
Narvikdialekten har mange spesielle ord og uttrykk. Den gjør oss unik 
VI KJENNER NARVIK

 

forstått narvikværingen i over 100 år og det har vi tenkt å fortsette med.
og vi er stolte av den. Svært stolt faktisk. I Sparebanken Narvik har vi 
Narvikdialekten har mange spesielle ord og uttrykk. Den gjør oss unik 

 

Pr
od
uk
sj
on
: N
or
-T
ry
kk
 N
ar
vi
k 
A
S

bobbelur vannkokeren
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