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Sparebanken Narvik er en selvstendig sparebank med
en forvaltningskapital på 5,2 milliarder pr. 31.12.2016.
I tillegg forvalter banken utlån til egne kunder formidle   t
gjennom Eika Boligkreditt på 1,97 milliarder 
pr. 31.12.2016. Banken har 46,8 årsverk fordelt på
kontorer i Narvik, Bjerkvik og Kjøpsvik. 

Året 2016 ble et driftsmessig godt år for
Sparebanken Narvik. Et resultat før skatt på 
75,4 millioner og stabil utvikling i bankens 
kjernevirksomhet, bekrefter bankens solide lokale
posisjon. Bankens egenkapitalavkastning utgjør 
8,3 % mot 7,4 % for 2015. Banken er fortsatt godt
rustet til å møte kundenes forventninger og behov,
samtidig som en kjernekapitaldekning på 21,01 %
ved utgangen av 2016 gir mulighet for ytterligere
vekst og engasjement i bankens markedsområde.   

Bankens resultat for 2016 preges av veldrevet 
kjernevirksomhet, samt enkelte engangs  transaksjoner.
Av enkeltstående transaksjoner i 2016 nevnes
gevinst ved salg av banklokaler i Narvik med 
3,1 millioner kroner, utbytte ved salg av aksjer i Visa
Europe med 5,2 millioner kroner, samt kostnader
med omstilling og flytting til nye lokaler med 
2,5 millioner kroner. Korrigert for dette er bankens
resultat fra ordinær bankdrift 69,6 millioner kroner
for 2016, mot 69,4 millioner kroner i 2015. 
Styret vurderer at dette er et godt resultat i et
krevende bankmarked med sterk konkurranse om 
de gode kundene.

Bankens vedtatte strategi om at vi skal være en 
selvstendig bank med lokal tilknytning i regionen
står fast. Det er gjennomført en rekke tiltak for å
sikre fortsatt sterkt fokus på den gode kunde-
opplevelsen i vårt salgs- og rådgivningsarbeid.
Bankens omdømme og verdiskaping skapes gjennom
en god relasjon mellom bankrådgiver og kunde, og
bankens verdier; nær, offensiv og kompetent, er
styrende for vår adferd. 

Vår ambisjon er å opprettholde vår posisjon som en
lokal og selvstendig bank, som betyr noe mer for 
bedrifter og enkeltpersoner i Narvikregionen. Vi skal
fortsette å bidra med allmennyttige gaver slik at vi
som velger å bo i regionen får trygge rammer og et
godt utvalg av idretts- og kulturtilbud. Sparebanken
Narvik er allerede en aktiv støttespiller til flere store
kulturbegivenheter i Narvikregionen, og bankens
støtte oppleves som viktig og nødvendig.  

Sparebanken Narviks ærespris ble for 2016 tildelt
Millionfisken i Salangen for sin innsats gjennom flere
år for lokalsamfunnet.  

EIKA GRUPPEN 
- STYRKER OSS SOM LOKALBANK
EIKA ALLIANSEN  
Sparebanken Narvik er aksjonær i Eika Gruppen AS
og er en av 73 lokalbanker i Eika Alliansen. 
Lokalbankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt 
utgjør Eika Alliansen. Eika Alliansen er en av Norges
største finansgrupperinger, med en samlet 
forvaltningskapital på mer enn 360 milliarder kroner.   

LOKALBANKENE VED DIN SIDE
Sparebankene har bidratt til økonomisk utvikling og
trygghet for privatkunder og lokalt næringsliv i
norske lokalsamfunn i snart 200 år. Nærhet og
personlig engasjement for kundene og 
lokalsamfunnet, kombinert med inngående kunnskap
om kundenes behov og bedriftenes lokale marked, er
de selvstendige sparebankenes viktigste 
konkurransefortrinn. Lokalbankene er derfor unike
og viktige økonomiske bidragsytere til vekst og 
utvikling for både privatpersoner og samfunns- og
næringsliv. I første rekke gjennom sitt engasjement
for lokalsamfunnet og som tilbyder av økonomisk
rådgiving, kreditt og finans- produkter tilpasset 
lokalt næringsliv og folk flest. Lokalbankene i Eika 
Alliansen har blant landets mest tilfredse kunder
både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. Med
200 bankkontorer i 120 kommuner representerer 
lokalbankene en viktig aktør i norsk finansnæring og
bidrar til verdiskaping i norske lokalsamfunn. 

EIKA GRUPPEN STYRKER LOKALBANKEN
Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen,
og konsernets visjon er «Vi styrker lokalbanken». 
Konsernets kjernevirksomhet er tjenesteleveranser til
lokalbanken og lokalbankens kunder. Eika Gruppen
utvikler og leverer tjenester som understøtter stabil og
effektiv bankdrift, samt løsninger og kompetanse som
sikrer kundene, bankene og deres lokalsamfunn vekst
og utvikling. Konkret innebærer dette blant annet å
levere en komplett plattform for bank infrastruktur, 
betalingsformidling og digitale tjenester som nett- og
mobilbank. Eika Gruppens prosjekt- og utviklingsmiljø
investerer betydelige ressurser i utvikling av nye,
digitale løsninger for lokalbankene.

Produktselskapene i Eika Gruppen leverer et bredt
spekter av finansielle produkter, kommersielle 
løsninger og kompetansehevende konsepter. Utover
disse leveransene gir Eika Gruppen alliansebankene
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støtte innenfor kompetanseutvikling, virksomhets-
styring og økonomi- og regnskapstjenester, samt
depottjenester.

I tillegg arbeider Eika Gruppen innenfor områder 
som markedskommunikasjon, merkevare og
næringspolitikk for å ivareta lokalbankenes 
næringspolitiske interesser. 

Eika Gruppens samlede leveranser sikrer 
lokalbankenes konkurransedyktighet slik at de kan
bygge videre på sin sterke, lokale markedsposisjon. 

EIKA BOLIGKREDITT
Eika Boligkreditt er en del av Eika Alliansen og er
direkte eid av 72 lokalbanker og OBOS. Eika 
Boligkreditt har som hovedformål å sikre 
lokalbankene tilgang til langsiktig og konkurranse-
dyktig funding. Selskapet har en forvaltningskapital
på omlag 96 milliarder og er, med sin tilgang til 
finansiering i både det norske og internasjonale
finansmarked, en viktig finansieringskilde for 
alliansebankenes boliglånsportefølje.  

Eierskapet i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt 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. 31.12.2016 og av 
resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i
overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge.  

REGNSKAP 2016
Sammenlignbare tall for 2015 er angitt i parentes. 

RESULTATREGNSKAPET

Driftsinntekter
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2016 
utgjorde 107,3 millioner kroner (106,6 millioner
kroner) og tilsvarer en rentenetto på 2,15 % (2,15 %).
Banken mottok 15,0 millioner kroner i utbytte på sin
aksjeportefølje (8,8 millioner kroner), herav 
5,2 millioner kroner vedrørende salg av Visa Europe.
Netto provisjonsinntekter var 30,7 millioner kroner i
2016 (33,7 millioner kroner). 

Fortsatt uro i finansmarkedet i 2016 har bidratt til
negativ verdiutvikling på bankens verdipapirer. Netto
verdiendring og gevinst på omløpsmidler utgjorde 
-1,4 millioner kroner i 2016 (-7,5 millioner kroner).

Andre driftsinntekter utgjorde 3,4 millioner kroner
(0,2 millioner kroner), hvorav 3,1 millioner er gevinst
ved salg av eiendom.

Driftskostnader
Banken har en kostnadsprosent for 2016 på 51,9 %
(51,1 %). Banken har en målsetning om å ha en
kostnadseffektiv drift til enhver tid.

Samlede driftskostnader utgjorde 80,3 millioner
kroner (72,5 millioner kroner). Samlede 
lønnskostnader for 2016 ble 30,7 millioner kroner
(26,4 millioner kroner). Av- og nedskrivninger 
utgjorde 4,1 millioner kroner (2,8 millioner kroner).
Øking i driftskostnader kommer blant annet som
følge av økt aktivitet innen utvikling av nye digitale
løsninger og it-leveranser gjennom Eika alliansen og
kostnader i forbindelse med flytting til nye lokaler.

Bankens kostnader knyttet til pensjon var 
3,1 millioner kroner (3,0 millioner kroner). 

Arbeidsgiveravgift inngår i posten sosiale kostnader
og utgjør 4,5 millioner kroner (4,2 millioner kroner). 
I tillegg inngår 0,25 millioner i avsatt finansskatt 
beregnet av ytelser påløpt i 2016 som utbetales i
2017. Administrasjonskostnader utgjør 
19,2 millioner kroner (20,4 millioner kroner). 

Tap på utlån
Banken hadde i 2016 netto tilbakeførte avsetninger
til tap på utlån på 0,7 millioner kroner, mot tap på
1,7 millioner kroner i 2015. Årets tapskostnad 
utgjorde 0 % av brutto utlån (0,04 %). Det ble 
konstatert tap på 8,4 millioner kroner (4,2 millioner
kroner), hvorav det tidligere var foretatt individuelle
nedskrivninger på 7,7 millioner kroner (3,6 millioner
kroner).

Individuelle nedskrivninger er gjennom året redusert
med 8,6 millioner kroner (0,7 millioner kroner).
Gruppevise nedskrivninger utgjør 21 millioner og er
økt med 0,5 millioner fra i fjor. 

Bankens utlånsportefølje har lav andel misligholdte
lån. Andel misligholdte lån over 90 dager, eksklusiv
lån gjennom Eika Boligkreditt, er ved utgangen av
året på 0,17 %.

Resultat
Driftsresultatet før skatt er 75,4 millioner kroner
(67,5 millioner kroner). Årets skattekostnad er 
beregnet til 17,4 millioner kroner (18,1 millioner
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kroner) og resultat etter skatt 58 millioner kroner
(49,5 millioner kroner). Resultat etter skatt i forhold
til gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjør 1,16 %
for 2016, og 1,0 % i 2015.

UTLÅN
Brutto utlån til kunder var pr. 31.12.16 på 4.265
millioner kroner (4.000 millioner kroner), en økning 
på 264,3 millioner kroner eller 6,6 % (1,8 %). 
For personmarkedet, inklusiv utlån formidlet 
gjennom Eika Boligkreditt, utgjorde brutto utlån
5.003 millioner kroner (4.738 millioner kroner), en
økning på 5,6 % (4,7 %). Utlån formidlet gjennom 
Eika Boligkreditt utgjør alene 1.972 millioner kroner
(1.872 millioner kroner), en økning på 99,9 millioner
kroner. 

Utlån til bedriftsmarkedet utgjorde 1.234 millioner
kroner (1.134 millioner kroner), en økning på 8,7 %
(1,6 %). Andelen utlån til næringsvirksomhet utgjorde
19,8 % (19,3 %) av samlet utlån inklusiv utlån 
formidlet via Eika Boligkreditt.

INNSKUDD
Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder 
3.439 millioner kroner (3.406 millioner kroner), en
økning på 34 millioner kroner eller 1,0 % (1,5 %). 
Innskuddsdekningen, forholdet mellom innskudd og
utlån, var ved utgangen av året 80,6 % (85,1 %).

EGENKAPITAL OG SOLIDITET
Sparebanken Narvik er solid med en egenkapital på
742 millioner kroner (700 millioner kroner), og en
kapitaldekning på 21,01 % (21,78 %). Bankens
målsetning er å opprettholde en kapitaldekning på
minimum 21 %.

FORVALTNINGSKAPITAL
Pr. 31.12.16 utgjør forvaltningskapitalen 
5.159 millioner kroner (4.801 millioner kroner).
Dette er en økning på 358 millioner kroner, 
eller 7,5 %.

Foto: Kjetil Janson
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ÅRETS OVERSKUDD
(tall i hele tusen)
Årets overskudd etter skatt 58.009
som foreslås anvendt slik:
Overført til Sparebankens fond 43.009
Overført gaver til allmennyttige formål 15.000
Herunder
Overført gaver til lag og foreninger 1.000
Bankens gavefond 1.000
Allmennyttig stiftelse ForteNarvik 13.000

RISIKOSTYRING OG 
ORGANISERINGEN AV DENNE
Risikostyringen i Sparebanken Narvik skal støtte opp
under bankens strategiske utvikling og måloppnåelse
og danne grunnlaget for god virksomhetsstyring.
Videre skal den bidra til å sikre finansiell stabilitet og
en akseptabel formuesforvaltning. Bankens 
risikostyring skal ha et helhetsperspektiv, tilpasset
størrelse og kompleksitet. Bankens overordnede
risikoprofil skal være moderat.

For å sikre en effektiv og hensiktsmessig prosess for
risiko- og kapitalstyring er rammeverket basert på
følgende elementer:

•strategier og retningslinjer
•organisering
•rapportering og oppfølging
•internkontroll og compliance (etterlevelse)

Gjennom daglig drift 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 vil fortsatt være riktig å ha fokus på dette 
området for å tilpasse risikostyringen til endrede
rammebetingelser. Styret mottar risikorapporter
kvartalsvis. 

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
Kredittrisikoen i utlånsporteføljen representerer
bankens største risiko og defineres som faren for tap
som oppstår som følge av primært to forhold:
•Svikt i eller manglende betjeningsevne eller –vilje
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.

Den overordnede kredittstrategien fastsetter at
banken skal ha en moderat risikoprofil. 
Kredittrisikoen styres gjennom rammeverket for
kredittinnvilgelse, engasjementsoppfølging og
porteføljestyring. Bankens styre følger løpende opp
utlånsporteføljen med det formål å kunne foreta 
justeringer av bankens retningslinjer for kredittpolicy
for å begrense risikoen i porteføljen. Det legges vekt
på løpende tilpasning av mål og rammer for god
styring av bankens kredittrisiko.

Bankens bevilgningsreglement og fullmakter er
basert på risiko knyttet til sikkerhetsdekning og
sannsynligheten for mislighold. Fullmaktstrukturen
bygger på rådgivernes kompetanse og kundens
risikoklassifisering. 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 0,17 %, en reduksjon fra 
0,75 % ved utgangen av 2015. 

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

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

Likviditetssituasjonen i banken er svært 
tilfredsstillende. For å holde bankens likviditetsrisiko
på et lavt nivå blir utlån i hovedsak finansiert med
innskudd fra kunder, langsiktig obligasjonsgjeld og
egenkapital, samt formidling av lån gjennom Eika
Boligkreditt.

Særskilt sikre boliglån finansieres gjennom Eika
Boligkreditt. Andel boliglån formidlet via Eika 
Boligkreditt utgjør 31,6 % (29,5 %) av samlede utlån,
inklusiv lån i Eika Boligkreditt. For å redusere
likviditetsrisikoen søker banken bevisst å unngå
kortsiktig finansiering i verdipapirmarkedet. Det er
tatt opp to nye obligasjonslån i 2016 med løpetid på
henholdsvis 4 og 5 år.

Bankens utlånsportefølje består i hovedsak av lån
med lang restløpetid. For innskudd gjelder det
motsatt hvor det i begrenset omfang foreligger 
oppsigelsestid. For 10,3 % av kundeinnskudd 
foreligger det oppsigelsestid. Dette innebærer i seg
selv en likviditetsrisiko. Kundeinnskuddene er 
imidlertid 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 porteføljen av
kundeinnskudd som langsiktig finansiering. 

Banken er avhengig av å hente likviditet i
pengemarkedet. Det er vedtatt en likviditetspolicy
med tilhørende rapportering som skal sikre god og
langsiktig likviditetsstyring. Tilgangen på kapital er
god for banken på grunn av god soliditet og 
kredittrating.

Banken har løpende oppfølging av likviditetssituasjonen
både på kort og lang sikt. For å dekke opp kortsiktige
likviditetsbehov har banken etablert en kommitert
trekkrettighet på 50 millioner kroner, samt løpende
kredittavtale på oppgjørskonto på 125 millioner
kroner. Kredittavtalen på oppgjørskonto er 
forbeholdt kortsiktige likviditetsbehov. 

Banken har per 31.12 likviditet og likviditetsreserver
på 673 millioner kroner. Likviditeten består av 
fordringer mot sentralbank og kredittinstitusjoner
med 161,5 millioner kroner, deponerbare rentepapirer
med 364,6 millioner kroner, øvrige rentepapirer med
fast avkastning 46 millioner kroner og rentefond med
101 millioner kroner.

Plasseringene er i hovedsak i verdipapirer med lav
risiko og høy grad av likviditet, herunder innskudd i
Norges Bank, fordringer mot kommuner samt 
obligasjoner med fortrinnsrett. Bankens likviditets-
risiko anses som svært 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 er 46 millioner
kroner fastrente. Obligasjonslån utgjør 899,2
millioner kroner, der løpende rentekostnad er knyttet
til 3 mnd. NIBOR. Kundeinnskudd med fastrente som
utgjør 29 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 
241,2 millioner kroner og er delvis 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 0,3 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 
665 millioner kroner.

Obligasjoner og sertifikater
Balanseført beholdning av fond, obligasjoner og
sertifikater er 511,6 millioner kroner ved utgangen
av 2016. 

Omløpsaksjer 
Banken har ikke investeringer i omløpsaksjer.

Aksjer anlegg, datterselskap 
Balanseført beholdning av aksjer i anleggsportefølje
er 153,7 millioner kroner ved utgangen av 2016. Av
anleggsporteføljen er 132,4 millioner kroner bokført
verdi av bankens eierpost i Eika Gruppen og Eika
Boligkreditt. 

Banken økte i 2015 sin eierandel i meglerforetaket
Narvikmegler’n AS fra 17,6 % til 65 % eierandel. 
Aksjene er vurdert til kostpris i bankens regnskap.
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Det er ikke utarbeidet konsernregnskap da det er
ikke er transaksjoner mellom selskapene av vesentlig
betydning og Narvikmegler’n AS’ eiendeler og gjeld
ikke er av vesentlig betydning i forhold til bankens
balanse.

Den øvrige anleggsporteføljen er spredt på flere
relativt små poster.

Bankens kursrisiko og 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 adferd.

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 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 2016.

Det totale sykefraværet har for 2016 vært på 5,2 %.
Dette er en reduksjon i forhold til 2015 hvor fraværet
var 6,3 %. Egenmeldt fravær i 2016 var på 2,47 %.

LIKESTILLING
Av totalt 48 fast ansatte pr årsskiftet er det 31
kvinner og 17 menn. Av de seks 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.

YTRE MILJØ OG 
SAMFUNNSANSVAR
Som lokalbank i Narvikregionen har også vi et
samfunnsansvar. Vi er svært opptatt av positiv 
utvikling i vår region, det betyr blant annet at vi
kjøper varer og tjenester lokalt samt benytter og
bygger opp lokal kompetanse. For oss er det viktig at
lokalsamfunnet blomstrer, og vår visjon er at vi
sammen kan skape gode opplevelser. 

Foruten våre direkte bidrag til allmennyttige formål
innebærer samfunnsansvaret også at bankens 
forretningsdrift skal være sosialt ansvarlig, spesielt
med tanke på sosiale forhold, forurensning av det
ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon/hvitvasking.
Dette gjenspeiles derfor i bankens overordnede 
retningslinjer for forretningsdriften. Bankens 
virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø.

MARKEDET 
Lokalt opplever vi at våre konkurrenter velger å endre
sine distribusjonskanaler og måten de betjener sine
kunder på. DNB la i april ned sin filial i Narvik og 
betjener nå sine kunder digitalt og fra kontorer i 
Harstad eller Bodø. Sparebank 1 Nord-Norge har også
redusert sin tilstedeværelse i regionen betydelig
gjennom nedleggelse av 4 lokalkontorer, og har nå
kun ett kontor i regionen.

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 personlig kontakt med medarbeidere med
høy kompetanse.

Sparebanken Narviks kundeløfte:

•Vi skal ha regionens mest fornøyde kunder
•Vi skal være best på helhetlig økonomisk rådgivning

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 våre kunder.

Gjennom 2016 oppnådde Sparebanken Narvik å få
921 privatpersoner som nye kunder i banken og 171
nye bedriftskunder. Den sterke kundeveksten viser at
innbyggerne i Narvikregionen verdsetter
Sparebanken Narvik og at vår strategi bærer 
resultater.

Vi vil også i 2017 være en offensiv og aktiv 
medspiller    i nærings- og samfunnsutviklingen, samt 
i idretts- og kulturlivet i hele vårt markedsområde. 
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STIFTELSEN FORTENARVIK 
Stiftelsen ForteNarvik ble etablert av Sparebanken
Narvik i 2011, med vedtektsfestet allmennyttig 
formål å bidra til langsiktig vekst i Narvik, Ofoten 
og Sør-Troms.

Stiftelsen skal bidra til økt lokal verdiskaping og 
bolyst, trivsel og aktivitet i regionen. Dette skal skje
gjennom mer lokalt og regionalt eierskap og sterkere
kompetansemiljø - og over tid til en enda mer 
attraktiv Narvikregion.

Selskap Stiftelsen investerer i, skal ha en virksomhet
som legger til rette for at annen virksomhet kan
fostres og vokse, en tjenende funksjon som bygger
opp under regionens verdiskaping og som bidrar til
økt BLP (bruttolokalprodukt).

ForteNarvik har investert innen reiseliv/rekreasjon,
teknologi og kunnskapsvirksomhet. Det er gjort 9
investeringer, inkludert investeringen i og utviklingen
av samfunnsbygget «Det 4. hjørnet» som inneholder
blant annet bibliotek og museum. 

ForteNarvik har i dag utvikling av Narvikregionen til
et helårs reiselivsprodukt som sitt hovedprosjekt.
Nordlysturisme, Polar Park og Visit Narvik er sentrale
elementer i denne satsningen. Av de investeringer
som gjennomføres er spesielt Narvikfjellet viktig,
med en omfattende utbygging av ny infrastruktur og
utvikling av fjellet til et helårstilbud med blant annet
nye heisanlegg, hytteområder og et mulig badeland.

RAMMEVILKÅR
2016 var et år preget av store omveltninger på den
politiske scenen. Med blant annet «Brexit» går den
globale økonomien en mer usikker fremtid i møte. 

Norsk økonomi var i 2016 inne i sitt andre år med
unormalt svak økonomisk vekst. De siste prognoser
fra Statistisk Sentralbyrå peker mot en vekst i BNP for
Fastlands-Norge på 0,7 %, en nedgang fra 1,1 % i
2015. Dette var det svakeste året siden finanskrisen
og bærer preg av at økonomien befinner seg i en 
omstillingsprosess. Utsiktene fremover vurderes som
positive, men det eksisterer endel usikkerhet om
hvor raskt aktiviteten vil ta seg opp. For å holde
veksten oppe, og motvirke de negative virkningene
av et vedvarende fall i oljeinvesteringene, førte
myndighetene i 2016 en ekspansiv finanspolitikk.
Norges Bank gjennomførte ett rentekutt i mars, 
fra 0,75 % til 0,5 %. Sentralbanken har ikke lagt opp
til videre reduksjon av styringsrenten i sin prognose,
men utelukker heller ikke et negativt rentenivå
dersom norsk økonomi treffes av store negative 
forstyrrelser. 

Kronekursen var i gjennomsnitt i 2016 på et 
rekordlavt nivå, om lag 2 % svakere enn i 2015. Til
tross for at lønnsoppgjøret var av de mer moderate
på lang tid, ble prisveksten for året som helhet så
høy som 3,6 %, godt hjulpet av den svake
kronekursen. Gjennom fjoråret hentet imidlertid
kronekursen seg inn igjen, hvilket bidro til lavere
prisvekst mot slutten av året. Fjorårets fall i

Foto: Kjetil Janson
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reallønnen på 1,4 % er den sterkeste nedgang vi har
sett i moderne tid.

Den lave lønnsveksten i fjor må sees i sammenheng
med en relativt høy arbeidsledighet, samt de
vedvarende utfordringene i oljeindustrien. 
Arbeidsledigheten endte på i underkant av 5 % ved
utgangen av året. 

Til tross for svak økonomisk vekst og en nedgang i
kjøpekraften for folk flest, økte boligprisene med 
8,3 % for året som helhet, målt ved Eiendom Norge
sin nasjonale boligprisindeks. De regionale 
forskjellene var imidlertid store med en nedgang på
5,8 % i Stavanger, og en økning på 15,1 % i Oslo. 

Kredittveksten til norske långivere var 4,8 % de siste
12 måneder. De ikke-finansielle foretakene hadde 
2,6 % vekst i denne perioden, mens husholdningenes
gjeld økte med 6,1 %. Husholdningenes gjeldsgrad er
nå rekordhøy. Myndighetene har lenge vært bekymret
for utviklingen i boligprisene, særlig ettersom det
bidrar til å øke husholdningenes gjeldsvekst. For å
begrense veksten besluttet Finansdepartementet å
skjerpe kravene i boliglånsforskriften ytterligere fra
og med 1. januar 2017. Endringene inkluderer en
maksimalramme på lån tilsvarende fem ganger
brutto inntekt og mer restriktive regler for Oslo.
Boliglånsforskriften gjelder frem til 30. juni 2018.

Mot slutten av fjoråret vedtok Finansdepartementet å
heve den motsykliske kapitalbuffer fra dagens 1,5 %,
til 2,0 % fra og med 2018. I tillegg er det innført et
strengere krav til ren kjernekapital i Pilar 2 kravet i
kapitaldekningsreglene.  

Utsiktene fremover vurderes som positive, men det
eksisterer endel usikkerhet om hvor raskt aktiviteten
vil ta seg opp. Pris- og lønnsvekst antas å bli moderat,
likevel vil kredittveksten trolig fortsette å holde seg
høy i husholdningssektoren, takket være fortsatt stig-
ning i boligprisene i de fleste deler av landet. 

REGIONALE FORHOLD
Narvikregionen har over lang tid opplevd et bortfall
av arbeidsplasser etter både nedleggelser og 
konkurser. Arbeidsplassene er delvis absorbert av
det lokale arbeidsmarkedet og dels gjennom at 
innbyggere har flyttet ut av regionen. Gjennom 2016
har det imidlertid kommet fram flere nye forhold som
gjør at det er stor grunn til å være optimistisk på
vegne av regionen.

Fra tidligere er Evenes utpekt til å være fremskutt
base for Forsvarets nye jagerfly F-35. I Forsvarets
langtidsplan som ble vedtatt senhøsten 2016 skal
Evenes også være base for nye overvåkningsfly når
Orion fases ut. Dette innebærer en kraftig 
oppskalering av virksomheten på Evenes og basen vil

i operativ drift ha inntil 500 fast ansatte og 300
vernepliktige. Evenes Flystasjon må bygges ut for å
ha kapasitet til dette, noe som vil gi betydelige
ringvirkninger for hele regionen, både i byggefasen
og når basen er i ordinær drift. Både for Evenes og
andre kommuner i regionen vil tilflytting som følge
av etableringen gi store utslag. For regionen er det
da av stor betydning at en evner å etablere både
gode tjenestetilbud og tilgang på arbeid til ektefeller
av forsvarsansatte.

Forsvarets tekniske verksted i Bjerkvik, BTV, vil også
dra nytte av satsningen som ligger i Forsvarets 
langtidsplan. BTV har høy kompetanse innenfor sitt
fagfelt og det er estimert en økning med 35 ansatte i
tilknytning til ombygging og vedlikehold av 
Forsvarets utstyr.

I Bjerkvik etablerer Posten/Bring fra mars et nytt
sorteringssenter på Medby med ca 35 nye 
arbeidsplasser. Dette er en sentralisering av Postens
virksomhet ved andre sorteringssentre i regionen, 
inklusiv Lofoten og Vesterålen. Det er fortsatt et
potensiale for etablering av ytterligere virksomhet 
på Medby og Bjerkvik forøvrig, særlig når 
Hålogalandsbrua ferdigstilles sommeren 2018.

Alt i alt gjør summen av dette at bydelen Bjerkvik for-
ventes å få et betydelig oppsving i årene som kommer.

Narvikregionen som reiselivsdestinasjon har 
gjennom 2016 hatt en svært positiv utvikling. 
Reiselivssatsingen som gjennomføres i regi av 
ForteNarvik gjennom Narvikfjellet, Polar Park og Visit
Narvik bærer frukter. Vi ser en betydelig økning i
turisme til regionen, og særlig i vintersesongen som
tidligere har vært preget av lav aktivitet. 

Ferdigstillelsen av samfunnsbygget Det 4.hjørnet, der
Narviksenteret, Krigsmuseet og Narvik Bibliotek har
lokaler, i tillegg til Sparebanken Narvik, har bidratt til
å revitalisere sentrum av Narvik. Rådhuset i Narvik
gjennomgår en rehabilitering som ferdigstilles våren
2017 og vi har stor tro på at sentrum og bymiljøet
skal utvikle seg positivt i årene som kommer. 

Flere av kommunene i regionen har betydelige 
økonomiske og demografiske utfordringer som i
fremtiden vil gjøre det vanskelig å opprettholde et
godt tjenestetilbud til befolkningen. Debatten som
har pågått i 2016 om framtidig kommunestruktur er
viktig og det har vært gjennomført prosesser i alle
kommunene i regionen.

Den demografiske utviklingen i regionen er ikke
positiv. Befolkningsveksten er avtagende og 
gjennomsnittsalderen på innbyggerne i spesielt de
små kommunene øker. Dette er ikke en utvikling som
er spesiell for vår region, men i tilknytning til 
forsvarets re-etablering på Evenes er det viktig at
regionen er attraktiv for de familier som vurderer å
bosette seg her. Alternativet for disse kan være 
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pendling fra andre deler av landet eller bosetting
utenfor Narvikregionen. For regionen som helhet er
det derfor av stor betydning å opprettholde et godt
tjenestetilbud og et variert arbeidsmarked. Dette kan
bli krevende med en fragmentert kommunestruktur.

UTSIKTENE FREMOVER
Sparebanken Narvik skal fortsatt være en attraktiv og
selvstendig lokal sparebank med hovedkontor i
Narvik. Vårt strategiske utgangspunkt er at vi som
selvstendig bank skal bidra til bolyst, 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. Konkurransen om
å få være kundens rådgiver er sterk og vi skal arbeide
aktivt for å være den foretrukne samtalepartner.
Digital utvikling tiltar i både styrke og hastighet, og
antall kundehenvendelser gjennom digitale kanaler
øker. Banken har opparbeidet en høy kundetilfredshet
de senere år, noe som forplikter til fortsatt å levere
gode opplevelser til våre kunder. Vi vil derfor fortsatt
arbeide aktivt for å beholde og styrke opplevelsen av
merkevaren Sparebanken Narvik. 

For å fortsatt være relevante for kundene må banken
sikre at vi har fremtidsrettede digitale løsninger.
Finansbransjen opplever hurtig teknologisk endring i
arbeidsprosesser, der eksempelvis roboter har 
overtatt enkelte arbeidsoppgaver. Det forventes at
den teknologiske utviklingen vil fortsette og bransjen
opplever sterkt press fra distruptiv innovasjon 
gjennom innovative teknologiselskaper. Vi må derfor
arbeide aktivt sammen med Eika og finansbransjen

forøvrig for å sikre at vårt tjenestetilbud oppleves
som relevant for kundene.

Banken har stort fokus på kompetanseheving, hvor 
utvikling av medarbeidere og organisasjon er viktig. Våre
medarbeidere, sammen med lokal tilstedeværelse, er
bankens aller viktigste ressurs og fortrinn, og bankens
ansatte arbeider aktivt med oppfølging av og initiativ
overfor våre kunder. Vi mener at dette er nødvendig for å
oppfylle vårt kundeløfte om å drive nær, offensiv og
kunnskapsriktig rådgivning overfor våre kunder.

Styret har tro på at banken fortsatt vil stå sterkt 
gjennom 2017. Narvikregionen står foran en 
spennende tid med mange muligheter for vekst og
utvikling. Kommunereform, økt forsvarsaktivitet,
Narvik som Nord-Norges logistikksentrum og helårs
turisme er områder som dels både har og vil utvikle
regionen videre. Styret har en klar ambisjon om at
Sparebanken Narvik skal bidra til å realisere
potensialet som ligger i dette.

Sparebanken Narvik har et betydelig engasjement for
lokalsamfunnet og skal være en aktiv bidragsyter i
utvikling av samfunns-, kultur- og næringsliv i
regionen. Med en finansbransje preget av sterk 
konkurranse og sentralisering, håper vi at vår lokale
forankring og tilstedeværelse vil gi en enda sterkere
oppslutning om lokalbanken hos bedrifter og
privatpersoner i Narvik-regionen.

Sparebanken Narvik 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.

Styret i Sparebanken Narvik takker alle medarbeidere
og tillitsvalgte for aktiv, engasjerende og positiv 
innsats i 2016. Videre takker styret alle bankens
kunder for god oppslutning om banken.

Narvik 31. desember 2016
23. februar 2017

Styret i Sparebanken Narvik

Hugo Storø Åsunn Lyngedal Lars Ivar Simonsen
Styrets leder Nestleder

Lise Bang Ericsson Grete Berg Jenssen Kurt Jan Kvernmo

Elling G. Berntsen
Adm. direktør
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Resultatregnskap 2016
Noter 2016 2015

1 Renteinntekter og lignende inntekter

1.2 Renter og lignende inntekter av utlån 

til og fordringer på kredittinstitusjoner 272 1 470

1.3 Renter og lignende inntekter av utlån 

til og fordringer på kunder 150 029 162 281

1.4 Renter og lignende inntekter av sertifikater, 

obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 8 173 13 932

1.5 Andre renteinntekter og lignende inntekter 0 0

158 474 177 682

2 Rentekostnader og lignende kostnader 10

2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner -3 944 -2 764

2.2 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder -26 578 -45 860

2.3 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer -17 912 -19 974

2.4 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 0 0

2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader -2 732 -2 449

-51 166 -71 047

I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 107 308 106 635

3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning

3.1 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 15 020 8 842

15 020 8 842

4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

4.1 Garantiprovisjon 1 789 1 754

4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 14 34 866 37 598

36 655 39 351

5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader -5 951 -5 658

-5 951 -5 658

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 -1 992 -8 026

6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre 

verdipapirer med variabel avkastning 0 0

6.3 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater 543 512

-1 449 -7 513

7 Andre driftsinntekter

7.1 Driftsinntekter faste eiendommer 243 225

7.2 Andre driftsinntekter 3 108 0

3 351 225

II Netto andre driftsinntekter 47 627 35 247

III Sum driftsinntekter 154 935 141 882
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Noter 2016 2015

8 Lønn og generelle administrasjonskostnader 16

8.1 Lønn m.v.

8.1.1 Lønn -30 689 -26 390

8.1.2 Pensjoner 15 -3 080 -3 010

8.1.3 Sosiale kostnader -6 377 -4 966

8.2 Administrasjonskostnader -19 243 -20 383

-59 390 -54 749

9 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

9.1 Ordinære avskrivninger 9 - 4 106 -1 920

9.2 Nedskrivninger 0 -906

-4 106 -2 826

10 Andre driftskostnader

10.1 Driftskostnader faste eiendommer -2 740 -2 275

10.2 Andre driftskostnader -14 099 -12 626

18 -16 838 -14 901

IV Sum driftskostnader -80 334 -72 477

V Driftsresultat før tap 74 601 69 405

11 Tap på utlån, garantier m.v.

11.1 Tap på utlån 5 748 -1 696

748 -1 696

12 Nedskrivning/reversering av nedskrivning og 

gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler

12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning 0 0

12.2 Gevinst/tap 100 -175

100 -175

13 Skatt på ordinært resultat 19 -17 439 -18 073

VI Resultat av ordinær drift etter skatt 58 009 49 460

VII Resultat for regnskapsåret 58 009 49 460

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 -43 009 -25 460

17.2.5 Overført til gavefond og/eller gaver -15 000 -24 000

Sum disponeringer -58 009 -49 460
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Balanse 2016
EIENDELER Noter 2016 2015

1 Kontanter og fordringer på sentralbanker 77 857 71 490

3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

3.1. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt 

løpetid eller oppsigelsesfrist 83 618 114 151

3.2 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt 

løpetid eller oppsigelsesfrist 0 0

83 618 114 151

4 Utlån til og fordringer på kunder 5

4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter 118 411 109 107

4.4 Byggelån 120 746 138 514

4.5 Nedbetalingslån 4 025 414 3 752 665

Sum utlån før nedskrivninger 4 264 571 4 000 286

4.7 - Nedskrivninger på individuelle utlån -17 989 -26 584

4.8 - Nedskrivninger på grupper av utlån -20 988 -20 478

Sum netto utlån og fordringer på kunder 4 225 593 3 953 223

5 Overtatte eiendeler 0 0

6 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende 

verdipapirer med fast avkastning 6

6.1 Utstedt av det offentlige

6.1.1 Sertifikater og obligasjoner 159 764 102 796

6.2 Utstedt av andre

6.2.1 Sertifikater og obligasjoner 351 800 395 765

511 564 498 561

7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 8

7.1 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 153 642 140 465

7.2 Andeler i ansvarlige selskaper 86 124

153 728 140 588

10 Immaterielle eiendeler

10.2 Utsatt skattefordel 19 3 312 4 913

3 312 4 913

11 Varige driftsmidler 9

11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 7 474 1 065

11.2 Bygninger og andre faste eiendommer 83 717 5 431

91 191 6 495

12 Andre eiendeler

12.1 Finansielle derivater

12.2 Andre eiendeler 6 777 6 183

6 777 6 183

13 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 

og opptjente ikke mottatte inntekter

13.1 Opptjente, ikke mottatte inntekter 4 888 5 292

13.2.2 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader

4 888 5 292

SUM EIENDELER 5 158 530 4 800 897
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GJELD OG EGENKAPITAL Noter 2016 2015

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 3 087 494 3 094 683

15.2 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 352 495 311 448

3 439 989 3 406 131

16 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 10

16.3 Obligasjonsgjeld 899 239 613 921

899 239 613 921

17 Annen gjeld

17.3 Annen gjeld 10/19 54 684 60 934

54 684 60 934

18 Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 11 612 8 469

19 Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

19.1 Pensjonsforpliktelser 15 11 005 11 266

19.5 Andre avsetninger for påløpte kostnader

11 005 11 266

20 Ansvarlig lånekapital

20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital 10 0 0

SUM GJELD 4 416 529 4 100 720

EGENKAPITAL 11

22 Opptjent egenkapital 11

22.2 Sparebankens fond 742 002 700 178

22.3 Gavefond/udisponert resultat 0 0

SUM EGENKAPITAL 742 002 700 178

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 5 158 530 4 800 897

POSTER UTENOM BALANSEN

23 Betingede forpliktelser 13 102 393 94 607

Narvik 31. desember 2016
23. februar 2017

Styret i Sparebanken Narvik

Hugo Storø Åsunn Lyngedal Lars Ivar Simonsen
Styrets leder Nestleder

Lise Bang Ericsson Grete Berg Jenssen Kurt Jan Kvernmo

Elling G. Berntsen
Adm. direktør
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Kontantstrømanalyse

2016 2015

Driftsresultat før skatt 75 448 67 534

Betalbare skatter -17 250 -22 434

Ordinære av- og nedskrivninger 4 106 2 826

Endring pensjonsforpliktelser -1 116 -216

Nedskrivninger +/ Reversering av nedskrivninger 0 0

Gevinst +/ Tap - ved salg av anleggsmidler 100 175

Urealisert gevinst/tap på verdipapirer 0 0

Gaveavsetning -15 000 -24 000

Tilført fra årets virksomhet 46 288 23 886

Endring diverse gjeld: +økning/-nedgang -4 257 -25 419

Endring diverse fordringer: -økning/+nedgang 1 411 4 614

LIKVIDITETSENDRING FRA RESULTATREGNSKAPET 43 442 3 081

Endring utlån: -økning/+nedgang -272 370 -70 882

Endring kortsiktige verdipapirer: -økning/+nedgang -13 003 449 088

Endring innskudd fra kunder: +økning/-nedgang 33 858 48 732

Endring innskudd fra finansinstitusjoner: +økning/-nedgang 0 0

A. Netto likvidendring virksomhet -208 073 430 019

Investeringer i varige driftsmidler -88 802 -168

Avgang i anleggsaksjer 195 5 517

Endring langsiktige verdipapirer: -økning/+nedgang -12 845 -27 996

B. Netto likvidendring investeringer -101 452 -22 647

Endring gjeld ved utstedelse av verdipapirer: +økning/-nedgang 285 318 -345 656

C. Netto likvidendring finansiering 285 318 -345 656

A+B+C Sum endring likvider -24 207 61 715

Likvid beholdning 01.01 185 641 123 926

Likvid beholdning 31.12 161 434 185 641
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Foto: Kjetil Janson
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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. 

Regnskapsprinsipp vedrørende pensjonsforpliktelser
er endret fra NRSF til IAS19 i 2015. Ingen prinsipp-
endringer i 2016.

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 regnskapsskikk. 

Periodisering av renter, 
provisjoner og gebyrer 
Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultat  -
regnskapet 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. 

UTLÅN – BESKRIVELSER OG DEFINISJONER 

Vurdering av utlån
Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på 
utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder

Det 4. Hjørnet, juli 2016. Foto: Per Sverre Simonsen
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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. 31.12.16
er det 5,7 % av samlede utlån som har rentebinding
over 12 mnd. 

Boliglån formidlet gjennom 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
vurdering av risiko for bortfall av betalingsevne.
Vurderingen er basert på bankens risiko-
klassifiseringssystem, eksponering mot bransjer,
samt en analyse av risiko og historiske tap.

Andre forhold som inngår i vurderingen er verdifall i
enkeltbransjer ved endring i konjunkturer, slik som
svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang
eller nedbemanning på større arbeidsplasser. 
I estimering av gruppenedskrivninger er engasjementer
i bransjer med høyere risiko tillagt større vekt og 
bransjer med lavere risiko er vektet ned.

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).
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Omløpsporteføljen og anleggsporteføljen
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 laveste verdi av 
anskaffelseskost og markedsverdi. Obligasjons-
beholdningen er sammensatt i henhold til krav til 
avkastning og risiko og er en del av bankens
likviditetsbuffer. Forvaltningen av obligasjons-
porteføljen er satt ut til aktiv forvalting hos en 
profesjonell aktør. Det benyttes priser notert i
markedet. Når noterte priser ikke foreligger, benyttes
virkelig verdi beregnet i spread-matrise utarbeidet av
Verdipapirfondenes forening. 

Aksjer  
Aksjer er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler.
Omløpsmidler bestående av børsnoterte aksjer og 
aksjefond vurderes til markedsverdi på måle -
tidspunktet. Ikke-børsnoterte aksjer klassifiseres som
anleggsaksjer og vurderes til 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 til stede. 

Datterselskap
Aksjer i datterselskap er vurdert til kostpris i
bankens regnskap. Det er ikke transaksjoner mellom
konsernselskapene av vesentlig betydning og
datterselskapets eiendeler og gjeld er av ikke 
vesentlig betydning i forhold til bankens balanse. 
Det er derfor ikke foretatt konsolidering av 
selskapene.

VARIGE DRIFTSMIDLER 
OG IMMATERIELLE EIENDELER
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 
Bankens ytelsesbaserte pensjonsordning for ansatte
under opptjening, ble avviklet 31.12.14 og erstattet
med innskuddsbasert ordning. Bankens forpliktelse
overfor pensjonister under utbetaling i henhold til
ytelsesbasert ordning videreføres. Fra 2015 beregnes
pensjonsforpliktelser etter IAS19. Ytelsesordninger er
gjenstand for årlig aktuarberegning. Innskudds  -
ordninger kostnadsføres med årspremien under
"lønn og generelle administrasjonskostnader".

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). 

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 25 % 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 inntektsåret. 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. 
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Restløpetid for hovedposter i balansen

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

Uten rest 

(Tall i tusen kr.)  løpetid

Eiendeler:

Kontanter og fordringer på

sentralbanken 77.857 77.857

Utlån til og fordring på

kredittinstitusjoner 83.618 83.618

Utlån til og fordring på kunder 4.264.571 265.236 82.224 201.866 931.307 2.783.938

-Nedskrivning på utlån -38.978 -38.978

Obligasjoner og sertifikater 511.564 100.978 49.037 115.939 245.610

Øvrige eiendelsposter 8.201 8.201

Eiendeler uten restløpetid 251.696 251.696

Sum eiendelsposter 5.158.530 535.891 131.261 317.805 1.176.917 2.783.938 212.718

- herav utenlandsk valuta 277 277

Gjeld:

Gjeld til kredittinstitusjoner 0

Innskudd fra og gjeld til kunder 3.439.989 1.049 1.500 26.426 3.411.014

Gjeld stiftet ved utstedelse av

verdipapirer 899.239 899.239

Øvrig gjeld med restløpetid 77.301 66.296 11.005

Egenkapital 742.002 742.002

Sum gjeld og egenkapital 5.158.530 67.346 1.500 26.426 899.239 0 4.164.022

- herav utenlandsk valuta 277 277

Netto likv. eksponering på balansen 0 468.546 129.761 291.379 277.678 2.783.938 -3.951.303

- herav utenlandsk valuta 0 0 0 0 0 0 0

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er
definert som løpende renter fra utlåns- og innskudds-
virksomheten 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 verdipapir-
transaksjoner. 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 ved 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
likviditetsbuffer, som løpende fremlegges for styret.
Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum
55 %, og dekningen utgjør ved årets utgang 80,6 %
mot 85,1 % året før. 

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 2016. 

Beregnet likviditetsreserve, Liquidity Coverage Ratio
(LCR), måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler
i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager frem i
tid gitt en stressituasjon. Pr 31.12.16 er LCR 96 %
(116 %), som er godt innenfor de pålagte nivåene
(minimum 80 % ved utgangen av 2016). 

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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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 markedsrentene
vil derfor bety økning eller reduksjon av netto 
renteinntekter i resultatregnskapet.

Banken har en lav renteeksponering på sine utlån,
der fastrentelån utgjør 241,2 millioner kroner ved
årets utgang. Løpende fastrentelån er delvis
rentesikret. Fastrenteinnskudd utgjør ved utgangen
av året 29 millioner kroner. Netto renterisiko knyttet
til utlånsvirksomheten betraktes som lav. 

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.

Renteendringstidspunkt for hovedposter i balansen

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

Uten 

(Tall i tusen kr.)  rente eksp.

Eiendeler:
Kontanter og fordringer på

sentralbanken 77.857 77.857

Utlån til og fordring på

kredittinstitusjoner 83.618 83.618

Utlån til og fordring på kunder 4.264.571 4.046.065 34.941 172.658 10.907

-Nedskrivning på utlån -38.978 -38.978

Obligasjoner og sertifikater 511.564 130.024 335.588 45.952

Ikke rentebærende eiendeler 259.897 259.897

Sum eiendelsposter 5.158.530 291.499 4.381.653 80.893 172.658 10.907 220.919

- herav utenlandsk valuta 277 277

Gjeld:

Gjeld til kredittinstitusjoner 0

Innskudd fra og gjeld til kunder 3.439.989 3.439.960 29

Gjeld stiftet ved utstedelse av

verdipapirer 899.239 899.239

Øvrig gjeld 77.301 77.301

Egenkapital 742.002 742.002

Sum gjeld og egenkapital 5.158.531 0 4.339.199 29 0 0 819.304

- herav utenlandsk valuta 277 277

Netto rente eksponering på balansen 0 291.499 42.454 80.865 172.658 10.907 -598.385

- herav utenlandsk valuta 0 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.
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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 kredittrammer.

4. Finansielle derivater 
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 delvis rentesikret. Banken hadde 10
løpende rentebytteavtaler pr 31.12.16. Avtalene har
en gjenværende løpetid på mellom 0,1 og 5,2 år og
gjennomsnittlig gjenværende løpetid er 1,9 år. 
Totalt rentesikret beløp utgjør 112 mnok og
rentebytteavtalene har en samlet verdi på -3,9 mnok
per 31.12.2016.

Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko 31.12.2016 31.12.2015

Brutto utlån 4.264.571 4.000.286

Nedskrivning på individuelle utlån -17.989 -26.584

Nedskrivning på grupper av utlån -20.988 -20.478

Netto utlån 4.225.593 3.953.223

Garantier 102.393 94.607

Ikke opptrukne kredittrammer 209.463 150.897

Maksimal eksponering for kredittrisiko 4.537.449 4.198.727

Motpart Hovedstol Forfallsdato Markedsverdi Valuta

Nordea Markets 10.000 08.02.2017 -47 NOK

Nordea Markets 20.000 13.02.2017 -104 NOK

Danske Bank 15.000 10.08.2017 -164 NOK

Danske Bank 15.000 10.08.2017 -164 NOK

Nordea Markets 8.167 29.12.2017 -327 NOK

Nordea Markets 16.928 02.01.2018 -808 NOK

Nordea Markets 11.507 01.02.2018 -554 NOK

Nordea Markets 3.000 30.09.2021 -319 NOK

Nordea Markets 5.000 03.11.2021 -550 NOK

Danske Bank 7.500 22.03.2022 -854 NOK

Sum 112.102 -3.892

KREDITTRISIKO
Kredittrisikoen i bankens utlånsportefølje defineres
som faren for tap som oppstår som følge av at
låntakere ikke har evne eller vilje til å betjene sine
forpliktelser overfor banken. Bankens strategi for
kredittrisiko er utledet fra bankens hovedstrategi og
inneholder retningslinjer for risikoprofil, herunder
retningslinjer for porteføljesammensetning mellom
personmarked og bedriftsmarked samt bankens ret-
ningslinjer for eksponering innenfor spesifikke en-
gasjementstyper eller bransjer. Bankens styre følger
løpende opp utlånsporteføljen med det formål å
kunne foreta justeringer av bankens retningslinjer for
kredittpolicy for å begrense risikoen i porteføljen. 

Det legges vekt på løpende tilpasning av mål og
rammer for økt styring av kredittrisiko. 

Bankens bevilgningsreglement og fullmakter er
basert på risiko knyttet til sannsynligheten for 
mislighold og sikkerhetsdekning. Fullmakts-
strukturen bygger på rådgivernes kompetanse og
risikoklassifiseringsverdiene på kunden. 

Banken risikopriser næringsengasjement og 
personmarkedskunder utfra risikoklasse, 
betjeningsevne og sikkerhetsdekning. Banken
opererer hovedsakelig i et oversiktlig geografisk 
område med god lokal kunnskap om kundene og
lokale forhold.
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SIKKERHET
Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i
hovedsak:

•pant i fast eiendom
•registrerbart løsøre, landbruksløsøre og 
driftstilbehø  r

• fordringer og varelager
•pant i bankinnskudd
•finansiell pant registrert i VPS, aksjer og 
obligasjoner

•kausjonister

Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån, med 
unntak av lønnskontokreditt.

PRINSIPPER FOR 
RISIKOKLASSIFISERING
Banken benytter et risikoklassifiseringssystem 
for å overvåke kredittrisiko i nærings- og 
personkundeportføljen.

Systemet er basert på en modell som beregner 
kundenes sannsynlighet for mislighold (PD) de 
kommende 12 måneder. Alle kunder med 
kreditteksponering risikoklassifiseres. Risikoklassen
oppdateres månedlig med interne data og månedlig
med eksterne data for bedriftskunder. For 
privatkunder oppdateres risikoklassen manuelt med
eksterne data. Risikoklassifiseringen benyttes i
banken til beslutningsstøtte på enkeltkunder, samt til
overvåkning og rapportering på porteføljenivå. 

Banken deler inn engasjementene inn i ti 
risikoklasser med bakgrunn i kundens PD. 
Risikoklassene deles deretter inn i risikogruppene
Lav, Middels og Høy risiko. I tillegg har banken
risikoklasser for misligholdte og tapsutsatte 
engasjementer. 

Foto: Roger Bergersen
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UTLÅN OG GARANTIER ETTER RISIKOGRUPPER
Ind. Nedskr. Forventet

2016 Brutto eksponering Utlån Garantier nedskrivn. på tap pr. år
grupper %

%

Privatmarked 3.062.265 70,1% 3.030.443 31.823 11.587 4.901 0,20 %

Bedriftsmarked 1.304.699 29,9% 1.234.129 70.570 6.402 16.087 0,50 %

Lav risiko 2.917.269 66,8% 2.858.395 58.874

Middels risiko 1.022.912 23,4% 985.167 37.744

Høy risiko 369.879 8,5% 364.104 5.775

Misligholdte og tapsutsatte 56.904 1,3% 56.904 0

Totalt 4.366.964 100,0% 4.264.571 102.393 17.989 20.988 0,30 %

Ind. Nedskr. Forventet
2015 Brutto eksponering Utlån Garantier nedskrivn. på tap pr. år

grupper %

%

Privatmarked 2.890.132 70,6% 2.856.152 33.980 11.866 4.369 0,20 %

Bedriftsmarked 1.204.761 29,4% 1.144.134 60.627 14.718 16.109 0,50 %

Lav risiko 2.703.496 60,0% 2.655.513 47.984

Middels risiko 1.079.849 26,4% 1.036.827 43.022

Høy risiko 239.965 5,9% 237.012 2.953

Misligholdt og tapsutsatt 71.582 1,7% 70.933 649

Totalt 4.094.893 100 % 4.000.286 94.607 26.584 20.478 0,30 %

Migrasjon mellom risikogruppene i 2016
Det har kun vært små endringer i 2016.

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 0,3 % 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
regnskapsmessig 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.

I de tilfeller der det foreligger objektive bevis, gjøres
det en totalvurdering av kundens betalingsevne og av
den realsikkerhet som er stilt for lånet. Dette vurderes
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 eller konkurs.
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Sikkerheter
Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko

avhengig av marked og type transaksjon. Sikkerheter

kan for eksempel være i form av fysisk sikkerhet,

garantier, kontantdepot eller avtale om motregning.

Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret

og kan for eksempel være bygninger, boliger eller

varelager. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges

til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra

dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt 

nedskrivning. Det tas videre hensyn til forhold som

kan påvirke sikkerhetens verdi, for eksempel 

konsesjonsbetingelser eller servitutter. Ved vurdering

av sikkerheter i form av verdipapirer og ved vurdering

av motpartsrisiko tas det hensyn til estimert effekt av

tvangssalg og salgskostnader.

Virkelig verdi av 
sikkerhetene for utlån 2016 2015

Sum 7.272.791 6.877.627

UTLÅN OG GARANTIER ETTER SEKTORER/NÆRINGER
Brutto utlån Garantier

2016 2015 2016 2015

Jordbruk, skogbruk og fiske 28.067 24.067 4.118 5.877

Bergverksdrift og utvinning 4.125 4.737 - -

Industri 19.835 35.770 1.075 2.425

Elektrisitets- og vannforsyning 169.838 158.494 1.925 -

Bygge- og anleggsvirksomhet 187.183 155.854 33.818 14.727

Varehandel;reparasjon av motorvogner 70.031 70.563 14.139 11.529

Transport og lagring 46.425 50.071 5.042 4.816

Ovrnattings- og serveringsvirksomhet 10.945 12.211 - 113

Informasjon og kommunikasjon 440 867 - -

Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4.431 4.516 - -

Omsetning og drift av fast eiendom 428.815 397.262 1.137 17.180

Borettslag 177.755 144.140 3.608

Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 8.081 22.368 165 -

Forretningsmessig tjenesteyting 35.972 25.229 1.380 1.401

Undervisning 4.922 2.119 120 197

Helse- og sosialtjenester 6.071 5.418 252 322

Kultur og underholdningsvirksomhet 24.097 23.311 - -

Lønnet arbeid i private husholdninger 382 470 - -

Personkunder 3.030.443 2.856.152 33.573 33.980

4.264.571 4.000.286 102.393 94.607

BRUTTO UTLÅN OG GARANTIER FORDELT PÅ 
GEOGRAFISKE RISIKOOMRÅDER 

2016 2015

Nordland 3.446.455 78,9 % 3.263.735 79,7 %

Troms 567.878 13,0 % 467.893 11,4 %

Finnmark 4.263 0,1 % 4.800 0,1 %

Øvrige Norge 340.287 7,8 % 350.557 8,6 %

Utlandet 8.081 0,2 % 7.906 0,2 %

Totalt 4.366.964 100 % 4.094.893 100 %
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TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER
2016 2015

Individuelle nedskrivninger på utlån:

Individuelle nedskrivninger på utlån 1.1. 26.584 27.289

- Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning 7.686 3.583

+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden 720 3.072

+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden 3.787 7.071

- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger 5.416 7.264

= Individuelle nedskrivninger på utlån 31.12. 17.989 26.584

Nedskrivning på grupper av utlån:

Nedskrivning på grupper av utlån 1.1 20.478 20.478

- Reversering nedskrivning 0 0

+ Periodens nedskrivning på grupper av utlån 510 0

= Nedskrivning på grupper av utlån 31.12 20.988 20.478

Periodens tapskostnader:

Periodens endring i individuelle nedskrivninger -8.595 -705

+ Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån 510 0

+ Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning 7.686 3.584

+ Periodens konstaterte tap hvor det tidligere ikke er foretatt individuell nedskrivning 757 599

- Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 1.201 1.876

+ Avsetning tap på ansvarlig lån 95 95

= Periodens tapskostnader -748 1.696

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.

2016 2015

Konstaterte tap utgjør 8.442 4.182

Individuelle nedskrivninger er avsetning til dekning av påregnelige tap på engasjement 

der det foreligger objektive bevis for verdifall.

2016 2015

Individuelle nedskrivninger 17.989 26.584

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.

2016 2015

Nedskrivning på grupper av lån 20.988 20.478

Resultatførte renter
Banken har ikke renteinntekter som ikke er inntektsført.

2016 2015

Resultatførte renter på utlån 

hvor det er foretatt individuell

nedskrivning for tap 1.552 3.074
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Foto: Kjetil Janson
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Tapsutsatte lån
Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer 
en overveiende sannsynlighet for at et forventet tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt.

2016 2015 2014 2013 2012

Tapsutsatte lån 48.903 38.987 61.999 64.611 84.990

Nedskrivninger 16.080 15.754 20.941 19.774 23.575

Netto tapsutsatte 32.823 23.233 41.058 44.837 61.415

2016 2015 2014 2013 2012

Misligholdte engasjement

over 90 dager 7.112 30.179 19.544 15.059 12.766

Nedskrivninger 1.909 10.830 6.348 3.150 7.175

Netto misligholdte lån 5.203 19.349 13.196 11.909 5.591

Friskmelding av tidligere tapsutsatte lån skjer når engasjementet ikke lenger er tapsutsatt.

Foto: Kjetil Janson

Misligholdte lån
Et engasjement anses som misligholdt når kunden har misligholdt sine betalingsforpliktelser i mer enn 90 dager.
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6. Obligasjoner, sertifikater 
og andre rentebærende
verdipapirer

VERDSETTELSE
Bankens beholdning av obligasjoner er vurdert til
laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi 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. Rentefond vurderes til
virkelig verdi.

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 Nominell Anskaffelses- Bokført verdi Markeds-
verdi kost LVP verdi

Utstedt av det offentlige

Lokale og regionale myndigheter

Børsnotert 36.000 36.085 36.024 36.044

Ikke børsnotert 124.000 123.791 123.739 123.896

Sum utstedt av det offentlige 160.000 159.876 159.764 159.940

Utstedt av andre

Institusjoner

Børsnotert 43.000 43.049 43.030 43.087

Ikke børsnotert 5.000 4.989 4.989 4.998

Foretak

Børsnotert 0 0 0 0

Ikke børsnotert 0 0 0 0

OMF 1)

Børsnotert 202.000 204.493 202.803 202.875

Ikke børsnotert 0 0 0 0

Sum utstedt av andre 250.000 252.531 250.822 250.961

Sum obligasjoner 410.000 412.408 410.586 410.902

Rentefond 100.978 100.978 100.978 100.978

Sum obligasjoner og fond 510.978 513.386 511.564 511.879

Sammenligningstall 2015 498.855 502.553 498.561 498.563

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 31.12.2016 utgjør forpliktelsen kr 0,-.

Deler av obligasjonsporteføljen er deponert som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank. Sikkerhetsverdi av
deponerbare obligasjoner utgjør 357 mill kr. pr 31.12.16. Lån i Norges Bank på samme tidspunkt er kr 0.

7. Ansvarlig lånekapital i andre foretak
2016 2015

Ansvarlig lånekapital i andre selskaper 0 0

herav i norske finansinstitusjoner 0 0

Hvorav bokført under:

Post 6 – Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 0 0
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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.

ISIN Org.nr Selskapets Antall Eierandel Anskaf. Bokført Markeds-
navn aksjer % kost verdi verdi

(børsverdi)

Omløpsmidler (børsnoterte): 0 0 0

Sum omløpsmidler 0 0 0

NO0003110207 979319568 Eika Gruppen AS 610 641 2,8 20 305 20 305

NO0005471805 916148690 SPAMA AS 580 0,0 58 58

NO0010232754 986918930 Kredittforeningen for sparebanker 920 1,8 948 948

NO0010647167 885621252 Eika BoligKreditt AS 26 843 044 2,8 112 129 112 129

NO0010715980 913851080 BANKID Norge AS 161 255 255

NO0010733751 955008863 Ofoten Sparebank EK‐bevis 72 400 18,2 7 602 7 602

NO0540000036 979391285 Eiendomskreditt AS 51 043 1,9 5 383 5 383

DK0183232751 SDC AF 1993 6 481 2 932 2 932

US92826C3007 Visa Inc. C 956 430 430

US92826C8394 Visa Inc. A. 410 185 185

Øvrige selskaper 2 625 451

Sum anleggsaksjer (ikke børsnoterte) 152 852 150 678

Eierinteresse i andre konsernselskaper

NO0540004483 976292979 Narvik Megler'n AS 295 65,0 3 020 3 020

916654243 Kongensgt 41 AS 30 100,0 30 30

Sum verdipapirer med variabel avkastning 155 902 153 728

BEHOLDNINGSENDRING – ANLEGGSMIDLER

Inngående balanse anleggsaksjer 140.588
+ Kjøp aksjer 13.435
- Salg aksjer 0
- Tilbakebetaling fra selskap 295
- Nedskrivning aksjer 0

Utgående balanse anleggsaksjer 153.728

DATTERSELSKAP
Banken økte i 2015  eierandelen i
Narvikmegler’n AS og eier nå 295 aksjer 
som utgjør 65% av aksjekapitalen i 
selskapet. Aksjene er i bankens regnskap
bokført til anskaffelseskost. Det utarbeides
ikke konsernregnskap, da datterselskapets
regnskapstall er ubetydelig i forhold til
bankens resultat- og balansetall. 

Selskapet har forretningskontor i Narvik. 
Selskapet har en aksjekapital på 454 aksjer 
à kr 1000, og annen egenkapital 
pr 31.12.16 på 3,27 mnok. Banken eier 295
av aksjene og har tilsvarende stemmeandel.
Resultat for 2016 utgjør kr 204.623.
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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.

Varige driftsmidler
Ikke Inventar/

Immaterielle
morbank

avskrivbare Bygninger utstyr/
eiendeler

Sum
eiendeler maskiner

Anskaffelseskost pr 01.01 968 30.958 31.446 12.710 76.082

Avgang i året -83 -5.610 0 -5.693

Tilgang i året 164 83.810 6.991 90.965

Anskaffelseskost pr 31.12 1.050 109.158 38.437 12.710 161.355

Akkumulerte avskrivninger pr 01.01 0 26.037 30.839 12.710 69.586

Akk. avskr. på avgang driftsmidler -3.529 0 -3.529

Årets av- og nedskrivninger 3.360 746 4.106

Akkumulerte avskrivninger pr 31.12 0 25.868 31.585 12.710 70.163

Bokført verdi pr 31.12 1.050 83.290 6.852 0 91.190

Avskrivningssatser 0 % 4 % 10-30% 0 %

Bygninger:
Fast eiendom Type Kommune Areal m2 Herav utleid Balanseført

areale m2 verdi 31.12

Kongensgt. 41, Narvik Bankbygg Narvik 1957 81.002

Trollvikveien 6, Bjerkvik Bankbygg Narvik 530 2.193

Fl. Smiths vei, Kjøpsvik Bankbygg Tysfjord 468 130 95

Sum 83.290

Ikke avskrivbare eiendeler:

Tomt 427

Kunst 622

Sum 1050

Foto: Kjetil Janson
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10. Gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner
Gj.sn.

Valuta 2016 2015rentesats

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 2016 2015rentesats

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 
0,8 %

NOK 3.087.494 3.094.683

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid NOK 352.495 311.448

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 3.439.989 3.406.131

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 2016 2,7 millioner kroner.    

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Nom.verdi Nom.verdi
ISIN Opptatt år Forfall Kupongrente pr. 31.12.16 pr. 31.12.15

(MNOK) (MNOK)

Obligasjonslån NO0010649379 2012 06.06.2016 NIBOR + 1,84% 0 66,0

Obligasjonslån NO0010679558 2013 15.05.2018 NIBOR + 0,97% 200 200,0

Obligasjonslån NO0010697725 2013 05.12.2018 NIBOR + 0,96% 200 200,0

Obligasjonslån NO0010751399 2015 09.11.2020 NIBOR + 1,26% 150 150,0

Obligasjonslån NO0010765688 2016 25.05.2020 NIBOR + 0,95% 200 0,0

Obligasjonslån NO0010775158 2016 23.09.2021 NIBOR + 1,03% 150 0,0

Periodisert over-/underkurs -0,8 -2,1

Sum 899,2 613,9

Gjelden er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for verdipapirgjeld.  
Gjennomsnittlig rente utgjør 2,37% (2,54 %) og er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad 
i prosent av gjennomsnittlig gjeld. Gjenværende løpetid for obligasjonslån er 2,98 år per 31.12.16.

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.

Annen gjeld 2016 2015

Spesifisert på viktigste enkeltposter:

Betalbar skatt 15.333 17.139

Gaveavsetning 15.000 24.000

Bankremisser 7.978 7.303

Annen gjeld for øvrig 16.374 12.492

Sum 54.684 60.934
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11. Nøkkeltall og endring i egenkapitalen
Sparebankens

fond

Saldo pr. 01.01.16 700.178 

Årets endring i pensjonsforpliktelse iht IAS 19 -1.184

Årets overskudd 58.009

Utdeling til gaver -15.000

Annen EK

Saldo pr. 31.12. 742.002

Resultat etter skatt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital 

utgjør 1,16 % i 2016 og 1,0 % i 2015.

12. Kapitaldekning
Pr. 31.12.16 består bankens ansvarlige kapital i sin helhet av ren kjernekapital. 

Ansvarlig kapital 31.12.2016 31.12.2015

Sparebankens fond 742.002 700.178

Gavefond 0 0

Fondsobligasjoner 0 0

- Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -78.432 -69.209

- Immaterielle aktiva 0 0

Ren kjernekapital/Kjernekapital/Ansvarlig kapital 663.570 630.969

Eksponeringskategori/beregningsgrunnlag

Stater og sentralbanker 0 0

Lokale og regionale myndigheter 34.955 23.575

Offentlig eide foretak 0 0

Institusjoner 27.562 31.230

Foretak 594.862 407.515

Massemarkedsengasjementer 525.881 498.065

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 1.249.451 1.266.239

Forfalte engasjementer 6.216 21.004

Høyrisiko-engasjementer 24.268 15.749

Obligasjoner med fortrinnsrett 20.310 23.441

Andeler i verdipapirfond 10.098 50.225

Egenkapitalposisjoner 77.078 70.017

Øvrige engasjementer 305.748 207.657

Beregningsgrunnlag kredittrisiko 2.876.429 2.614.717

Beregningsgrunnlag operasjonell risiko 281.637 280.222

Beregningsgrunnlag CVA-risiko 917 1.517

Samlet beregningsgrunnlag 3.158.983 2.896.456

Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapitalen 61,23 % 60,33 %

Kapitaldekning 21,01 % 21,78 %

Kjernekapitaldekning 21,01 % 21,78 %

Ren kjernekapitaldekning 21,01 % 21,78 %

Banken har som langsiktig mål å ha en kapitaldekning på minimum 21%.
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13. Poster utenom balansen
Betingede forpliktelser - Garantier 2016 2015

Betalingsgarantier 27.032 20.938

Kontraktsgarantier 43.538 41.106

Eika Boligkreditt, saksgaranti 12.100 13.840

Eika Boligkreditt, tapsgaranti 19.723 18.723

Sum betingede forpliktelser 102.393 94.607

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 31.12.16 lån for 1.972 millioner kroner hos EBK (1.872 millioner kroner pr 31.12.15). 

Garantibeløpet overfor EBK er todelt: 

•Tapsgaranti dekker 80 % av det tap som konstateres på hvert enkelt lån. 

Samlet tapsgaranti er begrenset til 1% av den til enhver tid samlede låneportefølje i Eika Boligkreditt.

•Saksgaranti - Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling 

til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern. 

EBK har i tillegg rett til å motregne eventuelle tap i bankens provisjon for kundebehandling.

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 2016 eller frem til avleggelse av årsregnskapet for 2016. 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 19,7 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.
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14. Spesifikasjon av provisjonsinntekter 
og inntekter fra banktjenester

2016 2015

Garantiprovisjon 1.789 1.754

Kredittformidling 10.172 15.433

Betalingsformidling 17.400 16.177

Verdipapiromsetning/forvaltning 646 583

Forsikringstjenester 4.581 4.190

Annen virksomhet 2.067 1.216

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 36.655 39.351

Provisjonskostnader -5.951 -5.658

Netto provisjonsinntekter 30.705 33.693

Foto: Kjetil Janson



ÅRSRAPPORT 2016 | Sparebanken Narvik

38

15. Pensjonskostnader og forpliktelser
Pensjonsordning
Banken er i henhold til lov om obligatorisk 
tjenestepensjonsordning pliktig å ha tjeneste-
pensjonsordning. Bankens pensjonsordninger 
oppfyller kravene i denne loven.

Bankens kollektive ytelsesbaserte pensjonsordning
ble 31.12.14 omdannet til innskuddspensjon for alle
ansatte. Forpliktelser i henhold til ytelsesbasert 
ordning forsetter for pensjonister under utbetaling. 

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 70 år.

Den nye AFP-ordningen er en ytelsesbasert 
flerforetakspensjonsordning, 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 premie-
betalinger 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. 31.12.2016 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 5,2 millioner kroner. 

Beregning av forpliktelse
Beregnet forpliktelse pr 31.12.16 gjelder pensjonister
under utbetaling. Pensjonsforpliktelsen er i hovedsak
avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved 
oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra
folketrygden. I henhold til IAS 19 for pensjons-
kostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til 
nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er
opptjent på balansedagen. Den balanseførte påløpte
forpliktelse er aktuarberegnet. Opptjeningen for den
enkeltes pensjonsrettigheter 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.

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

2016 2015

Diskonteringsrente 2,6 % 2,7 %

Forventet avkastning 

på pensjonsmidler 2,6 % 2,7 %

Lønnsregulering 2,5 % 2,5 %

Pensjonsregulering 1,5 % 1,5 %

G-regulering 2,25 % 2,25 %

Arbeidsgiveravgift 14,1 % 14,1 %
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Periodens pensjonskostnad fremkommer slik:

Sikret ordning Usikret ordning Totalt

Resultatregnskap 2016 2015 2016 2015 2016 2015

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 0 105 0 105

Rentekostnad av påløpt forpliktelse 147 1.109 128 114 275 1.223

Forventet avkastning på pensjonsmidler -800 0 -800

Resultatført andel av estimatavvik 0 0

AGA av pensjonskostnaden 0 0

Administrasjonshonorar 56 55 56 55

Pensjonsutbetaling over drift 0 0

Effekt av endret pensjonsordning 0 0

Tilskudd til innskuddspensjon

Netto pensjonskostnad 203 469 128 114 331 583

Det er i tillegg kostnadsført 2,7 mnok til innskuddspensjon og tilskudd til AFP-ordningen.

Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler:

Sikret ordning Usikret ordning Totalt

Balanse 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15 31.12.16 31.12.15

IB netto forpliktelse -6.302 -15.446 -4.964 -5.172 -11.266 -20.618

Netto pensjonskostnad -203 -469 -128 -114 -331 -583

Innbetaling/ utbetalinger 1.749 3.108 422 407 2.171 3.515

Endring estimatavvik før skatt mot EK -620 6.505 -496 -85 -1.116 6.420

Balanseført forpliktelse -5.376 -6.302 -5.167 -4.964 -10.543 -11.266

Brutto forpliktelse -40.107 -42.671 -5.167 -4.964 -45.274 -47.635

Brutto midler 34.731 36.369 34.731 36.369

-5.376 -6.302 -5.167 -4.964 -10.543 -11.266

Årets endring i estimatavvik 

etter skatt mot EK 837 4.749 -62 837 4.687

Netto estimatavvik 

etter skatt mot annen EK 31.12 -7.521 -1.110 0 -8.631

Foto: Kalle Punsvik
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16. Ytelser til ledende personer m.v.
ÅRSVERK
Antall årsverk pr 31.12.16 46,8

Gjennomsnittlig årsverk 2016 45,3

Antall ansatte pr 31.12.16 48

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 1.504 175 43

Leder 905 111 49

Leder 920 99 46

Leder 764 75 40

Styrets leder 150

Styrets nestleder 75

Styremedlem 50

Styremedlem 50

Styremedlem 50

Styremedlem 50

Styremedlem 30

Generalforsamlingens leder 23

Godtgjørelse for øvrige medlemmer og

tillitsvalgte 130

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. 

Foreløpig beregnet overskuddsdeling for 2016 utgjør kr 20.000 for ansatte i 100 % stilling.

Resultatbonusen vil bli utbetalt i 1. kvartal 2017. 

Banken har i 2016 ikke hatt noen andre bonusordninger.

Ingen har mottatt tilleggsgodtgjørelser for tjenester utover normal funksjon i 2016. 

Ingen andre har mottatt verdier i annet enn penger i 2016.

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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Lån og sikkerhetsstillelse pr 31.12.16 til fordel for:

Adm. dir 3.547

Leder 3.974

Leder 3.992

Leder 3.062

Øvrige ansatte 74.734

Styrets leder 1.393

Styrets nestleder 3.434

Styremedlem 296

Styremedlem 0

Styremedlem 576

Generalforsamlingens leder 3.937

Øvrige medlemmer av generalforsamlingen 3.339

Lån til ansatterepresentanter 

inngår ovenfor i lån til øvrige ansatte

Totalt 102.284

Periodens kostnad knyttet til 

rentesubsidiering av lån til ansatte 461

Beløpet er ikke ført som kostnad i regnskapet, 

men rentesubsidieringen 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.

17. Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer

2016 2015

Driftskostnad fast eiendom 2.740 2.275

Maskiner, inventar og transportmidler 1.075 761

Revisjonshonorar inkl mva 498 472

Forsikringer 188 215

Eksterne tjenester, ordinær forretningsdrift 11.479 10.351

Andre driftskostnader 858 826

Sum andre driftskostnader 16.838 14.901

Spesifikasjon av revisjonshonorar inkl mva:

Lovpålagt revisjon 498 472

Andre attestasjonstjenester

Skatterådgivning

Andre tjenester utenfor revisjon (spesifiseres på vesentlig forskjellige tjenester)

Sum revisjon og bistand inkl mva 498 472

18. Spesifikasjon av andre driftskostnader
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19. Skattekostnad
Skattekostnaden består av betalbar skatt og utsatt skatt/utsatt skattefordel.

Betalbar skatt
Betalbar skatt utgjør 25 % av skattepliktig resultat samt 0,15 % formueskatt. Det skattepliktige resultat vil av-
vike 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:

2016 2015

Resultat før skatt 75.448 67.534

Permanente forskjeller:

+ Ikke fradragsberettigede kostnader 106 113

+ Skattepliktig utbytte/gevinst på verdipapirer 351 319

+/- Nto verdiendring aksjer og obligasjoner 0 0

- Aksjeutbytte -15.020 -8.842

Endring i midlertidige forskjeller knyttet til

+/- Omløpsmidler

+/- Pensjonsforpliktelse -261 -9.352

Endring pensjonsforpl. ført direkte i balansen 1.448 7.737

-/+ Anleggsmidler -9.285 1.644

-/+ Gevinst/tapskonto 2.864 59

-/+ Andre midlertidige forskjeller 280 6

Skattepliktig inntekt 55.930 59.218

25 % skatt herav 13.983 15.989

+ Formuesskatt 1.350 1.150

Betalbar skatt på årets resultat 15.333 17.139

-/+ Endring utsatt skattefordel 1.601 2.445

Utsatt skatt ført direkte i balansen 395 -1.934

-/+ For mye/lite avsatt skatt tidligere år 112 423

Årets skattekostnad 17.439 18.073
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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 25 %.

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

Morbank 31.12.2015 31.12.2016 Endring

Pensjonsforpliktelser -11.266 -11.005 -261

Urealisert gevinst/tap verdipapirer 0

Gevinst/tapskonto 236 -2.627 2.864

Avskrivbare anleggsmidler -9.085 200 -9.285

Finansielle instrumenter 463 183 280

Sum -19.652 -13.250 -6.403

Herav utsatt skatt + /utsatt skattefordel - -4.913 -3.312 -1.601

Det 4. Hjørnet sett fra Scandic, august 2016. Foto: Roger Bergersen



44

ÅRSRAPPORT 2016 | Sparebanken Narvik



REVISJONSBERETNING

45



46

ÅRSRAPPORT 2016 | Sparebanken Narvik



 

TILLITSVALGTE

47

Tillitsvalgte 2016

GENERALFORSAMLINGEN
Kundevalgte Kundevalgte
medlemmer: varamedlemmer:

Bjørn Harald Larsen - leder Roald Jakobsen

Lill Inger Martinsen - nestleder Terje Dahl

Ingolf A. Marifjæren Jøran Flygel Nilsfors

Ann Chatrin Braseth   Reidar Schille

Trond Thoresen

Elisabeth Dahl Karlsen

Mikael Rølvåg

Tonje Frydendal Olaussen

Rita Borgen

Jan Thygesen

Alf Roald Larssen

Inis Ivarsson

Jan A Kristiansen

Pål Iver Skogvold

Kommunevalgte Kommunevalgte 
medlemmer: varamedlemmer:

Bjørnar Evenrud Trond Millerjord

Helge Lagaard Kristin R. Nytræ

Kari Ann Nygård

Jan Olav Opdal

Ansattevalgte Ansattevalgte 
medlemmer: varamedlemmer:

Tone Evenstad PH Larsen

Siren E. Stokland Marianne Fjellstad

Veronika Reinholdtsen Anita Torgersen

Arvid Ingebrigtsen Tone Horrigmoe

Oddbjørn Johnsen

Annie Søderholm

STYRET
Medlemmer: Varamedlemmer:

Hugo Storø - leder Grete Rolandsen

Åsunn Lyngedal - nestleder Sissel Nilssen

Lise Bang Ericsson Mats Arnøy

Kurt Jan Kvernmo

Lars Ivar Simonsen

Grete Berg Jenssen Arvid Ingebrigtsen
– ansatterepresentant – ansatterepresentant

VALGKOMITÉ
Medlemmer: Varamedlemmer:

Eirik Frantzen - leder Kari Ann Nygård

Morten Qvam Oddbjørn Johnsen

Annie Søderholm 
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