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Sparebanken Narvik er en selvstendig sparebank med en
samlet forretningskapital, inklusiv utlån formidlet via Eika
Boligkreditt, på 8 milliarder pr. 31.12.2019, der samlet
utlån utgjorde 7 milliarder. Bankens egen forvaltningskapital
utgjorde 6,1 milliarder pr. 31.12.2019. Banken har 44,7
årsverk fordelt på kontorer i Narvik, Bjerkvik og Finnsnes. 

Året 2019 ble et driftsmessig godt år for Sparebanken
Narvik. Et resultat før skatt på 95,7 millioner og stabil ut-
vikling i bankens kjernevirksomhet, bekrefter bankens
solide lokale posisjon. 

For Sparebanken Narvik var 2019 et ordinært driftsår uten
engangsposter, der bankens resultat innebærer en vel-
drevet underliggende bankvirksomhet. Til sammenligning
var resultatet for 2018 påvirket av bokført urealisert
gevinst på 6,5 millioner kroner som følge av fusjonen 
mellom BankID Norge AS, BankAxept AS og Vipps AS.
Ordinært sammenlignbart resultat for 2018 var 84,2
millioner kroner.

Et resultat for 2019 på 95,7 millioner kroner vurderer
styret som meget godt i et krevende bankmarked med
sterk konkurranse om de gode kundene.

Bankens egenkapitalavkastning utgjør 8,8 % mot 8,9 % for
2018. Banken er fortsatt godt rustet til å møte kundenes
forventninger og behov, samtidig som en kjernekapital -
dekning på 24,3 % (ikke konsolidert) ved utgangen av
2019 gir mulighet for ytterligere vekst og engasjement i
bankens markedsområde.

Banken styrket sommeren 2019 sin posisjon i Midt-Troms
gjennom etablering av rådgivningskontor på Finnsnes.
Midt-Troms og Senja er et område med en variert nærings-
struktur i vekst og med et godt befolkningsgrunnlag. 
Etableringen er en viktig og langsiktig satsning for
Sparebanken Narvik. Den nye avdelingen betjener både
person- og bedriftsmarkedet, og vi er møtt med svært god
interesse i lokalmarkedet. 

Banken besluttet i 3. kvartal å endre betjeningskonseptet
for kontoret i Kjøpsvik. Endringen innebærer at dagens
kundetilbud legges om, og at det etableres et rådgivnings -
tilbud for kunder i Kjøpsvik. Vår målsetning i all kunde kontakt
er å tilby økonomisk rådgivning til alle kunder. Bankens
filial i Kjøpsvik ble derfor lagt ned fra 01.01.2020.

Bankens omdømme og verdiskaping bygges gjennom en
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Dugnadsarbeiderne Svein Berg og Reidulf Johansen hadde æren av å holde båndet som PH Larsen fra 
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god relasjon mellom bankrådgiver og kunde. Sparebanken
Narvik anser lokal tilstedeværelse og kompetent råd  givning
som viktig for å oppnå målet om å ha regionens mest for-
nøyde kunder. Dette er en krevende ambisjon, da sterk
konkurranse om de gode kundene bidrar til press på
bankens samlede inntekter.

Bankens vedtatte strategi om at vi skal være en selvstendig
bank med lokal tilknytning i regionen, står fast. Vår ambisjon
er å styrke vår posisjon som en lokal og selvstendig bank.
Sparebanken Narvik skal fortsette å bidra med allmen -
nyttige 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, og bankens støtte oppleves
som viktig og nødvendig.  Vår etablering i Midt-Troms ut-
vider bankens markedsområde betydelig og banken vil
fremover ta en sterkere posisjon innen idretts- og kulturliv
også i dette området.

EIKA GRUPPEN 
– STYRKER OSS SOM LOKALBANK
Eika Alliansen 
Sparebanken Narvik er aksjonær i Eika Gruppen AS og er
gjennom dette en av om lag 66 lokalbanker i Eika Alliansen.
Lokalbankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt utgjør
Eika Alliansen. Eika Alliansen har en samlet forvaltnings-
kapital på over 440 milliarder kroner, 850 tusen kunder
og mer enn 3.000 ansatte. 
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Sparebanken Narvik er en 
betydelig regional utviklingsaktør

og har siden 2009 gitt 326
millioner kroner i gaver til 

allmennyttige formål i 
lokalsamfunnene vi er en del av.

Gavene er i hovedsak gitt til 
Forte Narvik, men 43 millioner
kroner er benyttet til andre

viktige lokale formål.
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Dette gjør Eika Alliansen til en av de største aktørene i det
norske bankmarkedet - og en av de viktigste aktørene i og
for norske lokalsamfunn. Lokalbankene som eier Eika 
Allianse      n har 200 bankkontorer i 148 kommuner og lokal -
bankene er derfor en viktig aktør i norsk finansnæring, og
bidrar til verdiskaping, kompetanse og utvikling i norske
lokalsamfunn.

Som en alliansebank i Eika kan banken tilby et større utvalg
av produkter og tjenester enn som selvstendig bank. For
å nå Sparebanken Narviks visjon er Eika Gruppen en
strategisk viktig samarbeidspartner. Banken støtter Eika
Gruppen sin strategi og retning. Eika Gruppens samlede
leveranser bidrar til bankens konkurransedyktighet slik at
vi kan bygge videre på vår sterke markedsposisjon.

Lokalbankene som styrker lokalsamfunnet
Lokalbankene i Eika Alliansen bidrar til økonomisk vekst
og trygghet for privatkunder og lokalt næringsliv i sine 
lokal  samfunn. De er fysisk tilstede i lokalsamfunnet der
kundene bor, med rådgivere som har et personlig engasjement
for den enkelte personkunden og det lokale næringslivet. 

Sammen med den digitale hverdagsbanken gir dette kundene
unike kundeopplevelser. Det er den samlede kunde opplev-
elsen som er lokalbankenes viktigste konkurransefortrinn,
og som har gjort at lokalbankene i Eika har blant landets
mest tilfredse kunder både i personmarkedet og bedrifts-
markedet.

Eika Gruppen styrker lokalbanken
Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. 
Konsernets kjernevirksomhet er å sikre lokalbankene gode
og kostnadseffektive produkt- og tjenesteleveranser for å
understøtte en effektiv bankdrift.

Konkret innebærer det leveranse av en komplett plattform
for bankinfrastruktur, inkludert IT, betalingsformidling og
digitale tjenester. Eika Gruppen har et profesjonalisert 
prosjekt- og utviklingsmiljø som sikrer integrerte, plattform
uavhengige, digitale løsninger for lokalbankene og deres
kunder. Eika Gruppen har også solide kompetanse miljøer
som vurderer og avtaler viktige leveranser til bankene fra
eksterne leverandører der disse velges.

Produktselskapene i Eika Gruppen - Eika Forsikring, Eika
Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendoms-
megling - leverer et bredt spekter av finansielle produkter,
kommersielle løsninger og kompetansehevende tjenester.
Eika Kundesenter og Eika Servicesenter leverer tjenester
som tilfører lokalbankene økt tilgjengelighet og effektiv
kommunikasjon med kundene. 

Utover disse leveransene gir Eika Gruppen alliansebankene
tilgang til kompetanseutvikling med Eika Skolen, virksom-
hetsstyring med Eika ViS, økonomi- og regnskapstjenester
med Eika Økonomiservice og depottjenester med Eika
Depotservice. I tillegg arbeider Eika Gruppen innenfor 

områder som kommunikasjon, marked og merkevare og
næringspolitikk for å ivareta lokalbankenes interesser
også på disse områdene.

Fra 2018 til 2019 er bankenes kostnader til Eika Gruppen
redusert med 14 prosent gjennom omstilling og andre
kostnadsbesparende tiltak. Eika Gruppens samlede leveranser
sikrer lokal  bankenes konkurransedyktighet slik at de kan
bygge videre på sin sterke, lokale markedsposisjon.

Eika Boligkreditt
Eika Boligkreditt er et kredittforetak som er eid av 64
norske lokalbanker og OBOS. Selskapet har en forvalt-
ningskapital på 110 milliarder kroner.

Eika Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene
tilgang til langsiktig og konkurransedyktig funding. Eika
Boligkreditt gir alliansebankene tilgang på finansiering gjen-
nom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF).
Selskapet er med dette en viktig bidragsyter til at lokal -
 bankene opprettholder sin finansielle konkurransekraft og
bidrar til at lokalbankens kunder oppnår konkurranse -
dyktige vilkår på sine boliglån.

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. 31.12.2019 og av resultatet og kontantstrømmene i
regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk
i Norge. 

REGNSKAP 2019
Generelt
Sammenlignbare tall for 2018 er angitt i parentes. 
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Lokalbankene i Eika Alliansen
bidrar til økonomisk vekst 

og trygghet for privatkunder 
og lokalt næringsliv i sine 

lokalsamfunn    .
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Resultatregnskapet
Driftsinntekter
Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i 2019 utgjorde
125,6 millioner kroner (114,3 millioner kroner) og tilsvarer
en rentenetto på 2,17 % (2,07 %). Banken mottok 16,1
millioner kroner i utbytte på sin aksjeportefølje (11,5
millioner kroner). Netto provisjonsinntekter var 36,1
millioner kroner (33,0 millioner kroner). 

Netto verdiendring og gevinst på omløpsmidler utgjorde 
-0,1 millioner kroner (1,1 millioner kroner).

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

Driftskostnader
Banken har en kostnadsprosent for 2019 på 46,8 % (48,5 %). 

Samlede driftskostnader utgjorde 83,3 millioner kroner
(77,5 millioner kroner). Samlede lønnskostnader utgjorde
28,7 millioner kroner (26,8 millioner kroner). Bankens
kostnader knyttet til pensjon var 3,1 millioner kroner (3,1
millioner kroner). 

Arbeidsgiveravgift og finansskatt utgjorde 6,6 millioner
kroner (6,4 millioner kroner).

Administrasjonskostnader utgjorde 34,0 millioner kroner
(30,3 millioner kroner). Av- og nedskrivninger utgjorde 5,2
millioner kroner (5,2 millioner kroner). 

Tap på utlån
Banken hadde i 2019 netto tilbakeførte avsetninger og inn-
gang på tidligere års konstaterte tap på utlån på 1,9
millioner kroner (1,0 millioner kroner). Årets tapskostnad
utgjorde 0 % av brutto utlån (0 %). Det ble konstatert tap
på 1,0 millioner kroner (4,1 millioner kroner), hvorav det
tidligere var foretatt individuelle nedskrivninger på 1,0
millioner kroner (4,0 millioner kroner).

Individuelle nedskrivninger er gjennom året redusert med
1,4 millioner kroner (3,7 millioner kroner). Nedskrivninger
på grupper av utlån utgjør 20,9 millioner og er redusert
med 0,1 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 0,28 % (0,30 %).

Resultat
Driftsresultatet før skatt er 95,7 millioner kroner (90,7
millioner kroner). Årets skattekostnad er beregnet til 22,0

millioner kroner (19,5 millioner kroner) og resultat etter
skatt 73,7 millioner kroner (71,2 millioner kroner). Resulta  t
etter skatt i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital
utgjør 1,27 % for 2019, og 1,29 % i 2018.

Utlån
Brutto utlån til kunder var pr. 31.12.19 på 5.147 millioner
kroner (4.716 millioner kroner), en økning på 431,2
millioner kroner eller 9,1 % (7,2 %). Brutto utlån inklusiv
utlån formidlet gjennom Eika Boligkreditt utgjorde 7.010
millioner kroner (6.696 millioner kroner). En økning på
313,7 millioner kroner, tilsvarende 4,70 %.

For personmarkedet, inklusiv utlån formidlet gjennom Eika
Boligkreditt, utgjorde brutto utlån 5.606 millioner kroner
(5.414 millioner kroner), en økning på 3,6 % (3,4 %). Utlån
formidlet via Eika Boligkreditt utgjorde 1.862 millioner
kroner (1.980 millioner kroner), en reduksjon på 118 millioner
kroner. Andel lån formidlet gjennom Eika Boligkreditt utgjør
pr. 31.12.2019 33,2 % (36,6%).

Utlån til bedriftsmarkedet utgjorde 1.403 millioner kroner
(1.282 millioner kroner), en økning på 9,4 % (6,3 %). Andel
utlån til næringsvirksomhet utgjorde 20,0 % (19,1 %) av
samlet utlån inklusiv utlån formidlet via Eika Boligkreditt.

Innskudd
Ved årets slutt utgjorde innskudd fra kunder 3.775
millioner kroner (3.625 millioner kroner), en økning på
150 millioner kroner eller 4,2 % (1,2 %). Innskuddsdekningen,
forholdet mellom innskudd og utlån, var ved utgangen av
året 73,3 % (76,8 %). Innskuddsdekning inklusiv lån 
formidle   t via Eika Boligkreditt var 53,8 % (54,1%).

Egenkapital og soliditet
Sparebanken Narvik er svært solid. Bankens egenkapital
utgjør etter disponering av resultat 873,6 millioner kroner
(816,8 millioner kroner) og kapitaldekningen utgjør 24,3 %
(22,6 %). 

Ut fra bankens eierandel på 2,79 % i Eika Gruppen AS og
på 2,40 % i Eika Boligkreditt AS utgjør konsolidert kapital -
dekning 22,0 % pr 31.12.2019 (20,3 %). Banken har en
målsetning om å opprettholde en konsolidert kapital  dek-
ning som gir minimum 1,2 % buffer mot vårt beregnede
kapitalbehov. Per i dag utgjør dette et minimumsnivå på
19,3 %.

Forvaltningskapital
Pr. 31.12.19 utgjør forvaltningskapitalen 6.140 millioner
kroner (5.551 millioner kroner). Dette er en økning på
589,6 millioner kroner (10,6 %).

Sparebanken Narvik 
er svært solid. 

”
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ÅRETS OVERSKUDD
(tall i hele tusen)
Årets overskudd etter skatt 73.690
som foreslås anvendt slik:
Overført til Sparebankens fond 58.690
Overført gaver til allmennyttige formål 15.000
Herunder
Bankens gavefond / lag og foreninger 5.000
Allmennyttig stiftelse ForteNarvik 10.000

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 formues-
forvaltning   . 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.

Banken har de senere år hatt netto inngang på tap som
følge av innbetalinger på tidligere avsatte tap, hovedsaklig
i personmarkedet. Tapsnivået forventes å normalisere seg,
men det vurderes som lite sannsynlig at bankens årlig  e
tap normalt vil overstige 0,3 % av brutto utlån. Dette er
basert på erfaring fra tidligere år, kjennskap til bankens
låneportefølje, samt den løpende vurdering av utlåns-
massen.

Den overordnede kredittstrategien fastsetter at banken
skal ha en moderat risikoprofil. Kredittrisikoen styres 
gjennom rammeverket for kredittinnvilgelse, engasjements -
oppfølging og porteføljestyring. Bankens styre følger
løpende opp utlånsporteføljen med det formål å kunne 
foreta justeringer av bankens retningslinjer for kreditt-
policy 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 0,28 %, en reduksjon fra 0,30 % ved utgangen av
2018. 

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



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

Likviditetssituasjonen i banken er 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 Bolig-
kreditt. Andel boliglån formidlet via Eika Boligkreditt utgjør
26,6 % (29,6 %) av samlede utlån, inklusiv lån i Eika Bolig-
kreditt. For å redusere likviditetsrisikoen søker banken be-
visst å unngå kortsiktig finansiering i verdipapirmarkedet.
Det er tatt opp to nye obligasjonslån i 2019 med løpetid
på 5 år. Gjenværende vektet løpetid for bankens obliga -
sjonslån per 31.12.2019 er 2,7 år.

Bankens utlånsportefølje består i hovedsak av lån med
lang restløpetid. For innskudd gjelder det motsatt hvor det
i begrenset omfang foreligger oppsigelsestid. For 6,8 % av
kundeinnskudd foreligger det oppsigelsestid. Dette inne -
bærer 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 sann-
synlig 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 i en normalsituasjon 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 trekk-
rettighet på 50 millioner kroner, samt løpende kredittavtale
på oppgjørskonto på 125 millioner kroner. Kreditt  avtalen på
oppgjørskonto er forbeholdt kortsiktige likviditetsbehov. 

Banken har per 31.12 likviditet og likviditetsreserver på
684,4 millioner kroner. Likviditeten består av fordringer mot
sentralbank og kredittinstitusjoner med 175,6 millioner
kroner, deponerbare rentepapirer med 439,3 millioner
kroner og øvrige rentepapirer med 69,5 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 likviditetsrisiko anses som lav.

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

Hele bankens obligasjonsbeholdning har flytende rente.
Obligasjonslån utgjør 1.414 millioner kroner, der løpende
rentekostnad er knyttet til 3 mnd. NIBOR. Kundeinnskudd
med fastrente som utgjør 110 millioner kroner, er ikke
rente sikret og har løpetid mindre enn 12 måneder. Eventuelt
økt omfang og løpetider for fastrenteinnskudd vil medføre
bruk av rentesikring. Kundeutlån med fastrente utgjør 272
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 755 millioner
kroner.

Obligasjoner og sertifikater
Balanseført beholdning av fond, obligasjoner og sertifikater
er 508,8 millioner kroner ved utgangen av 2019. 

Omløpsaksjer
Banken har ikke investeringer i omløpsaksjer.

Aksjer anlegg, datterselskap 
Balanseført beholdning av aksjer i anleggsportefølje er
246,9 millioner kroner ved utgangen av 2019. Av an-
leggsporteføljen er 151 millioner kroner bokført verdi av
bankens eierpost i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. 

Banken har en eierandel på 65 % i meglerforetaket Narvik -
Megler’n AS. Aksjene er vurdert til kostpris i bankens regn-
skap. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap da det er
ikke er transaksjoner mellom selskapene av vesentlig 
betydnin  g og Narvikmeglern AS’ eiendeler og gjeld ikke er
av vesentlig betydning i forhold til bankens balanse.
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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 
infra  struktur 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 
Det totale sykefraværet har for 2019 vært på 9,63 % som
i all hovedsak er langtidsfravær. Dette er en liten økning i
forhold til 2018 hvor fraværet var 9,28 %. Egenmeldt
fravær i 2019 var på 1,25 %.

Arbeidsmiljøet anses å være godt, og det har ikke vært
noen skader eller ulykker i banken i 2019.

LIKESTILLING
Av totalt 48 fast ansatte pr årsskiftet er det 29 kvinner og
19 menn. Av de seks valgte medlemmene til bankens styre
er det 2 kvinner. 

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

BÆREKRAFT, YTRE MILJØ 
OG SAMFUNNSANSVAR
Vi er svært opptatt av positiv utvikling i vår markedsom -
råde, 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. Vår visjon er
at vi sammen kan skape gode opplevelser der vi bor. 

Vårt samfunnsansvar innebærer også at bankens forretnings -
drift skal være sosialt ansvarlig, spesielt med tanke på
sosiale forhold og bekjempelse av korrupsjon/hvitvasking.
Dette gjenspeiles derfor i bankens overordnede retnings-
linjer. 

Utviklingen mot et mer bærekraftig samfunn er et grunn-
leggende ansvar for alle virksomheter i Norge. Sparebanken
Narvik arbeider med å bli sertifisert som miljøfyrtårn. 

FNs bærekraftsmål er en sentral del av bankens arbeide
innenfor dette området, og inngår også som en del av
rammene for bankens kjernevirksomhet. Bankens målsetning
er at bære kraftsmål skal integreres i bankens overordnede
virksomhetsstyring og gjennom det i bankens totale virk-
somhet. Som en stor lokal aktør i vårt markedsområde har
banken gode forutsetninger for å bidra til å kanalisere
kapital til bærekraftige investeringer og formål. 

Bankens virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø.

MARKEDET
Sparebanken Narvik har høye mål om fornøyde kunder og
positive kundeopplevelser. Banken har som mål å bli ledende
på personlig service og rådgivning for folk flest og lokalt
næringsliv. Vi legger stor vekt på at flest mulig beslutninger
skal skje nærmest mulig den enkelte kunde, noe som vi
tror gjøres best ved personlig kontakt med medarbeidere
med høy kompetanse.

Bankens konkurransefortrinn skapes gjennom relasjoner
mellom mennesker. Konkurransen om å få være kundens
rådgiver er sterk, og vi arbeider aktivt for å være den fore-
  trukne samtalepartner. Digital utvikling tiltar i både styrke
og hastighet, og antall kundehenvendelser gjennom digitale
kanaler øker. Banken har opparbeidet en høy kunde-
tilfreds  het de senere år, noe som forplikter til fortsatt å
levere gode opplevelser til våre kunder. Vi vil derfor fort -
satt arbeide aktivt for å beholde og styrke opplevelsen av
merkevaren Sparebanken Narvik. 

Sparebanken Narviks kundeløfte:
• Vi skal ha de mest fornøyde kundene
• 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.
Vi vil også i 2020 være en offensiv og aktiv medspiller i
nærings- og samfunnsutviklingen, samt i idretts- og kultur -
livet i hele vårt markedsområde. 
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FORTE NARVIK 
– ET BIDRAG TIL STERKERE REGION
Stiftelsen Forte Narvik ble etablert av Sparebanken Narvik
i 2011 – og er ett av bankens bidrag for å skape en
sterkere region.

For at en region skal være attraktiv å bo og leve i, må det
finnes gode jobber og et bredt tilbud av fritidsaktiviteter.
Som lokalbank har vi et stort samfunnsengasjement, og vi
ønsker å gjøre vårt for å bidra til at lokalsamfunnene vi er
del av skal fortsette å vokse. 

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 attraktive lokalsamfunn.

Forte Narviks hovedsatsing er innen reiseliv, som hoved-
eier i Narvikfjellet, Polar Park og Visit Narvik. I Narvikfjellet
utvikles en ny bydel, samtidig som infrastruktur og opp-
levelser skal gjøre Narvikfjellet til en helårs og familievenn-
lig destinasjon. Polar Park er verdens nordligste dyrepark.
Visit Narvik er regionens destinasjonsselskap.

UTVIKLINGEN I NASJONAL 
ØKONOMI GJENNOM 2019 
- UTSIKTER FOR 2020
Norsk økonomi hadde god vekst i 2019, med fortsatt
fallende arbeidsledighet som resultat.

BNP-veksten for fastlands-økonomien er antatt å ha steget
med om lag 2,5 % i fjor. En unik sterk vekst i oljeinvester -
ingene, opp hele 15 %, ga betydelige ringvirkninger for
norsk økonomi. I arbeidsmarkedet bedret situasjonen seg
gjennom fjoråret. Sysselsettingen økte og arbeidsledig -
heten ble redusert, fra 4,0 til 3,8 %. Husholdningene fikk
en moderat bedring i sin kjøpekraft. Samlet lønnsvekst for
2019 var 3,2 %, mens prisveksten ble 2,2 %.

Norsk økonomi viste tegn til utflating mot slutten av fjor-
året, med svakere tall for igangsetting av boliger og detalj -
 handel enn på samme tid som i 2018.

I pengepolitikken ble inflasjonsmålet i 2019 redusert fra 2,5
prosent til 2 prosent. Endringen ble gjort på bakgrunn av en
forventning om redusert innfasing av oljeinntekter i norsk
økonomi sammenlignet med foregående år, og inne bærer at
Norge nå har samme inflasjonsmål som de fleste andre
sammenlignbare land. Norges Bank satte opp styringsrenten
tre ganger i 2019. Forut for uroen som inntraff i økonomien
i mars 2020 preget handelskonflikten mellom USA og Kina
internasjonal økonomi. Nå, etter at effekten av koronaviruset
covid-19 har begynt å vise seg, samt et kraftig fall i olje prisen
og uro i verdensøkonomien, er det stor risiko for et markert
økonomisk tilbakeslag.

I skrivende stund er det derfor flere forhold som taler for
en kommende resesjon av ukjent omfang i Norge. Det for-
ventes nå betydelige inngrep i økonomien både fra Norges
Bank og fra den norske stat.

REGIONALE FORHOLD
Sparebanken Narvik driver bank i to geografiske nabo -
regioner, Narvikregionen og Midt-Troms. Begge har vært
inne i en svært positiv periode med sterk vekst og god
økonomisk utvikling.

Etter 31.12.2019 har det inntruffet to ekstraordinære hend-
elser, epidemien Covid-19, samt et kraftig fall i oljeprisen.
Begge har hver for seg potensiale til å medføre et kraftig
tilbakeslag for verdensøkonomien. I skrivende stund er det
derfor flere forhold som taler for en kommende resesjon av
ukjent omfang i Norge. Den økonomiske utviklinge  n i
regionen i året som kommer er som følge av dette usikker.

Banken har på tross av dette tro på at nærings- og sam -
funnslivet i bankens markedsområde står sterkt og at en
vil ha en god økonomisk utvikling på lang sikt, selv om
2020 er beheftet med vesentlig usikkerhet.

Narvikregionen har, både som følge av et mulig VM, men
også på grunn av naturgitte forutsetninger, et stort potensial.
Spesielt Narvikregionen som reiselivsdestinasjon har de
senere år hatt en svært positiv utvikling, og reiseliv er en
næring som over flere år har vært trukket frem som
regionens uforløste potensiale. Reiselivssatsingen i regionen,
som blant annet gjennomføres i regi av Forte Narvik gjen-
nom Narvikfjellet, Polar Park og Visit Narvik bærer nå
frukter. Landsdelen har hatt en sterk utvikling i turisme de
senere år og da spesielt vinterturisme. Dette er en vekst
som Narvikregionen nå har fått ta del i. 

Vinteren 2020 arrangeres Junior VM i alpint i Narvik, et 
arrange  ment som er svært viktig for den kommende
søknaden om å arrangere Alpin VM i 2027. Dersom Narvik
søker og blir tildelt arrangementet, vil dette være en 
hendels  e som forventes å ha store positive ringvirkninger,
ikke bare for Narvik, men for Nord-Norge som helhet. 
Prosjektet har bred politisk og samfunnsmessig støtte i
landsdelen. Et VM i alpint i Nord-Norge vil være en unik
mulig het til å vise fram landsdelen og vil gi et kompakt 
arrangement med en tydelig grønn profil.

Videreutvikling av regionens næringsliv er viktig for å få
et variert lokalt arbeidsmarked og et mer robust nærings-
liv. Oppdrett er en næring som har stor betydning for
regionen. Gjennom etablerte aktører har marine næringer
stor betydning for Narvikregionen gjennom etablerte
klynger i Ballangen og Gratangen. Utover de etablerte virk-
somheter har regionen et betydelig potensial for verdi   -
skaping innenfor sjømat, både innenfor produksjon og
logistikk, samt teknologi og kompetanse.

Senja er en del av region Midt-Troms. Senja er Norges
største sjømatregion, med flere større bedrifter innen
både fangst, produksjon og bearbeiding av fisk, både
innenfor villfanget fisk og oppdrett. Summen av lokal 
verdi  skapning i sjømatregionen Senja utgjør over 10 mrd
for 2019, der det vesentlige går til eksport. Av sjømat-
produksjon i Nord-Norge landes og produseres om lag 20
prosent i Senja-regionen. Regionen er som følge av dette
en viktig del av norsk verdiskaping og eksport. For
regionen er de marine næringer av stor betydning, både
gjennom direkte arbeidsplasser i bedriftene som er direkte
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involvert i produksjon av sjømat, men også de indirekte
arbeidsplassene i leverandørindustrien.

Forsvaret utgjør en stor aktør både i Midt-Troms og i
Narvikregionen. Forsvarets samlede virksomhet i Midt-
Troms innebærer betydelige lokale arbeidsplasser, samt
varekjøp for 2 mrd per år. I tillegg kommer nyinvesteringer
i bygg og anlegg. Langtidsplanen for Forsvaret har samlet
sett medført en oppbygging av militære ressurser og
kapasitet i Midt-Troms og Narvikregionen. Samlet har 
Forsvaret styrket sin tilstedeværelse i regionen vesentlig,
noe som forventes vil fortsette i kommende år. Et tydelig 
eksempel på dette er Evenes som er utpekt til å være
fremskutt base for Forsvarets nye jagerfly og hovedbase
for nye overvåkingsfly. Evenes Flystasjon må bygges ut for
å ha kapasitet til dette, noe som allerede gir ringvirkninger
for hele regionen, både i byggefasen og når basen er i
ordinær drift. 

Flere av kommunene i vårt markedsområde har økonomiske
og demografiske utfordringer, som i fremtiden vil gjøre
det vanskelig å opprettholde et godt tjeneste tilbud til 
befolkningen. Befolkningsveksten i regionen har de siste
årene vært avtagende og gjennomsnittsalderen øker,
spesielt i de små kommunene. Kommunereformen inne -
bærer at kommunene Narvik og Ballangen, samt halve 
Tysfjord kommune, fra 1. januar 2020 ble slått sammen til
nye Narvik kommune. Det samme gjelder for Senja 
kommune, som fra samme dato ble opprettet med bak-
grunn i kommunene Berg, Lenvik, Torsken og Tranøy.

I tilknytning til forsvarets re-etablering på Evenes er det
viktig at spesielt Narvikregionen er attraktiv for de familier
som vurderer å bosette seg her. Alternativet for disse er
pendling fra andre deler av landet eller bosetting utenfor
Narvik regionen. For regionen som helhet er det derfor av
stor betydning å utvikle et godt tjenestetilbud og et variert
arbeids  marked.

UTSIKTENE FREMOVER
Sparebanken Narvik skal være en attraktiv og selvstendig
lokal sparebank med hovedkontor i Narvik. Vårt stra -
tegiske utgangspunkt er at vi som selvstendig bank skal

bidra til bolyst, utvikling og vekst i lokalsamfunnene vi er
en del av.

Banken har som en betydelig aktør i det lokale nærings-
livet en viktig rolle dersom den økonomiske situasjonen i
2020 blir så utfordrende som den nå tegner seg til å bli.
Sparebanken Narvik har som mål å opprettholde et høyt
kapitalnivå - banken skal være ubestridt solid. Høy
soliditet og tillit hos våre kunder og i lokalsamfunnene er
våre viktigste aktiva. Styret har derfor tro på at banken fort  -
satt vil stå sterkt gjennom 2020. 

Narvikregionen står foran en spennende tid med mange
muligheter for vekst og utvikling. Narvik som reiselivs-
destinasjon, arbeid knyttet til søknad om VM 2027, økt
forsvarsaktivitet og Narvik som Nord-Norges logistikk-
sentrum 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.

Bankens etablering i Midt-Troms gir store muligheter til å
bidra til vekst og utvikling av et nytt markedsområde for
Sparebanken Narvik. Regionen representerer store mulig -
heter og også nye næringer for banken. Etableringen ut-
fordrer også bankens historiske utgangspunkt som en
bank for Narvikregionen. Vår beslutning om å etablere
banken i Midt-Troms innebærer en sterk forpliktelse til å
bruke bankens ressurser slik at Sparebanken Narvik også
her kan være en sentral aktør i utvikling av lokal sam -
funnene.

Finansbransjen er preget av sterk konkurranse og nye 
tekno  logiske løsninger. Sparebanken Narvik skal delta i ut-
vikling av ny teknologi og være en sterk konkurrent i
markedene vi er representert, samtidig som vi tror at vår
lokale forankring og tilstedeværelse vil gi en enda sterkere
oppslutning om lokalbanken. 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
2019. Videre takker styret alle bankens kunder for god
oppslutning om banken.
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Resultatregnskap 2019

Tall i tusen kroner NOTE 2019 2018

Renter og lignende inntekter av gjeldsbev som kan refinansieres i sentralbanker - -

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 2 056 629

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 177 518 155 642

Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner 8 230 7 111

Andre renteinntekter og lignende inntekter (657) -

Sum renteinntekter og lignende inntekter 187 146 163 382

Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 138 949

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 31 802 24 600

Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 27 913 20 713

Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 7 - -

Andre rentekostnader og lignende kostnader 8 1 670 2 817

Sum rentekostnader og lignende kostnader 61 523 49 079

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 125 623 114 303

Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning 16 116 11 514

Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper - -

Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper - -

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 16 116 11 514

Garantiprovisjoner 1 964 1 734

Andre gebyr- og provisjonsinntekter 39 350 37 006

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 9 41 313 38 740

Garantiprovisjon - -

Andre gebyr og provisjonskostnader 5 241 5 749

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 9 5 241 5 749

Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp (681) (838)

Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning (89) 1 227

Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater 681 701

Netto verdiendring og gevinst/tap gevinst tap ellers - -

Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6 - 90 1 090

Driftsinntekter faste eiendommer 89 87

Andre driftsinntekter - -

Sum andre driftsinntekter 89 87

Netto andre driftsinntekter 52 188 45 682

Sum driftsinntekter 177 811 159 985
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Resultatregnskap 13

Tall i tusen kroner NOTE 2019 2018

Lønn 28 748 26 819

Pensjoner 10 3 091 3 081

Sosiale kostnader 6 585 6 353

Administrasjonskostnader 34 010 30 312

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 11 72 434 66 565

Ordinære avskrivninger 5 189 5 220

Nedskrivninger - -

Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 13 5 189 5 220

Driftskostnader faste eiendommer 2 330 2 423

Andre driftskostnader 3 343 3 339

Sum andre driftskostnader 14 5 673 5 762

Sum driftskostnader 83 296 77 547

Tap på utlån (1 896) (1 034)

Tap på garantier m.v. - -

Kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer - -

Sum tap på utlån, garantier m.v. 2 -1 896 -1 034

Nedskriving/reversering av nedskrivning (1 022) -

Gevinst/tap 342 7 196

Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m. 6 - 680 7 196

Resultat av ordinær drift før skatt 95 731 90 668

Skatt på ordinært resultat 15 22 041 19 473

Resultat for regnskapsåret 73 690 71 195

Overført fra gavefond - -

Til disposisjon 73 690 71 195

Overført til/fra sparebankens fond 58 690 36 195

Avsatt til utbytte - -

Overført til/fra gavefond/gaver/næringsfond 15 000 35 000

Overført til utjevningsfond - -

Sum overføringer og disponeringer 22 73 690 71 195



Balanse 2019

Tall i tusen kroner NOTE 2019 2018

EIENDELER
Kontanter og fordringer på sentralbanker 16 75 296 69 127

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 100 307 114 457

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

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 100 307 114 457

Kasse-/drifts- og brukskreditter 182 468 157 259

Byggelån 166 418 152 125

Nedbetalingslån 4 798 390 4 406 710

Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger 2 5 147 276 4 716 094

Individuelle nedskrivninger på utlån 2 (9 099) (10 460)

Nedskrivninger på grupper av utlån 2 (20 910) (20 988)

Sum netto utlån og fordringer på kunder 5 117 267 4 684 646

Overtatte eiendeler - -

Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige 146 263 130 178

Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 362 520 283 715

Sum sertifikater og obligasjoner 6 508 784 413 893

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 246 831 175 786

Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m v 67 99

Andre verdipapirer - -

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 6 246 898 175 885

Goodwill - -

Utsatt skattefordel 15 2 946 2 773

Andre immaterielle eiendeler - -

Sum immaterielle eiendeler 2 946 2 773

Maskiner, inventar og transportmidler 5 545 6 144

Bygninger og andre faste eiendommer 72 264 75 971

Andre varige driftsmidler - -

Sum varige driftsmidler 13 77 809 82 115

Finansielle eiendeler 82 -

Andre eiendeler 2 244 1 701

Tegnet, ikke innbetalt kapital - -

Sum andre eiendeler 2 326 1 701

Opptjente ikke mottatte inntekter 8 489 5 997

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 64 -

Overfinansiering av pensjonsforpliktelser - -

Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 64 -

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 8 552 5 998

SUM EIENDELER 6 140 185 5 550 594
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Tall i tusen kroner NOTE 2019 2018

GJELD OG EGENKAPITAL
Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 6 325 -

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 400 -

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 19 6 725 -

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 3 269 837 3 194 906

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 504 951 430 406

Sum innskudd fra og gjeld til kunder 19 3 774 788 3 625 312

Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak - -

Egne ikke-amortiserte sertifikater - -

Obligasjonsgjeld 1 415 285 1 019 846

Egne ikke-amortiserte obligasjoner (846) -

Andre langsiktige låneopptak - -

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 20 1 414 438 1 019 846

Finansielle derivater 0 -

Margintrekk og annen mellomregning med kunder - -

Annen gjeld 50 373 71 583

Sum annen gjeld 21 50 373 71 583

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 10 937 8 547

Pensjonsforpliktelser 10 9 339 8 459

Utsatt skatt 15 - -

Individuelle avsetninger på garantiansvar 2 - -

Gruppevise avsetninger på garantiansvar - -

Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser - -

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 9 339 8 459

SUM GJELD 5 266 600 4 733 747

Sparebankens fond 873 585 816 847

Gavefond - -

Utjevningsfond - -

Annen egenkapital - -

Sum opptjent egenkapital 22 873 585 816 847

SUM EGENKAPITAL 873 585 816 847

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6 140 185 5 550 594

Poster utenom balansen

Garantiansvar 23 43 350 88 876

Garantier til Eika Boligkreditt 23 20 881 24 544

Narvik 31. desember 2019
12. mars 2020

Styret i Sparebanken Narvik

Hugo Storø Gøril Bjerkan Lars Ivar Simonsen
Styrets leder

Grete Rolandsen Arvid Ingebrigtsen Øyvind Strøm Elling G. Berntsen
Adm. direktør
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16 Kontantstrømanalyse

Tall i tusen kroner 2019 2018

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Netto utbetaling av lån til kunder (430 725) (319 435)

Renteinnbetalinger på utlån til kunder 176 860 155 642

Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder 149 476 45 396

Renteutbetalinger på innskudd frå kunder (33 471) (27 417)

Netto inn-/utbetaling av lån fra kredittinstitusjoner/innskudd i kredittinstitusjoner 6 325 -

Renteutbetalinger på gjeld til kredittinstitusjoner/

renteinnbetalinger på innskudd kredittinstitusjoner 1 917 (320)

Endring sertifikat og obligasjoner (94 891) 251 484

Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner 8 230 7 111

Netto provisjonsinnbetalinger 36 072 32 991

Verdiendring på finansielle instrumenter og valuta (0) (137)

Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer (60 474) 101 562

Utbetalinger til drift (81 090) (72 266)

Betalt skatt (22 209) (19 057)

Utbetalte gaver (35 000) (25 000)

A Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -378 979 130 554

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved investering i varige driftsmidler (883) (19)

Innbetaling fra salg av varige driftsmidler - -

Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer (38 466) (120 359)

Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer 27 156 7 196

Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer 16 116 11 514

B Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet 3 923 -101 668

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 394 592 (37 110)

Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (27 913) (20 713)

C Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet 367 079 -57 823

A + B + C Netto endring likvider i perioden -7 977 -28 937

Likviditetsbeholdning 1.1 183 584 212 521

Likviditetsbeholdning 31.12 175 603 183 584

Likvidetsbeholdning spesifisert:

Kontanter og fordringer på Sentralbanken 75 296 69 127

Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid 100 307 114 457

Likviditetsbeholdning 175 603 183 584
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Demonstrasjon: Christian Senning Andersen og Elling Berntsen får prøve seg på livreddende førstehjelp i Sparebankens lobby.
Foto: Silja Björklund Einarsdóttir

GENERELLE 
REGNSKAPSPRINSIPPER
Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regn-
skapsloven 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. 

Endring av regnskapsprinsipper
Det er ingen prinsippendringer for regnskapsåret 2019.
Prinsippendringer og overgangsnoter i forbindelse med
overgang til IFRS fra 1.1.2020 er beskrevet i note 25.

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 balanse -
dagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god
regnskapsskikk.

Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer
Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet
etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller 

påløper som kostnader. Etableringsgebyr som bare dekker
bankens direkte kostnader ved etablering av lånet blir inn-
tektsført i sin helhet når lånet utbetales.  De periodiseres
derfor ikke over lånets løpetid.  Gebyrer som er direkte be-
taling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.

Inntektsføring/kostnadsføring
Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir pe-
riodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke be-
talte 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 inn-
tektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-
tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den
enkelte handel for vedkommende verdipapir reskont-
roføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdi-
papirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. 

UTLÅN – BESKRIVELSER OG DEFINISJONER

Vurdering av utlån
Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalings-
tidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til
amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode.
Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt
avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for



verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke
kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til
amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av
lånene.

Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt AS
(EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risikoen er
vurdert å være overført til EBK, også for overførte lån som
tidligere har vært på bankens balanse.

Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt
Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garanti -
porteføljen for både nærings- og personkunder. Bankens
største engasjementer vurderes særskilt hvert kvartal.  For
engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet,
låntakers betalingsevne etc. som vurderes. 

Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres
tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning.

Behandling av misligholdte engasjementer
Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt
forfalte terminer innen 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 indi -
viduelle 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 engasje -
mentet, behandles engasjementet normalt først som 
individu  ell nedskrivning. Engasjementet regnes som
endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangs-
pant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom
eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet
føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle ned-
skrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes
fra bankens låneportefølje og fra individuelle nedskriv-
ninger 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 nedskrivningstids-
punktet.

Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån
Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall
skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesent-
lige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og
hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i
gruppe vurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM
– lån til personmarkedet og BM – lån til bedriftsmarkedet.

Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån
Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten
at det enkelte tapsengasjement er identifisert. Nedskriv-
ningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens
utlånsportefølje av lån som ikke er individuelt vurdert for
nedskrivning. Det nye risikoklassifiseringssystemet er
grunnlag for gruppenedskrivninger. Prosentvise tap i den
enkelte risikoklasse er basert på historiske tap i Eika-
bankene. Nedskrivninger foretas på person- og nærings-
engasjement som i overensstemmelse med Finanstilsynets
forskrifter er identifisert som tapsutsatte. Andre forhold
kan være verdifall på fast eiendom ved økte markeds-
renter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang
eller nedbemanning på større arbeidsplasser.

Rapportering av misligholdte låneengasjement
Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndig hetenes
krav rapporteres slik: Hvis kunden har ett eller flere mis-
lig holdte lån eller overtrekk på innskuddskonto, rapporteres
kundens totale låneengasjement.

Overtatte eiendeler
Banken har pr. 31.12.2019 ingen overtatte eiendeler.

FINANSIELLE INSTRUMENTER

Finansielle derivater
Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne
sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom
bankens virksomhet. Det er ingen utestående derivat-
avtaler pr 31.12.2019.

Renteinstrumenter utenfor balansen
Banken har ingen renteinstrumenter utenfor balansen pr.
31.12.2019. 

Verdipapirer
Bankens beholdning av verdipapirer deles i omløpsmidler
og anleggsmidler. Verdipapirbeholdningen spesifiseres og
verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode
(måned lig).

Obligasjoner og sertifikater
Bankens obligasjoner er klassifisert som omløpsmidler, og
er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskostnad og
virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i
hen hold til krav til avkastning og risiko og er en del av
bankens likviditetsbuffer. Forvaltingen av obligasjons-
porte føljen er satt ut til aktiv forvaltning hos en profe-
sjonell aktør. Det benyttes priser notert i markedet eller
antatt salgspris. Bankens pengemarkedsfond oppfyller
kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i års-
regnskapsforskriften for bank, og måles til virkelig verdi.

Aksjer og egenkapitalbevis
Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps-
eller anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til den laveste
verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for
virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er omløpsmidler,
er børskurs på måletidspunktet. På papirer som ikke om-
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settes på børs eller andre aktive markeder benyttes 
anskaffelses  kost. Eventuelt innhentes uavhengig verdi vur -
dering av enkeltpapirer.

Dersom virkelig verdi av aksjene er klassifisert som anleggs-
  midler faller under anskaffelseskostnad, og verdi fallet er
vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives ak-
sjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunn-
laget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede. 

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

VARIGE DRIFTSMIDLER 
OG IMMATERIELLE EIENDELER

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelses-
kostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskriv-
ninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas
i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanse -
ført verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte
er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskriv-
ninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte øko-
nomisk   e levetid og eventuell restverdi. Følgende lineære
avskrivningssatser legges til grunn:

Tomter 0 %
Bankbygg/fast eiendom 4 %
Inventar og innredning 10 - 20 % 
Kontormaskiner 20 %
EDB-utstyr 33 % 

Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader
Sparebanken Narvik følger Norsk Regnskapsstandard og
IAS 19 for pensjonskostnader. Pensjonskostnadene er
gjen  stand for årlig aktuarberegning. Pensjonskostnadene
blir bokført under personalkostnader i resultatregnskapet.
Differanse mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien
av pensjonsmidlene, korrigert for avvik i estimater og ef-
fekt av endrede forutsetninger, føres i balansen enten som
langsiktig gjeld (hvis negativ) eller som anleggsmiddel
(hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for
utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig i
forkant av årlig aktuarberegning. 

Differanse mellom forpliktelsene ved begynnelse og slutt
av et regnskapsår, føres i resultatregnskapet.

Bankens ansatte har tidligere inngått i AFP ordningen for
bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av
AFP ordningen er bankens ansatte som ikke har anledning
til å fortsette i den gamle ordningen, nå overført til ny
felles AFP ordning. Ny AFP ordning anses som en ytelses-
basert flerforetaksordning. Forpliktelse knyttet til ytelses-
baserte flerforetaksordninger beregnes og avsettes i

regn  skapet, i den utstrekning administrator av ordningen
er i stand til å foreta en beregning av bankens andel av
forpliktelsen i ordningen. Dersom administrator ikke er i
stand til å foreta beregninger av forholdsmessig andel, be-
handles flerforetaksordningen som en innskuddsbasert
ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie.

SKATT

Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det
regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt skatte-
fordel per 31.12.2019 er beregnet med 25 % på grunnlag
av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regn-
skapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer
eller kan reversere i samme periode, er utlignet og netto -
ført. Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inn-
tektsåret 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 / utsatt
skattefordel beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom
rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater
som vil utlignes i fremtiden. 

OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr
31.12.2019.

LANGSIKTIG GJELD

Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost
er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag for
underkurs. 

Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært
som en justering til løpende  renter over lånets løpetid. 
Beholdning av egne obligasjoner er ført til fradrag på obli-
gasjonsgjeld.

KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er
definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirk-
somheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra 
utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger
generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære
virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kon-
tantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas
kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og
eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder
kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obliga -
sjonsgjeld og markedsinnlån.



Note 1 - RISIKOSTYRING
Sparebanken Narvik sitt rammeverk for risikostyring og
kontroll definerer risikovilje og prinsipper bygger på Basel
III-regelverket. Banken er pålagt risiko gjennomgang i hen -
hold internkontrollforskriften. Risikostyringen i Spare -
banken Narvik skal støtte opp under bankens strategiske
utvikling og måloppnåelse og danne grunnlaget for god
virk somhets styring. Videre skal den bidra til å sikre 
finansiell stabilitet Bankens risikostyring skal ha et helhets-
 perspektiv, tilpasset størrelse og kompleksitet. Bankens
overordnede risikoprofil skal være moderat.

Banken er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko,
likviditetsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko, i til-
legg til bankens overordnede forretningsrisiko (herunder
strategisk- og om dømmerisiko). Risiko vurderes etter og
ikke klassifisert risiko.

Styret har fastsatt rammer som innebærer lav til moderat
risiko på viktige områder, og banken har en bevisst hold-
ning til hvordan de enkelte disposisjoner påvirker risikoen.
Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med
risikogjennomgangen og de enkelte risikofaktorene hånd -
teres på en tilfredsstillende måte.

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 ramme-
betingelser. Det overvåkes periodisk at risiko  håndteringen
etterleves mottar risikorapporter kvartalsvis.

Kredittrisiko er omhandlet i note 2, likviditetsrisiko i note 4,
renterisiko i note 5 og annen markedsrisiko i note 6.

Operasjonell risiko
Bankens operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av
utilstrekkelige eller sviktende prosesser eksterne hendelser  ,
samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder ligger
i vår løpende drift. Veldefinerte og klare policyer, rutine-
beskrivelser, fullmaktsstrukturer mv. bidrar til å redusere
den operasjonelle risikoen. Det er videre tegnet hensikts-
messige forsikringsordninger og utarbeidet planer for
håndtering av krisesituasjoner. Bankens operasjonelle
risiko vurderes samlet sett som moderat.
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Strategisk risiko
Risiko for at banken ikke skal "overleve". Den fundamen -
tale risiko for styret og toppledelsen. Risiko endres på
grunn av faktorer i markedet. Dette fordrer en kontinuerlig
vurdering av konkurransesituasjonen og endringer i
bankens rammevilkår.

Omdømmerisiko
Risiko for at banken påføres tap eller kostnader som følge
av at bankens omdømme svekkes ved manglende kon-
trollrutiner. Bankens risikovurdering er i 2019 foretatt
etter samme opplegg som foregående år. Det er foretatt
systematisk gjennomgang av alle tiltak som banken har
iverksatt for å redusere risiko.  Den relative risiko er også
vurdert mot de interne rutiner som er etablert i bankens
systemer. Vurderingen har resultert i restrisiko,som er den
risiko banken har vurdert i forhold til iverksettelse av ut-
videde tiltak for å begrense risikoen ytterligere.

Forretningsrisiko
Forretningsrisiko er risiko for uventede inntektssvingninger
ut fra andre forhold enn kredittrisiko. Banken har ikke inn-
gått kontrakter for 2019 som ikke er opplyst i regnskapet.

Note 2 - KREDITTRISIKO
Kredittrisiko
Kredittrisiko representerer bankens største risiko og er
risiko for tap som følge av at kunder ikke oppfyller sine
betalingsforpliktelser overfor banken og at underliggende
pant har ikke tilstrekkelig verdi til å dekke bankens
tilgodehavende ved realisasjon. Begge forhold må fore -
ligge samtidig dersom det skal påføre banken tap.

Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter,
utlån, kreditter, garantier, uoppgjorte handler, ubenyttede
kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom
derivater. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens
størrelse, tid for forfall, sannsynlighet for mislighold og
eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå
som følge av operasjonelle feil.

Kredittrisikoen i banken er primært knyttet til utlåns- og
garantiporteføljen og i begrenset grad til verdipapir  be -
hold ningen. Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje
benyttes i hovedsak:
- pant i fast eiendom
- registrerbart løsøre, landbruksløsøre og driftstilbehør
- fordringer og varelager
- pant i bankinnskudd
- finansiell pant registrert i VPS, aksjer og obligasjoner
- kausjonister

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

Maksimal kreditteksponering
Bankens kreditteksponering består av utlån til kunder,
ubenyttede trekkrettigheter samt garantier. For garantier
henvises til note 23. Banken benytter sikkerheter for å
redusere risiko avhengig av marked og type transaksjoner.
Sikkerheter kan for eksempel være fysiske sikkerheter eller
garantier. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være for-
sikret, og kan for eksempel være bygniger, boliger eller
varelager. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges til
grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette
gjelder i situasjoner hvor det er foretatt nedskrivninger.

MAKS KREDITTEKSPONERING - POTENSIELL EKSPONERING PÅ UTLÅN
Ubenyttede Maks

2019 Brutto utlån kreditter Garantier Ind. nedskriv. kreditteksp.

Lønnstakere o.l. 3 744 223 56 018 21 614 9 099 3 812 756

Utlandet - - - -

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 53 307 1 274 - 54 581

Industriproduksjon 178 650 22 103 2 229 202 982

Bygg og anlegg 318 078 51 942 20 545 390 566

Varehandel, hotell/restaurant 57 636 11 233 8 260 77 129

Transport, lagring 48 474 1 519 7 464 57 457

Finans, eiendom, tjenester 695 981 48 750 3 449 748 179

Sosial og privat tjenesteyting 50 928 16 351 669 67 948

Offentlig forvaltning - - - -

Sum 5 147 276 209 191 64 231 9 099 5 411 598
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Ubenyttede Maks
2018 Brutto utlån kreditter Garantier Ind. nedskriv. kreditteksp.

Lønnstakere o.l. 3 433 864 59 262 25 277 10 179 3 508 224

Utlandet - - - - -

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 47 110 4 016 - - 51 126

Industriproduksjon 141 783 17 416 22 693 - 181 892

Bygg og anlegg 281 159 55 883 38 595 - 375 637

Varehandel, hotell/restaurant 75 785 11 658 15 389 281 102 551

Transport, lagring 49 925 1 500 7 379 - 58 804

Finans, eiendom, tjenester 640 064 25 027 2 395 - 667 486

Sosial og privat tjenesteyting 46 404 5 600 2 148 - 54 152

Offentlig forvaltning - - - - -

Sum 4 716 094 180 362 113 876 10 460 4 999 872

Risikovurdering
Banken foretar risikoklassifisering av alle engasjementer
som en integrert del av bankens kredittvurdering og 
saksgangsprosess. Banken benytter et risikoklasifiserings -
system for å overvåke kredittrisiko i bedrifts- og person-
 markedsportføljen. Systemet er basert på en modell som
avdekker forventet sannsynlighet for mislighold og tap.
Overvåking skjer med bakgrunn i engasjementsstørrelse,
risikoklasse og evt. mislighold.

I forbindelse med vurderingen av kvalitet, samt migrasjon i
bankens utlånsportefølje, benyttes et risikoklassifiserings -
system, basert på 10 friske risikoklasser og 2 klasser for
hhv. misligholdte engasjement og engasjement med in-
dividuelle tapsnedskrivninger. Risikoklassifiserigen bidrar
til at endringer (migrasjon) på kundenivå er synlig på et
tidlig tidspunkt og bidrar også til et bedre totalbilde av 
utviklingen av kvaliteten i bankens utlån. Modellen inne -
holder ikke vurderinger basert på sikkerhetsverdier og
kundens risikoklasse og er derfor en sammensetning av 
eksterne og interne data som gir kunden en sannsynlig-
hetsvurdering av mislighold de kommende 12 måneder
(PD-verdi).

Kredittrisiko styres gjennom bankens kredittstrategi. Det
er utarbeidet kreditthåndbøker med policyer og rutiner
samt administrativ fullmaktsstruktur for styring av kreditt -
risiko, herunder klargjøring av krav til dokumentasjon og
betjeningsevne for kunder som innvilges kreditt, samt krav
til sikkerhet i engasjementene. Risiko i porteføljen blir
kontinuerlig overvåket for å avdekke økt sannsynlighet for
mislighold og tap dersom mislighold inntreffer.

Bankens kredittrisiko består hovedsakelig av små enkelt -
risikoer mot privat- og bedriftskundemarkedet. Etablert
risikohåndtering skal sikre at kredittrisiko er i samsvar
med bankens risikovilje. Modellen for gruppenedskrivning
bygger på bransjeinndeling av kundene, risikoklassifisert
portefølje både for privatog bedriftskundemarked sammen
med antatt sannsynlighet for mislighold og tap og en
prosentvis avsetning til gruppenedskrivning.

Risikoklassifisering
Bankens utlånspolicy bygger på en sunn og god kvalitets-
messig vurdering av låneprosjektene. Porteføljen over-
våkes kontinuerlig, med vekt på lån med restanser.
Bankens utlånsportefølje er i hovedsak konsentrert i et
oversiktlig geografisk område, der bankens ansatte har
god kunnskap om kundene og lokale forhold såsom f.eks
boligpriser. Av samlede lån til kunder på 5.147 millioner er
hele 72,7 % utlånt til personkunder og herav er 87,8 % gitt
til kunder innen Nordland og Troms. For bedriftsmarkedet
er 97,4 % utlånt til kunder i Nordland og Troms. Banken
benytter et saksgangssystem som kvalitetssikrer kreditt-
behandlingen. Ved vurdering av kredittsaker legges det
vekt på betalingsevne og sikkerhet. Styret får en jevnlig
rapportering av innvilgede lån og restanse- og overtrekks-
lister. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje med
utlån.

Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvur der -
ingsprosessen. Systemet muliggjør en god overvåkning av
risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Utlånsvolumet
er delt i 12 risikogrupper, hvor gruppe 1-3 representerer
liten risiko og hvor 8-10 er lån med høy risiko. Banken
vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Det
er således normalt med en relativ sammenheng mellom
risikoklassifisering og prising av lån. De lån som har lavest
rente har også tilsvarende lav risiko.

Kredittkvaliteten vurderes ved at banken benytter egne
risikoklassifiseringsmodeller. 

Tabellen på neste side viser sammensetningen av utlåns-
porteføljen.
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Ubenyttede
Personmarkedet 2019 Brutto utlån kreditter Garantier Ind. nedskriv.

Lav risiko, klasse 1-3 2 997 423 51 551 21 380

Middels risiko, klasse 4-7 528 835 4 053 75

Høy risiko, klasse 8-10 181 376 413 159

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 33 585 2 - 9 099

Ikke klassifisert 3 003 - -

Totalt 3 744 223 56 018 21 614 9 099

Ubenyttede
Personmarkedet 2018 Brutto utlån kreditter Garantier Ind. nedskriv.

Lav risiko, klasse 1-3 2 804 057 57 148 25 118 -

Middels risiko, klasse 4-7 446 323 1 953 159 -

Høy risiko, klasse 8-10 145 330 160 -

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 34 981 1 - 10 179

Totalt 3 433 864 59 261 25 277 10 179

Ubenyttede
Bedriftsmarkedet 2019 Brutto utlån kreditter Garantier Ind. nedskriv.

Lav risiko, klasse 1-3 316 195 20 011 4 870

Middels risiko, klasse 4-7 871 549 113 420 34 603

Høy risiko, klasse 8-10 215 298 19 742 3 144

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 - - - -

Ikke klassifisert 11 0 0

Totalt 1 403 053 153 173 42 617 -

Ubenyttede
Bedriftsmarkedet 2018 Brutto utlån kreditter Garantier Ind. nedskriv.

Lav risiko, klasse 1-3 355 555 8 732 5 994 -

Middels risiko, klasse 4-7 695 823 73 003 60 669 -

Høy risiko, klasse 8-10 230 176 38 865 21 479 -

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 675 500 456 281

Ikke klassifisert - - -

Totalt 1 282 229 121 100 88 599 281

Andel av brutto lån med lav risiko utgjør en lavere andel av
brutto utlån ved utgangen av 2019 enn ved utgangen av
2018. Av samlet portefølje i bedriftsmarkedet utgjør lån i
Lav risiko 22,5 % , mot 27,7 % forrige år. For personkunder
er tilsvarende tall 80,1 % mot 81,7 % i 2018.

Av gitte garantier i bedriftsmarkedet er 11,4 % klassifisert
med lav risiko og 81,2 % er klassifisert med middels risiko.
Ved forrige årsskifte var tallene henholdsvis 6,8 % og 68 %.

Generelle vurderinger
Bankens generelle anslag for forventet tapsnivå er basert
på bokført tap de siste årene, låneporteføljens sektorfor-
deling, forventninger om utviklingen for norsk økonomi
samt lokale markedsforhold.

Banken har de senere år hatt netto inngang på tap som
følge av innbetalinger på tidligere avsatte tap, hovedsak-
lig i personmarkedet. Tapsnivået forventes å normalisere
seg, men det vurderes som lite sannsynlig at bankens 
årlige tap vil overstige 0,3 % av brutto utlån. Dette er
basert på erfaring fra tidligere år, kjennskap til bankens
låneportefølje, samt den løpende vurdering av utlåns-
massen.



Personmarked
Tapsnivået i personmarkedet har vært lavt i mange år.

Et relativt lavt rentenivå vil gi positiv stimulans til hushold -
 ningenes økonomi, noe som kan bety økt betalingsevne.
Samtidig kan stigende arbeidsledighet og høyere krav til
sikkerhet bety at privatøkonomien rammes og at det blir
vanskelig å betjene lån over en tid.

Bedriftsmarked
Fremtidige tap er forventet å komme fra engasjementer i
risikoklassene 8-10. For risikoklasse lav risiko (1-3) for-
vente  s fremtidige tap å bli minimale. Porteføljen følges tett
opp av banken.

SPESIFIKASJON AV UTLÅNSPORTEFØLJEN
2019 2018
Beløp % Beløp %

Jordbruk, skogbruk, fiske 53 307 1,0 % 47 110 1,0 %

Industriproduksjon 178 650 3,5 % 141 783 3,0 %

Bygg og anlegg 318 078 6,2 % 281 159 6,0 %

Varehandel, hotell/restaurant 57 636 1,1 % 75 785 1,6 %

Transport, lagring 48 474 0,9 % 49 925 1,1 %

Finans, eiendom, tjenester 695 981 13,6 % 640 064 13,7 %

Sosial og privat tjenesteyting 50 928 1,0 % 46 404 1,0 %

Offentlig forvaltning - 0,0 % - 0,0 %

Sum næring 1 403 053 27,4 % 1 282 230 27,4 %

Personkunder 3 744 223 73,2 % 3 433 864 73,3 %

Brutto utlån 5 147 276 4 716 094

Individuelle nedskrivninger -9 099 -0,3% -10 460 -0,2%

Netto utlån til kunder 5 117 267 100,0 % 4 684 646 100,0 %

Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) 1 862 772 1 980 264

Totale utlån inkl. porteføljen i EBK 6 980 039 6 664 910

2019 2018
Utlån fordelt geografisk Beløp % Beløp %

Nordland 3 796 480 73,8 % 3 641 779 77,2 %

Troms 855 249 16,6 % 624 160 13,2 %

Finnmark 4 767 0,1 % 1 589 0,0 %

Øvrige Norge 481 782 9,4 % 435 845 9,2 %

Utlandet 8 999 0,2 % 12 721 0,3 %

Brutto utlån 5 147 276 100,0 % 4 716 094 100,0 %

Alle lån i EBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunn-
lag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet til lån
formidlet til EBK er etter bankens vurdering be  grenset.
Banken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra Eika
BoligKreditt i 2019 eller frem til avleggelse av årsregnskapet
for 2019. Bankens utlån gjennom EBK gjelder i all vesentlig -
 het nye lån eller refinansiering, og disse har i all vesentlig -
 het 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 % mislig -
hold i porteføljen, vil dette utgjøre 18,6 mill. kroner.

Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til EBK er etter
bankens vurdering begrenset.

Se note 23 vedrørende utlån hos Eika Boligkreditt.
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Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån 31.12.
Sum Sikkerhet-

forfalte stillelser for
2019 0 - 30 dg 31 - 90 dg 91 - 180 dg 180 - 360 dg Over 360 dg utlån forfalte lån

Personmarked 46 780 3 440 6 074 613 733 57 640 -

Bedriftsmarked 2 496 1 - 2 497 -

Sum 49 276 3 440 6 074 614 733 60 137 -

Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån 31.12.
Sum Sikkerhet-

forfalte stillelser for
2018 0 - 30 dg 31 - 90 dg 91 - 180 dg 180 - 360 dg Over 360 dg utlån forfalte lån

Personmarked 24 197 12 402 5 896 3 000 2 591 48 086 -

Bedriftsmarked 6 335 96 182 6 613 -

Sum 30 532 12 402 5 992 3 182 2 591 54 699 -

MISLIGHOLD

Misligholdte lån 2019 2018 2017 2016 2015

Misligholdte lån i alt 14 441 14 143 4 737 7 112 30 179

Individuelle nedskrivninger -2 846 -1 779 -1 152 -1 909 -10 830

Netto misligholdte lån i alt 11 597 12 364 3 585 5 203 19 349

Individuelle nedskrivninger
Bankens generelle anslag for forventet tapsnivå er basert
på bokført tap de siste årene, låneporteføljens sektorfor-
deling, forventninger om utviklingen for norsk økonomi,
påvirkning fra utlandet samt lokale markedsforhold. 

Tapsnivået i personmarkedet har vært stabilt lavt i mange
år. Det forventes at rentenivået også i 2020 vil holde seg
på et lavt nivå, noe som betyr at betalingsevnen fortsatt
vil være god. Økt arbeidsledighet kan imidlertid føre til at
privatøkonomien rammes, og det kan bli vanskelig å be-

tjene lån for en tid. Forventede tap for private engasjement
antas å bli på dagens lave nivå.

Basert på vår kunnskap og oppfølging av utlånsporteføljen
samt erfaringstall fra finansnæringen, forventes fremtidige
tap på næringslivsporteføljen å bli redusert noe i forhold
til årets nivå. Det gjøres imidlertid oppmerksom på den
generelle usikkerhet som er knyttet til slike prognoser.
Størstedelen av tapene forventes å komme i høy og mid-
dels risikoklasse.

Fordeling av misligholdte lån 2019 2018 2017

Personmarked 14 440 13 883 4 737

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske - - -

Industriproduksjon - - -

Bygg og anlegg - - -

Varehandel, hotell/restaurant 1 164 -

Transport, lagring - - -

Finans, eiendom, tjenester - 96 -

Sosial og privat tjenesteyting - - -

Offentlig forvaltning - - -

Misligholdte lån i alt 14 441 14 143 4 737



Tapsutsatte lån 2019 2018 2017 2016 2015

Øvrige tapsutsatte lån i alt 19 413 21 378 36 922 48 903 38 987

Individuelle nedskrivninger -6 253 -8 681 -12 978 -16 080 -15 754

Netto øvrige tapsutsatte lån i alt 13 160 12 697 23 944 32 823 23 233

Fordeling av øvrige tapsutsatte lån 2019 2018 2017

Personmarked 19 413 21 103 24 627

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske - - -

Industriproduksjon - - -

Bygg og anlegg - - -

Varehandel, hotell/restaurant - 275 3 764

Transport, lagring - - -

Finans, eiendom, tjenester - - 8 531

Sosial og privat tjenesteyting - - -

Offentlig forvaltning - - -

Tapsutsatte lån i alt 19 413 21 378 36 922

Individuelle nedskrivninger på utlån 2019 2018

Individuelle nedskrivninger 01.01. 10 460 14 130

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell nedskrivning -996 -3 993

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 240 352

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 7 89 1 429

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -1 393 -1 458

Individuelle nedskrivninger 31.12. 9 099 10 460

Individuelle nedskrivninger på utlån - fordelt på person/næring 2019 2018

Personmarked 9 099 10 185

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske - -

Industriproduksjon - -

Bygg og anlegg - -

Varehandel, hotell/restaurant - 275

Transport, lagring - -

Finans, eiendom, tjenester - -

Sosial og privat tjenesteyting - -

Offentlig forvaltning - -

Individuelle nedskrivninger på utlån i alt 9 099 10 460
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Nedskrivninger på grupper av utlån 2019 2018

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 20 988 21 070

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån -78 -82

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 20 910 20 988

Tapskostnader utlån/garantier 2019 2018

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån -1 360 -3 671

Inntektsførte renter på indv. nedskrevne lån -279 -251

Periodens endring i gruppeavsetninger -78 -82

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 996 3 993

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er foretatt individuelle nedskrivninger 50 139

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -1 226 -1 244

Periodens tapskostnader -1 896 -1 116

Resultatførte renter på lån som er nedskrevet 2019

Resultatførte renter på lån som er nedskrevet 2 51I

Bokført verdi av lån med betalingslettelser 2019

Bokført verdi av lån med reforhandlede betingelser 7 097

Konsentrasjonsrisiko
Som en del av bankens oppfølging av kredittrisiko, måles
også store engasjement. Banken hadde 3 store utlåns-
engasjement ved utgangen av 2019, (større enn 10 % av
ansvarlig kapital). Det største utlånsengasjementet var på
12,23 % av ansvarlig kapital. Engasjementet er innenfor
bransjen bygg- og anleggsvirksomhet.

Lovmessig grense for store engasjement er 25 % av an-
svarlig kapital. Bankens rutiner tilsier at store engasjement
skal følges opp månedlig. I følge bankens kredittpolicy
skal ikke noe engasjement overstige 10 % av ansvarlig
kapital og skal normalt ikke overstige kr 80 mill. Over tid
bør ikke banken ha mer enn 4 såkalte store næringslivs-
engasjement og de bør samlet sett ikke utgjøre mer enn 4
x 80, dvs kr 320 mill.

Eksponeringen mot bankens kunder er ellers godt spredt
geografisk, hensyntatt bankens markedsandel. For å sikre
diversifisering er det gitt rammer for eksponering i bran-
sjer, fylker og per kunde.

Verdsettelse utlån
Utlån er vurdert til amortisert kost. Bankens utlån kan
hovedsakelig ikke omsettes i et aktivt marked. Bankens
risikopåslag på utlånene endres kun ved større endringer
i markedsforholdene. Slike utlån anses i hovedsak å ha
flytende rentebetingelser. Bankens kredittpåslag for disse
utlån er ikke endret ved årets slutt. Samme margin ville bli
lagt til grunn for nye utlån på balansedagen. Balanseført
verdi av lån med flytende rentebetingelser ansees derfor
som beste estimat på virkelig verdi.

Andelen fastrenteutlån er svært lav, og pr 31.12.19 er det
5,2 % av samlede utlån som har rentebinding utover 12
mnd.



Note 3 - KAPITALDEKNING

Kapitaldekning
Banken har i 2019 blitt underlagt et Pilar 2-krav på 2,1% gjeldende fra 30.06.2019. Banken har fastsatt et konsolidert
kapitalmål tilsvarende 15,8% ren kjernekapitaldekning, 17,3% kjernekapitaldekning og 19,3% ansvarlig kapitaldekning.

Kapitaldekning 2019 2018

Sparebankens fond 873 585 816 847

Annen egenkapital - -

Sum egenkapital 873 585 816 847

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -90 040 -84 933

Sum ren kjernekapital 783 545 731 914

Netto ansvarlig kapital 783 545 731 914

Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt) 2019 2018

Stater - -

Lokal regional myndighet 29 406 23 155

Offentlig eide foretak - -

Institusjoner 14 008 28 814

Foretak 311 952 310 117

Massemarked 376 500 982

Pantsikkerhet eiendom 1 933 697 2 201 848

Forfalte engasjementer 13 385 10 410

Høyrisiko engasjementer 20 680 22 020

Obligasjoner med fortrinnsrett 26 225 22 148

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 19 661 -

Andeler i verdipapirfond 22 369 8 823

Egenkapitalposisjoner 85 492 82 129

Øvrige engasjementer 72 804 238 050

CVA-tillegg 313 350

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 2 926 492 2 948 846

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 299 798 285 501

Sum beregningsgrunnlag 3 226 290 3 234 347

Kapitaldekning i % 24,27 % 22,63 %

Kjernekapitaldekning 24,27 % 22,63 %

Ren kjernekapitaldekning i % 24,27 % 22,63 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 12,69 % 13,05 %

Bufferkrav

Bevaringsbuffer (2,50 %) 80 657 80 859

Motsyklisk buffer (2,50 %) 80 657 64 687

Systemrisikobuffer (3,00 %) 96 789 97 030

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 258 103 242 576

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 145 183 145 546

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 380 259 343 792
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Konsolidering av samarbeidende grupper

Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper.

Banken har en eierandel på 2,79 % i Eika Gruppen AS og på 2,40 % i Eika Boligkreditt AS.

2019 2018

Ren kjernekapital 874 339 811 326

Kjernekapital 890 922 832 492

Ansvarlig kapital 911 812 853 507

Beregningsgrunnlag 4 130 143 4 205 666

Kapitaldekning i % 22,03 % 20,29 %

Kjernekapitaldekning 21,52 % 19,79 %

Ren kjernekapitaldekning i % 21,12 % 19,29 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 10,00 % 9,63 %



Note 4 - LIKVIDITETSRISIKO

Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter

EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum

Kont./fordr.sentralbanker - - - - - 75 296 75 296

Utl./fordr. til kredittinst. - - - - - 100 307 100 307

Utlån til kunder 6 789 21 731 245 496 206 522 4 590 365 46 364 5 117 267

Obligasjoner/sertifik. - 5 003 143 005 360 776 - - 508 784

Aksjer - - - - - 246 898 246 898

Øvrige eiendeler - - - - - 91 633 91 633

Sum eiendeler 6 789 26 734 388 501 567 298 4 590 365 560 498 6 140 185

GJELD OG EGENKAPITAL < 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum

Gjeld til kredittinst. - - - - - 6 725 6 725

Innskudd fra kunder 11 14 010 87 381 - 7 844 3 665 543 3 774 788

Obligasjonsgjeld - - 365 000 1 049 438 - - 1 414 438

Fondsobligasjoner - - - - - - -

Ansvarlig lån - - - - - - -

Øvrig gjeld - - - - - 70 649 70 649

Egenkapital - - - - - 873 585 873 585

Sum gjeld og egenkapital 11 14 010 452 381 1 049 438 7 844 4 616 501 6 140 184

Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp
løpende forpliktelser ved forfall. Erfaringsmessig er dette
den nest største risiko innenfor bankdrift. De fleste kon-
kurser i bank er likviditetskonkurser, som er et resultat av
betydelige tap med påfølgende økt finansieringskostnad
og dårlig tilgang på innskudd og likviditet. Det er vedtatt
en likviditetspolicy med tilhørende rapportering som skal
sikre god og langsiktig likviditetsstyring.

Bankens likviditetssituasjonen er tilfredsstillende. For å
holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå blir utlån i hoved-
sak finansiert med innskudd fra kunder, langsiktig obli-
gasjonsgjeld og egenkapital, samt formidling av lån
gjennom Eika Boligkreditt.

Særskilt sikre boliglån finansieres gjennom Eika Bolig-
kreditt. Andel boliglån formidlet via Eika Boligkreditt ut-
gjør 33,2 % (31,7 %) av samlede utlån, inklusiv lån i Eika
Boligkreditt. Bankens utlånsportefølje består i hovedsak av
lån med lang restløpetid. For innskudd gjelder det motsatt
hvor det i begrenset omfang foreligger oppsigelsestid. For
6,8 % av kundeinnskudd foreligger det oppsigelsestid.
Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. Kundeinn-
skuddene er imidlertid fordelt på mange innskytere og
banken har en svært god soliditet. Styret anser det derfor
som lite sannsynlig at betydelige kundeinnskudd skal for-
svinne raskt ut, og anser derfor porteføljen av kundeinn-
skudd som langsiktig finansiering.

Banken er avhengig av å hente likviditet i pengemarkedet.
Tilgangen på kapital er god for banken på grunn av god
soliditet og kredittrating. For å redusere likviditetsrisikoen

søker banken bevisst å unngå kortsiktig finansiering i
verdipapirmarkedet. Det er tatt opp to nye obligasjonslån
i 2019 med løpetid på 5 år. Gjenværende vektet løpetid
for bankens obligasjonslån per 31.12.2019 er 2,7 år.
Banken har løpende oppfølging av likviditetssituasjonen
både på kort og lang sikt. For å dekke opp kortsiktige
likviditetsbehov har banken etablert en kommitert trekk-
rettighet på 50 millioner kroner, samt løpende kreditt-
avtale på oppgjørskonto på 125 millioner kroner.
Kreditt  avtalen på oppgjørskonto er forbeholdt kortsiktige
likviditetsbehov og har i liten grad vært benyttet gjennom
2019. Banken har per 31.12 likviditet og likviditetsreserver
på 684,4 millioner kroner. Likviditeten består av fordringer
mot sentralbank og kredittinstitusjoner med 175,6
millioner kroner, deponerbare rentepapirer med 439,3
millioner kroner og øvrige rentepapirer med 69,5 millioner
kroner.

Beregnet likviditetsreserve, Liquidity Coverage Ratio (LCR),
måler størrelsen på bankenes likvide eiendeler i forhold til
netto likviditetsutgang 30 dager frem i tid gitt en stres-
situasjon. Pr 31.12.19 er LCR 143,3 % (125,9 %), som er
godt innenfor de pålagte nivåene (minimum 100%). NSFR
(Net Stable Financial Rating) som måler hvor stabil fi-
nansieringen er, er pr 31.12.19 135 % (132 %).

Bankens plasseringer av likviditet er i hovedsak i verdi-
papirer med lav risiko og høy grad av likviditet, herunder
innskudd i Norges Bank, fordringer mot kommuner samt
obligasjoner med fortrinnsrett. Bankens likviditetsrisiko
anses som lav.
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Note 5 - RENTERISIKO

Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter

EIENDELER < 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum

Kont./fordr.sentralbanker - - - - - 75 296 75 296

Utl./fordr. til kredittinst. - - - - - 100 307 100 307

Utlån til kunder - 4 515 660 49 246 161 843 55 366 335 152 5 117 267

Obligasjoner/sertifik. 75 559 378 269 54 956 - - - 508 784

Aksjer - - - - - 246 898 246 898

Øvrige eiendeler - - - - - 91 633 91 633

Sum eiendeler 75 559 4 893 929 104 202 161 843 55 366 849 286 6 140 185

GJELD OG EGENKAPITAL < 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum

Gjeld til kredittinst. - - - - - 6 725 6 725

Innskudd fra kunder - 3 664 757 110 031 - - - 3 774 788

Obligasjonsgjeld 200 000 1 214 438 - - - - 1 414 438

Fondsobligasjoner - - - - - - -

Ansvarlig lån - - - - - - -

Øvrig gjeld - - - - - 70 649 70 649

Egenkapital - - - - - 873 585 873 585

Sum gjeld og egenkapital 200 000 4 879 195 110 031 - - 950 959 6 140 185

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 ut-
gangspunkt i regelverk og inngåtte 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 272 millioner kroner ved årets utgang.
Løpende fastrentelån er delvis rentesikret. Fastrenteinn-
skudd utgjør ved utgangen av året 110 millioner kroner.
Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten betraktes
som lav. 

For omløpsporteføljen som i hovedsak består av obli-
gasjoner og obligasjonsfond, har porteføljen hele året hatt
lav durasjon.  

Bankens renterisiko vurderes samlet som lav.

Tid frem til renteregulering for bankens eiendeler og for-
pliktelser fremgår av tabellen.



Note 6 - MARKEDSRISIKO

RENTEBYTTEAVTALER UTENOM BALANSEN Nominelt beløp Markeds-verdi

Motpart Forfallsdato 31.12.19 31.12.19

Sparebank 1 SMN 15.04.20 30 000 64

Sparebank 1 SMN 20.04.20 12 000 23

Sparebank 1 SMN 15.02.21 16 000 71

Sparebank 1 SMN 20.04.21 23 000 95

Sparebank 1 SMN 20.04.22 10 000 41

Sparebank 1 SMN 17.10.22 45 000 171

Sparebank 1 SMN 20.04.26 10 000 -98

Sparebank 1 SMN 16.08.27 25 000 -319

Danske bank 22.03.22 7 500 -293

Nordea 30.09.21 3 000 -94

Nordea 03.11.21 5 000 -175

Sum 186 500 -514

SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER Nominell verdi Anskaffelseskost Bokført verdi Markeds-verdi

Utstedt av det offentlige

Stater

Børsnoterte - - - -

Ikke børsnoterte 54 000 55 890 55 550 55 550

Lokale og regionale myndigheter

Børsnoterte 91 000 91 375 91 308 91 331

Ikke børsnoterte 55 000 54 981 54 956 54 956

Sum utstedt av det offentlige 200 000 202 246 201 814 201 837

Utstedt av andre

Institusjoner

Børsnoterte 5 000 5 003 5 003 5 004

Ikke børsnoterte 40 000 40 306 40 250 40 266

Obligasjoner med fortrinnsrett

Børsnoterte 224 000 224 834 224 693 225 343

Ikke børsnoterte 37 000 37 025 37 025 37 055

Sum utstedt av andre 306 000 307 168 306 970 307 668

Sum sertifikater og obligasjoner 506 000 509 413 508 784 509 505
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Antall Anskaffelses- Bokført Markeds-
Anlegg Org.nr Navn aksjer kost verdi verdi

Ikke børsnotert

885 621 252 Eika Boligkreditt 29 453 414 123 055 123 055 122 558

916 148 690 Sparebankmateriell 580 58 58 58

979 319 568 Eika Gruppen 675 841 29 529 28 507 99 687

986 918 930 Kredittforeningen for Sparebanker 920 948 948 948

955 008 863 Ofoten Sparebank Egenkapitalbevis 72 400 7 602 7 602 7 602

921 859 708 Eika VBB AS 2 719 10 760 10 760 10 760

SDC 4 570 2 068 2 068 2 332

976 292 979 Narvikmegler'n 295 3 786 3 786 3 786

Visa Inc C 956 430 430 8 338

Visa Inc A 410 185 185 676

916 654 243 Aksjekapital Kongensgt. 41 AS - - 30 -

Øvrige selskaper 1 366 496 262 262 128

Sum ikke børsnoterte 31 578 601 178 683 177 691 256 873

Sum anleggsaksjer 31 578 601 178 683 177 691 256 873

Antall Anskaffelses- Bokført Markeds-
Rente og aksjefond aksjer kost verdi verdi

Ikke børsnotert

Eika Sparebank 29 305 30 000 30 025 30 025

Eika Kreditt 8 890 9 193 9 158 9 158

Eika Likv OMF 29 499 30 000 30 024 30 024

Sum rente og aksjefond 67 694 69 193 69 207 69 207

Sum verdipapirer med variabel avkastning 31 646 295 247 876 246 898 326 081

Banken mottok 1 954 833 433 397 590 aksjer i VN Norge
AS ifm. at Visa Norge FLI ble konvertert til aksjeselskap.
Aksjene ble bokført til null kroner i og med at banken
fulgte kontinuitetsprinsippet i konverteringen. Aksjene har
en virkelig verdi på kr. 3,5 mill. Aksjene blir balanseført i
2020 ifm. overgangen til IFRS og inngår i bankens åp-
ningsbalanse pr. 01.01.2020.

Banken har også eierskap i konvertible C-aksjer i Visa Inc.,
som Visa Norge Holding 1 AS forvalter på vegne av
104 banker i Norge. Virkelig verdi av bankens andel er kr.
0,7 mill og aksjeposten blir balanseført i 2020 ifm. over-
gangen til IFRS.

Datterselskap
Banken eier 295 aksjer som utgjør 65 % av aksjekapitalen
i Narvikmeglern AS. Aksjene er i bankens regnskap bok-
ført til anskaffelseskost. Det utarbeides ikke konsern regn-
skap, 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 sum egenkapital
pr 31.12.19 er 4,9 mnok. Resultat for 2019 utgjør kr
547.299.

Endringer i 2019 Anleggsaksjer

Inngående balanse 167 062

Tilgang 2019 38 466

Avgang 2019 -27 156

Nedskriving og gevinst/tap -681

177 691



Netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer 2019 2018

Kursgevinst ved omsetning av obligasjoner 104 273

Kurstap ved omsetning av obligasjoner -1 495 -1 133

Kursregulering obligasjoner 710 22

Netto gevinst/-tap obligasjoner - 681 - 838

Kursgevinst ved oms. av aksjer og andeler - 82

Kurstap ved oms. av aksjer og andeler - -

Kursregulering aksjer og andeler -89 1 145

Netto gevinst/-tap aksjer og andeler -89 1 227

Kurstap-/gevinst+ fra finansielle derivater og valuta 681 701

Sum netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer -89 1 090

Gevinst/tap og nedskrivning på verdipapirer klassifisert som anleggsmidler 2019 2018

Nedskrivning/reversering av nedskrivning -

Tap ved omsetning av aksjer -

Gevinst ved tildeling av aksjer - VN Norge AS -

Gevinst ved tildeling av aksjer og fusjon - VBB AS 6 500

Gevinst ved omsetning av aksjer - andre -

Netto gevinst/tap på aksjer klassifisert som anleggsmidler 6 500
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Note 7 - RENTER OG LIGNENDE KOSTNADER
PÅ ANSVARLIG LÅNEKAPITAL

2019 2018

Ansvarlig lånekapital - -

Fondsobligasjoner - -

Sum renter ol. kostnader på ansvarlig lånekapital - -

Note 8 - ANDRE RENTEKOSTNADER
2019 2018

Avgift til Sikringsfondet 1 670 2 817

Sum andre rentekostnader 1 670 2 817

Note 9 - PROVISJONSINNTEKTER OG PROVISJONSKOSTNADER
Provisjonsinntekter 2019 2018

Garantiprovisjon 1 964 1 667

Formidlingsprovisjon - -

Betalingsformidling 16 792 15 771

Verdipapirforvaltning og -omsetning 1 047 952

Provisjon Eika Boligkreditt 13 113 13 433

Provisjon ved salg av forsikringstjenester 4 798 4 930

Andre provisjons- og gebyrinntekter 3 599 1 987

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 41 313 38 740

Provisjonskostnader 2019 2018

Transaksjonsavgifter og lignende

Betalingsformidling, interbankgebyrer 2 913 3 799

Andre provisjonskostnader 2 328 1 950

Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 5 241 5 749



Note 10 - PENSJON

Pensjonsordning
Banken er i henhold til tjenestepensjonsloven pliktig å ha

tjenestepensjonsordning. Bankens pensjonsordninger opp  -

fyller 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
AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjons-

ordning, 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 ord-

ningen og det forventes at premienivået vil øke for de

kommende år.

Lønn over 12 G
Pr. 31.12.2019 er det en person som har lønn over 12 G.

Pensjonsavtale for tidligere 
administrerende banksjef
Pensjonert administrerende banksjef har en pensjons-

avtale som gir rett til en livslang pensjon på 70 % av full

lønn. Bankens andel av denne er aktuarberegnet, og frem-

kommer som usikret pensjonsforpliktelse med 5,2 millioner

kroner.

Beregning av forpliktelse
Beregnet forpliktelse pr 31.12.19 gjelder pensjonister

under utbetaling. Pensjonsforpliktelsen er i hovedsak av -

hengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd

pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden.

I henhold til IAS 19 for pensjonskostnader beregnes 

pen  sjons   forpliktelsen til nåverdien av de fremtidige 

pen sjons ytelser som er opptjent på balansedagen. Den

balanse f ørte påløpte forpliktelse er aktuarberegnet. Opp-

tjeningen for den enkeltes pensjonsrettigheter i den

kollektive  tjeneste  pensjonsforsikring og AFP er beregnet

fra an  settelsen og frem til pensjonsalder.

Ved verdsettelse av pensjonsmidler benyttes estimert

verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte verdien

korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsfor  -

sikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. Pensjons-

midlene betraktes som en investering, hvor avkastningen på

investerte midler reduserer pensjonskostnadene.

Aktuarmessige beregninger blir foretatt hvert år.

Det er i tillegg kostnadsført 3 mnok til innskuddspensjon

og tilskudd til AFP-ordningen.
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2019 2018

Økonomiske forutsetninger

Diskonteringsrente 2,30 % 2,60 %

Forventet avkastning 2,30 % 2,60 %

Lønnsregulering 2,25 % 2,80 %

G-regulering 2,00 % 2,50 %

Pensjonsregulering 1,50 % 1,50 %

Arbeidsgiveravgift og finansskatt 19,10 % 19,10 %

Periodens pensjonskostnad fremkommer slik: Sikret ordning Usikret ordning Totalt

Resultatregnskap 2019 2018 2019 2018 2019 2018

Nåverdi av årets pensjonsopptjening - - - - - -

Rentekostnad av påløpt forpliktelse 58 77 137 113 195 190

Forventet avkastning på pensjonsmidler - - - - - -

Resultatført andel av estimatavvik - - - - - -

AGA av pensjonskostnaden - - - - - -

Administrasjonshonorar 72 70 - - 72 70

Pensjonsutbetaling over drift - - - - - -

Effekt av endret pensjonsordning - - - - - -

Tilskudd til innskuddspensjon - - - - - -

Netto pensjonskostnad 131 147 137 113 267 260

Avstemming av forpliktelser og midler: Sikret ordning Usikret ordning Totalt

Balanse 2019 2018 2019 2018 2019 2018

IB netto forpliktelse -2 923 -3 842 -5 536 -4 975 -8 459 -8 817

Netto pensjonskostnad -131 -147 -137 -113 -267 -260

Innbetaling/utbetaling 1 440 1 288 549 549 1 989 1 837

Endring estimatavvik før skatt mot EK -2 478 -221 -124 -997 -2 602 -1 218

Balanseført forpliktelse -4 092 -2 923 -5 247 -5 536 -9 339 -8 459

Brutto forpliktelse -35 352 -34 596 -5 247 -5 536 -40 599 -40 131

Brutto midler 31 260 31 673 - 31 260 31 673

Sum -4 092 -2 923 -5 247 -5 536 -9 339 -8 459

Årets endring i estimatavvik etter skatt mot EK 1 952 914 - - 1 952 914



Note 11 - LØNNS- OG ADMINISTRASJONSKOSTNADER
2019 2018

Lønn til ansatte 28 085 26 270

Honorar til styre og tillitsvalgte 663 549

Pensjoner 3 091 3 081

Arbeidsgiveravgift 5 895 5 583

Kurs, velferd, øvrige personalutgifter 1 430 1 040

EDB-kostnader 12 414 10 361

Markedsføring 3 036 3 063

Reiser, opplæring etc 831 547

Rekvisita 930 873

Honorarer eksterne tjenester 14 848 14 240

Telefon, porto 1 211 958

Sum Lønn og generelle administrasjonskostnader 72 434 66 565

Antall ansatte pr 31.12. 48,0 47,0

Antall årsverk pr 31.12. 44,7 45,3

Gjennomsnittlig antall årsverk i året 45,0 45,5
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Note 12 - LÅN OG YTELSER
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.

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 kon-

troll 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

2019 utgjør kr 10.000 for ansatte i 100 % stilling. Re-

sultatbonusen vil bli utbetalt i 1. kvartal 2020.

Banken har i 2019 ikke hatt noen andre bonusordninger.

Ingen har mottatt tilleggsgodtgjørelser for tjenester ut-

over normal funksjon i 2019. Ingen andre har mottatt ver-

dier i annet enn penger i 2019.

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.

Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av

styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet rentesub-

sidiering, er differansen mellom lånerente og myndig -

hetenes normrente. Beløpet er ikke ført som kostnad i

regnskapet, men rentesubsidieringen reduserer bankens

renteinntekter tilsvarende.

Lønn og Pensjons- Annen godt-
honorarer ordning gjørelse Sum Lån

Ledende ansatte

Adm.direktør 1 591 267 39 1 897 3 723

Leder 988 125 27 1 140 3 927

Leder 947 118 32 1 097 3 805

Leder 424 356 465 1 245 4 000

Sum ledende ansatte 3 950 545 104 5 379 15 455

Styre

Styrets leder 150 2 001

Styrets nestleder 75 -

Styremedlem 50 2 591

Styremedlem 50 2 015

Styremedlem 50 1 514

Styremedlem 50 -

Samlede ytelser og lån til styret 425 - - - 8 121

Generalforsamling

Generalforsamlingens leder 23 3 949

Øvrige medlemmer og tillistvalgte 105 25 357

Samlede ytelser og lån til generalforsamlingen 128 - - - 29 306

Lån øvrige ansatte 86 849

Periodens kostnader knyttet til rentesubsidiering av lån 904



Note 13 - VARIGE DRIFTSMIDLER
Faste eiendommer og øvrige varige driftsmidler blir balanseført til anskaffelseskost og fratrekkes årlig ordinære

avskrivninger. Ordinære avskrivninger tilsvarer en lineær avskrivning over det enkelte driftsmiddels antatte levetid.

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

Ikke avskrivbare Immaterielle
eiendeler Bygninger Inventar eiendeler Sum

Kostpris 01.01.2019 1 069 109 469 9 181 12 710 132 429

Tilgang 273 610 883

Avgang -

Kostpris 31.12.2019 1 069 109 742 9 791 12 710 133 312

Akkumulerte avskrivinger 01.01.2019 - 33 926 3 678 12 710 50 314

Tilbakeførte avskrivninger på utrangerte driftsmidler -

Ordinære avskrivinger 3 980 1 209 5 189

Akkumulerte avskrivinger 31.12.2019 - 37 906 4 887 12 710 55 503

Bokført verdi 31.12.2019 1 069 1 836 4 904 - 77 809

Avskrivningssatser 0 % 4 % 10-30% 0 %

Herav utleid Balanseført

Fast eiendom Eiendomstype Areal m² areale m² verdi 31.12

Kongens gt. 41, Narvik Bankbygg 1 957 70 377

Trollvikveien 6, Bjerkvik Bankbygg 530 1 459

Fl. Smiths vei, Kjøpsvik Bankbygg 468 130 -

Sum 71 836

Oppstilling over ikke avskrivbare eiendeler:

Tomt 427

Kunst 641

Sum 1 069
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Note 14 - ANDRE DRIFTSKOSTNADER
2019 2018

Andre driftskostnader

Driftskostnader fast eiendom 2 330 2 423

Honorar ekstern revisor 490 462

Leie av lokaler 139 -

Andre kostnader leide lokaler 43 -

Maskiner, inventar og transportmidler 328 112

Forsikringer 136 147

Ordinære tap 42 8

Andre driftskostnader 2 165 2 610

Sum andre driftskostnader 5 673 5 762

Spesifikasjon av revisjonshonorar:

Lovpålagt revisjon 427 401

Attestasjon 63 61

Skatterådgivning

Andre tjenester utenfor revisjon

Sum revisjonshonorar inkl. mva 490 462
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Note 15 - SKATT
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 avvike fra det

regnskapsmessige resultat gjennom permanente forskjeller og midlertidige forskjeller. Permanente forskjeller består av

ikke fradragsberettigede kostnader og/eller ikke skattepliktige inntekter. Midlertidige forskjeller er forskjeller mellom

regnskapsmessige og skattemessige periodiseringer, som over tid vil utlignes.

Kostnaden i resultatregnskapet korrigeres for evt. avvik i fjorårets beregnede skatt og den endelig utlignede skatt.

2019 2018

Resultat før skatt 95 731 90 668

Permanente forskjeller:

Ikke fradragsberettigede kostnader 83 43

Skattepliktig utbytte/gevinst/tap på verdipapirer 1 164 -6 728

Nto verdiendring aksjer og obligasjoner - -

Aksjeutbytte -16 116 -11 514

Endring i midlertidige forskjeller knyttet til:

Omløpsmidler -

Pensjonsforpliktelse 880 -359

Endring pensjonsforpl. ført direkte i balansen -2 602 -1 218

Anleggsmidler 832 392

Gevinst/tapskonto -336 -420

Andre midlertidige forskjeller 117 -36

Skattepliktig inntekt 79 753 70 828

Inntektsskatt 19 939 17 707

Formuesskatt 1 539 1 350

Betalbar skatt på årets resultat 21 478 19 057

Endring utsatt skattefordel -173 111

Utsatt skatt ført direkte i balansen 651 305

For mye/lite avsatt skatt tidligere år 86 -

Årets skattekostnad 22 041 19 473

Utsatt skatt/skattefordel:
Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet på grunnlag av forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige ver-

dier 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 skatte-

fordel er beregnet med 25 %.

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

Oversikt over midlertidige forskjeller Endring 2019 2018

Varige driftsmidler 832 -562 270

Over- / underfinansiert pensjonsforpliktelse 880 -9 339 -8 459

Gevinst og tapskonto -336 -1 345 -1 682

Obligasjoner og andre verdipapirer 117 - 117

Sum midl.forskjeller som påvirker betalbar skatt 1 494 -11 247 -9 753

Midl.forskjeller aksjer og andre verdipapirer -803 -537 -1 340

Sum grunnlag utsatt skattefordel 691 -11 783 -11 093

Sum bokført utsatt skattefordel 173 -2 946 -2 773
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Note 16 - KONTANTER OG INNSKUDD I NORGES BANK
2019 2018

Kontanter i norske kroner 4 856 5 576

Kontanter i utenlandsk valuta 396 142

Innskudd i Norges Bank 70 044 63 409

Sum kontanter og fordringer på sentralbanker 75 296 69 127

Kjøp av valuta for videresalg til kunder gjøres via avtaler med andre norske finansinstitusjoner og Norsk Kontant -

håndtering.

Note 17 - OVERTATTE EIENDELER
Banken har ved utgangen av året 2019 ingen overtatte eiendeler.



Note 18 - EIERANDELER I DATTERSELSKAP
Kontor- Selskaps- Antall Eier/stemme Total EK Resultat Bokført

Selskapets navn kommune kapital aksjer andel 2019 2019 Verdi

NarvikMegler'n AS Narvik 454 295 65 % 4 861 547 3 786

Note 19 - GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER 
OG INNSKUDD FRA KUNDER

2019 2018
Gjeld og gjennomsnittlig rente 31.12. Beløp % Beløp %

Gjeld til kredittinstitusjoner

Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 6 325 -

Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 400 -

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 6 725 -

Innskudd fra og gjeld til kunder

Uten avtalt løpetid 3 269 837 3 194 906

Med avtalt løpetid 504 951 430 406

Sum innskudd fra og gjeld til kunder 3 774 788 0,86 % 3 625 312 0,67 %

Den gjennomsnittlige effektive renten fremkommer som avkastning gjennom året fordelt på gjennomsnittlig beholdning.

2019 2018
Innskudd fra kunder Beløp % Beløp %

Lønnstakere og lignende 2 489 836 66,0 % 2 442 750 67,4 %

Utlandet 0,0 % 0,0 %

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 8 653 0,2 % 9 923 0,3 %

Industriproduksjon 173 093 4,6 % 208 582 5,8 %

Bygg og anlegg 169 818 4,5 % 134 560 3,7 %

Varehandel, hotell/restaurant 63 588 1,7 % 68 093 1,9 %

Transport, lagring 89 781 2,4 % 51 846 1,4 %

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 272 032 7,2 % 355 394 9,8 %

Sosial og privat tjenesteyting 315 115 8,3 % 277 831 7,7 %

Offentlig forvaltning 192 872 5,1 % 76 333 2,1 %

Sum innskudd 3 774 788 100,00 % 3 625 312 100,00 %

2019 2018
Innskudd Beløp % Beløp %

Nordland 2 916 663 77,3 % 2 802 666 77,3 %

Troms 438 751 11,6 % 392 012 10,8 %

Finnmark 5 330 0,1 % 7 334 0,2 %

Øvrige Norge 373 523 9,9 % 382 558 10,6 %

Utlandet 40 521 1,1 % 40 742 1,1 %

Sum innskudd 3 774 788 100,00 % 3 625 312 100,00 %

46 Noter



Noter 47

Note 20 - GJELD OPPTATT VED UTSTEDELSE AV OBLIGASJONER 
INKL. ANS. LÅNEKAPITAL OG FONDSOBLIGASJONER

Utestående pr 31.12.2019 Låneopptak Siste forfall Pålydende Bokført Verdi Amortisering Nominell rente

Lånetype/ISIN

Obligasjonslån

NO0010751399 09.11.15 09.11.20 170 000 170 108 108 3,11 %

NO0010765688 25.05.16 25.05.20 195 000 194 933 -67 2,81 %

NO0010775158 23.09.16 23.09.21 200 000 200 166 166 2,90 %

NO0010790983 20.04.17 20.04.22 200 000 199 973 -27 2,58 %

NO0010835374 02.11.18 02.11.22 100 000 99 942 -58 2,43 %

NO0010837230 21.11.18 21.11.23 150 000 149 628 -372 2,60 %

NO0010856842 11.06.19 11.06.24 200 000 199 775 -225 2,57 %

NO0010871171 12.12.19 12.12.24 200 000 199 914 -86 2,46 %

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av obligasjoner 1 415 000 1 414 439 -561

Fondsobligasjon

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av fondsobligasjoner - -

Ansvarlig lån

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av ansvarlig lån - -

Note 21 - SPESIFIKASJON AV ANNEN GJELD
2019 2018

Annen gjeld

Bankremisser 2 506 3 025

Betalingsformidling 78 74

Skyldige offentlige avgifter 398 438

Betalbar skatt 21 478 19 722

Skattetrekk 1 465 1 623

Leverandørgjeld 3 358 4 746

Gaveavsetning 20 011 39 406

Annen gjeld ellers 1 079 2 549

Sum annen gjeld 50 373 71 583



Note 23 - GARANTIANSVAR
2019 2018

Garantiansvar

Betalingsgarantier 18 897 25 288

Kontraktsgarantier 14 597 63 588

Andre garantier 9 856

Samlet garantiansvar overfor kunder 43 350 88 876

Garanti overfor Eika Boligkreditt 20 881 24 544

Sum garantiansvar 64 231 113 420

Garanti til Bankenes Sikringsfond - -

2019 2018

Garantier til Eika Boligkreditt AS

Total andel av garantiramme

Saksgaranti 2 253 4 741

Tapsgaranti 18 628 19 803

Samlet garantiansvar ovenfor Eika Boligkreditt AS 20 881 24 544

2019 2018
Garantier fordelt geografisk Beløp % Beløp %

Nordland 61 367 62,6 % 97 809 86,2 %

Troms 979 1,0 % 373 0,3 %

Finnmark 1 735 1,8 % 1 669 1,5 %

Øvrige Norge 33 967 34,6 % 12 565 11,1 %

Utlandet - 0,0 % 1 004 0,9 %

Sum garantier 98 048 100,00 % 113 420 100,00 %
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Note 22 - EGENKAPITAL
Annen Innskutt Spb. fond Gavefond Utjevn.fond Egenkapital

Egenkapital 01.01.2019 - - 816 847 - - 816 847

Utbetalte gaver -

Endring i estimatavvik pensjoner 

direkte mot egenkapitalen -1 952 -1 952

Årsoppgjørsdisposisjoner 58 690 58 690

Egenkapital 31.12.2019 - - 873 585 - - 873 585

2019 2018

Overført til Gavefond og/eller gaver 15 000 35 000

Overført til Utjevningsfond

Overført til Sparebankens fond 58 690 36 195

Overført til utbytte

Sum 73 690 71 195



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 31.12.19 lån for 1.863 millioner

kroner hos EBK (1.980 millioner kroner pr 31.12.18).

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 an moder

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 verdi-

grunnlag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet

til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering be-

grenset. Banken har ikke overtatt noen misligholdte lån fra

Eika Boligkreditt i 2019 eller frem til avleggelse av års-

regnskapet for 2019. 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 % mislig -

hold i porteføljen, vil dette utgjøre 18,6 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 

periode   n og fratrukket likviditetsbeholdning. Bankens andel

av forpliktelsen er knyttet til bankens relative eierandel i EBK.

Pr. 31.12.2019 var likviditetsforpliktelsen til EBK beregnet

til 0.
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Note 24 - NØKKELTALL
Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2019 2018

Resultat

Kostnader i % av inntekter justert for VP 51,5 % 52,6 %

Kostnadsvekst siste 12 mnd 7,4 % 1,0 %

Egenkapitalavkastning* 8,8 % 8,9 %

Andre inntekter i % av totale inntekter (eks. VP) 22,4 % 22,4 %

Innskuddsmargin 0,68 % 0,37 %

Utlånsmargin 2,13 % 2,37 %

Netto rentemargin 2,17 % 2,07 %

Resultat etter skatt i % av FVK 1,27 % 1,29 %

Innskudd og Utlån

Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 27,3 % 27,2 %

Andel lån overført til EBK - kun PM 33,2 % 36,6 %

Innskuddsdekning 73,3 % 76,8 %

* EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2019 2018

Soliditet

Ren kjernekapitaldekning 24,27 % 22,63 %

Kjernekapitaldekning 24,27 % 22,63 %

Kapitaldekning 24,27 % 22,63 %

Leverage ratio 12,69 % 13,05 %



Note 25 - REGNSKAPSPRINSIPPER - OVERGANG TIL IFRS 9 FRA 2020

GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE 
AV REGNSKAPET

Fra 2020 vil banken utarbeide første årsregnskap avlagt i
samsvar med IFRS som fastsatt av EU i tråd med § 1-4, 1.
ledd b) i forskrift om årsregnskap for banker, kreditt-
foretak og finansieringsforetak.

Banken har valgt ikke å omarbeide sammenligningstall iht.
forskriftens § 9-2.

Regnskapsprinsippene som er beskrevet blir anvendt i ut-
arbeidelsen av bankens årsregnskap for 2020 og for ut-
arbeidelse     n av IFRS åpningsbalanse pr. 1. januar 2020
som er bankens overgangsdato for konvertering til IFRS.
Se 25 for åpningsbalanse og effekter av overgang til IFRS.

Sammenligningstallene for 2019 er ikke omarbeidet og er
dermed i samsvar med NGAAP.

I samsvar med forskrift om årsregnskap for banker,
kredittforetak og finansieringsforetak har banken valgt å
unnlate å anvende IFRS 16 Leieavtaler for regnskapsåret
2020 og i stedet anvende tidligere anvendte prinsipper.

I henhold til forskrift om årsregnskap for banker, kreditt-
foretak og finansieringsforetak har banken valgt å regn-
skapsføre utbytte og konsernbidrag fra datterselskap i
samsvar med regnskapslovens bestemmelser. 

Banken vil unnlate å gi følgende notekrav etter IFRS:
1) IFRS 13. Det gis i stedet opplysninger om virkelig verdi

i samsvar med forskriftens § 7-3.
2) IFRS 15.113-128
3) IAS 19.135 litra c og IAS 19.145-147.

SAMMENDRAG AV VESENTLIGE 
REGNSKAPSPRINSIPPER IHT. PRINSIPPER
SOM VIL GJELDE FRA 2020

Prinsipper for konsolidering og regnskaps-
messig behandling av tilknyttede selskap
Aksjer i datterselskap er vurdert til kostpris i bankens
regnskap. Det er ikke transaksjoner mellom konsernsel-
skapene av vesentlig betydning og datterselskapets
eiendeler og gjeld er av ikke vesentlig betydning i forhold
til bankens balanse og resultat. Det utarbeides derfor ikke
konsolidering av selskapene.

Segmentinformasjon
Driftssegmenter rapporteres slik at de er i overensstem -
melse med rapporterbare segmenter i henhold til den
interne rapporteringen i Sparebanken Narvik.

Inntektsføring
Renteinntekter inntektsføres ved bruk av effektiv rente -
metode. Dette innebærer løpende inntektsføring av renter
med tillegg av amortisering av etableringsgebyrer. Den ef-
fektive renten fastsettes ved diskontering av kontrakts-
festede kontantstrømmer innenfor forventet løpetid.
Kontant strømmene inkluderer etableringsgebyrer, samt
eventuelt restverdi ved utløpet av forventet løpetid.

Inntektsføring av renter etter effektiv rentemetode be-
nytte  s for balanseposter som vurderes til amortisert kost.
For rentebærende balanseposter som vurderes til virkelig
verdi over resultatet inntektsføres den nominelle renten
løpende, mens verdiendringer regnskapsføres ved pe-
riode     slutt. Renteinntekter på nedskrevne engasjementer
beregnes som effektiv rente av nedskrevet verdi. Gebyrer
og provisjoner resultatføres etter hvert som tjenesten ytes.
Gebyrer for etablering av låneavtaler inngår i kontant-
strømmene ved beregning av amortisert kost og inntekts-
føres under netto renteinntekter etter effektiv rentemetode.
I andre driftsinntekter inngår blant annet gebyrer og pro-
visjone  r knyttet til betalingsformidling, kredittformidling
og verdipapirtjenester. Resultatføringen skjer når tjenestene
er levert.

Utbytte fra investeringer resultatføres på tidspunkt ut-
byttet er vedtatt på generalforsamling.

Leieinntekter inntektsføres løpende, etter hvert som de
opptjenes.

Finansielle instrumenter 
– innregning og fraregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes når banken
blir part i instrumentets kontraktsmessige vilkår. Finansielle
eiendeler fraregnes når de kontraktsmessige rettighetene
til kontantstrømmer fra de finansielle eiendelene utløper,
eller når foretaket overfører den finansielle eiendelen i en
transaksjon hvor all eller tilnærmet all risiko og fortjenes-
temuligheter knyttet til eierskap av eiendelen overføres.

Finansielle forpliktelser fraregnes på det tidspunkt rettig -
hetene til de kontraktsmessige betingelsene er innfridd,
kansellert eller utløpt.

Finansielle instrumenter – klassifisering
Ved første gangs regnskapsføring blir finansielle instru -
 menter klassifisert i en av de følgende kategorier, avhengig
av typen instrument og formålet med investeringen.

Finansielle eiendeler klassifiseres i gruppene:
• Amortisert kost
• Virkelig verdi med verdiendring over utvidet resultat
• Virkelig verdi med verdiendring over resultatet
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Finansielle forpliktelser klassifiseres som:
• Finansielle forpliktelser til virkelig verdi med verdiend-

ringer over resultat
• Andre finansielle forpliktelser målt til amortisert kost

I forhold til klassifisering og måling krever IFRS 9 at alle 
finansi   ell  e eiendeler som er pengekrav klassifiseres basert
på en vurdering av bankens forretningsmodell og kontant-
strømmene knyttet til de ulike instrumentene. Utlån med
flytende rente er klassifisert til amortisert kost. Utlån med
fast rente der banken har som formål å motta kontrakts-
messige kontantstrømmer i form av renter og avdrag, er
ikke sikret med derivater og er dermed klassifisert til
amortisert kost. Banken har anledning til å overføre utlån
med pant i boligeiendom til Eika Boligkreditt (EBK) som har
belåningsgrad under 60 % (75 %). Bankens forretnings-
modell tilsier at det ikke overføres boliglån som allerede er
på bankens balanse til EBK. Banken har, siden opprettelsen
av EBK, overført noen utlån fra egen balanse, men kun unn-
taksvis og med uvesentlige volum. Banken har derfor klas-
sifisert utlån som kan overføres til Eika Boligkreditt til
amortisert kost.

Bankens likviditetsportefølje er klassifisert til virkelig verdi
over resultatet iht. til den forretningsmodellen som styrer
forvaltningen av likviditetsporteføljen. Egenkapitalinstru -
menter som er strategiske investeringer, er klassifisert til
virkelig verdi over utvidet resultat uten resirkulering. Disse
egenkapitalinstrumentene er ikke er derivater eller holdt for
handelsformål.

Finansielle forpliktelser måles til amortisert kost ved bruk 
av effektivrentemetode. Der hvor tidshorisonten for den 
finansi  elle forpliktelsens forfallstidspunkt er relativt kort 
benyttes den nominelle renten ved beregning av amortisert
kost. I kategorien finansielle forpliktelser til amortisert kost inn-
går klassene innskudd fra og forpliktelser overfor kunder og
rentebærende forpliktelser som sertifikat- og obligasjonsgjeld.

Måling
MÅLING TIL VIRKELIG VERDI
Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i 
aktive markeder, fastsettes ved slutten av rapporterings-
perioden med henvisning til noterte markedspriser eller
kurser fra forhandlere av finansielle instrumenter, uten 
fradrag for transaksjonskostnader. Markedet er aktivt
dersom det er mulig å fremskaffe eksterne observerbare
priser, kurser eller renter og disse prisene representerer
faktiske og hyppige markedstransaksjoner.

For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et aktivt
marked, fastsettes den virkelige verdien ved hjelp av en
egnet verdsettingsmetode. Slike verdsettingsmetoder om-
fatter bruk av nylig foretatte markedstransaksjoner på
armlengdes avstand mellom velinformerte og frivillige
parter, dersom slike er tilgjengelige, henvisning til løpende
virkelig verdi av et annet instrument som er praktisk talt det
samme, diskontert kontantstrømberegning eller andre
verdsettelsesmodeller. I den grad observerbare markeds-
priser er tilgjengelig for variabler som inngår i verdsett-
elsesmodeller, så benyttes disse.

En analyse av virkelig verdi av finansielle instrumenter og
ytterligere detaljer om målingen av disse oppgis i egen note
i forbindelse med avleggelse av årsregnskapet for 2020.

MÅLING TIL AMORTISERT KOST
Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi,
måles til amortisert kost, og inntektene beregnes etter in-
strumentets effektive rente. Den effektive renten fastsettes
ved diskontering av kontraktsfestede kontantstrømmer
innenfor forventet løpetid.

Kontantstrømmene inkluderer etableringsgebyrer og
direkte, marginale transaksjonskostnader som ikke direkte
betales av kunden, samt eventuell restverdi ved utløpet av
forventet løpetid. Amortisert kost er nåverdien av slike kon-
tantstrømmer neddiskontert med den effektive renten.

MÅLING AV FINANSIELLE GARANTIER
Utstedte finansielle garantier vurderes til virkelig verdi, som
ved første gangs regnskapsføring anses å være mottatt
vederlag for garantien. Ved etterfølgende måling vurderes
utstedte finansielle garantier til det høyeste beløp av mot -
tatt vederlag for garantien med fradrag for eventuelle re-
sult atførte amortiseringer og beste estimat for vederlag ved
eventuell innfrielse av garantien.

NEDSKRIVNING AV FINANSIELLE EIENDELER
Under IFRS 9 skal tapsavsetningene innregnes basert på for-
ventet kredittap. Den generelle modellen for nedskrivninger
av finansielle eiendeler omfatter finansielle eiendeler som
måles til amortisert kost eller til virkelig verdi med ver-
diendringer over utvidet resultat. I tillegg er også låne -
tilsagn, finansielle garantikontrakter som ikke måles til
virkelig verdi over resultatet og fordringer på leieavtaler,
omfattet.

Ved førstegangs balanseføring skal det avsettes for tap tils-
varende 12-måneders forventet tap. 12-måneders forventet
tap er det tapet som er forventet å inntreffe over levetiden
til instrumentet, men som kan knyttes til begivenheter som
inntreffer de første 12 månedene.

Dersom kredittrisikoen for en eiendel eller gruppe av
eiendeler er ansett å ha økt vesentlig siden første gangs inn-
regning, skal det gjøres en tapsavsetning tilsvarende hele
den forventede levetiden til eiendelen. Dersom det oppstår
et kredittap skal renteinntekter innregnes basert på bokført
beløp etter justering for tapsavsetning.

For ytterligere detaljer henvises det til IFRS 9.

NEDSKRIVNINGSMODELL I BANKEN
Eika har utviklet egne modeller for beregning av sannsyn-
lighet for mislighold (PD) og tap gitt mislighold (LGD). SDC
har videre utviklet løsning for eksponering ved mislighold
(EAD), beregning av tap og modell for vurdering om et 
engasjement har hatt vesentlig økning siden første gangs
innregning, som banken har valgt å benytte. Forventet
kredittap (ECL) beregnes som EAD x PD x LGD, neddiskon-
tert med opprinnelig effektiv rente.



BESKRIVELSE AV PD MODELLEN
PD-modellen i Eika estimerer sannsynlighet for mislighold
ved å estimere statistiske sammenhenger mellom mis-
lighold og kundens finansielle stilling, demografiske data
og betalingsadferd. Mislighold er definert som overtrekk på
minimum 1.000 kroner i 90 dager sammenhengende, i til-
legg til andre kvalitative indikatorer som tilsier at en-
gasjementet er misligholdt, jf. kapitalkravsforskriften §
10-1.

Modellen skiller mellom personkunder og bedriftskunder,
og måler misligholdssannsynlighet for de neste 12 måneder
(PD). Personkundemodellen skiller videre på kunder med og
uten boliglån. Bedriftskundemodellen skiller mellom ei-
endomsselskap, begrenset personlig ansvar og ubegrenset
personlig ansvar.

Betalingsadferd krever 6 måneder med historikk før den får
påvirkning i modellen. Det betyr at nye kunder vil ha 6
måneder med kun ekstern modell før intern modell blir be-
nyttet. Modellene blir årlig validert og rekalibreres ved
behov. Ved forringelse av modellenes kvalitet blir det ut-
viklet nye modeller.

Ved beregning av misligholdssannsynlighet over forventet
levetid på engasjementet (PD-liv) benyttes det en migra-
sjonsbasert framskrivning for å estimere forventet mis-
lighold fram i tid, basert på utvikling i PD siste 12 måneder.

VESENTLIG ØKNING I KREDITTRISIKO
Vesentlig økning i kredittrisiko måles basert på utvikling i
PD. Banken har definert vesentlig økning i kredittrisiko som
en økning fra opprinnelig PD ved første gangs innregning
(PD ini) for ulike nivåer for at modellen skal fange opp
relativ utvikling i kredittrisiko.

For engasjement som hadde opprinnelig PD 12 mnd. (PD
12 mnd. ini) mindre enn 1 %, er vesentlig økning i kreditt-
risiko definert som:

PD 12 mnd. > PD 12 mnd. ini + 0,5 %
og 
PD liv > PD rest liv ini *2

For engasjement som hadde opprinnelig PD 12 mnd. (PD
12 mnd. ini) over eller lik 1 %, er vesentlig økning i kreditt-
risiko definert som:

PD 12 mnd. > PD 12 mnd. ini + 2 %
eller
PD liv > PD rest liv ini *2

BEREGNING AV LGD
Estimat for LGD er basert på historiske tap i alle Eika-
banker. Modellene skiller mellom person- og bedrifts-
kunder. Verdien av sikkerhetene er basert på estimert
realisasjonsverdi.

EAD
EAD for avtaler i steg 1 består av utestående fordring eller
forpliktelse justert for kontantstrømmer de neste 12
månedene og for avtaler i steg 2 de neddiskonterte kon-

tantstrømmene for den forventede levetiden til avtalen. For
garantier er EAD lik den utestående forpliktelse på
rapporteringsdatoen multiplisert med en konverterings-
faktor på 1 eller 0,5 avhengig av type garanti. Ubenyttede
kreditter har EAD lik utestående ubenyttet kreditt på
rapporteringstidspunktet.

Forventet levetid på en avtale beregnes ut fra lignende av-
talers historiske gjennomsnittlige levetid. Avtaler som
modifiseres måles fra opprinnelig innvilgelsestidspunkt selv
om avtalen får nye betingelser.

FORVENTET KREDITTAP BASERT PÅ 
FORVENTNINGER TIL FREMTIDEN
IFRS 9 krever at framoverskuende informasjon inkluderes i
vurdering av forventede kredittap. Forventninger til frem -
tiden er utledet av en makromodell der det hensyntas tre
scenarioer – base case, best case og worst case – for for-
ventet makroøkonomisk utvikling ett til tre år fram i tid. 
Variablene arbeidsledighet, oljepris, husholdningers gjeld
og bankenes utlånsrente inngår i modellen. Variablene er
fordelt på fylker for personmarkedet og på bransjer for 
bedriftsmarkedet. Vekting av scenarioene gjøres etter en
ekspertvurdering.

Følgende makrovariabler er benyttet i de ulike scenarioene
for åpningsbalansen pr. 01.01.2020:

2020 2021 2022 2023

Base case
Arbeidsledighet (nivå) 3,8 % 3,8 % 3,9 % 3,9 %
Gjeld husholdning (endring) 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 %
Bankenes utlånsrente (nivå) 4,1 % 4,0 % 4,2 % 4,6 %
Oljepris (USD pr. fat) 65 63 62 61

Scenario ‘Normal Vekst Og Utvikling’ (Base case) baserer
seg på Finanstilsynets normalscenario. Et scenario hvor den
økonomiske veksten dempes uten behov for store grep
hverken i form av innstramninger (renteøkninger, stram
finanspolitikk) for å bremse den økonomiske veksten, eller
i form av stimuli (Rentekutt, slakk finanspolitikk). Ikke helt
lik Finanstilsynets scenario, men noenlunde samme post-
nummer.

2020 2021 2022 2023

Worst case
Arbeidsledighet (nivå) 5,1 % 6,2 % 6,3 % 6,0 %
Gjeld husholdning (endring) 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,0 %
Bankenes utlånsrente (nivå) 7,2 % 5,5 % 4,7 % 4,1 %
Oljepris (USD pr. fat) 30 30 30 30

'Nedside Scenario’ (Worst case) er basert på Finanstilsynets
Stresstest. En typisk internasjonal lavkonjunktur med be-
tydelig fall i både eksportvolum for tradisjonelle næringer,
og for oljeprisen, er antatt å gjøre finansmarkedene usikre
på kredittvurderingen av norsk publikum. Slik er nedside-
scenario stilisert, med et langvarig fall i oljeprisen til 30 USD
per fat (som i Finanstilsynets juni rapport). Vel så viktig er
en halvering av oljeinvesteringene i det samme år som ol-
jeprisen faller. Rentene som folk flest får, øker i nedgangs-
tider, fordi stigningen i kredittpåslag mer enn oppveier
eventuelle rentekutt i Norges Bank.
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2020 2021 2022 2023

Best case
Arbeidsledighet (nivå) 3,3 % 3,1 % 2,9 % 2,7 %
Gjeld husholdning (endring) 7,0 % 7,0 % 7,0 % 5,0 %
Bankenes utlånsrente (nivå) 4,3 % 4,2 % 4,4 % 4,8 %
Oljepris (USD pr. fat) 80 80 80 80

‘Høy-vekst scenarioet’ (Best case) er utformet av Eika som en
situasjon hvor mange av de parameterverdier som kjenne -
tegner nedgangstider, får motsvarende positivt fortegn. God
vekst i eksportvolumer, og en oljepris på 80 USD gjennom
prognoseperioden hører med. Scenarioet er en klassisk norsk
høykonjunktur hvor gode tider for våre eksportnæringer gir
støtet til en bredt basert norsk konjunkturoppgang.

OVERTAGELSE AV EIENDELER
Eiendeler som overtas i forbindelse med oppfølging av mis-
ligholdte og nedskrevne engasjementer, verdsettes ved
overtagelsen til virkelig verdi. Slike eiendeler klassifiseres i
balansen etter sin art. Etterfølgende verdivurdering og klas-
sifisering av resultateffekter følger prinsippene for den ak-
tuelle eiendelen.

Presentasjon av resultatposter knyttet til 
finansielle eiendeler og forpliktelser til
virkelig verdi
Realiserte gevinster og tap, samt endringer i estimerte ver-
dier på finansielle instrumenter til virkelig verdi over re-
sultatet medtas i regnskapet under ”Netto gevinst/(tap) på
finansielle instrumenter” i den perioden de oppstår. Gevinst,
tap og verdiendringer på finansielle instrumenter klassifisert
som virkelig verdi over utvidet resultat føres over utvidet re-
sultat. Utbytte på aksjer og andre egen kapitalinstrumenter
føres over resultatet når bankens rett til utbytte er fastslått.

Sikringsbokføring
Sparebanken Narvik benytter ikke sikringsbokføring.

Motregning
Finansielle eiendeler og finansielle forpliktelser motregnes
og presenteres bare når banken har en juridisk håndhevbar
rett til å motregne og når banken har til hensikt å gjøre opp
på nettogrunnlag. Inntekter og kostnader motregnes ikke
med mindre det kreves eller tillates i henhold til IFRS.

Valuta
Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på
transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta
omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens
kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt
i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å be-
nytte valutakursen på transaksjonstidspunktet. Ikke-penge-
poster som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk
valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansetids-
punktet. Valutakursendringer resultatføres løpende i regn-
skapsperioden.

Regnskapet presenteres i norske kroner, som er bankens
funksjonelle valuta.

Varige driftsmidler
Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og drifts-
løsøre, og er vurdert til anskaffelseskost fratrukket akkumu -
lerte avskrivninger og nedskrivninger. Anskaffelses kost for
varige driftsmidler er kjøpspris, inkludert avgifter /skatter
og kostnader direkte knyttet til å sette anleggsmiddelet i
stand for bruk. Utgifter påløpt etter at driftsmidlet er tatt i
bruk, slik som løpende vedlikehold, resultatføres, mens
øvrige utgifter som forventes å gi fremtidige økonomiske
fordeler, blir balanseført. Det er benyttet lineære avskriv-
ninger for å allokere kostpris over driftsmidlenes brukstid.

Nedskrivning av materielle 
og immaterielle eiendeler
Ved hvert rapporteringstidspunkt og dersom det foreligger
indikasjoner på fall i materielle og immaterielle eiendelers
verdi, vil eiendelenes gjenvinnbare beløp estimeres for å be-
regne eventuell nedskrivning. Gjenvinnbart beløp estimeres
for å beregne eventuell nedskrivning. Gjenvinnbart beløp er
det høyeste av eiendelens virkelige verdi med fratrekk av
salgskostnader og bruksverdi. Eiendelens balanseførte verdi
nedskrives dersom balanseført verdi er høyere enn estimert
gjenvinnbart beløp.

Leieavtaler
En leieavtale klassifiseres som finansiell leieavtale dersom
den i det vesentlige overfører risiko og avkastning for-
bundet med eierskap. Øvrige leieavtaler klassifiseres som
operasjonelle leieavtaler. Fra 2021 vil banken følge prin -
sippene i IFRS 16 for regnskapsføring av leieavtaler.

Skatt
Skattekostnad består av betalbar skatt og endring i utsatt
skatt. Utsatt skatt/skattefordel er beregnet på alle for-
skjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig verdi på
eiendeler og gjeld.

Utsatt skattefordel er regnskapsført når det er sannsynlig
at banken vil ha tilstrekkelige skattemessige overskudd i
senere perioder til å nyttiggjøre skattefordelen. Banken
regnskapsfører tidligere ikke regnskapsført utsatt skatte-
fordel i den grad det har blitt sannsynlig at banken kan be-
nytte seg av den utsatte skattefordelen. Likeledes vil
selskapet redusere utsatt skattefordel i den grad banken
ikke lenger anser det som sannsynlig at det kan nyttiggjøre
seg av den utsatte skattefordelen.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er målt basert på for-
ventet fremtidige skattesatser og skatteregler som gjelder
på balansedagen, eller som med overveiende sannsynlighet
ventes vedtatt, og som antas å skulle benyttes når den ut-
satte skattefordelen realiseres eller når den utsatte skatten
skal gjøres opp.



Betalbar skatt og utsatt skatt er regnskapsført direkte mot
egenkapitalen i den grad skattepostene relaterer seg til
egenkapitaltransaksjoner.

Pensjonsforpliktelser
Pensjonskostnader og - forpliktelser følger IAS 19. Banken
omdannet i 2014 den kollektive ytelsesbaserte ordningen
til innskuddsbasert ordning for alle ansatte. I tillegg har
banken AFP-ordning. For innskuddsordningen betaler
banken innskudd til privat administrerte livs- og pensjons-
forsikringsselskap. Banken har ingen ytterligere betalings-
forpliktelser etter at innskuddene er betalt. Innskuddene
kostnadsføres fortløpende og regnskapsføres som lønns-
kostnad. AFP-ordningen behandles regnskapsmessig som
innskuddsordningen.

Hendelser etter balansedagen
Ny informasjon etter balansedagen om selskapets fi-
nansielle stilling på balansedagen, er tatt hensyn til i års-
regnskapet. Hendelser etter balansedagen som ikke
påvirker selskapets finansielle stilling på balansedagen,
men som vil påvirke selskapets finansielle stilling i
fremtiden er opplyst om dersom dette er vesentlig.

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med utgangspunkt
i brutto kontantstrømmer fra operasjonelle -, investerings,
og finansieringsaktiviteter. Kontantstrømmer fra opera -
sjonelle aktiviteter er definert som løpende renter knyttet
til utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, samt ut-
betalinger generert fra omkostninger knyttet til den
ordinære operasjonelle virksomheten. Investeringsaktivi -
teter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtrans-
aksjoner, - samt investeringer i driftsmidler og eiendommer.
Kontantstrømmer fra utlåns- og innskuddsvirksomheten,
opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeld
og egenkapital er definert som finansieringsaktiviteter.
Likvider omfatter kontanter og fordringer på Norges Bank.
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Overgangseffekter på Finansielle eiendeler
31.12.2019 01.01.2020

Finansielle eiendeler Etter årsregnskapsforskriften Etter IFRS 9

Kontanter og innskudd i Norges Bank Amortisert kost 75 296 Amortisert kost 75 296

Innskudd i og fordringer på 

kredittinstitusjoner Amortisert kost 100 307 Amortisert kost 99 755

Utlån til kunder Amortisert kost 5 117 267 Amortisert kost 5 122 366

Virkelig verdi over resultatet - Virkelig verdi over resultatet -

- Virkelig verdi over utvidet resultat -

Verdipapirer - rentepapirer Laveste verdis prinsipp 508 784 Virkelig verdi over resultatet 509 505

Verdipapirer - egenkapitalinstrumenter Laveste verdis prinsipp/

markedsverdi 69 207 Virkelig verdi over resultatet 69 365

Kostpris 177 691 Virkelig verdi over utvidet resultat 261 019

Totalt 6 048 551 6 137 306

NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3
Kvoterte priser Verdisettingsteknikk Verdsettingsteknikk

i aktive markeder basert på observerbare basert på ikke
markedsdata observerbare markedsdata Total

Verdipapirer til virkelig verdi over resultatet 69 365 0 69 365

Verdipapirer til virkelig verdi over utvidet resultat 261 019 261 019

Sum verdipapirer - 69 365 261 019 330 384
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Reklassifisering og verdijusteringer
31.12.2019 01.01.2020

Amortisert kost Etter årsregnskapsforskr. Reklassifisering Verdi-justeringer Etter IFRS 9

Kontanter og innskudd i Norges Bank

Åpningsbalanse forskrift og sluttbalanse IFRS 9 75 296 - - 75 296

Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner

Åpningsbalanse forskrift 100 307

Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap -552

Sluttbalanse IFRS 9 99 755

Utlån til kunder

Åpningsbalanse forskrift 5 117 267

Reklassifisert til virkelig verdi over resultatet

Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap 13 100

Verdijustering: Uamortiserte gebyrinntekter -8 000

Sluttbalanse IFRS 9 5 122 366

Investeringer i verdipapirer - rentepapirer

Åpningsbalanse forskrift 508 784

Reklassifisert virkelig verdi over resultatet 721

Sluttbalanse IFRS 9 509 505

Investeringer i verdipapirer - egenkapitalinstrumenter

Åpningsbalanse forskrift 246 898

Reklassifisert til virkelig verdi over resultatet -

Reklassifisert til virkelig verdi over utvidet resultat 83 486

Sluttbalanse IFRS 9 330 384

Finansielle eiendeler til amortisert kost 6 048 551 84 207 4 548 6 137 306

31.12.2019 01.01.2020
Amortisert kost Etter årsregnskapsforskr. Reklassifisering Verdi-justeringer Etter IFRS 9

Ubenyttede kreditter til kunder

Åpningsbalanse forskrift 209 191

Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap -563

Sluttbalanse IFRS 9 208 628

Garantier til kunder

Åpningsbalanse forskrift 64 231

Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap -76

Sluttbalanse IFRS 9 64 155

Finansielle forpliktelser til amortisert kost 273 421 - -639 272 783
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31.12.2019 01.01.2020
Virkelig verdi over resultatet Etter årsregnskapsforskr. Reklassifisering Verdi-justeringer Etter IFRS 9

Utlån til kunder

Åpningsbalanse forskrift - - - -

Reklassifisert fra amortisert kost

Verdijustering til virkelig verdi

Sluttbalanse IFRS 9 -

Investeringer i verdipapirer - egenkapitalinstrumenter (obligatorisk)

Åpningsbalanse forskrift -

Reklassifisert fra laveste verdis prinsipp 69 499

Verdijustering til virkelig verdi -134

Sluttbalanse IFRS 9 69 365

Investeringer i verdipapirer - rentepapirer (valgt)

Åpningsbalanse forskrift -

Reklassifisert fra amortisert kost 508 784

Verdijustering til virkelig verdi 721

Sluttbalanse IFRS 9 509 505

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet - 578 283 587 578 870

31.12.2019 01.01.2020
Virkelig verdi over utvidet resultat Etter årsregnskapsforskr. Reklassifisering Verdi-justeringer Etter IFRS 9

Utlån til kunder

Åpningsbalanse forskrift -

Reklassifisert til virkelig verdi over utvidet resultat -

Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap -

Sluttbalanse IFRS 9 -

Investeringer i verdipapirer - egenkapitalinstrumenter (valgt)

Åpningsbalanse forskrift -

Reklassifisert fra kostpris 177 399

Verdijustering til virkelig verdi 83 620

Sluttbalanse IFRS 9 261 019

Investeringer i verdipapirer - rentepapirer

Åpningsbalanse forskrift -

Reklassifisert fra amortisert kost -

Verdijustering: Nedskrivning for forventet tap -

Sluttbalanse IFRS 9 -

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over utvidet resultat - 177 399 83 620 261 019

Sum finansielle eiendeler 6 048 551 839 889 88 755 6 977 195

Sum finansielle forpliktelser 273 421 - -639 272 783
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Nedskrivninger etter IFRS 9 og utlånsforskriften
31.12.2019 Steg 1 Steg 2 Steg 3 Totale

Utlånsforskriften 12 mnd. tap Livstid tap Livstid tap nedskrivninger

Utlån til og fordringer på kunder 30 009 2 660 4 409 9 099 16 169

Ubenyttede kredittrammer til kunder - 271 292 563

Garantier til kunder - 6 70 - 7 6

Innskudd i og fordringer på kredittinstitusjoner - 13 540 - 552

Verdipapirer - 102 - - 102

Sum nedskrivninger 30 009 3 052 5 310 9 099 17 462

Bokført som reduksjon av balanseposter 30 009 2 775 4 949 9 099 16 823

Bokført som avsetning på gjeldspost B19.03 - 277 362 - 639

Overgangseffekter på Egenkapitalen

Nedenfor vises en avstemming av egenkapitalen pr 31.12.2019 mot egenkapitalen 1.1.2020:

Avstemming av overgangseffekter Total egenkapital

Egenkapital 31.12.2019 iht. NGAAP 873 585

Verdiendring på innskudd i banker -414

Verdiendringer på utlån til kunder 3 346      Fratrukket 25 % avsatt skatt

Verdiendring på obligasjoner 541

Verdiendring på egenkapitalinstrumenter (aksjer og andeler) 83 483

Verdiendring på ubenyttede kredittrammer og garantier 479     Fratrukket 25 % avsatt skatt

Verdiendring på derivater -

Klassifisering av hybridkapital som egenkapital -

Verdiendring på eiendommer -

Egenkapital 01.01.2020 iht. IFRS 961 019

Egenkapitaloppstilling Egenkapital- Egeneide Overkurs Fonds- Utjevnings- Sparebankens Gave- Fond for Fond for Annen Sum
bevis egenkap. bevis fond obl. fond fond fond vurderings- urealiserte egenkap. egenkap.

forskjeller gevinster

Sum egenkapital 31.12.2017 - - - - - 781 566 - - - - 781 566

Utbetalt i 2018 - - - - - - - - - - -

Renter fondsobligasjon - - - - - - - - - - -

Resultat 2018 - - - - - 36 195 - - -914 35 281

Sum egenkapital 31.12.2018 - - - - - 817 761 - - - -914 816 847

Utbetalt i 2019 - - - - - - - - - - -

Renter fondsobligasjon - - - - - - - - - - -

Resultat 2019 - - - - - 58 690 - - -1 952 56 738

Sum egenkapital 31.12.2019 - - - - - 876 451 - - - -2 866 873 585

Sum egenkapital 01.01.2020 - - - - - 876 451 - - - -2 866 873 585

Overgang til IFRS (note x) - - - - - 5 575 - - 81 859 - 87 434

Omarbeidet egenkapital 01.01.2020 - - - - - 882 026 - - 81 859 -2 866 961 019

}



Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2019

Ren kjernekapital pr 31.12.2019 783 545

Endring i egenkapital fra overgang til IFRS 9 87 434

Fond for urealiserte gevinster -81 859

Ren kjernekapital pr 31.12.2019 789 120

Kjernekapital pr 31.12.2019 7 83 545

Endring i egenkapital fra overgang til IFRS 9 87 434

Fond for urealiserte gevinster -81 859

Ren kjernekapital pr 31.12.2019 789 120

Ansvarlig kapital pr 31.12.2019 783 545

Endring i egenkapital fra overgang til IFRS 9 87 434

Fond for urealiserte gevinster -81 859

Ren kjernekapital pr 31.12.2019 789 120

Beregningsgrunnlag pr 31.12.2019 3 226 290

Økt fradrag for forsiktig verdsettelse -

Endrede nedskrivninger ifm overgang til IFRS 9

Andre endringer i balaseverdier ifm. overgang til IFRS 9

Beregningsgrunnlag pr 01.01.2020 3 226 290

Kapitaldekning i % 24,27 %

Kjernekapitaldekning 24,27 %

Ren kjernekapitaldekning i % 24,27 %
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GENERALFORSAMLINGEN
Kundevalgte Kundevalgte
medlemmer: varamedlemmer:

Alf Roald Larssen Roald Jakobsen

Inis Ivarsson Terje Dahl

Jan A Kristiansen Jøran Flygel Nilsfors

Cecilia Lindsten Tore Wiik

Bjørn Harald Larsen - leder 

Lill Inger Martinsen - nestleder

Gunn Inger Einås-Eidum

Ann Chatrin Braseth

Reidar Schille

Elisabeth Dahl Karlsen

Mikael Rølvåg

Bjørn Nordmo

Rita Borgen

Jan Thygesen

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 Karen Enevoldsen

Siren E. Stokland Ketil Martinsen

Veronika Reinholdtsen PH Larsen

Marianne Fjellstad Karstein Liland

Anita Torgersen

Tone Horrigmoe

STYRET
Medlemmer: Varamedlemmer:

Hugo Storø - leder Marit Hienn

Gøril Bjerkan - nestleder Terje Ingebrigtsen

Lars Ivar Simonsen Heidi Lundberg

Grete Rolandsen 

Øyvind Strøm

Arvid Ingebrigtsen Karen Enevoldsen
– ansatterepresentant – ansatterepresentant

VALGKOMITÉ
Medlemmer: Varamedlemmer:

Frank Sundermeier - leder Kari Ann Nygård

Morten Qvam Veronika Reinholdtsen

PH Larsen 
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