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Adm. banksjef: Jon Håvard Solum 

2018 ble et godt år for Grong 
Sparebank. Vi vokser vesentlig 
raskere enn våre konkurrenter og 
tok i 2018 nye markedsandeler. 
Det gjør oss både stolt og ydmyk. 
For femte året på rad ble 
resultatet det aller beste 
noensinne.  
 
Som lokal sparebank får vi en 
større og større rolle for 
utviklingen av vår region. Når de 
store bankene rømmer fra 
distriktene til storbyene, tar vi 
ansvar og øker vår finansiering av 
små og mellomstore bedrifter. 
Derfor opplever vi stor 
etterspørsel etter våre produkter 
og vår kompetanse. 
 
Vår forretningside baserer seg på 
at vi tror at folk trenger folk, også 

når de har behov for 
banktjenester. I en stadig mer 
teknologibasert virkelighet er det 
viktig å få den digitale banken og 
den lokale banken til å gå hånd i 
hånd. Sammen med resten av 
bankene i Eika-gruppen, er vi 
langt fremme i utviklingen av nye 
og digitale løsninger, og samtidig 
opprettholder vi et nettverk av 
bankkontorer med dyktige og 
tjenestevillige rådgivere. Vi tror 
at folk flest fortsatt trenger 
dyktige rådgivere i viktige 
livssituasjoner - ikke alle 
spørsmål kan løses digitalt.  
 
Jeg er overbevist om at denne 
strategien er det viktigste 
bidraget til økte markedsandeler 
og forbedrede resultater. Dyktige 
rådgivere sammen med 
framtidsrettede digitale løsninger 
innenfor hverdagsøkonomi er en 
robust og kundevennlig strategi 
som vil holde seg i mange år 
framover. 
 
Bank handler i stor grad om tillit. 
Og det gjelder begge veiene; fra 
banken til kunden og fra kunden 
til banken. Derfor er en av 
bankens kjerneverdier 

«Ordentlig». Det betyr blant 
annet at vi ikke lover mer enn vi 
greier å holde, og holder det vi 
lover. Vi lever etter den enkle 
kjøreregelen om at alt vi gjør skal 
tåle en forside i lokalavisa. Det er 
litt Kardemommelov over disse 
enkle levereglene, men verre er 
det faktisk ikke. Når du følger 
dem opptrer du ordentlig overfor 
dine kunder, ansatte, og 
samfunnet for øvrig. Da oppstår 
det et tett og nært tillitsforhold 
som hele vår virksomhet bygges 
rundt.  
 
Jeg har stor tro på lokale 
sparebanker. De representerer 
fortsatt en svært god 
forretningside. Og i en verden 
der ting endres raskere og 
raskere, der flere og flere 
tjenester flyttes ut og vekk fra 
våre lokalsamfunn, og der tillit og 
tro er under press, så tilfører vi 
vår del av Norge verdifulle 
verdier. Derfor har vår måte å 
drive bank på en større gjenklang 
hos kundene enn på lenge, og 
derfor er etterspørselen etter 
våre tjenester økende. 
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31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015

Kostnadsindeks 58,46 % 61,02 % 63,05 % 62,00 %

Driftskostnader i GFK 1,61 % 1,76 % 1,94 % 2,02 %

Egenkapitalavkastning 8,76 % 8,45 % 9,37 % 8,87 %

Driftsresultat i GFK 1,14 % 1,13 % 1,14 % 1,24 %

Resultat etter skatt i GFK 0,86 % 0,81 % 0,92 % 0,86 %

Rentenetto 1,98 % 2,02 % 2,04 % 2,20 %

Forvaltningskapital 6.409 5.891 5.470 3.704

Forvaltningskapital inkl. EBK 8.116 7.609 6.988 4.860

Brutto utlån 5.499 5.002 4.792 3.153

Lån overført til EBK 1.707 1.718 1.518 1.156

Brutto utlån inkl. EBK 7.206 6.720 6.310 4.309

Innskudd fra kunder 4.408 4.025 3.825 2.733

Innskuddsdekning 80,16 % 80,45 % 79,81 % 86,70 %

Vekst forvaltningskapital 8,79 % 7,70 % 47,70 % 11,99 %

Utlån egen balanse 9,94 % 4,38 % 52,01 % 12,52 %

Overført lån til EBK -0,64 % 13,19 % 31,27 % 20,67 %

Utlån inkludert EBK 7,23 % 6,50 % 46,44 % 14,60 %

Innskuddsvekst 9,53 % 5,22 % 39,94 % 13,48 %

Tapsprosent utlån 0,05 % 0,06 % 0,09 % 0,04 %

Misligholdte engasjement 0,26 % 0,29 % 0,31 % 0,48 %

Gruppevise nedskrivninger 0,31 % 0,33 % 0,32 % 0,42 %

Individuelle nedskrivninger 0,05 % 0,09 % 0,07 % 0,12 %

Ren kjernekapital 15,64 % 16,84 % 14,69 % 16,17 %

Kjernekapital 17,19 % 18,42 % 16,27 % 17,18 %

Kapitaldekning 19,16 % 20,47 % 18,34 % 18,42 %

LCR 184 167 106 99

Antall utstedte bevis 2.535.582 2.535.582 1.800.000 900.000

Egenkapitalbevisbrøk 46,01 % 47,62 % 41,32 % 28,17 %

Bokført egenkapital per EKB* 115,03 112,41 111,61 114,03

Resultat per EKB** 9,64 8,65 8,89 9,27

P/B 0,93 0,96 0,93 1,01

Siste omsatte kurs 106,48 108 104 115

Gjennomsnittlig FK 6.152.963 5.649.748 4.195.568 3.458.261

Gjennomsnittlig egenkapital 606.787 544.950 413.081 333.911

Gjennomsnittlig utlån 5.251.624 4.876.767 3.616.487 3.002.294
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Grong Sparebank er en 

selvstendig sparebank, med 

tradisjoner tilbake til 1862. 

Banken har sitt hovedkontor i 

Grong, 5 mil øst for Namsos. 

Gjennom snart 160 år har Grong 

Sparebank vært en viktig del av 

det vi kan kalle samfunnets 

blodårenett. I de første 140 

årene i Grong og omegn, og i de 

siste årene i store deler av 

norddelen av Trøndelag, og i 

2014 også etablert på Helgeland i 

Nordland.  

Banken har kontorer i Grong,  

Mosjøen, Namsos, Steinkjer og 

Rørvik. 

Grong Sparebank er et fullverdig 

finanshus som tilbyr tjenester 

innenfor lån, sparing og 

forsikring. I tillegg tilbyr banken 

eiendomsmeglertjenester 

gjennom datterselskapet Boli 

Eiendomsmegling AS.  

Grong Sparebank er gjennom sitt 

eierskap i Eika Gruppen AS og 

Eika Boligkreditt en del av Eika 

Alliansen. Eika Alliansen består av 

68 lokalbanker, Eika Gruppen og 

Eika Boligkreditt. Eika Alliansen 

har en samlet forvaltningskapital 

på over 440 milliarder kroner, 

nær en million kunder og mer 

enn 3000 ansatte. Dette gjør Eika 

Alliansen til en av de største 

aktørene i det norske 

bankmarkedet. Med 200 

bankkontorer i 148 kommuner 

representerer lokalbankene i Eika 

en viktig aktør i norsk 

finansnæring og bidrar til 

næringslivets verdiskaping og 

mange arbeidsplasser i norske 

lokalsamfunn.   

Eika Gruppen utgjør 

finanskonsernet i Eika Alliansen. 

Konsernets kjernevirksomhet er 

gode og kostnadseffektive 

produkt- og tjenesteleveranser til 

lokalbankene for moderne og 

effektiv bankdrift.  Konkret 

innebærer det leveranse av 

komplett plattform for bank-

infrastruktur inkludert IT og 

betaling. Eika Gruppen har et 

profesjonalisert prosjekt- og 

utviklingsmiljø som sikrer 

integrerte, plattformuavhengige, 

digitale løsninger for 

lokalbankene og deres kunder. 

Eika Gruppen har også solide 

kompetansemiljøer som vurderer 

og avtaler viktige leveranser til 

bankene fra eksterne 

leverandører der disse velges. 

Produktselskapene i Eika 

Gruppen - Eika Forsikring, Eika 

Kredittbank, og Eika 

Kapitalforvaltning - leverer et 

bredt spekter av finansielle 

produkter, kommersielle 

løsninger og 

kompetansehevende tjenester til 

Grong Sparebank. Eika 

Kundesenter og Eika 

Servicesenter leverer tjenester 

som sikrer banken effektiv 

kommunikasjon og økt 

tilgjengelighet. 

Grong Sparebank eier 0,47 % av 

aksjene i Eika Gruppen AS. 

Eika Boligkreditt er et 

kredittforetak som er eid av 66 

norske lokalbanker og OBOS.  

Eika Boligkreditt har som 

hovedformål å sikre 

lokalbankene tilgang til langsiktig 

og konkurransedyktig funding. 

Selskapet har konsesjon som 

kredittforetak og finansierer sin 

utlånsvirksomhet ved utstedelse 

av internasjonalt ratede 

obligasjoner med fortrinnsrett 

(OMF). Det innebærer at Eika 

Boligkreditt har mulighet til å 

oppta lån i det norske og 

internasjonale finansmarkedet, 

og til enhver tid søke finansiering 

der man oppnår markedets beste 

betingelser. Gjennom Eika 

Boligkreditt får Grong Sparebank 

dermed tilgang på svært gunstig 

finansiering, og kan opprettholde 

konkurransekraften i forhold til 

større norske og internasjonale 

banker. 

Grong Sparebank eier 2,22 % av 

aksjene i Eika Boligkreditt.    

Boli Eiendomsmegling AS er 

bankens eiendomsmeglerselskap 

og er samlokalisert med banken i 

Steinkjer og Namsos.  

IN-Vest AS er et 

investeringsselskap som har som 

formål å opprettholde, utvikle og 

styrke virksomheter innen 

industri og annen 

næringsvirksomhet i Indre 

Namdal-regionen. 
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Jon Håvard Solum har vært adm. banksjef i Grong Sparebank 

siden 2000. Tidligere jobbet som avdelingsleder hos 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, som rådmann i Høylandet 

kommune og soussjef i Statens Nærings- og 

distriktsutviklingsfond. Solum har hatt flere sentrale styreverv i 

Eika-gruppen og regionalt i Trøndelag, og har i dag styreverv i 

blant annet Sparebankforeningen, Finans Norge, Trønder-Avisa AS og NTE. Solum er utdannet ved Norges miljø- og 

biovitenskapelige universitet innen økonomi og samfunnsfag. 

Odd Inge Myrvold har erfaring fra Gjensidige Midt Norge. Ansatt 

i Grong Sparebank i 2001 og banksjef bedriftsmarked siden 

2005. Myrvold er utdannet fra Teknisk Fagskole i Trondheim. 

Kårhild Hallager Berg begynte i banken i 2005. Berg har blant 

annet jobbet som kunderådgiver og avdelingsleder 

privatmarked, før hun i 2013 ble banksjef PM. Berg har 

mastergrad i økonomi og administrasjon fra Trondheim 

Økonomiske Høyskole. 

Endre Skjervø startet i stillingen som banksjef bankdrift og 

stedfortreder for adm. banksjef 1.mai 2018. Han har tidligere 

arbeidet som avdelingsdirektør for både samfunnsavdelingen og 

administrasjonsavdelingen i NAV Trøndelag og han har vært 

Rådmann i Namsskogan kommune. I tillegg har han hatt en rekke 

sentrale tillitsverv og styreverv i ulike organisasjoner gjennom flere 

år. Han har utdanning innen administrasjon, økonomi og ledelse fra 

HiNT og Nord Universitet. 
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Virksomheten 

Grong Sparebank sin 

selskapsstyring følger norsk 

anbefaling for eierstyring og 

selskapsledelse så langt den 

passer for en liten sparebank. For 

å utvikle et godt tillitsforhold 

mellom banken og de viktigste 

interessegruppene er det 

nødvendig med gode 

styringssystemer for 

virksomheten. Dette innebærer 

blant annet: 

 

 Et kompetent og uavhengig 
styre 

 En organisasjons-
struktur som sikrer 
målrettet og uavhengig 
styring og kontroll, 
herunder en effektiv 
risikostyring 

 Likebehandling av 
egenkapitalbeviseierne 
og et balansert forhold 
til øvrige 
interessegrupper 

 Overholdelse av lover, 
regler og etiske 
standarder 

 En objektiv og uavhengig 
eksternrevisjon 

 Åpen og god kommunikasjon 
med media, offentlige 
myndigheter, kunder og 
andre interessenter. 

 Innleid internrevisjon fra EY 
som sikrer en årlig 
evaluering av bankens 
internkontroll og 
risikostyring. 
 

Bankens øverste organ er 

generalforsamlingen. Grong 

Sparebanks generalforsamling 

består av 17 medlemmer fordelt 

på 5 innskytervalgte, 4 

oppnevnte fra det offentlige, 4 

blant egenkapitalbeviseierne, og 

4 valgt av og blant bankens 

ansatte. 

Generalforsamlingen velger styre 

og revisor. Generalforsamlingens 

kontroll med virksomheten 

utøves av statsautorisert revisor. 

Det avgis egen beretning fra 

revisor til generalforsamlingen. 

Dette skjer i forbindelse med 

framleggelsen av årsregnskapet. 

Styret er generalforsamlingens 

organ for å lede og utøve den 

strategiske og operative driften 

av banken. Styret består av 7 

medlemmer og 2 

varamedlemmer. 5 medlemmer 

og 1 varamedlem velges av 

generalforsamlingen, og 2 

medlemmer og 1 varamedlem 

velges av de ansatte. 

Generalforsamlingen oppnevner 

egen valgkomite som foreslår 

kandidater til styret. Komiteen 

skal bestå av 4 medlemmer og 4 

varamedlemmer. Medlemmer og 

varamedlemmer velges for 2 år 

om gangen. Valgkomiteen skal ha 

representanter fra alle grupper 

som er representert i 

generalforsamlingen. Ansattes 

representant i valgkomiteen 

utpekes av og blant de ansatte.  

Det er utarbeidet en egen 

styreinstruks, og det er vedtatt 

en egen årsplan for styret. Styret 

foretar en årlig egenevaluering.  

Styret fører løpende kontroll med 

bankens drift og 

risikoeksponering gjennom 

månedlige ledelsesrapporter og 

kvartalsvis regnskapsrapporter, 

og tertialvis risikorapporter. 

Styret har utarbeidet og vedtatt 

policydokumenter innenfor alle 

vesentlige risikoområder i 

banken, som inkluderer policy for 

virksomhets- og risikostyring, 

likviditetsrisiko, markedsrisiko, 

kredittrisiko og operasjonell 

risiko. 

Disse setter rammer for 

akseptabel risikoeksponering. 

Styret mottar tertialvis rapporter 

for risikoeksponering i forhold til 

policyrammer. I tillegg har styret 

en grundig årlig ICAAP-

gjennomgang, samt at de mottar 

en årlig internkontrollrapport.  

Samarbeidet styret har med 

intern- og eksternrevisor er 

åpent og godt.  

Ut over styrehonorar og tapt 

arbeidsfortjeneste gis ingen 

godtgjørelse til styret.  

Styret har et underutvalg på 3 

styremedlemmer som utgjør 

bankens risiko- og 

revisjonsutvalg. Utvalget 

forbereder styrets oppfølgning av 

regnskaps-

rapporteringsprosessen, og 

overvåker systemene for intern 

kontroll og risikostyring. Videre 

har utvalget løpende kontakt 

med bankens valgte revisor om 

revisjonen av årsregnskapet, 

samt at de vurderer og overvåker 

revisors uavhengighet.  
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Banken har avtale med EY der de 

leies inn som bankens 

internrevisjon. Internrevisjonen 

er en uavhengig, objektiv 

bekreftelses- og 

overvåkningsfunksjon, og har 

periodisk rapportering til og 

dialog med styret og risiko- og 

revisjonsutvalget.     

Bankens ledergruppe består i 

tillegg til adm. banksjef, banksjef 

personmarked, banksjef 

bedriftsmarked og banksjef 

bankdrift.   

Banken har en Risk Manager- 

funksjon, der de viktigste 

oppgavene er knyttet til 

risikostyring, risikoovervåking, 

rapportering og ICAAP-

prosessen. Risk Manager 

rapporterer til adm. banksjef, 

men kan også rapportere direkte 

til styret. Risk Manager har 

møterett i kredittkomite og 

ledergruppen. 

Ledelsen i banken skal 

kjennetegnes ved at de har en 

høy etisk standard. Dette 

innebærer at ledelsen til enhver 

tid skal utvise en adferd som 

oppfattes som tillitvekkende, 

ærlig og redelig og som er i 

henhold til de normer, regler og 

lover som gjelder i samfunnet. 

Godtgjørelsesordningene i Grong 

Sparebank er utformet i samsvar 

med finansforetaksloven. 

Retningslinjene for godtgjørelse 

blir årlig revidert av styret. Styret 

blir også forelagt en årlig rapport 

fra adm. banksjef med en 

gjennomgang av 

godtgjørelsesordningen.  

Ettersom banken har over 50 

ansatte har banken et 

godgjørelsesutvalg, et samlet 

styre utgjør dette utvalget. 

Banken har ingen variabel 

godtgjørelse utover en generell 

bonusordning som omfatter alle 

ansatte. Ordningen kan ikke 

utgjøre over 1 månedslønn og er 

basert på generelle kriterier. Det 

er ikke intensiver i ordningen 

som gjør at det tas uakseptabel 

risiko for å maksimere egen 

godtgjørelse. 

God risikostyring er en viktig 

forutsetning for at banken skal 

nå sine mål. Risikostyring er 

derfor sentralt i den daglige 

driften og i styrets arbeid. 

Styret har det overordnede 

ansvaret for bankens 

risikostyring. Styret beslutter 

bankens risikoprofil og vedtar 

rammer og overordnede 

retningslinjer for risikostyringen. 

Styret overvåker 

administrasjonen og sikrer seg at 

retningslinjer blir fulgt og at 

eksponeringen holdes innenfor 

vedtatte rammer.  

Administrerende banksjef og 

ledere med ansvar for 

risikotagning har en utøvende 

rolle, og sørger for etterlevelse 

av de beslutninger styret har 

fattet.  

Risikokontrollfunksjonen (Risk 

Manager) kontrollerer 

etterlevelsen av styrets 

beslutninger og utarbeider 

rapporter til ledelsen og styret. 

Policy for virksomhets- og 

risikostyring gir en overordnet 

beskrivelse av 

virksomhetsstyringen, herunder 

risikostyringen i banken. 

Dokumentet er forankret og 

vedtatt av bankens styre, og skal 

også ses i sammenheng med 

bankens strategi og vedtekter.  

I tillegg til policy for virksomhets- 

og risikostyring har banken egne 

policydokumenter for de viktigste 

risikoområder. Dette gjelder 

bankens kreditt, markeds- og 

likviditetsrisiko. Operasjonell 

risiko er beskrevet i et eget 

policydokument, som også må 

ses i sammenheng med de øvrige 

risikotyper  

Bankens styre gjennomfører årlig 

en vurdering av bankens 

kapitalsituasjon (ICAAP). 

Kapitalsituasjonen vurderes med 

hensyn til bankens risiko og en 

analyse av denne. Sett i 

sammenheng med forventet 

finansiell utvikling, regulatoriske 

kapitalkrav og markedets 

forventninger fastsetter styret 

mål for hhv ren kjernekapital, 

kjernekapital og ansvarlig kapital. 

Bankens strategi, og tilhørende 

mål og rammer gitt i 

policydokumenter og 

retningslinjer for risikoområdene, 

danner grunnlag for bankens 

interne 

kapitalbehovsvurderinger. 

Samtidig legger 

kapitalbehovsanalysene føringer 

for mulige strategier. Intern 

revisor avgir sin erklæring 

vedrørende rapporten.  
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Banken utstedte egenkapitalbevis første gang i 2012. Det ble da utstedt totalt 500 000 egenkapitalbevis, med 

pålydende kr 100 per bevis. Banken har videre gjort emisjoner i 2015, 2016 og 2017, og totalt antall utstedte 

egenkapitalbevis er ved utgangen av 2018 2.535.582. Banken noterte egenkapitalbeviset på Merkur Market (Oslo 

Børs) 14.06.2017.  

Nedenfor vises kursutviklingen i egenkapitalbeviset, med ticker GRONG-ME, i 2018. I 2018 ble det omsatt litt i 

overkant av 150.000 egenkapitalbevis.  

Grong Sparebank har inngått en likviditetsgarantiavtale med Norne Securities for bankens egenkapitalbevis. Formålet 

med avtalen er å øke likviditeten i bankens egenkapitalbevis og redusere spreaden (forskjell mellom kjøps- og 

salgskurs), og innebærer at megler ligger inne med kjøps- og salgstilbud.   
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Grong Sparebank har en egenkapital per 31.12.2018 på kr 616 109 898. Av dette utgjør egenkapitalbeviskapitalen kr 

253 558 200 fordelt på 2 535 582 egenkapitalbevis. Banken har et overkursfond på kr 1 620 532.  

Det er foreslått et utbytte på kr 7 per egenkapitalbevis for regnskapsåret 2018. 

Grong Sparebank har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resultater som gir en god og stabil avkastning på 

bankens samlede egenkapital. Banken vil, gjennom sin eierpolitikk, bidra til at egenkapitalbeviset framstår som et 

attraktivt og likvid finansielt instrument, som gir egenkapitalbeviseierne konkurransedyktig avkastning i form av 

utbytte og verdistigning, og vil prioritere høy andel kontantutbytte. 

Årsoverskuddet vil bli fordelt mellom egenkapitalbeviseierne og grunnfondet i samsvar med deres relative andel av 

bankens egenkapital. Ved fastsettelsen av størrelsen på kontantutbytte og gaver vil det bli tatt hensyn til bankens 

resultatutvikling, markedssituasjon, stabilitet i utbytte samt behovet for egenkapital. 

Dersom det i et enkelt år ikke er resultatmessig dekning for et konkurransedyktig utbytte, vil det likevel søkes utbetalt 

et konkurransedyktig utbytte ved overføring av nødvendige midler fra utjevningsfondet.  

I henhold til vedtektene § 2-1 sjette ledd har ikke stiftere rett til utbytte.  

Ved en eventuell avvikling av banken, skal den del av eierandelskapitalen og overkursfondet som er tilbake etter at 

alle krediterer har fått fullt oppgjør, fordeles forholdsmessig mellom eierne av egenkapitalbevis. jf, 

Finansforetaksloven §10-20. 

 

Eier Andeler % av total

MOE, SVEIN HALVOR 87.578 3,45 %

VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS 77.264 3,05 %

KOSLI HOLDING AS 75.471 2,98 %

BC EIENDOM LEVANGER AS 67.800 2,67 %

NUBDAL, ØYSTEIN 61.928 2,44 %

SKIPSINVEST AS 56.603 2,23 %

NAMSSKOGANBYGG AS 51.531 2,03 %

SNOTA AS 46.327 1,83 %

SKIVE INVEST AS 45.890 1,81 %

HAUKENES AS 45.601 1,80 %

JARAS INVEST AS 43.093 1,70 %

GEO DRILLING AS 41.587 1,64 %

LUNKAN EIENDOM AS 36.433 1,44 %

HØYLANDET BYGGUTLEIE AS 33.864 1,34 %

GIPLING, STEIN 33.381 1,32 %

ARNE OKKENHAUG EFTF AS 32.990 1,30 %

LANDSEM, TORBJØRN 30.793 1,21 %

SOLUM, JON HÅVARD 29.490 1,16 %

FORNES, HANS ARNFINN 29.000 1,14 %

WILLIKSEN INVEST AS 28.301 1,12 %

SUM 20 STØRSTE EIERE 954.925 37,66 %

ØVRIGE EIERE 1.580.657 62,34 %

UTSTEDTE EGENKAPITALBEVIS 2.535.582 100,00 %
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Aksjer som banken eide i Vipps AS ble fusjonert inn i nyopprettede Eika VBB AS. Eika VBB AS ble opprettet for at Eika 

bankene skal ha sitt eierskap samlet i ett felles selskap og dermed sikre Eika bankenes innflytelse i Vipps AS. 

 

For å bli en enda tydeligere og mer fremtidsrettet bank, både for privatkunder og for bedriftskunder, satser banken 

tungt på rådgivning. Som et tiltak for å frigjøre ressurser til økt rådgivingsaktivitet, la vi i 2018 om kundemottakene 

ved alle avdelingene våre. De bemannede skrankene ble erstattet med selvbetjeningsløsninger hvor kundene kan 

utføre mer selv. Målet er at alle som kommer til oss skal ha avtalt et møte med rådgiveren sin på forhånd. Dette betyr 

at vi kan bruke mer tid både til å forberede oss til hvert møte og til etterarbeidet etter hvert møte - til beste for 

kunden.  

Banken bruker hvert år et betydelig beløp på gaver og sponsorater. I 2018 delte vi for første gang i historien ut 

«Rakettstipend» til unge talenter innen kultur, idrett og næringsliv. 5 ungdommer mottok kr 20.000 hver, et bidrag fra 

banken som muliggjør videre satsing innenfor deres respektive felt. 

I desember vedtok styret å starte et arbeid med å etablere et garantikonsortium for en fortrinnsrettet emisjon på kr 

45 mill. Garantikonsortiet ble fulltegnet i løpet av en dag, og styret anbefalte generalforsamlingen i banken å vedta 

emisjonen samt søke Finanstilsynet om tillatelse til gjennomføring. Banken mottok tidlig i 2019 tillatelse fra 

Finanstilsynet, og en fortrinnsrettet emisjon vil bli gjennomført i slutten av mars 2019. 

Banken arrangerte i februar 2018 en stor næringskonferanse i Grong. Konferansen var svært godt besøkt og vi fikk 

gode tilbakemeldinger på arrangementet. Med over 250 deltagere første kvelden og ca 200 deltagere på selve 

konferansen ble dette så vellykket, at arrangementet videreføres i 2019. 
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Norsk fastlands-økonomi opplevde 

videre oppgang i 2018. BNP-

veksten for Fastlands Norge endte 

ifølge Norges Bank trolig på 2,4 

prosent, en oppgang på fire tideler 

fra 2017. Året startet noe bedre 

enn det sluttet, etter at andre 

halvår blant annet ble preget av 

redusert jordbruksproduksjon etter 

en tørr sommer, lavere oljepris og 

svakere vekstutsikter.  

I arbeidsmarkedet bedret 

situasjonen seg ytterligere gjennom 

fjoråret. Sysselsettingen økte og 

arbeidsledigheten ble ytterligere 

redusert. Inflasjonen steg betydelig, 

særlig som følge av økte 

elektrisitetspriser. 

Foretaksinvesteringene økte også i 

fjor, og Norges Banks regionale 

nettverk ga uttrykk for god vekst i 

produksjonen og positive 

vekstutsikter. For første gang siden 

oljeprisfallet i 2014 bidro 

investeringer innen petroleum 

positivt, mens boliginvesteringene 

ble redusert etter en periode med 

solid vekst. Veksten i boligpriser har 

utviklet seg moderat gjennom året. 

Gjeldsveksten i husholdningene ble 

redusert, men oversteg samlet sett 

veksten i inntekt. Dermed steg 

gjeldsbelastningen i husholdningen 

videre.  

Økt aktivitet i norsk økonomi, 

kapasitetsutnyttelse nær normalt 

nivå og inflasjon rundt målet var 

sentrale årsaker til at hovedstyret i 

Norges Bank besluttet å heve 

styringsrenten fra 0,50 prosent til 

0,75 prosent i september. Dette var 

den første rentehevingen siden 

2011. Hovedstyret har gitt uttrykk 

for en gradvis renteoppgang 

fremover, men at man ønsker å gå 

varsomt frem i rentesettingen etter 

en lang periode med lave renter. 

På den pengepolitiske siden ble 

også inflasjonsmålet 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 innebærer at Norge nå har 

samme inflasjonsmål som de fleste 

andre sammenlignbare land. 

For første gang på flere år bidro 

finanspolitikken i en kontraktiv 

retning i fjor. Det strukturelle, 

oljekorrigerte underskuddet, som 

måler den underliggende 

pengebruken av oljeinntektene, 

økte til om lag 221 milliarder 

kroner. Endringen innebar en 

negativ budsjettimpuls inn i 

økonomien på 0,1 prosent, målt 

som andel av trend-BNP for 

Fastlands-Norge (7,4 prosent 

samlet sett).   

Omsetningen av boliger i bankens 

kjernemarked var i 2018 tilnærmet 

på samme nivå som i 2017. Når det 

gjelder prisene på omsatte boliger 

så er disse svært stabile, og i det 

store bildet er det små variasjoner 

fra forrige år.  

12 månedsveksten i utlån til 

privatmarkedet er ved utgangen av 

2018 på 5,6 % for landet som 

helhet. Vi opplever god etterspørsel 

etter våre produkter og har en 

utlånsvekst til privatkunder som er 

langt over landsgjennomsnittet. 

Dette skyldes økt kundetilgang 

(høyere markedsandeler) og ikke 

økt belåning blant våre kunder. Det 

er relativ beskjeden utbygging av 

nye boliger og leiligheter i bankens 

kjernemarked, og med stabile 

bruktboligpriser, er det vårt 

inntrykk at gjeldsoppbyggingen i 

privatkundeporteføljen vår er 

lavere enn landsgjennomsnittet.   

I bedriftsmarkedet er aktiviteten og 

investeringsviljen ujevn, med høy 

fart ute ved kysten og lavere fart i 

innlandet. Dette er bilde som har 

vært kjent de siste årene, men som 

kanskje forsterket seg i 2018.  

Arbeidsledigheten i vårt 

markedsområde er fortsatt lav, og 

har falt litt i gjennom 2018. 

Banken legger til grunn at den 

økonomiske veksten lokalt vil øke 

forsiktig i 2019, og at veksten 

fortsatt vil være sterkest på kysten. 

Vi ser en økende etterspørsel etter 

kreditt fra både landbrukssektoren, 

havbruksnæringen, samt privat 

tjenesteyting.  
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Grong Sparebank oppnådde i 2018 

et resultat før skatt på kr 70,5 mill. 

Dette er kr 9,8 mill. bedre enn 

fjorårets resultat, og er det beste 

resultatet banken noen gang har 

lagt fram. Resultatet etter skatt ble 

kr 53,1 mill., kr 7,1 mill. bedre enn i 

2017. Målt i forhold til 

gjennomsnittlig forvaltningskapital 

utgjør resultatet av ordinær drift 

etter skatt 0,86 % mot 0,81 % i 

2017.  

Egenkapitalavkastningen 

henholdsvis før og etter skatt ble på 

11,62 % og 8,76 %. Resultatet pr 

egenkapitalbevis etter skatt ble kr 

9,64.  

Det gode resultatet skyldes i første 

rekke reduserte kostnader, lave tap 

på utlån, realisert aksjegevinst som 

følge av fusjon av Vipps AS, 

BankAxept og BankID Norge AS i 

VBB AS (Vipps), samt økte 

renteinntekter som følge av økt 

utlånsvolum. Styret vurderer 

resultatet for Grong Sparebank i 

2018 som godt. Den underliggende 

løpende bankdriften er forbedret i 

løpet av 2018. 

Bankens netto rente og 

kredittprovisjonsinntekter ble kr 

121,6 mill., en økning på kr 7,2 mill. 

fra 2017. Dette som følge av økt 

utlånsvolum. I prosent av 

gjennomsnittlig kvartalsvis 

forvaltningskapital utgjorde 

rentemarginen 1,98 % mot 2,02 % i 

fjor. Årsaken til nedgangen skyldes 

hard konkurranse om 

boliglånskundene, samt høy 

likviditet i starten av året.   

Netto andre driftsinntekter ble kr 

47,8 mill. i 2018 mot kr 48,7 mill. i 

2017. 

Provisjonsinntektene ble kr 48,1 

mill. i 2018 mot 48,6 mill. i 2017. 

Hovedårsaken til endringen er 

lavere provisjonsinntekter fra Eika 

Boligkreditt AS, som følge av 

høyere fundingkostnad, samt noe 

lavere overført volum.    

Provisjonskostnadene endte på kr 

4,2 mill. i 2018 mot 5,2 mill. i 2017.  

Utbytte fra verdipapirer ble kr 2,9 

mill. i 2018 mot kr 3,6 mill. i 2017. 

Årsaken til endringen skyldes 

hovedsakelig mindre utbytte fra 

Eika Boligkreditt AS.      

Banken oppnådde kr 1,0 mill. i 

netto kursgevinst på valuta og 

verdipapirer mot kr 1,6 mill. i 2017.  

Sum driftskostnader ble i 2018 kr 

99,1 mill. mot kr 99,5 i 2017.  

Lønn og generelle 

administrasjonskostnader utgjorde 

kr 82,8 mill. i 2018 mot kr 83,0 mill. 

i 2017.  

Lønnskostnader gikk ned 3,7 mill. 

fra 2017, og utgjorde kr 50,0 mill. i 

2018. Hovedårsaken til reduksjonen 

er at det ble kostnadsført 

sluttpakker på kr 2,4 mill. i 2017. 

1,5 mill. av sluttpakkene er utbetalt 

gjennom 2018.    

Administrasjonskostnadene økte 

med 3,4 mill. fra 2017 og utgjorde i 

2018 kr 32,7 mill. Økningen er 

hovedsakelig knyttet til IT-

kostnader og økte sponsor- 

og markedskostnader. 

Banken utgiftsførte totalt kr 2,4 

mill. i tap på utlån mot kr 3,0 mill. i 

2017. Av dette er 0,8 mill. økning i 

gruppevise nedskrivninger.  

Andelen misligholdte lån over 90 

dager har gått ned fra 0,29 % av 

brutto utlån i 2017 til 0,26 % i 2018  

Banken fikk en gevinst på kr 2,5. 

mill. gjennom fusjon av Vipps AS, 

BankAxept og BankID Norge AS. 

Aksjene ble etter fusjonen i 2018 

samlet i VBB AS.   

Bankens forvaltningskapital er per 

31.12.18 kr 6.409,4 mill. mot kr 

5.891,3 mill. per 31.12.17. 

Økningen i 2018 tilsvarer en vekst 

på 8,8 %. Forretningskapitalen er 

per 31.12.2018 kr 8.116 mill. en 

økning på 6,66 % siden utgangen av 

2017. 

Banken hadde i 2018 en total 

kredittvekst på 565,6 mill., 

tilsvarende 7,23 %. Brutto utlån inkl 

EBK utgjør per 31.12.18 kr 7.206 

mill. mot kr 6.720 mill. per 

31.12.17. 23,7 % av bankens totale 

utlånsvolum er ved utgangen av 

året overført til EBK. 

Innskudd fra kunder økte i 2018 

med kr 383,7 mill. og utgjør ved 

årsskiftet kr 4.408,2 mill. Økningen 

tilsvarer en vekst på 9,53 %.   

Banken hadde i 2018 en 

nettoendring i obligasjonsgjeld på 

100,1 mill. 
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Kredittrisiko er risikoen for at 

banken påføres tap i forbindelse 

med kredittgivning på grunn av at 

kunde ikke klarer å oppfylle sine 

forpliktelser. Dette er den risikoen 

som kan ha størst konsekvens, og 

er dermed den risikoen banken har 

mest fokus på. 

Styret vurderer kvaliteten i 

utlånsporteføljen som god. Andel 

engasjement med lav risiko har gått 

ned fra 69,4 % i 2017 til 66,0 % i 

2018, middels risiko er økt fra 22,3 

% til 24,2 %. Engasjement med høy 

risiko har økt fra 7,3 % til 9,0 %. 

Engasjement som er misligholdt, 

tapsutsatt eller mangelfullt 

klassifisert er redusert fra 1,0 % til 

0,8 %. Fordelingen av BM-

engasjementene etter bransjer og 

største engasjement er 

tilfredsstillende og innenfor 

vedtatte rammer. 

Banken er hovedsakelig eksponert 

for markedsrisiko gjennom 

svingninger i aksjekurser, 

kredittspreader, renter og 

valutakurser.  

Banken har en vedtatt 

markedspolicy, med blant annet 

egne rammer for bransjer, ramme 

per utsteder, rating for enkeltpapir 

og maks gjennomsnittlig løpetid for 

bransjer. Den overordnede 

markedsrisikoen skal være lav.  

Bankens obligasjonsportefølje 

består hovedsakelig av obligasjoner 

med fortrinnsrett (OMF) og 

stat/statsgaranterte papirer med 

lav risikovekt.  

Grong Sparebank har i likhet med 

sammenlignbare banker lite valuta i 

sin balanse, og banken har heller 

ikke benyttet finansielle instrument 

som eksponerer banken for 

valutarisiko. 

Renterisikoen er risikoen for at 

banken får tap på grunn av 

renteutviklingen i markedet, og kan 

videre knyttes til rentebærende 

balanseposter. Banken har lav 

andel fastrentelån og 

fastrenteinnskudd i sin balanse. 

Fastrentelån er sikret med 

rentebytteavtaler. Durasjonen på 

obligasjonsporteføljen er lav, og 

følgelig mindre utsatt for 

renteendringer.    

Styret er av den oppfatning at 

markedsrisikoen ved årsskiftet er 

lav og tilfredsstillende.  

Styret har vedtatt at banken skal ha 

en lav likviditetsrisiko og styrer 

denne gjennom rammer for 

bankens balansestruktur, 

forfallsspredning, størrelse på 

innskudd, og løpende 

likviditetsbeholdning.  

Ved utgangen av 2018 ligger alle 

likviditetsbufferindikatorer over 

myndighetsfastsatte/styrevedtatte 

mål.  

Styret etterstreber å ha en høy 

innskuddsdekning for å redusere 

likviditetsrisikoen. Ved utgangen av 

året er innskuddsdekningen 80,16 

%, mot 80,45 % ved utgangen av 

2017. 

En viktig del av likviditetsstyringen i 

banken er Eika Boligkreditt. Banken 

har til enhver tid en 

«likviditetsreserve» i form av at 

utlån kan overføres til EBK. Dette 

instrumentet kan også brukes i en 

generell krise, der banken kjøper 

OMF for et beløp som tilsvarer 

verdien av de overførte 

lånene. Banken får likviditet 

gjennom å stille OMF som sikkerhet 

for lån i Norges Bank. 

Banken har en ubenyttet 

trekkramme på 150 mill. til å dekke 

kortsiktige svingninger i likviditeten. 

Styret vurderer at likviditetsrisikoen 

i banken er lav.        

Bankens egenkapital er 31.12.18 kr 

616,1 mill. Banken har i tillegg 

ansvarlig lånekapital på 125 mill.  

Kapitaldekningen og 

kjernekapitaldekningen målt i 

henhold til gjeldende retningslinjer 

utgjør hhv. 19,16 % og 17,19 %. 

Tilsvarende tall i 2017 var 20,47 % 

og 18,42 %. Bankens rene 

kjernekapital utgjør 15,64 % mot 

16,84 % for ett år siden.  

Fra 2018 stilles det krav til at 
eierbankene gjennomfører 
forholdsmessig konsolidering med 
eierforetak i samarbeidende 
grupper. For Grong Sparebank sin 
del betyr det Eika Gruppen AS og 
Eika Boligkreditt AS. 
Konsolideringen innebærer at 
investeringen i Eika Gruppen AS og 
Eika Boligkreditt AS byttes ut med 
forholdsmessig andel av kapital og 
beregningsgrunnlag. Per 
31.12.2018 var konsolidert ren 
kjernekapitaldekning 14,21 %, 
konsolidert kjernekapitaldekning 
15,88 % og konsolidert 
kapitaldekning 17,89 %.   
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Kontantstrømoppstillingen viser at 

bankens likvider har økt med kr 2,4 

mill. Utlånsveksten på 500,6 mill. er 

kompensert med innskudd (383,7 

mill.), ny obligasjonsgjeld (100,1 

mill), samt tilføring fra årets 

virksomhet (57,5 mill.) 

Etter styrets oppfatning gir 

årsregnskapet, sammen med 

opplysningene i årsberetningen, en 

rettvisende oversikt over 

utviklingen og resultatet av 

bankens virksomhet og dens 

stilling. Årsoppgjøret er avlagt 

under forutsetning om fortsatt 

drift.  Det er ikke inntruffet 

vesentlige forhold fra 

regnskapsårets slutt til 

regnskapsgodkjennelse. 

Resultatet er fordelt mellom 

sparebankens fond (53,99 %) og 

eierkapitalen (46,01 %) i henhold til 

deres relative andel av 

egenkapitalen. Styret foreslår 

overfor bankens 

generalforsamlingen et 

kontantutbytte på kr 7 per 

egenkapitalbevis. Til sammen blir 

det totale utbyttet på 17,7 mill. 

Dette gir en utdelingsgrad på 72,6 

prosent. Utjevningsfondet tilføres 

kr 6,7 millioner. Resten av 

overskuddet tilføres sparebankens 

fond. 

Årets resultat etter skatt på kr. 

53.144.483,17 foreslås dermed 

disponert som følger:  

Utbytte på egenkapitalbevis

 kr         17.749.074 

Overført til utjevningsfondet 

 kr       6.704.856,82 

Overført til sparebankens fond 

 kr  28.690.552,35 

Sum disponert    

kr   53.144.483,17 

Etter disponering av resultatet for 

2018 er egenkapitalbevisbrøken 

44,46 %. 

Ved årsskiftet hadde banken 57 

ansatte. 

Utførte årsverk i 2018 er 49,9 mot 

54,9 i 2017.  

Det totale sykefraværet var i 2018 

på 4,2 %. Av dette utgjorde 

korttidsfraværet 2,1 %.  Det er ikke 

registrert personskader eller 

materielle skader i 2018. 

Arbeidsmiljøet anses som bra, og 

det samme er forholdet mellom 

styret, ledelsen og tillitsvalgte.  

Banken arbeider kontinuerlig med 

utvikling og forbedring av 

ansettelsespolitikken for å sikre at 

det blir rekruttert medarbeidere 

med riktig kunnskap, ferdigheter og 

holdninger. Banken ønsker også å 

fremstå som en attraktiv 

arbeidsgiver i arbeidsmarkedet, noe 

vi opplever at banken gjør. 

Banken ønsker å legge til rette for 

at unge/nyutdannede personer kan 

få et fot innenfor arbeidsmarkedet, 

og hadde ved utgangen av 2018 to 

Trainee-stillinger.  

Grong Sparebank arbeider for å 

forhindre diskriminering. 

Aktivitetene omfatter blant annet 

rekruttering, lønns- og 

arbeidsvilkår, forfremmelse, 

utviklingsmuligheter, 

tilrettelegging, mulighet for å 

kombinere arbeid og familieliv, 

beskyttelse mot trakassering 

på grunn av kjønn, graviditet, 

permisjon ved fødsel og adopsjon, 

omsorgsoppgaver, etnisitet, 

religion, livssyn, 

funksjonsnedsettelse, seksuell 

orientering, kjønnsidentitet, og 

kjønnsuttrykk. 

Banken etterstreber å ivareta 

likestillingsperspektivet. Styret har 

en prosentvis kjønnsfordeling på 

57/43. 

Ledergruppen i banken har en 

prosentvis kjønnsfordeling på 

75/25. 

Grong Sparebanks samfunnsrolle 

uttrykkes gjennom vår definerte 

hovedoppgave: ”Å hjelpe våre 

kunder til å virkeliggjøre sine ideer 

og drømmer, og sammen med dem 

bidra til positiv utvikling i vårt 

markedsområde.”  

Vår samfunnsrolle er knyttet 

direkte til bankens kjerneoppgaver: 

Sparing, kreditt, 

betalingsformidling, forsikring, 

disponering av 

kapital/investeringer mv. Hvis den 

finansielle infrastrukturen ikke 

fungerer, går samfunnet i stå.  

Samfunnsansvaret strekker seg 

imidlertid enda lenger enn dette. 

Kunder, ansatte, myndigheter mv. 

har forventinger om at 

kompetanse- og ressurssterke 

virksomheter som Grong Sparebank 

tar et ansvar overfor fellesskapet ut 

over det å levere gode økonomiske 

resultater. Vi bidrar derfor med 

betydelig midler for å utvikle lokalt 

kultur- og idrettsliv, vi benytter 

betydelig ressurser på å delta 

sammen med både private og 

offentlige aktører for å bygge opp 

ny næringsvirksomhet, og vi tar et 
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ansvar for å bringe vår kompetanse 

inn i både grunnskole, 

videregående skole og 

høyskolesystemet.  

For bankens styre er det viktig å 

påpeke at bankens mulighet til å 

utøve et samfunnsansvar i første 

rekke ligger i en sunn og økonomisk 

lønnsom drift. Med dette i bunnen 

skal banken bidra aktivt til en 

positiv samfunnsutvikling i bankens 

markedsområder gjennom å være 

en: 

 Attraktiv lokal finansiell 

partner kjennetegnet av fokus 

på våre lokalsamfunn, korte og 

raske beslutningsveier, god 

kompetanse og høy 

servicegrad. 

 Aktiv medeier/pådriver i 

selskaper/organisasjoner som 

har til formål å øke bolyst og  

investeringsattraktiviteten i 

vårt markedsområde. 

 Støttespiller for kultur, idrett 

og næringsutvikling lokalt.  

Banken har i løpet av 2018 bidratt 

med ca. kr 2,6 mill. via 

sponsoravtaler til slike formål.  

Grong Sparebank anvender ikke 

innsatsfaktorer eller produksjons-

metoder som direkte forurenser 

det ytre miljø. Banken driver ingen 

FoU-virksomhet. 

Sterk kundetilgang, høy 
rådgivingsaktivitet og lave tap på 
utlån, gjør at Grong Sparebank i 
2018 oppnådde meget gode 
resultater. God og lønnsom drift er 
en vesentlig forutsetning for vekst. 
Banken ønsker imidlertid å kapre 
markedsandeler og vokse enda 
sterkere. Styret er derfor av den 
oppfatning at bankens kjernekapital 
bør styrkes, og det er derfor satt i 
gang en prosess med tanke på 
innhenting av mer egenkapital. 
Generalforsamlingen har vedtatt å 
søke Finanstilsynet om 
godkjennelse av en fortrinnsrettet 
emisjon på kr 45 mill. Emisjonen er 
garantert fulltegnet blant bankens 
største eiere. Tegningsperioden vil 
bli i slutten av 1 kvartal. 
 
Videre kundevekst vil etter styrets 
vurdering gi positive skalaeffekter i 
banken, og med en fortsatt sterk 
etterspørsel etter banken og dens 
produkter, legges det opp til en 
vekststrategi for 2019. Denne 
vekststrategien skal gi økte 
inntekter uten at kostnadene stiger 
tilsvarende, og dermed forbedre 
lønnsomheten i banken i 2019. 
 
Vi vil i 2019 arbeide videre med å 
digitalisere våre tjenester, men vi 
skal fortsatt være en bank som yter 
personlig rådgiving til våre kunder. 
Vi skal tilby digitale løsninger som 
minst er like gode som våre 
konkurrenter, men samtidig skal vi 
opprettholde et kontornett med 
dyktige rådgivere med høy 
lokalkunnskap. Denne strategien er 
annerledes enn mange andre 
banker som har forlatt vår del av 

landet. Vi mener vi utgjør en 
forskjell ved å være tilstede. Ved å 
kombinere vår spisskompetanse 
sammen med sterk lokalkunnskap 
kan vi tilføre lånekapital og andre 
finansielle tjenester på en effektiv 
og målrettet måte. Så langt har 
denne strategien vært robust og 
lønnsom. Skal vi fortsatt kunne 
forsvare en slik strategi krever det 
at vi klarer å drive effektivt og tilby 
relevant kompetanse og produkter.  
 
Tapene er fortsatt på et lavt nivå. 
Det lokale næringslivet er i 
begrenset grad rettet mot 
eksportmarkedet, og de fleste av 
våre bedriftskunder lever i og av et 
lokalt marked. Til tross for at vi ikke 
ser noen indikasjoner på økt risiko i 
utlånsporteføljen, kan en ikke 
utelukke at tapene vil øke noe i 
2019.  
 
Styret er godt fornøyd med 
bankens prestasjoner og resultater i 
2018 og forventer at også 2019 blir 
et godt år for Grong Sparebank. 

 

Styret vil til slutt takke alle kundene 

og bankens forretningsforbindelser 

for tillit, samarbeid og god 

oppslutning om banken i 2018. 

Bankens styre takker også alle 

medarbeiderne i banken for meget 

god innsats og vel utført arbeid.  

Grong Sparebanks styre anbefaler 

generalforsamling at styrets 

framlagte beretning og regnskap 

for 2018 godkjennes som bankens 

regnskap for det 156. driftsåret.
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Tall i hele tusen Note

   31.12.2018 31.12.2017

 1. Renteinnt. og lignende inntekter                                    

 1.2 Renter og l ign. inntekter av utlån til  og fordringer på kredittinst.  188 203

 1.3 Renter og l ignende inntekter av utlån til  og fordringer på kunder 18 185.819 174.040

 1.4 Renter og l ignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og a. 18 6.184 5.598

 1.5 Andre renteinntekter og l ignende inntekter                         -528 2

Sum renteinntekter og lignende inntekter 191.664 179.843

 2. Rentekostnader og lignende kostnader                            

 2.1 Rtr og l ign. kostnader på gjeld ti l  kredittinstitusjoner                -248 -16

 2.2 Rtr og l ign. kostnader på innskudd fra og gjeld ti l  kunder         11a -39.010 -37.420

 2.3 Rtr og l ign. på utstedte verdipapirer 11b -22.635 -20.678

 2.4 Rtr og l ign. på ansvarlig lånekapital -5.279 -5.291

 2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader                                                        12 -2.910 -2.061

 Sum rentekostnader og lignende inntekter -70.082 -65.465

I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 121.582 114.378

 3. Utbytte og inntekter av verdipapirer m/var. avkastning

 3.1 Inntekter av aksjer, andeler  og a. med variabel avkastning 2 2.925 3.596

 3.3 Inntekter av eierinteresser i  konsernselskap 0 0

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/var.avkastn. 2.925 3.596

 4. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester                 2,18

 4.1 Garantiprovisjon 1.965 2.099

 4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 46.143 46.509

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 48.108 48.608

 5. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 2

 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader -4.191 -5.173

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester -4.191 -5.173

 6. Netto gevinst/tap av valuta og verdipapirer -omløpsmidler

 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap sertifikater,obligasjoner og a* 7 -500 31

 6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap aksjer og a verdipapirer                                              8 15 110

 6.3 Netto gevinst på  valuta                                                   2 735 802

Sum netto gevinst av  valuta og verdipapirer 250 943

 7. Andre driftsinntekter                                                     19

 7.1. Driftsinntekter fast eiendom         707 660

 7.2 Andre driftsinntekter 20 45

Sum andre driftsinntekter 727 705

II Netto andre driftsinntekter 47.819 48.679

III Sum driftsinntekter 169.402 163.057
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 Note

31.12.2018 31.12.2017

 8. Lønn og generelle administrasjonskostnader           2

 8.1 Lønn mv. -50.033 -53.689

 8.1.1 Lønn -36.926 -40.264

 8.1.2 Pensjoner 2,21 -3.592 -3.626

 8.1.3 Sosiale kostnader -9.515 -9.799

 8.2 Administrasjonskostnader  -32.718 -29.277

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader  -82.751 -82.966

 9. Avskrivninger mv av varige driftsmidler              9

 9.1 Ordinære avskrivninger -4.487 -4.141

Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler -4.487 -4.141

10. Andre driftskostnader                                           23

10.1 Driftkostnader faste eiendommer -728 -1.221

10.2 Andre driftskostnader                                              -11.059 -11.162

Sum andre driftskostnader -11.787 -12.383

IV Sum driftskostnader -99.025 -99.490

V Driftsresultat før tap 70.377 63.567

11. Tap på utlån, garantier mv                                   2

11.1 Tap på utlån 6c -2.367 -3.032

12. Nedskr og gev/tap på verdip. som er anleggsmidler 8

12.1 Nedskrivning/reversering av nedskrivning 0 0

12.2 Gevinst/tap                                    2.525 223

Sum nedskr/reversering og gev/tap på verdip som er anlmidler 2.525 223

Resultat før skatt 70.534 60.758

13. Skatt på ordinært resultat                                      2,24 -17.390 -14.719

VI Resultat av ordinær drift etter skatt 53.144 46.039

VII Resultat for regnskapsåret  53.144 46.039

17. Overføringer og disponeringer  

VIII Til disposisjon 53.144 46.039

17.2 Disponering

17.2.1 Utbytte på egenkapitalbevis -17.749 -17.749

17.2.4 Overført ti l  sparebankens fond -28.691 -24.115

17.2.5 Overført ti l  gaver 0 0

17.2.6 Overført ti l  utjevningsfond -6.705 -4.175

Sum disponeringer -53.144 -46.039
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31.12.2018 31.12.2017

 1. Kontanter og fordringer på sentralbanker 2 134.671 99.848

 3. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner         2

 3.1 Utlån til  kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid el opps.frist 145.425 177.786

 4. Utlån til og fordringer på kunder                      2,4,6

 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter 647.545 771.313

 4.4 Byggelån 124.558 222.381

 4.5 Nedbetalingslån 4.727.346 4.008.542

 Sum utlån før spes. og uspes. tapsavsetninger 5.499.448 5.002.237

 4.7  -Nedskrivninger på individuelle utlån 6 c -2.610 -4.362

 4.8  -Nedskrivninger på grupper av utlån 6 c -17.090 -16.340

 Sum netto utlån og fordringer på kunder           5.479.748 4.981.535

6. Obligasjoner                                                     2,3,8

6.1 Utstedt av det offentlige:   Obligasjoner 91.275 81.253

6.2 Utstedt av andre:              Obligasjoner 349.486 364.519

Sum obligasjoner 440.761 445.772

7. Aksjer,andeler og andre verdipapirer med var avkastning                     2,3,8

7.1 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 148.190 129.968

8. Eierinteresser i tilknyttede selskap 2,3,8

8.2 Eierinteresser i  ti lknyttede selskap 2.210 2.210

9. Eierinteresser i datterselskap 2,3,8

9.2 Eierinteresser i  datterselskap 9.940 9.940

10. Immaterielle eiendeler 9

10.2 Utsatt skattefordel 1.127 655

10.3 Andre immatrielle eiendeler 6.889 8.681

Sum immaterielle eiendeler 8.016 9.336

11. Varige driftsmidler                                           2,9

11.1 Maskiner og inventar                      8.913 7.692

11.2 Bygninger og andre faste eiendommer 19.666 15.460

Sum varige driftsmidler 28.580 23.152

12. Andre eiendeler                                                                     10 4.412 5.604

13. Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og  

opptjente ikke mottatte inntekter

13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter                            2 3.850 2.337

13.2 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 3.572 3.778

Sum forskuddbetalinger og opptjente inntekter 7.422 6.115

SUM EIENDELER 6.409.375 5.891.266

Tall i hele tusen
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GJELD OG EGENKAPIAL Note

31.12.2018 31.12.2017

 14. Gjeld til kredittinstitusjoner

 14.1 Lån og innsk. fra kredittinst uten avtalt løpetid el opps.frist 34 0

 14.2 Lån og innsk. fra kredittinst med avtalt løpetid el opps.frist 2,11d 0 0

Sum gjeld til kredittinstitusjoner                                           34 0

 15. Innskudd fra og gjeld til kunder 11a

 15.1 Innskudd fra og gjeld ti l  kunder uten avtalt løpetid 3.211.656 3.038.027

 15.2 Innskudd fra og gjeld ti l  kunder med avtalt løpetid 1.196.542 986.487

Sum innskudd fra og gjeld til kunder                                   4.408.199 4.024.514

 16. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 2,11b

 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 0 0

 16.3 Obligasjonsgjeld  1.199.345 1.099.231

Sum obligasjonsgjeld 1.199.345 1.099.231

 17. Annen gjeld 2,11c

 17.1 Finansielle derivater 105

 17.3 Annen gjeld                                           44.988 47.457

Sum annen gjeld 45.093 47.457

 18. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptj inntekter 2 15.594 14.307

 19. Avsetninger til påløpte kostnader og forpliktelser 0

 19.1 Pensjonsforpliktelser                                                             21 0 0

 19.2 Utsatt skatt 24 0 0

 19.5 Andre avsetninger for påløpte kostnader/forpliktelser 0 0

 Sum avsetninger til påløpte kostnader og forpliktelser 0 0

 20. Ansvarlig lånekapital 12

 20.1 Evigvarende ansvarlig kapital 55.000 55.000

 20.3 Annen ansvarlig lånekapital 70.000 69.982

Sum ansvarlig kapital 125.000 124.982

 21. Innskutt egenkapital 13

 21.1 Ek-beviskapital 253.558 253.558

 21.2. Overkursfond 1.621 1.681

Sum innskutt egenkapital  255.179 255.239

 22. Opptjent egenkapital                                                           13

22.1.1. Sparebankens fond                       342.102 313.412

22.1.2. Gavefond  93 93

22.5. Utjevningsfond 18.736 12.032

Sum opptjent egenkapital                   360.931 325.536

 Sum egenkapital                   13 616.110 580.775

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 6.409.375 5.891.266

POSTER UTENOM BALANSEN:

 23. Betingede forpliktelser  

 Garantier                                                                                       15 114.733 94.041

Renteswapper                                                                                      5 22.000 147.000

Tall i hele tusen
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(alle tall i noter er i hele tusen hvis ikke annet er oppgitt) 

Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, 

og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i 

resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt.  

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, samt usikre 

eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god regnskapsskikk.  

 

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap, ut fra unntaksbestemmelsen i NRS 17, 5. Ingen av bankens datterselskaper, verken hver for seg 

eller samlet, er av en slik størrelse at de er av betydning for å bedømme bankens stilling og resultat. 

 

Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper som kostnader. 

Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De 

periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. 

 

Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte inntekter ved slutten av 

året, blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort nedskrivninger for tap, blir renteinntekter 

resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap 

resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. 

Kjøp og salg av verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. 

 

Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. 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. 

 

Banken foretar tertialvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. Engasjement over kr 20 mill. 

gjennomgås i forhold til sikkerhet og betalingsevne.  I tillegg foretas en månedlig gjennomgang av engasjement som har hatt en negativ 

utvikling i misligholdssannsynlighet eller anses som risikoutsatt etter en subjektiv vurdering. 
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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 månedlig gjennomgang blir alle misligholdte og tapsutsatte engasjement vurdert. Lån som har vært 

uordnet i mer enn 30 dager og overtrekk som er større enn kr 1 000 og eldre enn 30 dager, blir også vurdert. I tillegg gjennomgår 

rådgiverne månedlig en rapport på alle engasjement med restanse. Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers 

tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på 

beregningstidspunktet, med fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres 

dette som individuelle nedskrivninger. 

 

Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til sikkerhet og 

betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på engasjementet, behandles engasjementet 

normalt først med individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke 

har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, 

eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle 

nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. 

 

Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes til en hendelse 

inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. 

 

Banken benytter en intern modell for gruppevise nedskrivning. Denne består av PD, LGD og risikosaldo. 

 

Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall, skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige. Utlån som er 

vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført, skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken fordeler 

sine utlån på PM – lån til personmarkedet og BM – lån til bedriftsmarkedet. Kriterier for beregning av nedskrivninger på individuelle utlån 

er at det foreligger objektive bevis for verdifall. Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer, ifølge utlånsforskriften, observerbare 

data banken har kjennskap til om følgende tapshendelser: 

a) Vesentlige finansielle problemer hos debitor. 

b) Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd. 

c) Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller andre avtalevilkår som 

følge av finansielle problemer hos debitor. 

d) Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at debitors bo blir tatt 

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

virksomhet. 

 

Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). Omløpsporteføljen og 

anleggsportefølje verdivurderes etter forskjellige regler og hver for seg. Banken har ikke handelsportefølje av verken aksjer eller 

obligasjoner.  

 

Banken har pr 31.12. bare obligasjoner definert som omløpsmidler. Både omløps- og anleggsmidler blir vurdert til den laveste verdi av 

anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko, og er en del av 

bankens likviditetsbuffer. Det benyttes priser notert i markedet. Banken benytter uavhengige meglerbord for verdiansettelse av 

porteføljen. 

 

Aksjer og egenkapitalbevis 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. Grunnlag for 

virkelig verdi for ikke børsnoterte aksjer som er omløpsmidler eller anleggsmidler, er anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av aksjene 

klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives 

aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. 

 

Aksjer i datterselskaper i datterselskaper og tilknyttede selskaper er klassifisert som anleggsmidler, og bokføres etter kostmetoden. Bruk 

av kostmetoden innebærer at aksjene testes for verdifall årlig. Kostprisen økes når midler tilføres ved kapitalutvidelse, eller når det gis 

konsernbidrag til datterselskap. Mottatte utdelinger resultatføres i utgangspunktet som inntekt. Utdelinger som overstiger andel av 

opptjent egenkapital etter kjøpet føres som reduksjon av anskaffelseskost. Utbytte/konsernbidrag fra datterselskap regnskapsføres det 

samme året som datterselskapet avsetter beløpet.   

 

Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære regnskapsmessige avskrivninger og eventuelle 

nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart 

beløp. Sistnevnte er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske 

levetid og eventuell restverdi. 

 

Posten immaterielle eiendeler består hovedsakelig av kostnader i forbindelse med arbeid og tinglysning av pantedokumenter i forbindelse 

med konvertering av Danske Bank-portefølje.  

I 2016 ble det aktivert kr 8,9 mill. knyttet til arbeid i forbindelse med konvertering av portefølje fra Danske Bank. Dette avskrives over 6 år 

fra 2017.      

 

Pr 01.10.2014 ble den ytelsesbaserte pensjonsordningen lukket. Ved utgangen av 2018 er det kun en ansatt som står igjen i ordningen. 

Øvrig ansatte er flyttet til en innskuddsbasert pensjonsordning. Det henvises til note 21. Kostnader knyttet til ordningen føres under «lønn 

og generelle administrasjonskostnader». Etter lukking av den ytelsesbaserte ordningen kostnadsføres fortløpende innskudd i den 



 

 

  

 ÅRSRAPPORT 2018  -   24 

innskuddsbaserte ordningen som bankens pensjonskostnad. Regnskapsmessig behandling av ny AFP-ordning (ytelsesbasert 

flerforetaksordning) kostnadsføres med årets premiebetaling. 

 

Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatt.  Skatteøkende og skattereduserende 

midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. Årets skattekostnad omfatter 

betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel. Eventuelle endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel 

vises som årets skattekostnad i resultatregnskapet sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av 

forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. 

 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr. 31.12. 

Obligasjonsgjeld blir oppført til nominelt beløp med justering av over- eller underkurs. Over-/underkursen inntektsføres eller 

kostnadsføres lineært som en justering til løpende renter over lånets løpetid. Eventuell beholdning av egne obligasjoner kommer til 

fradrag på obligasjonsgjelden, men blir ikke spesifisert på egen linje i balanseoppstillingen. 

Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto 

inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære 

virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer 

knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og 

nedbetaling av obligasjonsgjeld, markedsinnlån og tilførsel av ny egenkapital. 
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Investeringene i datterselskap og tilknyttede selskap regnskapsføres etter kostmetoden. 

*Ikke mottatt regnskap fra Namdal Investor AS. 

 

 

Datterselskap
Forretnings-

kontor

Eier-/ 

stemme-

andel

Egenkap. 

siste år      

(100 %)

Resultat siste 

år       (100 %)

Balanseført 

verdi

Boli 

Eiendomsmegling AS

Torggata 2, 

7713 

Steinkjer

100 % 2.853 -56 9.820

IN-Vest AS

Grong 

Sparebank, 

7870 Grong
100 % 1.749 -322 120

4.602 -378 9.940

Tilknyttet selskap
Forretnings-

kontor

Eier-/ 

stemme-

andel

Egenkap. 

siste år        

(100 %)

Resultat siste 

år       (100 %)

Balanseført 

verdi

Namdal Investor AS

C/o 

Statsskog, 

Thonæs veg 

10 7800 

Namsos

29 % * * 2.176

Forsikring 

Helgeland AS

Jernbanegata 

12, 8622 Mo 

i Rana
34 % 1.258 -249 34

2.210

Balanseført verdi 31.12.

Balanseført verdi 31.12.
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Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne gjøre opp sine forpliktelser på forfall. Bankens innskuddskunder kan i praksis på 

kort varsel disponere sin innskuddskapital. Derimot vil bankens lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. På denne 

måten eksponeres banken for likviditetsrisiko.  

Banken har interne måltall for likviditet, herunder likviditetsbuffer, trekkrettigheter, forfallsstruktur, innskuddsdekning, overføringsgrad til 

EBK, som løpende fremlegges for styret. Banken benytter Finanstilsynets modell for beregning av Liquidity Coverage Ratio (LCR), Net 

Stable Funding Ratio (NSFR). Det er satt en minimumsramme for LCR, som ligger 10 % over offentlig krav. Banken benytter også 

stresstester og likviditetsprognoser i sin daglige likviditetsstyring. Beredskapsplan for likviditet testes og oppdateres årlig av 

likviditetsberedskapsgruppen.   

I tillegg kan banken funde seg også gjennom langsiktige innlån fra penge- og kapitalmarkedet. Forfallstrukturen fremgår i note om gjeld. 

Banken har trekkrettigheter på kr 150 mill., som på kort sikt er sentral i denne sammenheng, selv om rammene i liten grad har vært 

benyttet gjennom 2018.  

Likviditetssituasjonen betraktes som god.  

 

Nedskrivninger på lån, samt over- og underkurser er satt på engasjement uten løpetid. 

 

Restløpetid for hovedposter i 

balansen Sum

Inntil 1 

mnd  1 - 3 mnd

 3 mnd - 1 

år  1-5 år Over 5 år

Uten rest-

løpetid

Eiendeler:

Kontanter og fordringer på 

sentralbanken
134.671 134.671

Utlån til  og fordring på 

kredittinstitusjoner
145.425 145.425

Utlån til  og fordring på kunder 5.499.448 47.093 118.660 402.680 366.177 4.382.505 182.333

   -Nedskrivninger utlån -19.700 -19.700

Obligasjoner og sertifikater 440.761 85.223 340.567 14.972

Øvrige eiendelsposter 208.769 208.769

Sum eiendeler 6.409.375 47.093 118.660 487.903 706.744 4.397.477 651.498

 - herav utenlandsk valuta 0 0

Gjeld:

Gjeld til  kredittinstitusjoner 34 34

Innskudd og gjeld til  kunder 4.408.199 44.265 769.188 187.441 3.407.304

Gjeld stiftet v/utstedelse av vp 1.199.345 299.963 899.382

Øvrig gjeld 42.938 42.938

Ansvarlig lånekapital 125.000 30.000 95.000

Egenkapital inkl utbytte 633.859 17.749 616.110

Sum gjeld og egenkapital 6.409.375 44.265 786.937 517.405 994.382 0 4.066.386

Netto likv. eksponering på 

balansen
0 2.828 -668.277 -29.502 -287.638 4.397.477 -3.414.887
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Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap på grunn av at motparten ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall. 

Kredittrisiko representerer det største risikoområdet for banken og vedrører alle fordringer på kunder som i hovedsak er utlån. Også andre 

utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, innvilgede ikke trukne kreditter er forbundet med kredittrisiko. Motpartrisiko 

som eventuelt oppstår gjennom derivater og valutakontrakter, innebærer også kredittrisiko, men er ikke aktuelt pr. 31.12.2018. 

Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i rente-, valuta eller egenkapitalinstrumenter, og er nedenfor nærmere omtalt under 

renterisiko, valutarisiko samt prisrisiko. Risikoen er knyttet til resultatsvingninger som følge av endringer i markedspriser og kurser.  

Renterisiko oppstår som en følge av at bankens utlåns- og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding. Dette betyr at når 

markedsrenten endrer seg, kan banken først foreta renteendring på sine balanseposter med utgangspunkt i regelverk og avtaler. En 

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

Banken har en lav renteeksponering på sine utlån, der fastrentelån utgjør kr 31,4 mill. ved årets utgang. Renterisikoen i fastrentelånene er 

i stor grad eliminert ved kjøp av renteswapavtaler. Fastrenteinnskudd utgjør ved utgangen av året kr 246,6 mill. Det henvises til tabell som 

viser fordeling av restløpetid. Durasjon på obligasjonsbeholdningen og rentefølsomhet ved 1 % renteendring er beregnet av megler til hhv 

0,6 og 1,1 mill. 

Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er innenfor den fastsatte ramme på 2 mill. 

Tid frem til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser:  

Post i balansen Sum

Inntil 1 

mnd  1 - 3 mnd

 3 mnd - 1 

år  1-5 år Over 5 år

Uten rest-

løpetid

Eiendeler:

Kontanter og fordringer på 

sentralbanken
134.671 134.671

Utlån til  og fordring på 

kredittinstitusjoner
145.425 145.425

Utlån til  og fordring på kunder 5.499.448 5.475.828 23.620

   -Nedskrivninger utlån -19.700 -19.700

Obligasjoner og sertifikater 440.761 10.011 430.750

Øvrige eiendelsposter 208.769 208.769

Sum eiendeler 6.409.375 10.011 5.906.578 0 23.620 0 469.165

 - herav utenlandsk valuta 1.314 1.314

Gjeld:

Gjeld til  kredittinstitusjoner 34 34

Innskudd og gjeld til  kunder 4.408.199 44.265 4.176.492 187.441

Gjeld stiftet ved utstedelse av 

verdipapirer
1.199.345 479.853 719.492

Øvrig gjeld 42.938 42.938

Ansvarlig lånekapital 125.000 35.000 90.000

Egenkapital inkl utbytte 633.859  633.859

Sum gjeld og egenkapital 6.409.375 559.118 4.985.984 187.441 0 0 676.831

Netto likv. eksponering på 

balansen
0 -549.107 920.594 -187.441 23.620 0 -207.665

 - pålydende renteswapper 22.000 10.000 12.000

Netto rente eksponering på 

balansen
 -549.107 920.594 -177.441 35.620 0 -207.665
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Valutarisiko er risikoen for tap som følge av endringer i valutakurser. 

Bankens balanseposter i utenlandsk valuta utgjøres av kassebeholdningen. Denne er omregnet til norske kroner basert på kursen ved 

årets utgang. Dessuten er det knytter valutarisiko til driftsavtaler inngått med SDC. Risiko for valutatap anses å være uvesentlig.  

Bankens investeringer i egenkapitalinstrumenter utgjør pr. 31.12.2018 kr 148,2 mill. I tillegg kommer eierinteresser i tilknyttede- og 

datterselskap på kr 12,1 mill.  

Et gjennomgående verdifall på 10 % vil påvirke resultatregnskapet negativt med kr 16,0 mill. 

 

 

Banken benytter finansielle derivater i sikringsøyemed.  

Renteswapper: dette er avtaler om å bytte rentebetingelser til markedsbetingelser for et avtalt beløp over en nærmere avtalt periode. 

Det er kun rentebetalinger som er knyttet til transaksjonsflyten. Avtalene er inngått med Nordea for å redusere renterisiko knyttet til 

fastrentelån.  Pr. 31.12.2018 har banken kr 31,4 mill. i fastrentelån.  

a) Beløpet som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko overfor kunder (definert i note 4), uten å ta hensyn til 

sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer, er bokført verdi av netto utlån tillagt garantier og ikke opptrukne gitte kredittrammer. 

Banken benytter sikkerheter for å redusere kredittrisikoen. Sikkerheter kan være i form av fysisk sikkerhet, kontantdepot eller avtalt 

motregning. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret og kan for eksempel være bygninger, boliger, driftsmidler og/eller 

varelager. Sikkerhetens verdi fastsettes til virkelig verdi og nedvektes med faste prosentvekter avhengig av type sikkerhet.  

Rente og egenkapitalrelaterte instrumenter utenfor balansen 

Nominelt 

beløp             

31.12.2018

Markedsverdi             

31.12.2018 Utløp

Renteswap, fastrente              10.000                      -153 28.10.2019

Renteswap, fastrente                 7.000                      -403 22.08.2022

Renteswap, fastrente                 5.000                      -362 01.02.2023
Sum 22.000 -918

Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko 31.12.2018 31.12.2017

Brutto utlån 5.499.448 5.002.237

Nedskrivning på individuelle utlån -2.610 -4.362

Nedskrivning på grupper av utlån -17.090 -16.340

Netto utlån 5.479.748 4.981.535

Garantier 114.733 94.041

Ikke opptrukne kredittrammer 371.185 443.806

Maksimal eksponering for kredittrisiko 5.965.666 5.519.381
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Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges i utgangspunktet til grunn en forutsetning om fortsatt drift, med unntak for de tilfeller der det 

allerede er foretatt en nedskrivning.  

Banken har interne modeller for risikoklassifisering som beregner kundens sannsynlighet for mislighold (probability of default, PD). 

Misligholdssannsynlighet er en beregnet ut fra at en kunde går i mislighold (overtrekk på minimum NOK 1000,- over 90 dager) i løpet av de 

neste 12 måneder.  Modellen som benyttes er en sannsynlighetsbasert (PD – probability of default) risikoklassifiseringsmodell som er 

felles for alle Eikabankene og er utviklet i samarbeid med AAA Soliditet. Modellen benyttes på alle kunder der det er risiko for tap for 

banken. Det betyr at alle kunder med lån, kreditt eller garanti blir klassifisert, i tillegg til kunder med overtrekk over NOK 1.000,-. 

Risikoklassifiseringsmodell er delt i to hovedmodeller – en for personmarked og en for bedriftsmarked. Hovedmodellene er igjen delt i 

ulike undermodeller. Det gjøres også et modellmessig skille mellom eksisterende og nye kunder. 

Risikoklassen oppdateres månedlig automatisk med interne data. Bedriftskunder oppdateres automatisk kvartalsvis med eksterne data. 

For privatkunder oppdateres det manuelt med eksterne data. I noen tilfeller kan modellen overstyre og plassere engasjement på klasse 11 

(mislighold) eller klasse 12 (tapsutsatt) selv om kunden ikke reelt er i mislighold eller selv om banken ikke har foretatt individuell 

nedskrivning. Slike overstyringer medfører at det kan bli differanse mellom volum fordelt på risikoklasser og det banken rapporterer som 

sum volum på kunder med individuelle nedskrivninger.       

 Kriterier: 

 

Definisjon på mislighold:  

Overtrekk på minimum NOK 1.000,- over 90 dager.  

1 0,01 - 0,10  

2 0,10 - 0,25 Lav risiko

3 0,25 - 0,50  

4 0,50 - 0,75  

5 0,75 - 1,25  

6 1,25 - 2,00 Middels risiko

7 2,00 - 3,00

8 3,00 - 5,00

9 5,00 - 8,00 Høy risiko

10 8,00 - 100,00  

11 Kunden er i mislighold Mislighold

12 Manuelt vurdert som tapsutsatt Ind. nedskrevet

Mangler Høy risiko
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Samlet 31.12.2018 Engasjement   % Brutto utlån Garantier
Ubenyttet 

kreditt

Individuell 

nedskrivn

1. Lav (1-3) lav 3.950.475 66,00 % 3.652.935 61.174 236.366 0

2. Middels (4-7) middels 1.445.320 24,15 % 1.298.245 39.561 107.515 0

3. Høy (8-10) høy 539.128 9,01 % 500.025 13.456 25.646 0

4. Mislighold (11) høy 12.079 0,20 % 11.356 541 181 0

5. Tapsutsatt (12) høy 12.403 0,21 % 12.403 0 0 2.610

Mangelfullt klassifisert høy 25.961 0,43 % 24.484 0 1.477 0

SUM 5.985.366 100,00 % 5.499.448 114.733 371.185 2.610

    

Personmarked 

31.12.2018
Engasjement     % Brutto utlån Garantier

Ubenyttet 

kreditt

Individuell 

nedskrivn
1. Lav (1-3) lav 3.391.571 81,81 % 3.148.740 54.403 188.428 0

2. Middels (4-7) middels 538.661 12,99 % 531.735 84 6.843 0

3. Høy (8-10) høy 204.797 4,94 % 203.279 1.518 0

4. Mislighold (11) høy 2.307 0,06 % 2.307 0 0

5. Tapsutsatt (12) høy 6.832 0,16 % 6.832 0 2.017

Mangelfullt klassifisert høy 1.247 0,03 % 747 501 0

SUM 4.145.415 100,00 % 3.893.639 54.487 196.789 2.017

   

Bedriftsmarked 

31.12.2018
Engasjement      % Brutto utlån Garantier

Ubenyttet 

kreditt

Individuell 

nedskrivn
1. Lav (1-3) lav 558.904 30,38 % 504.195 6.772 47.938 0

2. Middels (4-7) middels 906.659 49,28 % 766.510 39.477 100.672 0

3. Høy (8-10) høy 334.330 18,17 % 296.746 13.456 24.128 0

4. Mislighold (11) høy 9.772 0,53 % 9.050 541 181 0

5. Tapsutsatt (12) høy 5.571 0,30 % 5.571 0 593

Mangelfullt klassifisert høy 24.713 1,34 % 23.737 976 0

SUM 1.839.951 100,00 % 1.605.809 60.247 173.895 593

Samlet 31.12.2017 Engasjement   % Brutto utlån Garantier
Ubenyttet 

kreditt

Individuell 

nedskrivn

1. Lav (1-3) lav 3.844.210 69,39 % 3.493.579 43.391 307.240 0

2. Middels (4-7) middels 1.233.895 22,27 % 1.069.373 45.682 118.839 0

3. Høy (8-10) høy 406.453 7,34 % 389.804 4.967 11.682 0

4. Mislighold (11) høy 10.883 0,20 % 10.818 0 65 0

5. Tapsutsatt (12) høy 20.221 0,37 % 19.821 0 400 3.612

Mangelfullt klassifisert høy 24.421 0,44 % 18.841 0 5.580 750

SUM 5.540.083 100,00 % 5.002.237 94.041 443.806 4.362

    

Personmarked 31.12.2017 Engasjement     % Brutto utlån Garantier
Ubenyttet 

kreditt

Individuell 

nedskrivn
1. Lav (1-3) lav 3.283.531 84,89 % 2.977.361 37.665 268.506 0

2. Middels (4-7) middels 436.463 11,28 % 422.292 752 13.419 0

3. Høy (8-10) høy 132.815 3,43 % 132.022 162 632 0

4. Mislighold (11) høy 6.116 0,16 % 6.116 0 0

5. Tapsutsatt (12) høy 7.490 0,19 % 7.490 0 2.469

Mangelfullt klassifisert høy 1.454 0,04 % 758 696 0

SUM 3.867.870 100,00 % 3.546.039 38.579 282.556 2.469

   

Bedriftsmarked 

31.12.2017
Engasjement      % Brutto utlån Garantier

Ubenyttet 

kreditt

Individuell 

nedskrivn
1. Lav (1-3) lav 560.678 33,53 % 516.219 5.726 38.734 0

2. Middels (4-7) middels 797.432 47,69 % 647.081 44.930 105.421 0

3. Høy (8-10) høy 273.638 16,36 % 257.782 4.805 11.050 0

4. Mislighold (11) høy 4.767 0,29 % 4.702 65 0

5. Tapsutsatt (12) høy 12.731 0,76 % 12.331 400 1.143

Mangelfullt klassifisert høy 22.967 1,37 % 18.083 4.884 750

SUM 1.672.213 100,00 % 1.456.198 55.462 160.553 1.893



 

 

  

 ÅRSRAPPORT 2018  -   31 

Som det fremgår har det vært en mindre forskyvning mellom risikoklassene. Andel engasjement med lav risiko har blitt redusert fra 69,4 % 

i 2017 til 66,0 % i 2018, middels risiko har økt fra 22,3 % til 23,7 %. Engasjement med høy risiko har økt fra 7,4 % til 9,4 %. Engasjement 

som er misligholdt, tapsutsatt eller mangelfullt klassifisert er redusert fra 1,0 % til 0,8 %.  

I banken tilstrebes å vektlegge risiko ved prising av engasjementer, slik at lån og kreditter med laveste rente har en tilsvarende lav risiko. 

Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer er av stor viktighet, og tillegges stor vekt. Kredittrisikoen 

overvåkes løpende gjennom analyser, misligholdsrapportering, restanse- og overtrekksrapportering. Det vurderes at årlige tap ikke vil 

overstige 0,5 % av brutto utlån de nærmeste tre år. Dette er basert på erfaring fra tidligere år, kjennskap til bankens lånekunder samt den 

løpende vurdering av utlånsmassen. Tapene forventes i det alt vesentlige å komme i grupper med høy risiko og forventes videre å ligge 

innenfor den samlede forventede renteinntekten for gruppen. 

Utlån og garantier verdsettes i tråd med “Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier.” Det er ikke grunner som skulle 

tilsi at virkelig verdi/markedspriser skulle avvike fra amortisert kost. Lån og garantier verdsettes til pålydende når renter og avdrag 

betjenes etter avtalen og det ellers ikke er objektive forhold som tilsier at engasjementet bør nedskrives.  

Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall på enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Etter forskriften skal slike 

lån nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, beregnet etter forventet levetid på 

lånet. Nedskrivning klassifiseres som tapskostnad, og renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. 

Vår modell bygger på at der det foreligger objektive bevis for risiko for tap, gjøres det en totalvurdering av kundens betalingsevne, av den 

realsikkerhet som er stilt for lånet samt av sannsynligheten for tap. Det beregnede sannsynlige tap nedskrives som individuell nedskrivning 

på engasjementet. Nedskrivningen klassifiseres som tapskostnad. De objektive bevis på at et utlån har verdifall, baserer seg på observerte 

data banken har kjennskap til om følgende type hendelser. Vesentlige finansielle problemer hos låntaker, betalingsmislighold eller andre 

vesentlige kontraktsbrudd, opplåning for inndekning av termin, finansiell restrukturering, gjeldsforhandling, konkurs. 

 

Banken har ikke renteinntekter som ikke er inntektsført. 

 

Årets tapskostnader

Tap på 

kreditt-

institu-

sjoner

Tap på utlån
Tap på 

garantier

Tap på 

kreditt-

institu-

sjoner

Tap på 

utlån

Tap på 

garantier

 Periodens endring i individuelle nedskrivninger - -1.752 - - 847 -

 +Periodens endring i gruppevise nedskrivninger - 750 - - 900 -
 +Perioden konstaterte tap hvor det tidl år er foretatt 

individuell nedskrivning
- 2.014 - - 1.228 -

 +Periodens konstaterte tap hvor det tidl år ikke er  

foretatt individuell nedskrivning
- 1.432 - - 64 -

 -Periodens inngang på tidligere perioders konst.tap - -11 - - -7 -

Renter på engasjement som er nedskrevet -67

=Periodens tapskostnad 0 2.367 0 0 3.032 0

2018 2017
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De gruppevise nedskrivninger tar høyde for tap på engasjementer i bankens portefølje, som på balansetidspunktet ikke er identifisert som 

tapsutsatt. Systemet for avsetning bygger på kundens sannsynlighet for mislighold (PD), forventet tapsgrad (LGD) og kundens risikosaldo 

(utlån inkludert ubenyttede rammer), og kan oppsummeres ved følgende formel: PD * LGD * risikosaldo = forventet tap.  

PD beregnes kun på frisk portefølje (RKL 1-10). I de tilfeller hvor en ikke har en observerbar PD-verdi, har det blitt benyttet en 

transformert PD-verdi, beregnet som et gjennomsnitt av misligholdssannsynlighet i kundens RKL-klasse.  

LGD er beregnet som gjennomsnittlig belåningsgrad minus realisasjonsverdi gitt tap. Ved beregning av gruppevise nedskrivninger er det 

benyttet en fast LGD på 22,5 % for alle bankens engasjementer. 

Dette gir et behov for gruppevise nedskrivninger på 17,1 mill., etter enkelte manuelle korreksjoner.     

 

  

 

Oversikten over mislighold refererer seg til kunder som ikke har betalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på 

rammekreditt ikke er inndekket som avtalt etter 90 dager etter at overtrekket fant sted. Misligholdte utlån før nedskrivning over 30 dager 

er på kr 44,7 mill.   

 

Endringer i individuelle nedskrivninger

Utlån til og 

fordring på 

kreditt-inst.

Utlån til og 

fordring på 

kunder

Garanti 

ansvar

Utlån til og 

fordring på 

kreditt-inst.

Utlån til 

og 

fordring 

på kunder

Garanti 

ansvar

Individuell nedskrivning 1.1.                   -                4.362                -                    -          3.515                 -   
Periodens konstaterte tap hvor tidligere er foretatt 

individuell nedskrivning
                  -               -3.271                -                    -              -85                 -   

Økte individuelle nedskrivninger i  perioden                   -                    326                -                    -             308                 -   

Nye individuelle nedskrivninger i  perioden                   -                1.532                -                    -             823                 -   

Tilbakeføring av individuelle nedskrivning i perioden                   -                  -340                -                    -            -200                 -   

Individuell nedskrivning 31.12. 0 2.609 0 0 4.362 0

      

Endring i gruppevise nedskrivninger

Nedskrivning på grupper av utlån 1.1 -            16.340                -   -     15.440                 -   

 +/- periodens nedskrivning på grupper av utlån -                  750                -   -           900                 -   

Nedskrivning på grupper av utlån 31.12 0 17.090 0 0 16.340 0

2018 2017

Misligholdte og tapsutsatte 

utlån
 2018 2017 2016 2015 2014 2013

Misligholdte utlån totalt                     14.319                     14.378                     14.928                     15.127                        4.959                     10.340 

Individuell nedskrivning                      -1.375                      -1.839                      -2.056                      -1.604                           -932                      -2.395 

Netto misligholdte utlån                     12.944                     12.539                     12.872                     13.523                        4.027                        7.945 

Øvrige tapsutsatte lån totalt                        5.855                     10.286                        6.239                        8.439                        9.588                        8.445 

Individuell nedskrivning                      -1.235                      -2.523                      -1.459                      -2.106                      -1.958                      -1.703 

Netto øvrige tapsutsatte lån                        7.090                        7.763                        4.780                        6.333                        7.630                        6.742 
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Utlån, garantier, ubenyttede kreditter, mislighold og tapskostnader fordelt på bransjer: 

 

Aldersfordeling av 

misligholdte og tapsutsatte 

utlån

Over 3                          

tom  6 

mnd

Over 6 

mnd tom 

12 mnd

Over 1 år
Mislig-

holdte lån

Tapsutsatt

e lån

Sikkerhets-

stillelser for 

mislig-

holdte lån

Sikkerhets-

stillelser for 

taps-utsatte 

lån

 31.12.2018

Privatmarked 1.842 528 1.588 3.957 5.855 1.939 3.883

Bedriftsmarked 0 6.767 3.595 10.362 0 8.036 0

Sum 1.842 7.295 5.183 14.319 5.855 9.975 3.883

 31.12.2017

Privatmarked 2.807 3.302 1.227 7.336 6.271 4.968 5.793

Bedriftsmarked 0 3.143 3.899 7.042 4.015 4.728 0

Sum 2.807 6.445 5.126 14.378 10.286 9.696 5.793

2018 Brutto utlån Garantier
Potensiell

eksponering

Misligholdte 

eng. 90 dg

Tapsutsatte

engasjement

Individuell                                

ned-

skrivninger

Gruppevise

nedskrivninger

Personkunder 3.893.639 288 197.289 3.957 5.855 2.017

Næringslivskunder 1.605.809 60.247 173.895 10.362 0 593

Grong Sparebank  5.499.448 60.535 371.185 14.319 5.855 2.610 17.090

Portefølje kredittforetak (Eika 

Boligkreditt)
1.706.745 54.199     

Grong Sparebank inkl 

kredittforetak 
7.206.192 114.733 371.185 14.319 5.855 2.610 17.090

Primærnæringer 573.329 324 48.515 257 0 260

Industri og bergverk 39.812 16.251 7.630 0 0 0

Bygg og anlegg 182.243 11.295 61.130 0 0 0

Varehandel, hotell og 

restaurantdrift
125.381 12.480 25.629 285 0 0

Transport, post og 

telekommunikasjon
45.497 8.879 2.278 0 0 50

Eiendomsdrift, finansiell tj.yt. 459.971 952 12.659 9.820 0 0

Tjenesteytende virksomhet 179.576 10.065 16.054 0 0 0

 0 283

Sum næringskunder 1.605.809 60.247 173.895 10.362 0 593
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Borettslag er inkludert i brutto utlån, personkunder med hhv kr 56,2 mill. og kr 56,9 mill. i 2018 og 2017. 

 

 

Bankens beholdning av obligasjoner er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi på balansetidspunktet. 

Det er godt samsvar mellom de offisielle ligningskursene og kurser innhentet fra megler. Alle papirene er i NOK. Banken har pr 31.12.18 

kun omløpsportefølje. 

Banken har, gjennom rammeavtale med Eika Boligkreditt, forpliktet seg til å kjøpe nyutstedte OMF-er dersom EBK ikke kan innhente 

likviditet på annen måte. Banken har pr 31.12.18 ingen slik forpliktelse.  

 

 

2017 Brutto utlån Garantier
Potensiell

eksponering

Misligholdte 

eng. 90 dg

Tapsutsatte

engasje-ment

Individuell                                

ned-

skrivninger

Gruppevise

nedskrivninger

Personkunder 3.546.039 3.168 283.252 7.335 6.271 2.469

Næringslivskunder 1.456.198 55.462 160.553 7.042 4.015 1.893

Grong Sparebank  5.002.237 58.630 443.806 14.378 10.286 4.362 16.340

Portefølje kredittforetak (Eika 

Boligkreditt)
1.717.783 35.411     

Grong Sparebank inkl 

kredittforetak 
6.720.020 94.041 443.806 14.378 10.286 4.362 16.340

Primærnæringer 567.817 3.436 43.363 252 230

Industri og bergverk 23.790 646 5.829 0

Bygg og anlegg 170.915 12.778 25.767 3.369 600

Varehandel, hotell og 

restaurantdrift
93.578 12.448 27.960 68 750

Transport, post og 

telekommunikasjon
43.957 8.701 2.290 0

Eiendomsdrift, finansiell tj.yt. 409.656 8.065 32.351 2.390 3.947 63

Tjenesteytende virksomhet 146.485 9.388 22.994 1.032 250

 

Sum næringskunder 1.456.198 55.462 160.553 7.042 4.015 1.893

Omløpsmidler Risikovekt Pålydende Kostpris Kursreg tot Bokført verdi

Markeds- 

verdi

Børsnotert 

andel av 

pålydende

Stat 0 %             86.000             86.359                   -96             86.263             86.614            36.000 

Kredittforetak - OMF 10 %          335.000           335.216                -741           334.475           336.249          335.000 

Kommune 20 %             20.000             20.023                     -               20.023             20.157            20.000 
Sum omløpsmidler          441.000           441.598                -837           440.761           443.020          391.000 

Pålydende 

verdi Kostpris Kursreg tot Bokført verdi Haircut- verdi

Deponert som sikkerhet for 

eventuelt lån i Norges Bank
            25.000             25.463                -358             25.105             24.426 

Fri l ikviditet/sikkerhet for 

ytterligere lånerett i  Norges Bank

         416.000           416.136                -479           415.657 
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Verdsettelse 

Aksje-/rentefond klassifiseres som omløpsmiddel, og vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Aksjer klassifisert som 

anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives når virkelig verdi (markedsverdi) vurderes/observeres å være lavere enn 

anskaffelseskost. 

 

 

Netto verdiendringer og gev/tap obligasjoner omløp

 Totale negative verdiendringer 31.12. -1.030

 - tidligere års negative verdiendringer -607

 = Årets pos verdiendringer (res 6.1andel/res 12.1) -423

 + Årets realiserte gevinst/tap (-) (res 6.1andel/res 12.2) -77

Sum omløpsmidler (res 6.1) -500

Spesifikasjon etter grupper:

Balanseført 

verdi Anskaff. Kost

Herav 

børsnotert

Omløpsmidler aksjer og ekbevis 859 1.501 0

Omløpsmidler obligasjonsfond 30.958 36.115 0

Sum omløpsmidler 31.817 37.616 0

Anleggsmidler 116.374 116.374 0

Eierinteresser i  ti lknyttede selskap 2.210 2.210 0

Eierinteresser i  konsernselskap 9.940 9.940 0

Sum anleggsmidler 128.523 128.523 0

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 160.340 166.139 0

Omløpsportefølje spesifikasjon

Organisa-

sjonsnr
Antall

Resultat-

ført verdi-

endring

Balanse-

ført  verdi
Virkelig verdi

Anskaff-

elses-kost

Herav 

børs-

notert

DNB OMF 915038646 15.832 0 15.780 15.807 15.780 0

DNB European Covered Bonds 991415610 22.207 16 15.178 15.178 20.335 0

Kvinesdal Sparebank 937894805 9.851 0 837 837 985 0

Medica Clinical Nord Holding AS 992669586 40.000 -1 22 * 516 0
Sum øvrige omløpsmidler                  15      31.817              31.822      37.616               -   

 Totale negative  verdiendringer           -5.799 

  - tidligere års negative verdiendringer             5.814 

 = Årets negative verdiendringer                

resultatført
                 15 

    Årets realiserte gevinst/tap (-)

Sum omløpsmidler (res 6.2/bal  7)                  15           
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*ikke innhentet virkelig verdivurdering per 31.12.18 

 

  

Anleggsportefølje spesifikasjon

Organisa-

sjonsnr
Antall

Realisert 

gevinst/tap

Balanse-

ført  verdi
Virkelig verdi

Anskaff-

elses-kost

Eier-       

andel i %

Eika Boligkreditt AS 885621252 24.265.101 0 102.617 150.271 102.617 2,22 %

Eika Gruppen AS 979319568       112.980 0 5.241 11.779 5.241 0,47 %

Eika VBB AS/Vipps 918713867            1.486 2.520 4.435 4.435 4.435 0,15 %

Namdalshagen AS 986380906               106 0 149 * 149 6,50 %

SDC af 1993 16988138       426.300 0 1.931 * 1.931 0,25 %

Factoring Finans AS 991446508                  25 0 1.000 876 1.000 1,63 %

Innovarena AS 918020233            1.000 0 1.000 * 1.000 5,00 %

Årets realiserte gevinst/tap(-)                       5     
Sum anleggsmidler (res 12.2/bal 7) 2.525 116.374 167.361 116.374
Sum aksjer, andeler o a verdipapirer 

med variabel avkastning bal 7.1
  148.191       

 

Realisert gevinst ved salg av Nets Holding AS, kr 4596

Spesifikasjon tilknyttede selskap

Organisa-

sjonsnr
Antall

Resultat-

ført verdi-

endring

Balanse-

ført  verdi
Virkelig verdi

Anskaff-

elses-kost

Herav 

børs-

notert

Namdal Investor AS 988422622 1.119 0 2.176 * 2.176 0

Forsikring Helgeland AS 913172817 340 0 34 * 34 0

Sum tilknyttede selskap (res 12.2/bal 8) 1.459 0 2.210  2.210 0

Spesifikasjon konsernselskap

Organisa-

sjonsnr
Antall

Resultat-

ført verdi-

endring

Balanse-

ført  verdi
Virkelig verdi

Anskaff-

elses-kost

Herav 

børs-

notert

Boli Eiendomsmegling AS 993609145 900 0 9.820 * 9.820 0

IN-Vest AS 979199104 600 0 120 * 120 0

Sum konsernselskap (res 12.2/bal 9) 1.500 0 9.940  9.940 0

Beholdningsendring gjennom året av 

verdipapirer som er anleggsmiddel

01.01.2018 Nedskrivning Reklass. Tilgang Avgang 31.12.2018

Anleggsaksjer               98.468 0 0               18.040 -135 116.374
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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. 

  

Hovedposten er refusjonskrav mot Eika produktselskap/Eika Boligkreditt på i alt kr 4,25 mill. 

 

 

 

Innskudd fra og gjeld til kunder Gj.sn rentesats Valuta 2018 2017 

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid   NOK 3.211.656 3.038.027 

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid   NOK 1.196.542 986.487 

Sum innskudd fra kunder og gjeld til kunder 0,93 % NOK 4.408.199 4.024.514 

 

Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad gjennom året i prosent av gjennomsnittlig innskudd fra kunder. Det 

er ikke stillet sikkerhet for gjelden. Lov om sikringsordninger for banker pålegger banken å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet 

plikter å dekke tap som en innskyter måtte få på innskudd i banken med inntil 2 mill. kroner av det samlede innskudd. Årlig innbetales en 

avgift til Bankenes Sikringsfond etter bestemmelser i Banksikringsloven.  I 2018 betalte banken 2,9 MNOK i avgift, mens vi i 2016 betalte 

2,0 MNOK.   

Immaterielle 

eiendeler  

Maskiner, 

inventar, 

transport-midler

Kunst,                              

inventar
Bankbygg

Sum                     

varige driftsmidler                                    

balanse 10.3 balanse 11 balanse 11 balanse 11 balanse 11

Anskaffelseskost IB 8.681 6.379 1.313 15.460 23.152

Tilgang i år 0 3.178 88 4.857 8.123

Avgang i år 0 0

Anskaffelseskost 31.12. 8.681 9.557 1.401 20.317 31.275

Årets avskr -1.792 -2.045 -650 -2.695

Årets nedskr

Tilbakeført v avgang

Bokført verdi UB 6.889 7.512 1.401 19.666 28.580

Avskrivningssatser 20 % 20-25% 0 % 0-4%  

Eiendom 1 Bankbygg Grong 1302 229
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Lånene er i norske kroner, og det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Over-/underkurs periodiseres over lånets løpetid.  

 

  

 

Posten er hovedsakelig relatert til bankens utleieterminaler.  

Obligasjonslån Grong Sparebank Opptatt år Forfall Nominell rente Nominell verdi Underkurs 2018

NO0010766645 2016 31.05.2019 3md nibor+1,02               100.000 -12 99.988

NO0010777816 2016 28.10.2019 3md nibor+0,89               150.000 -25 149.975

NO0010777840 2016 02.11.2021 3md nibor+1,15               200.000 -232 199.768

NO0010777832 2016 04.11.2020 3md nibor+1,05               200.000 -104 199.896

NO0010790488 2017 03.04.2020 3md nibor+0,66                  50.000 25 50.025

Utvidelse 2017 03.04.2020 3md nibor+0,66                  30.000 30.000

NO0010802333 2017 17.07.2022 3md nibor+0,75               120.000 -79 119.921

NO0010811086 2017 22.04.2022 3md nibor+0,80               100.000 -66 99.934

NO0010832082 2018 12.09.2023 3md nibor+0,75               100.000 -81 99.919

NO0010834674 2018 19.10.2018 3md nibor+0,78               150.000 -81 149.919

Obligasjonsgjeld ( bal 16.03)            1.200.000 -654,792           1.199.345 

Spesifiert på de viktigste enkeltposter : 2018 2017

Bankremisser 90 131

Skyldig mva og skattetrekk 2.689 2.570

Betalingsformidling inkl clearing 1.985 9.527

Leverandørgjeld 4.614 2.820

Finansielle derivater 105

Sum 9.484 15.048

Utbytte for siste år 17.749 17.749

Ikke ilignet betalbar skatt 17.860 14.660

Sum annen gjeld  (bal pkt 17) 45.093 47.457

Gj.sn rentesats Valuta 2018 2017

Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid - NOK 34

Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid - NOK

Sum gjeld til kredittinstitusjoner - NOK 34
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Det er ikke stillet sikkerhet for gjelden som er i norske kroner. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktiske rentekostnader 

for året.  

Fondsobligasjon (NO0010717317) på kr 30 mill. kan calles første gang 03.09.2019 og deretter ordinært på renteforfall med 30 dagers 

forhåndsmelding.     

Fondsobligasjon (NO0010778012) på kr 25 mill. kan calles  første gang 08.11.2021, og deretter på hver rentebetalingsdato med 30 dagers 

forhåndsmelding.     

Ansvarlig obligasjonslån (NO0010709520) på kr 35 mill. kan calles første gang 24.04.2019, og deretter på hver rentebetalingsdato med 30 

dagers forhåndsmelding.     

Ansvarlig obligasjonslån (NO0010778020) på kr 35mill kan calles første gang 08.11.2021 og deretter ordinært på renteforfall med 30 

dagers forhåndsmelding.     

 

Opptatt Forfall Nom rente
Gjennomsnitt

srente
Valuta 2018 2017

Fondsobligasjon 03.09.2014 Evigvarende 3mnd nibor + 3,35 4,39 % NOK 30.000 30.000

Fondsobligasjon 08.11.2016 Evigvarende 3mnd nibor + 4,90 5,98 % NOK 25.000 25.000

Balanse pkt 20.1 55.000 55.000

Ansvarlig lån 24.04.2014 24.04.2024 3mnd nibor + 2,05 3,11 % NOK 35.000 35.000

Ansvarlig lån 08.11.2016 08.11.2026 3mnd nibor + 2,70 3,75 % NOK 35.000 35.000

Underkurs -18

Balanse pkt 20.3 70.000 69.982
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Sparebank-

ens fond
Gavefond

Ek-bevis   

kapital

Utjevnings-    

fond

Overkurs-  

fond

Sum  

egenkapital

Egenkapital 1.1 313.412 93 253.558 12.032 1.681 580.775

Innskutt egenkapital

Tilført overkursfond v/emisjon

Brukt overkursfond v/emisjon

Bistand ifm emisjon -60

Disponering av årets resultat etter 

utbytte 28.691 6.705
Egenkapital 31.12 342.102 93 253.558 18.737 1.621 616.110

Navn Andeler

Ledende ansatte med personlig nærstående

Solum, Jon Håvard 33.210

Myrvold, Odd Inge 3.991

Berg, Kårhild Hallager 3.380

Skjervø, Endre 116 40.697

Styret med personlig nærstående

Rasmussen, Jarle som representerer Jaras Eiendom AS  43.093

Veium, Audun 10.716

Melting, Jonny 10.040

Aunet, Jo Morten 1.787

Nilsen, Renathe 116

Båtstrand, May-Liss 84 65.836

Generalforsamling

Landsem, Torbjørn 30.793

Moen, Tor Arne 20.020

Smalås, Bertil 10.420

Lyngstad, Inger Anne 6.521

Fosseng, Audun som representerer  Fosseng Holding AS 5.054

Fiskum, Morten 3.896

Brekk, Asbjørn Roar som representerer Brekk og Olsvik Assuranse AS 3.017

Walaunet, Anne Grete Nygård 3.000

Osen, Bjørn Sigmund 500

Nynes, Tom Christian 58 83.279
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Grong Sparebanks eierandelskapital utgjør 253,6 mill. kr fordelt på 2.535.582 egenkapitalbevis, hver pålydende kr 100,-. 

Eierandelskapitalen er tatt opp i 2012, 2015, 2016 og 2017. Det er ikke vedtatt særskilte bestemmelser om utbytte/stemmerett knyttet til 

enkeltbevis. Totalt antall egenkapitalbeviseiere pr 31.12.2018 er 579. Pr 31.12.2018 hadde 90,26 % av egenkapitalbevisene eiere 

hjemmehørende i Trøndelag.  

Personlig nærstående defineres som: 

1. ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapslignende forhold. 

2. mindreårige barn til vedkommende selv, samt mindreårige barn til en person som nevnt i nr 1 – som vedkommende bor sammen med, 

og 

3. foretak der vedkommende selv eller noen som er nevnt i nr 1 og 2 har slik bestemmende innflytelse som nevnt i regnskapslovens §1-3 

annet ledd. 

 

 

 

 

 

  

Fylke Andeler % - andel Intervall for antall egenkapitalbevis Antall eiere i intervall

AKERSHUS 11.808 0,47 % Under 500 175

AUST-AGDER 500 0,02 % 500 - 999 84

BUSKERUD 816 0,03 % 1000 - 9999 258

FINNMARK 1.671 0,07 % Over 10.000 62

HEDMARK 2.850 0,11 % Sum eiere 579

HORDALAND 2.282 0,09 %

MØRE OG ROMSDAL 25.893 1,02 %

NORDLAND 70.090 2,76 %

OPPLAND 5.240 0,21 %

OSLO 93.265 3,68 %

ROGALAND 13.740 0,54 %

SOGN OG FJORDANE 5.700 0,22 %

TELEMARK 208 0,01 %

TROMS 10 0,00 %

TRØNDELAG 2.288.524 90,26 %

ØSTFOLD 10.783 0,43 %

Utenfor Norge 2.202 0,09 %

SUM 2.535.582 100 %
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Ansvarlig kapital 2018 2017

Sparebankens fond 342.102 313.412     

Ek-beviskapital 253.558 253.558     

Utjevningsfond 18.736 12.031       

Overkursfond 1.621 1.681         

Gavefond 94 93               

Utsatt skatt og andre immaterielle eiendeler -5.167 -6.511        

Ansvarlig kapital, over 10% av egen ansvarlig kapital, i  andre finansinstitusjoner -50.532 -33.383      

Andre fradrag - Vipps (VBB AS) -4.435

Ren Kjernekapital 555.977 540.881     

Sparebankens fond 342.102 313.412     

Ek-beviskapital 253.558 253.558     

Tellende kjernekapital fra fondsobligasjon 55.000 55.000       

Utjevningsfond 18.736 12.031       

Overkursfond 1.621 1.681         

Gavefond 94 93               

Utsatt skatt og andre immaterielle eiendeler -5.167 -6.511        

Ansvarlig kapital, over 10% av egen ansvarlig kapital, i  andre finansinstitusjoner -50.532 -37.556      

Andre fradrag - Vipps (VBB AS) -4.435

Kjernekapital 610.977 591.708     

Sparebankens fond 342.102 313.412     

Ek-beviskapital 253.558 253.558     

Tellende kjernekapital fra fondsobligasjon 55.000 55.000       

Til leggskapital 70.000 69.982       

Utjevningsfond 18.736 12.031       

Overkursfond 1.621 1.681         

Gavefond 94 93               

Utsatt skattefordel og andre immaterielle eiendeler -5.167 -6.511        

Ansvarlig kapital, over 10% av egen ansvarlig kapital, i  andre finansinstitusjoner -50.532 -41.729      

Andre fradrag - Vipps (VBB AS) -4.435

Ansvarlig kapital 680.977 657.517     
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Krav til kapitaldekning er en minimum ansvarlig kapital på 8 % av et nærmere definert grunnlag. Hertil har banken selv en prosess for å 

vurdere det samlede kapitalbehovet (ICAAP), som bygger på bankens risikoprofil. 

Styret har i bankens ICAAP-prosess satt følgende minimumskrav for bankens kapitaldekning: 

Ren kjernekapitaldekning: 15,6 % 

Kjernekapitaldekning: 17,1 % 

Kapitaldekning:19,1 % 

 

Kapitalmålene er inkludert pilar 1, bufferkrav og pilar 2-krav på 2,6 % fastsatt av Finanstilsynet, samt en intern risikobuffer på 1 % utover 

offentlig krav. 

 

  

Eksponeringskategori

2018 2017 2018 2017 2018 2017

Stater og sentralbanker 0 0 0 0 0 0

Lokale/reg. myndigheter 4.016 5.650 0 0 4.016 5.650

Institusjoner inkl derivater 158 1.135 0 158 1.135

Foretak 329.214 386.304 55.827 47.231 385.041 433.535

Pant i  fast eiendom 2.407.867 2.014.441 68.355 86.785 2.476.222 2.101.226

Forfalte engasjementer 30.020 15.130 172 0 30.191 15.130

Obl. med fortrinnsrett 56.130 32.482 0 56.130 32.482

Foretak med kortsiktig kredittvurdering 29.085 35.557 0 29.085 35.557

Andeler i  verdipapirfond 6.192 3.064 0 6.192 3.064

Egenkapitalposisjoner 92.639 88.095 0 92.639 88.095

Øvrige engasjementer 149.950 214.124 31.515 31.050 181.465 245.174

Kredittrisiko 3.105.269 2.795.982 155.869 165.066 3.261.138 2.961.048

Motpartsrisiko CVA-til legg  75 263

Operasjonell risiko   293.868 213.347
Sum alle risikoer     3.555.081     3.174.658 

Ren kjernekapitaldekning 15,64 % 16,84 %

Kjernekapitaldekning 17,19 % 18,42 %

Kapitaldekning 19,16 % 20,47 %

Uvektet kjernekapitalandel 2018 2017

Uvektet kjernekapitalandel 9,27 9,73

Uvektet kjernekapitalandel etter overgangsregler 9,27 9,79

Beregningsgrunnlag 

eiendeler

Beregningsgrunnlag 

utenom balansen
Beregningsgrunnlag totalt
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I tillegg til utlån på egen balanse, formidler Grong Sparebank boliglån gjennom EBK (Eika Boligkreditt). Bankens kunder har pr. 31.12.18 lån 

for kr 1.706,7 mill. hos EBK  

Formidling av boliglån gjennom EBK betinger at banken påtar seg følgende garantiansvar: 

Saksgarantien gjelder for hele lånebeløpet i perioden fra banken anmoder om utbetaling- til lånets forutsatte pantesikkerhet har oppnådd 

rettsvern og bankens depotavdeling har kontrollert og bekreftet dokumentasjonen. 

Tapsgarantien dekker 80% av det tap som konstateres på hvert enkelt lån, begrenset oppad til 1% av den til enhver tid samlede 

låneportefølje banken har formidlet til EBK. Tapsgarantien utgjør minimum kr 5 mill. pr bank. 

Ved tap utover innbetalte saks-/tapsgarantibeløp og realisasjon av sikkerheter, har EBK rett til å motregne slike tap i bankens framtidige 

og forfalte ikke utbetalte provisjoner. Det kan gjøres for en periode på inntil fire etterfølgende kvartaler fra den dato tapet ble konstatert. 

Normal praksis vil imidlertid være at banken tilbakefører lån som blir misligholdt hos EBK til egen balanse.  

Risikoen for banken knyttet til lån som er lagt i EBK vurderes som lav og akseptabel. Ved et fall i boligverdier på hhv 15 % og 25 %, vil dette 

medføre at banken må flytte 11 mill. og 55 mill. i bankens balanse.  

Ved etablering av direkte eierskap fra bankene og OBOS i 2012 styrket EBK likviditetssituasjonen ved å opprette en avtale med 

eierbankene og OBOS om kjøp av selskapets obligasjoner med fortrinnsrett. Avtalen ble revidert i 2015 og den samlede 

likviditetsforpliktelsen for eierbankene er lik EBK’s likviditetsbehov for de kommende 12 måneder, beregnet ut fra forfall av obligasjoner i 

perioden. Forpliktelsen er proratarisk i henhold til bankens portefølje i EBK. Pr årsskiftet var forpliktelsen på kr 0. 

 

 

Betingede forpliktelser - Garantier 2018 2017

Betalingsgarantier 43.830       32.717 

Kontraktsgarantier 11.691       23.927 

Lånegarantier - (Eika BoligKreditt) 54.199       35.411 

Annet garantiansvar 5.013          1.986 

Garanti overfor Bankenes Sikringsfond -  - 

Sum betingede forpliktelser 114.733       94.041 

Spesifikasjon av garantier til EBK 2018 2017

Tapsgaranti 17.067       17.178 

Saksgaranti 37.131       18.233 
Lånegarantier 54.199       35.411 

Forpliktelser utenom balansen totalt 2018 2017

Lånetilsagn 94.648 136.357

Ubenyttede kreditter 371.185 448.306

Garantier 114.733 94.041
Sum forpliktelser utenom balansen 580.566 678.704
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Banken har ikke lån i Norges Bank pr 31.12.18 

Banken er ikke kjent med vesentlige forhold i regnskapet som kan påvirkes av betingede forpliktelser. 

 

Inntektene fordeler seg i det alt vesentlige geografisk i samme forhold som den underliggende hovedstol: 

 

 

Bankens kjernemarked i Trøndelag består av følgende kommuner: Flatanger, Fosnes, Grong, Høylandet, Inderøy, Leka, Lierne, Namdalseid, 

Namsos, Namsskogan, Nærøy, Overhalla, Røyrvik, Snåsa, Steinkjer, Verran, Vikna. 

Bankens kjernemarked i Nordland består av følgende kommuner: Bindal, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Sømna, Vefsn.  

 

 

 

Eiendeler deponert som sikkerhet for eventuelt F-lån i 

Norges Bank 

Haircutverdi  

2018

Haircutverdi  

2017

Bokført verdi 

2018

Bokført verdi 

2017

Obligasjoner - se note 8                24.426            24.221            25.105            25.208 

Fordeling på geografisk område   % Sum

Brutto utlån 

inkl Eika 

Boligkreditt

Garantier
Ubenyttet 

kreditter

Trøndelag 86,30 % 6.638.453 6.177.909 111.961 348.583
Herav kommuner i bankens kjernemarked 76,42 % 5.878.660 5.437.965 105.703 334.991

Nordland 8,36 % 642.851 624.109 2.598 16.144
Herav kommuner i bankens kjernemarked 7,26 % 558.811 541.591 2.514 14.706

Landet for øvrig 5,30 % 407.316 401.200 175 5.941

Utlandet 0,05 % 3.495 2.979 0 516

SUM 100,00 % 7.692.114 7.206.196 114.733 371.185

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 2018 2017

Renter utlån og kredittprovisjoner 185.819 174.040
Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder (Res pkt 1.3) 185.819 174.040

Renter obligasjoner (Res pkt 1.4) 6.184 5.598

Garantiprovisjoner (Res pkt 4.1) 1.965 2.099

Betalingsformidling mm 15.669 16.206

Forsikringstjenester 16.763 17.475

Sparing/plassering 2.315 1.775

Kredittformidling 11.395 11.053
Andre gebyrer og provisjonsinntekter (Res pkt 4.2) 46.142 46.509
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Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet rentesubsidiering er differansen mellom 

lånerente og myndighetenes normrente, og blir fordelsbeskattet på den ansatte. Beløpet er ikke ført som kostnad i regnskapet, men 

rentesubsidieringen reduserer bankens renteinntekter tilsvarende. 

 

 

 

 

Ved årets slutt hadde banken 57 ansatte. Det er i år utført 49,9 årsverk mot 54,9 årsverk i 2017. 

Andre driftsinntekter 2018 2017

Driftsinntekter fast eiendom 707 660

Diverse andre driftsinntekter 20 45
Sum andre driftsinntekter (Res pkt 7) 727 705

Administrasjonskostnader 2018 2017

Datasentral og annen databehandling 20.242 17.738

Leide dataleinjer 721 762

Rekvisita (inkl. plastkortproduksjon) * 2.362 2.527

Telefon, porto, video 952 928

Kurs, opplæring, reiser 1.702 2.712

Eksterne tjenester ordinær forretningsdrift 837 118

Markedsrettede aktiviteter 2.790 2.045

Sponsor 2.732 2.447

Provisjon innskudd, kostnader Oslo Børs 379

Sum administrasjonskostnader (Res 8.2.) 32.718 29.277

Rentesubsidiering av lån til ansatte 2018 2017

781 829

Pensjonskostnader 2018 2017

Pensjonskostnad , ytelsesbasert ordning 34 45

Innbetalt til  innskuddspensjon 2.947 2.929

Premie  AFP-ordning 611 652
Sum pensjonskostnad jf res pkt 8.1.2 3.592 3.626
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Avtale om innskuddsbasert pensjonsordning ble inngått 01.04.2014 med DNB Livsforsikring ASA. 01.05.2017 endret Grong Sparebank 

leverandør av innskuddsbasert pensjonsordning til Eika Innskuddspensjon c/o Danica Pensjon. Grong Sparebank betaler årlig innskudd på 

7,0 % av brutto lønn mellom 0-7,1G, og 25 % av lønn mellom 7,1-12G. Pr utgangen av 2018 er 56 personer tilknyttet denne ordningen. 

Fondsbaserte forpliktelser/sikrede ytelser  

Bankens kollektiv ytelsesbasert pensjonsforsikring i DNB Livsforsikring ASA ble lukket 01.10.2014. Forpliktelsen pr 31.12.2018 omfatter nå 

kun 1 ansatt i redusert stilling, som pga uførhet ikke er overført til ny innskuddspensjonsordning.  Innbetaling til denne ordningen 

behandles på samme måte som øvrige pensjonskostnader, ut fra et vesentlighetskriterier. 

AFP – ytelsesbasert flerforetaksordning  

Dagens AFP-ordning ble etablert med virkning fra 1.1.2011. Den nye ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonering, 

men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med 

fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år.  

AFP-ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosentsats av 

lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen 

behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i 

regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen, og det forventes at premienivået kan øke for de kommende år. 

Årlig aktuarberegning  

Fra 2016 har banken kun en ansatt med i den ytelsesbaserte ordning og har derfor betalt pensjonskostnad og aga løpende uten å foreta 

aktuarberegning. Tidligere balanseført pensjonsforpliktelse er tilbakeført. 
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Godtgjørelse til styrets medlemmer består av styrehonorar og tapt arbeidsfortjeneste 

Banksjef får andel av bonus på lik linje med øvrige ansatte, 50 % fordeles likt og 50 % etter lønn. Banksjefen har krav på 12 måneders 

etterlønn ved ufrivillig oppsigelse.  Banken benytter ikke aksjeverdibasert godtgjørelse. 

 

Lån ovenfor omfatter også andel av gjeld i næring som den enkelte er medeier i, samt ubenyttede kreditter. Lån til medlemmer i styret og 

generalforsamlingen er på ordinære kundevilkår. Banken har ansattbetingelser på lån opp til 4 mill., med 1 % reduksjon fra prisliste. Noen 

ansatte står igjen i gammel ordning med ansattbetingelser på lån opptil 1,2 mill.  Per 31.12.18 er det ikke gitt garantier til 

generalforsamling, styret, ledelse eller ansatte.       

Ledende ansatte Lønn Andre ytelser
Innbetalt til 

pensjon

Solum, Jon Håvard Adm. banks jef 1.573 191 160

Myrvold, Odd Inge Banks jef BM 1.021 141 123

Berg, Kårhi ld Hal lager 0103-311218 Banks jef PM 846 32 115

Granl i , Stein Erik, 010118- 280218 Adminis tras jonss jef 234 27 36

Skjervø, Endre, 010518-311218 Banks jef bankdri ft 633 15 92

Høstland, Eva  0101-280218* 128 0 73

Sum ledelse 4.435 406 598

Styret

Veium, Audun Styrets  leder 200

Melting, Jonny Nestleder 115

Rasmussen, Jarle Styremedlem 137

Ni lsen, Renathe, fra  160318 Styremedlem 72

Kroglund, Ragnhi ld, 010118-150318 Styremedlem 22

Wang, Heidi Styremedlem 71

Båtstrand, May-Liss Ansatt repr. 66

Aunet, Jo Morten 160318 Ansatt repr. 52

Mel l ingen, Frode 010118-150318 Ansatt repr. 16

Gåsbakk, Arnt Olav 1. varamedlem 46
Sum styret eks banksjef 797

Godtgjørelse til medlemmer i generalforsamling og 

valgkomite 55

Godtgjørelse ti l  s tyrets  medlemmer består av  

s tyrehonorar og tapt arbeidsfortjeneste

* Høstland vikarierte for Hal lager Berg i  hennes  permis jonstid.
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2018 2017

Ledelse: Lån Garanti Lån Garanti

Solum, Jon Håvard Adm. banks jef 2.621 - 2.702                    -   

Myrvold, Odd Inge Banks jef BM 1.973 - 1.507  - 

Berg, Kårhi ld Hal lager Banks jef PM 1.422 - 1.458  - 

Skjervø, Endre Banks jef Bankdri ft 6.016 - -  - 

Øvrige ansatte            70.837 -            74.660                    -   
Sum ansatte            82.868                    -              80.327                    -   

Styret:

Veium, Audun Styrets  leder 1.782 - 2.013                    -   

Melting, Jonny Nestleder 800 - 800                    -   

Rasmussen, Jarle Styremedlem - - -                    -   

Wang, Heidi Styremedlem - - -  - 

Ni lsen, Renathe Styremedlem - - -  - 

Båtstrand, May-Liss Ansattrepr. 1.477 - 1.540  - 

Aunet, Jo Morten Ansattrepr. 1.200 - 1.185  - 

Gåsbakk, Arnt Olav 1.varamedlem 500 - 500  - 
Sum styret eks banksjef              5.760                    -                6.038                    -   

Generalforsamlingen (17 medlemmer): 22.083 - 19.745                    -   

Andre driftskostnader 2018 2017

Leie av lokaler 5.136 5.812

Andre driftskostnader 1.663 2.660

Driftskostnad fast eiendom 728 1.221

Maskiner, inventar og 

transportmidler
312 777

Kredittinformasjonskostnader 626

Revisjonshonorar inkl mva 867 471

Prosjekt  internrevisjon 290 509

Advokatsalær 129

Andre eksterne tjenestert 2.790 178

Sum andre driftskostnader (Res 10.) 11.787 12.383

Spesifikasjon av betalt og påløpt 

revisjonshonorar inkl mva:

Revisjonshonorarer 2018 2017

Lovpålagt revisjon 347 290

Andre attestasjonstjenester/ 13

Skatterådgivning 13 43

Andre tjenester utenfor revisjon 195 138

Sum revisjon og bistand inkl mva 567 471
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Kommune Leieavtalens utløp
Arlig leie 

(hele tusen)

Lierne , Nordli 30.04.2026, m/5 års forlengelse i 2 perioder 175
Steinkjer 01.12.2025, oppsigelse 10 års m/5 års forlengelse 1.341
Namsos 01.08.2019 m/2x5 års forlengelse, 18.mnd oppsigelse 992
Rørvik 01.09.2020 m/5 års forlengelse. 279

Mulig å avslutte leieforholdet etter 5år/10år 

med henholdsvis 18mnd og 6mnd oppsigelsestid

Mosjøen 01.12.2019 m/5 års forlengelse, 6 mnd oppsigelse 825

Betalbar skatt er beregnet som følger: 2018 2017

Regnskapsmessig resultat før skattekostnad 70.534 60.758

Permanente forskjeller, inkl fritaksmetoden -3.414 -6.586

Endringer i midlertidige forskjeller 162 429
Skattepliktig inntekt 67.282 54.601

Inntektsskatt beregnet 16.820 13.650

Formueskatt beregnet 1.040 1.010
Betalbar skatt 17.860 14.660

For mye (-)/for l ite avsatt fjoråret 2 -15

Endring utsatt skattefordel/skatt -472 74
Årets skattekostnad 17.390 14.719

Beregning utsatt skattefordel/utsatt skatt Endring 2018 2018 Endring  2017 2017

Positive (skatteøkende) midlertidige forskjeller

Driftsmidler (inkl gevinst og tapskonto) 162 1.487                  436                 1.649 

Overfinansiert pensj.forpliktelse

Sum positive forskjeller 162 1.487                  436                 1.649 

Negative (skattereduserende) forskjeller som kan utlignes:

Avsetning pensjonsforpliktelse

Nedskrivning verdipapirer 1.726 5.994                -726                 4.268 

Sum negative forskjeller 1.726 5.994                -726                 4.268 

Grunnlag (- utsatt skattefordel)/utsatt skatt 1.888 -4.507                -290                -2.619 

Utsatt skattefordel 472 1.127                    74                    655 
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Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel. 

Betalbar skatt:   

Betalbar skatt utgjør 25 % av skattepliktig resultat samt 1,5 promille i formuesskatt. Det skattepliktige resultat vil avvike fra det 

regnskapsmessige resultat gjennom permanente 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 utlignes. 

Utsatt skatt/utsatt skattefordel:  

Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. 

Den del av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse, skal balanseføres når det er sannsynlig at banken vil kunne 

nyttiggjøre seg fordelen gjennom fremtidige fradrag i skattepliktig inntekt. Skattesatsen er 25 %.  
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Kontantstrømanalyse 2018 2017

Resultat av ordinær drift 53.144 46.039

+ Avskrivninger 4.487 4.141

- Gevinst ved avgang av driftsmidler -2.525 -27

+ Tap ved avgang av anleggsmidler 96

+ Tap på utlån 2.367 3.032

- Gavefond 0 0

= Sum tilført fra årets virksomhet 57.473 53.281

Endring diverse gjeld -1.059 5.624

Endring diverse fordringer -604 -1.668

Endring brutto utlån -500.580 -211.300

Endring kortsiktige verdipapirer 5.553 -40.969

Endring innskudd fra kunder 383.685 199.742

Endring innskudd fra kredittinstitusjoner 33 0

A. Netto likviditetsvirkning fra virksomheten -55.499 4.710

Investering i varige driftsmidler -8.123 -3.792

Innbetalt ved avgang varige driftsmidler 0 545

Utbetalt ved investeringer i  datterselskap 0 0

Endring langsiktige verdipapirer -16.239 -20.231

B. Likviditetsendringer vedr. investeringer -24.362 -23.478

Netto utstedt sertifikater og obligasjonsgjeld 0

Netto endring obligasjonsgjeld 100.114 103.289

Endring ansvarlig lånekapital 18 19

Innbetalt ved utstedelse av nye EK-bevis - emisjonskostnader -60 75.204

Utbetalt utbytte -17.749 -8.954

C. Likviditetsendring vedr finansiering 82.323 169.558

A + B + C. Sum endring likvider 2.462 150.790

+ Likviditetsbeholdning 01.01. 277.634 126.844

= Likviditetsbeholdning 31.12. 280.096 277.634

Likviditetsbeholdning består av:

Kasse, postgiro og Norges Bank 134.671 99.848

Likvide innskudd andre finansinstitusjoner 145.425 177.786

280.096 277.634
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Lønnsomhet 

Kostnadsindeks: sum driftskostnader/(netto renteinntekter + nette andre driftsinntekter) 

Driftskostnader i GFK: sum driftskostnader/gjennomsnittlig forvaltningskapital* 

Egenkapitalavkastning: resultat etter skatt/gjennomsnittlig forvaltningskapital* 

Driftsresultat i GFK: driftsresultat/gjennomsnittlig forvaltningskapital* 

Resultat etter skatt i GFK: resultat etter skatt/gjennomsnittlig forvaltningskapital 

Rentenetto: netto renteinntekter/gjennomsnittlig forvaltningskapital* 

*Gjennomsnittlig forvaltningskapital per 31.12.17, 31.03.18, 30.06.18, 30.09.18, 31.12.18 før disponeringer  

Balansetall (MNOK) 

Forvaltningskapital: sum eiendeler eller sum gjeld + egenkapital 

Forvaltningskapital inkl. EBK: se over + overførte utlån til Eika Boligkreditt  

Brutto utlån: sum utlån før nedskrivninger  

Innskuddsdekning: brutto utlån/innskudd fra kunder 

Vekst (YoY) 

Vekst YoY: prosentvis vekst mellom 31.12.17 og 31.12.18 

Tap og mislighold 

Tapsprosent utlån: tap på utlån/gjennomsnittlig utlån*  

Misligholdte engasjement i prosent av br. utlån: misligholdte lån over 90 dager/brutto utlån per 31.12.18 

Gruppevise nedskrivninger: gruppevise nedskrivninger per 31.12.18/brutto utlån per 31.12.18 

Individuelle nedskrivninger: individuelle nedskrivninger per 31.12.18/brutto utlån per 31.12.18 

*gjennomsnittlig utlån per 31.12.17, 31.03.18, 30.06.18, 30.09.18, 31.12.18 før disponeringer 

Egenkapitalbevis 

Egenkapitalbevisbrøk: (innskutt egenkapital + utjevningsfond)/(sum egenkapital før disponeringer, men fratrukket resultat hittil i år) 

Bokført egenkapital per EKB*: innskutt egenkapital + utjevningsfond/antall utstedte egenkapitalbevis + resultat per egenkapitalbevis 
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Resultat per EKB hiå*: egenkapitalbevisbrøk* resultat hittil i år/antall utstedte egenkapitalbevis  

P/B: siste omsatte kurs/bokført egenkapital per egenkapitalbevis  
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Kommunevalgte: 

Skjalg Åkerøy, Grong 

Vigdis Linmo, Grong 

Trine Berg Fines, Inderøy 

Einar Otto Ingulfsvand, Lierne 

 

Kundevalgte: 

Tor Arne Moen, Lierne 

Hanne Vilja Sagmo, Grong  

Morten Fiskum, Grong 

Jan Ståle Viken Flått, Overhalla 

Anne Grete Nygård Walaunet, Vikna 

 

Valgt av egenkapitalbeviseierne: 

Asbjørn Roar Brekk, Rørvik 

Audun  Fosseng, Salsnes 

Torbjørn Landsem, Namsos 

Bertil Smalås, Steinkjer 

 

 

 

 

 

 

Valgt av ansatte: 

Inger Anne B. Lyngstad, Grong 

Ingeborg Heia, Grong 

Bjørn Osen, Grong 

Tom Christian Nynes, Grong 

 

Audun Veium, Grong, leder  

Jonny Melting, Inderøy, nestleder 

Jarle Rasmussen, Namsos 

Heidi Wang, Steinkjer 

Renathe Nilsen, Rørvik  

Jo Morten Aunet, Namsos, ansattvalgt 

May Liss Båtstrand, Mosjøen, ansattvalgt 

 

Jan Ståle Viken Flått, Overhalla , kundevalgt 

Bertil Vilhelm Smalås, Steinkjer, valgt av EK-beviseierne 

Trine Berg Fines, Inderøy, kommunevalgt 

Inger Anne Lyngstad, Grong, ansattvalgt  


