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DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN 

Utviklingen i norsk og internasjonal økonomi - 2016 

2016 var et år preget av store omveltninger på den politiske scenen. Med blant annet «Brexit» går 

den globale økonomien en mer usikker fremtid i møte. For Norges del ble utviklingen spesielt 

preget av den pågående omstillingsprosessen som var en sentral årsak til at veksten endte på det 

svakeste siden finanskrisen.  

Global utvikling 

Fjoråret ble innledet med betydelig markedsturbulens og frykt for ny global krise. Usikkerhet om 

Kinas økonomiske situasjon var en av faktorene som førte til at oljeprisen falt ned til under 30 

USD per fat i januar. Gjennom året steg oljeprisen til noe over 50 USD fatet, etter blant annet 

enighet om produksjonskutt i OPEC-landene mot slutten av året. Verdens børser endte, etter den 

svært svake starten, med en god utvikling sett under ett. 

I eurosonen endte veksten i 2016 på 1,7 prosent, hvilket var en lavere veksttakt enn det 

foregående året. Utviklingen var imidlertid bedre enn ventet og ble trukket opp av økt vekst i 

privat forbruk som følge av lav inflasjon og derigjennom høyere vekst i husholdningenes 

realinntekt. Fremover er det derimot utsikter til økt prisvekst som vil kunne avdempe denne 

positive utviklingen. I tillegg er det betydelig usikkerhet knyttet til Storbritannias fremtidige 

handelsavtale med EU og ikke minst i forbindelse med valg i flere europeiske land gitt 

populariteten til EU-skeptikere. Den europeiske sentralbanken har fremholdt sin svært ekspansive 

pengepolitikk med negativ styringsrente kombinert med kjøp av store volumer verdipapirer 

(«kvantitative lettelser»). Kjøpsprogrammet skal vare ut 2017, men kan forlenges dersom 

sentralbanken anser det som nødvendig.  

Det økonomiske bildet i USA er vesentlig bedre enn i eurosonen. 2016 var riktignok preget av et 

svakt første halvår, men aktiviteten tok seg opp mot slutten av året. Arbeidsmarkedet har hatt en 

positiv utvikling over en lengre periode og inflasjonen har begynt å stige. Som en konsekvens har 

sentralbanken FED økt styringsrenten to ganger, i desember 2015 og desember 2016. Det ventes 

at FED vil øke renten ytterligere fremover, men antall hevinger vil trolig begrenses av hensynet 

til verdien av USD gitt den ekspansive pengepolitikken i eurosonen, Storbritannia og Japan. 

Samtidig er det ventet en betydelig mer stimulerende finanspolitikk etter skiftet av president i 

USA. Potensielt høyere aktivitet og prisvekst vil tale for et høyere amerikansk rentenivå. 



Veksten i fremvoksende økonomier endte i 2016 på 4,1 prosent, betydelig over veksten i 

industriland. Kina bidrar vesentlig til denne utviklingen og har foreløpig unngått en hard landing, 

som følge av blant annet en mer ekspansiv pengepolitikk og god forbruksvekst. For å nå 

myndighetenes vekstmål er imidlertid kreditt og investeringer sentrale bidragsfaktorer, noe som 

kan gi økt risiko på sikt. Dette hindrer også omstillingen mot forbruk som en hoveddriver for den 

økonomiske aktiviteten. I tillegg eksisterer det andre risikomomenter, som myndighetenes tiltak 

for å stanse boligspekulasjon samt økte kapitalstrømmer ut av landet, gitt høyere dollarrenter og 

forventninger om svakere yuan. 

Norsk økonomi 

Veksten i norsk fastlandsøkonomi endte på 0,7 prosent i 2016, en nedgang fra 1,1 prosent i 2015. 

Dette var det svakeste året siden finanskrisen og bærer preg av at økonomien befinner seg i en 

omstillingsprosess. Utsiktene fremover vurderes som positive, men det eksisterer endel 

usikkerhet om hvor raskt aktiviteten vil ta seg opp.  

Oljeprisen bunnet ut i januar 2016, mens steg deretter gjennom året. Dette var godt nytt for en 

petroleumsnæring som fortsatt befinner seg i en krevende situasjon. En høyere oljepris har ført til 

en sterkere krone, noe som har redusert konkurranseevnen til tradisjonell eksportnæring i senere 

tid. Kronen er dog svakere enn i perioden før oljeprisen begynte å falle høsten 2014. 

Oljeinvesteringene ble ytterligere redusert i 2016. Nivået falt, i likhet med det foregående året, 

med om lag 15 prosent. Ifølge Norges Bank vil investeringsnivået reduseres med i overkant av 11 

prosent i 2017, hvilket vil ha en negativ påvirkning på veksten i norsk økonomi.  

Med økt arbeidsledighet og lav aktivitet i økonomien generelt var det ventet at veksten i 

boligprisene skulle avdempes som i 2015. Som følge av blant annet lavere boliglånsrenter snudde 

prisutviklingen imidlertid oppover, og endte med en vekst på 8,3 prosent for landet som helhet. 

Utviklingen var preget av regionale forskjeller, med svært kraftig vekst i Oslo og negativ vekst på 

Sør-Vestlandet, som er blitt hardest rammet av virkningene av oljeprisfallet. Myndighetene har 

lenge vært bekymret for utviklingen i boligprisene, særlig ettersom det bidrar til å øke 

husholdningenes gjeldsvekst. For å begrense veksten besluttet Finansdepartementet å skjerpe 

kravene i boliglånsforskriften fra og med 1. januar 2017. Endringene inkluderer en 

maksimalramme på lån tilsvarende fem ganger brutto inntekt og mer restriktive regler for Oslo. 

Boliglånsforskriften gjelder frem til 30. juni 2018. 

Pengepolitikken ble holdt svært ekspansiv gjennom 2016. Hovedstyret i Norges Bank 

gjennomførte ett rentekutt i mars, fra 0,75 prosent til 0,5 prosent. Sentralbanken har ikke lagt opp 

til videre reduksjon av styringsrenten i sin prognose, men utelukker heller ikke et negativt 

rentenivå skulle norsk økonomi treffes av store negative forstyrrelser.  

Utover det rekordlave rentenivået bidrar også finanspolitikken positivt til veksten. Det 

strukturelle, oljekorrigerte underskuddet, som måler den underliggende pengebruken av 

oljeinntektene, anslås å ha økt til 206 milliarder kroner i 2016. For 2017 anslås dette 

underskuddet å øke til 226 milliarder kroner. Målt som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge 

innebærer dette en vekstimpuls på 1 prosent i 2016 og 0,4 prosent i 2017. I forhold til kapitalen i 

Statens pensjonsfond utland (målt ved inngangen til året) vil underskuddet utgjøre 3 prosent i 

2017, noe som er 1 prosentpoeng mindre enn handlingsregelen for bruk av midler fra fondet i 

statsbudsjettet tillater. 



Lokalt 

I vårt lokalmarked har 2016 vært preget relativt høy arbeidsledighet. Vår næringssammensetning 

er ikke like eksponert overfor oljeprisfall og omstillinger i oljesektoren som andre regioner, men 

det preger til en viss grad også situasjonen lokalt. Når det gjelder handel og servicenæringen, har 

vi opplevd en viss vekst og optimisme. 

Salg av fritidsboliger, som er viktig for vår kommune, har hatt en god utvikling i 2016 

Boligpriser 

Gjennom 2016 registrerer vi også at det har vært en viss økning i boligprisene. Dette er en 

utvikling man ikke nødvendigvis vil se fortsette inn i 2017 

STYRET 

Kragerø Sparebanks styre har i 2016 bestått av: 

Fred Arne Hjetland, leder 

Lilly M. Myra (frem til juni 2016) 

Tor Markussen, (fra august 2016) 

Beathe With 

Ole Johan Brekka 

Arild Bohlin (ansattes representant) 

Det har vært avholdt 12 styremøter i 2016 

Kragerø Sparebank er en selveiende institusjon, og har ikke eksterne eiere. Styringsstrukturen og 

sammensetningen av bankens styringsorganer avviker derfor fra aksjeselskaper. Styret er 

imidlertid svært opptatt av at banken, som en lokal sparebank, skal ha gode økonomiske 

resultater, ta samfunnsansvar og virke til lokalsamfunnets beste. Dette kommer til uttrykk 

gjennom en god balanse mellom priser og konkurransekraft. Dessuten ved at banken i stor grad 

bidrar med midler både via gaveutdeling og samarbeidsavtaler til beste for lokalsamfunnet. 

Det har vært et godt samarbeid i styret og også i forhold til bankens administrasjon. Styret ser det 

som sin primære oppgave å stake ut ”de store linjene” for bankens videre drift, samt ivareta den 

overordnede oppfølgingen av bankens løpende virksomhet og risikostyring.  

Virksomheten drives i Kirkegaten 26 i Kragerø og har filial i Sannidal. 



ANSATTE/ORGANISASJON/LIKESTILLING/MILJØ 

Ved årets utgang hadde banken 32 fast ansatte funksjonærer, hvorav 5 arbeider deltid. Samtlige 

deltidsansatte er kvinner. Antall faste årsverk utgjorde 29,8. Av bankens 32 fast ansatte er 19 

kvinner og 13 menn. Det er ikke iverksatt eller planlagt spesielle tiltak for å fremme likestilling 

eller for å forhindre forskjellsbehandling i strid med lov om likestilling mellom kjønnene.  

Sykefraværet i 2016 er beregnet til ca. 2,1 % mot 3,9 % året før. I 2016 hadde vi 3 langtidssyke-

meldte. Det har ikke skjedd ulykker eller skader på arbeidsplassen. 

Det interne arbeidsmiljøet vurderes som åpent og tilfredsstillende. Det har ikke vært gjennomført 

spesielle tiltak gjennom året. 

Kragerø Sparebanks virksomhet påvirker ikke det ytre miljøet. 

BANKENS SAMFUNNSANSVAR 

Kragerø Sparebank har i forbindelse med årsrapporten for 2016 forholdt seg til Regnskapslovens 

§ 3-3 c Redegjørelse om samfunnsansvar.

Kragerø Sparebank har utarbeidet et eget policydokument for bankens samfunnsansvar. Dette 

dokumentet regulerer bankens forhold til ansatte, kunder, konkurrenter, leverandører, media og 

samfunnet generelt. 

Kragerø Sparebank har gjennom rutiner og retningslinjer for etablering av kundeforhold lagt til 

rette for at vårt ansvar knyttet til menneskerettighetene ivaretas. På samme måte legger våre 

rutiner og retningslinjer knyttet til antihvitvask-regelverket til rette for ivaretakelse knyttet til 

bankens ansvar mot korrupsjon.  

I tillegg har banken med sin lokale forankring gjennom historien vist at den har påtatt seg et 

samfunnsansvar. Bankens samfunnsansvar tar utgangspunkt i bankens visjon: 

«Kragerø Sparebank skal være den foretrukne banken for alle som føler tilknytning til Kragerø.» 

Denne visjonen tilstrebes å leve opp til i det daglige gjennom våre sentrale verdier: 

«Redelig, Engasjert, Profesjonell og Lojal».  

Gjennom våre verdier omsetter vi ord til handling, og det er vårt mål hele tiden å levere resultater 

som gjør oss i stand til å være til gavn for både kunder, medarbeidere, lokalsamfunn og miljø. 

Kunder 

Kragerø Sparebank ønsker et nært og personlig forhold til kundene, hvor det er likeverd mellom 

kunde og bank. Vi tilstreber å yte troverdig og etisk rådgivning basert på kundens behov. Vi 

benytter ikke salgsmetoder eller bonussystemer til våre ansatte som kan motivere til uetisk 

rådgivning. 



Det er viktig for banken å ha tilfredse kunder. Vi gjennomfører årlig omfattende 

kundeundersøkelser. Undersøkelsene viser at vi har høy kundetilfredshet. Dette er noe vi 

imidlertid hele tiden arbeider for å forbedre.  

Vi legger vekt på å være tilgjengelige og lette å komme i kontakt med. Det betyr at det skal være 

lett for våre kunder å få tilgang til bankens tjenester, både gjennom besøk i banken, på 

telefon/epost eller gjennom Nettbank og Mobilbank. 

Vi har fokus på at vår eksistensberettigelse er avhengig av tilfredse, lojale og lønnsomme kunder. 

Medarbeidere 

Kragerø Sparebank ønsker å være en attraktiv arbeidsplass, som møter utfordringer med en 

positiv holdning, og hvor alle bidrar til en positiv og god stemning.  

Vi legger stor vekt på utvikling av våre medarbeidere, både faglig og personlig, på en slik måte at 

vi hele tiden er i takt med utviklingen og forventningene til oss. 

Vi legger vekt på at det skal være trygghet i den enkeltes arbeidsforhold. 

Banken ser det som viktig at den enkelte medarbeider tar ansvar for sin egen utvikling og 

kompetanse, samtidig som banken søker å legge til rette for det samme gjennom 

medarbeidersamtaler, utdannelse og utvikling. 

Vi har gjennomført og gjennomfører fortløpende relevant sertifisering innenfor de fleste 

funksjonsområder i banken. Dette er med på å sikre trygghet i jobben for den enkelte ansatte og 

er samtidig en forsikring for våre kunder på relevant og kompetent behandling. 

Trivsel er viktig for Kragerø Sparebank. Banken har etablert en rekke ordninger og tiltak for å 

bidra til dette. I tillegg har banken en aktiv velferdsgruppe, som også bidrar til trivsel og et godt 

arbeidsmiljø. I tillegg har ferdigstillelsen av nye lokaler bidratt til å øke trivselen både for ansatte 

og kunder. 

Lokalsamfunnet 

Kragerø Sparebank ønsker særlig å bidra til lokalsamfunnet gjennom å tilby effektive og 

konkurransedyktige finansielle tjenester. I tillegg ønsker vi også å bidra som sponsor og 

samarbeidspartner innenfor sport, kultur og annen frivillig virksomhet. 

Kragerø Sparebank har et betydelig engasjement i å støtte opp rundt ulike aktiviteter og tiltak i 

Kragerø; 

 En rekke samarbeidsavtaler med lag og foreninger.

 Undervisning på ungdomsskoletrinnet i økonomi og karrierevalg

 Deltakelse på Gründercamp

 Utdeling av ungdomspriser

 Utdeling av Ungdomsfond

 Utdeling av Gründerpris

 Ulike aktiviteter for kunder (særlig barn og unge)

 Vi har en innkjøpspolitikk, som hvis mulig, tilgodeser våre kunder og lokalsamfunn.



Miljø 

Kragerø Sparebank ønsker å belaste miljøet minst mulig. Det betyr at vi søker å ta miljømessige 

hensyn ved innkjøp og investeringer.  

Bankens nye lokaler har også i vesentlig grad bygget på miljøgunstige valg og løsninger. Det er 

gjort gjennom blant annet jordvarme, styring av strømforbruk, ventilasjon og materialvalg. 

Vi benytter i økende grad telefon- og videokonferanser som erstatning for fysiske reiser. Der det 

er hensiktsmessig benyttes offentlig kommunikasjon til reiser. 

Kragerø Sparebank vil også i tiden fremover fortsette å ha fokus på at vi best mulig ivaretar vårt 

ansvar i forhold til våre interessenter.  Vi har forventninger til at dette utvikles innenfor rammen 

av våre strategier og i tråd med våre retningslinjer for daglig drift. I dette ligger også et løpende 

fokus på å videreutvikle holdninger hos hver enkelt medarbeider. 

KAPITALFORHOLD 

Forvaltningskapitalen var ved årsskiftet på kr.3.332.813.634,-. Ved forrige årsskifte var 

forvaltningskapitalen på kr.3.206.989.785,- hvilket gir en økning på kr.125.823.849,- eller 3,9 %. 

SOLIDITET 

Bankens kjernekapitaldekning var på 17,60 % ved årsskiftet mot 17,35 % i 2015. 

Det lovbestemte minstekravet til kapitaldekning er på 8,0 %. Styrets målsetting for 

kapitaldekningen er minimum 15,0 %.  

Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til det lovbestemte minimumskrav er på  

kr.245.697.000,- mot kr.222.121.000,- i 2015. 
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Bankens egenkapital er på kr.396.810.000,-, hvorav sparebankens fond er på kr.394.841.000,- og 

gavefondet på kr.1.968.521,-. Ved forrige årsskifte var sparebankens fond på kr.390.355.000,-. 

Sparebankens fond utgjør nå 11,9 % av forvaltningskapitalen mot 12,2 % ved utgangen av 2015. 

MARKEDSUTVIKLING – MARKEDSPOSISJON 

Bankmarkedet er i stadig endring, og konkurransen er stor fra mange kanter av aktører som 

kjemper for å skaffe seg markedsandeler.  Noen eksakte tall for markedsandeler foreligger ikke, 

men Kragerø Sparebank er fortsatt distriktets ledende bank til tross for at konkurransen i 

bankmarkedet er utfordrende. Som kommunens sentrale LOKALBANK, er det en ambisjon å 

opprettholde og styrke den posisjonen. 

Banken satser sterkt på å bidra med betydelige midler til lokale formål som kultur, idrett samt 

lag- og foreninger av forskjellig typer. Vi tror dette virker positivt i lokalsamfunnet vårt. 

Etableringen av Investmar AS, som et verktøy i distriktets næringsutvikling, underbygger vår 

posisjon som en positiv bidragsyter i lokalsamfunnet. 

INNSKUDD 

Innskudd fra kunder i 2016 har en nedgang med kr.40.281.949,- eller -1,6 % i forhold til 2015, da 

innskuddene viste en økning på kr.158.839.620,- eller 7,1 %. Innskuddene utgjør nå 

kr.2.367.514.680,-. 

I løpet av året er innskyterne tilført kr.33.101.000,- i renter mot kr.47.244.728,- året før. 

Ved årsskiftet fører vi i alt 24.116 konti og lån med våre kunder (21.549 i 2015). 
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Ved årsskiftet hadde vår innskuddsmasse denne sammensetning: 

Alle tall i kr.1000       2015      2016 _   
Folio/ kassakreditt i kredit    140.115    142.563  

Brukskonto     150.035    142.565 

Honnørkonto       31.111      31.381 

BSU, IPA, BSU -Pluss       43.351      49.351 

Andre vilkår     556.923    365.210 

Kapitalkonto  1.486.262 1.636.444 

Til sammen 2.407.797 2.367.514 

Geografisk fordeler innskuddene seg slik: 

Alle tall i kr.1000    Beløp           %_   

Kragerø kommune 1.333.183         56,3 

Resten av Telemark     281.899   11,9 

Oslo/Akershus    571.920         24,2 

Resten av landet    131.003  5,5 

Personer bosatt i utlandet      49.509           2,1 

Til sammen 2.367.514       100,0 

UTLÅN OG GARANTIER 

Brutto utlån før tapsavsetting utgjør kr.2.634.428.029,- mot kr.2.528.958.450,- i 2015. 

Det er en økning på kr.105.469.579,- eller 4,2 %.   

Eika Boligkreditt er opprettet av Eika-bankene for å være et konkurransedyktig alternativ for lån 

innenfor 60 % av boligverdi, samtidig som det skal være et avlastningsalternativ i forhold til 

vekst i egne bøker med tilsvarende funding i kapitalmarkedet. 

Banken har vært aktiv på å plassere boliglån innenfor 60 % av verdi i Eika Boligkreditt gjennom 

2016. Portefølje er nå på kr.1.095.401.000,- mot kr.1.090.574.278,- ved forrige årsskifte. 

Økningen utgjør kr.4.826.722,- eller 0,4 %. 

Geografisk fordeling av innskudd

Kragerø Komunne  56,3%

Resten av Telemark 11,9 %

Oslo/Akerhus    24,2%

Resten av landet    5,5%

Personer bosatt i urlandet 2,1%



Ser man banken og Eika Boligkreditt under ett så har vi en økning i 2016 på kr.110.296.301,- 

hvilket tilsvarer en økning på 3,1 %. 

Kommunens innbyggere låner kr.133.465.000,- mer enn de har i innskudd i Kragerø Sparebank 

(kr111.298.000,- i 2015). 

Det er stilt garantier for kunder for i alt kr.30.201.752,- pr. 31/12-16 mot kr.15.837.609,- ved  

Utgangen av 2015. I tillegg har banken stilt garantier for lån plassert i Eika Boligkreditt med i alt 

kr.38.950.226,- mot kr.108.163.788,- året før. 

Geografisk fordeler utlån seg slik: 

Alle tall i kr.1000    Beløp           %_ 

Kragerø kommune 1.466.648         55,7 

Resten av Telemark     299.456         11,4  

Oslo/Akershus    613.952         23,3 

Resten av landet    249.407  9,5 

Personer bosatt i utlandet        4.965           0,1 

Til sammen 2.634.428       100,0 

TAP 

Tap på utlån og garantier er i 2016 belastet regnskapet med kr.23.141.545,- mot kr.27.359.609,- 

året før. Hovedtyngden av tapene er knyttet til økte tapsavsetninger på et engasjement som gikk 

konkurs i 2015. De økte tapsavsetningene er en følge av større omstruktureringskostnader i den 

videreførte virksomheten enn det som var forutsett i 2015. Bankens tap i 2016 er i all vesentlighet 

knyttet til næringsengasjementer i vårt lokalsamfunn. 

Kr.36 011,- er inngått på tidligere tapsavsetninger mot kr.304 436,- i 2015. 
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Bankens avsetning på grupper av utlån er på kr.7.170.000,- eller 0,28 % av utlånene mot 

kr.8.570.000,- eller 0,32 % av utlånene ved forrige årsskifte. 

Individuelle nedskrivninger er på kr.9.366.460,- mot kr.16.638.415,- ved utgangen av 2015. 

Summen av tapsavsetninger utgjør dermed kr.16.536.460,- som er 0,63 % av brutto utlån. 

Tapsavsetninger er foretatt etter gjennomgang av utlåns- og garantimassen i overensstemmelse 

med gjeldende utlånsforskrift.  

Det er styrets oppfatning at tapsavsetningene er tilstrekkelig i forhold til den vurderte risiko i 

utlåns- og garantiporteføljen.  

Styrets policy er at banken skal drive en utlånsvirksomhet med moderat risikoprofil, og tror 

derfor at de framtidige tap på utlån også vil være akseptable i forhold til bankens utlånsmasse og 

soliditet.  

Brutto engasjementer som har vært misligholdt i mer enn 3 måneder pr. 31.12.16 utgjør 

kr.7.707.742-. Pr. 31.12.15 var tilsvarende beløp på kr.9.688.037,-.   

Banken mener den har tilfredsstillende oversikt over kundemassen, og forventer ikke at det skal 

komme uforutsette tap av vesentlig betydning for bankens soliditet. 

Med bakgrunn i kunnskap om løpende portefølje, vurderer vi at normaliserte gjennomsnittlige tap 

bør ligge på ca. 0,2 % av brutto utlån. Det er imidlertid knyttet stor usikkerhet til dette og 

variasjoner fra år til år er det naturlig oppstår 

VERDIPAPIRER 

Bokført verdi på obligasjonsbeholdningen pr. 31/12-16 er kr.276.678.142,- (kr.273.291.282,-, pr. 

31/12-15.) 

Styret er av den oppfatning at det ikke er vesentlig kredittrisiko knyttet til bankens plasseringer i 

porteføljen av obligasjoner og andre rentebærende papirer. 

Bankens beholdning av aksjer og fond er bokført til kr.235.427.787,- mot kr.237.560.549,- 

pr. 31/12-15. Dette er i all vesentlighet likviditetsplasseringer i rentefond. 

Bankens beholdning av verdipapirer med variable avkastning (aksje, aksjefond og rentefond) har 

gitt et vesentlig positivt bidrag. Kursgevinster i 2016 utgjør kr.2.038.355,-. 

LIKVIDITET 

I løpet av 2016 har det vært en nedgang i innskuddene på kr.40.281.949,- mens utlånene har en 

økning på kr.105.469.579,-. 

Ved årets utløp utgjør innskuddene 89,8 % av bankes utlån mot 95,2 % i 2015. Det er styrets mål 

å holde innskuddsdekningen over 75 %. 



Ved årsskiftet låner vi ut kr.266.913.349,- mer enn vi har innskudd for. Tilsvarende beløp 

pr. 31/12-15 var kr.121.161.821,-. 

Pr. årsskiftet har vi kr.394.933.777,- i obligasjonsgjeld mot kr.219.859.636,- i 2015. 

Den likvide beholdningen pr. 31/12-16 (i kasse, Norges Bank, andre banker og verdipapirer) 

beløper seg til kr.589.548.439,- mot kr.601.567.703,- året før. Beholdningen utgjør 24,9 % av 

innskuddsmassen mot 24,9 % i 2015. 

Som kontantstrømoppstillingen viser, har banken negativ netto kontantstrøm i 2016 på  

kr.22,3 mill. Det skyldes i hovedsak økning i utlånsvolumer og nedgang i innskuddsvolumer. 

Bankens likviditet har vært tilfredsstillende gjennom hele 2016. 

DRIFTSRESULTAT 

Resultatet av driften etter tapsavsetninger og før skatt ble kr.6.945.337,-. Tilsvarende tall for 

2015 var kr.23.700.569,-.  

Egenkapitalrentabiliteten (resultat av ordinær drift før skatt i forhold til opptjent egenkapital) som 

i 2016 ble 1,78 %, var i 2015 på 6,1 %. 

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble kr.54.969 846,- mot kr.53.825.459,- året før, dvs. 

en økning på kr.1 144.387,-. Rentemarginen har enn nedgang fra 1,72 % i 2015 til 1,65 % i 2016. 

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester har gått ned fra kr.23.039.720,- i 2015 til  

kr.21.064.312,- i 2016, mens gebyr- og provisjonskostnader har økt fra kr.2.684.563,- i 2015 til 

kr.2.731.968,- i 2016. 

Driftskostnader inkl. ordinære avskrivninger viser kr.56.125.865,- mot kr.31.296.510,- i 2015.  

Årets driftskostnader tilsvarer 1,7 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 1,0 % året før. 

Herav utgjør personalkostnader kr.23.383.328,- eller 0,71 % av gjennomsnittlig forvaltnings-

kapital. I 2015 var dette tallet kr.8.677.530,- eller 0,28  %.(I 2015 var personalkostnadene preget 

av avvikling av bankens ytelsespensjonsordning som ble erstattet med 

innskuddspensjonsordning) 

Øvrige driftskostnader utgjør kr.32.742.537,- eller 0,99 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 

Tilsvarende tall i 2015 er kr.22.618.980,- og 0,73 %. 

Driftskostnadene i % av inntekter ekskl. verdipapirer utgjør 65,37 % mot 37,08 % året før. 

Driftskostnadene for 2016 er belastet med 6,7 mill i kostnader knyttet til fusjon og vedlikehold av 

bankens leiligheter i Kirkegaten. 



Etter beregnet skattekostnad på kr.-787.606,- har banken disponibelt kr.7.732.943,- eller 0,24 % 

av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende hadde vi kr.17.272.816 i 2015. 

Overskuddet foreslås benyttet slik: 

Kr.  1.000.000,- til allmennyttige formål. 

Kr.6.732.943,- avsettes til Sparebankens Fond (I 2015: kr.16.272.816,-). 

Etter at årets overskudd er tillagt fondet, utgjør bankens fond kr.396.810.000,- mot 

kr.390.354.982,- året før. Sett i forhold til forvaltningskapitalen, utgjør bankens fond nå 11.9 % 

mot 12,2 % i fjor. 

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. 

STRATEGISK SAMARBEID 

Styrets målsetting er å utvikle Kragerø Sparebank som en sterk og robust, lokalt forankret 

sparebank. For å oppnå denne målsetting er banken avhengig av å kunne tilby et bredt spekter av 

finansielle tjenester og produkter som ikke banken selv kan produsere. 

Banken er derfor medeier i Eika-Gruppen AS som eies av 74 sparebanker i fellesskap og som 

ivaretar eierbankenes behov innenfor en rekke områder. 

Eika Alliansen.  

Kragerø Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og er en av 74 lokalbanker i Eika Alliansen. 

Lokalbankene, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt utgjør Eika Alliansen. Eika Alliansen er en av 
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Norges største finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på mer enn 300 milliarder 

kroner.   

Lokalbankene ved din side 

Lokalbanker har bidratt til økonomisk utvikling og trygghet for privatkunder og lokalt næringsliv 

i norske lokalsamfunn i snart 200 år. Lokalbankene i Eika Alliansen har full selvstendighet og 

styring av egen strategi og sin lokale merkevare. Nærhet og personlig engasjement for kundene 

og lokalsamfunnet, kombinert med inngående kunnskap om kundenes behov og bedriftenes 

lokale marked, er lokalbankenes viktigste konkurransefortrinn. Lokalbankene i Eika Alliansen er 

dermed unike og viktige økonomiske bidragsytere til vekst og utvikling for både privatpersoner 

og norsk samfunns- og næringsliv. I første rekke gjennom sitt engasjement for lokalsamfunnet og 

som tilbyder av økonomisk rådgiving, kreditt og finans- produkter tilpasset lokalt næringsliv og 

folk flest. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant landets mest tilfredse kunder både i 

personmarkedet og bedriftsmarkedet.  Med 190 bankkontorer i 120 kommuner representerer 

lokalbankene en viktig aktør i norsk finansnæring og bidrar til næringslivets verdiskaping i 

mange norske lokalsamfunn.   

Eika Gruppen styrker lokalbanken 

Eika Gruppen utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen og konsernets visjon er «Vi styrker 

lokalbanken». Konsernets kjernevirksomhet er tjenesteleveranser til lokalbanken og lokalbankens 

kunder. Eika Gruppen utvikler og leverer tjenester som understøtter stabil og effektiv bankdrift, 

samt løsninger og kompetanse som skal sikre videre vekst og utvikling i bankene, lokalsamfunnet 

og ikke minst for kundene. Konkret innebærer det blant annet å levere en komplett plattform for 

bankinfrastruktur, inkludert IT, betalingsformidling og digitale tjenester som nett- og mobilbank. 

Eika Gruppen har et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø som investerer store ressurser i 

utvikling av nye, digitale løsninger for lokalbankene. Produktselskapene i Eika Gruppen - Eika 

Forsikring, Eika Kredittbank, Eika Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling - leverer et 

bredt spekter av finansielle produkter, kommersielle løsninger og kompetansehevende konsepter. 

Utover disse leveransene gir Eika Gruppen alliansebankene tilgang til kompetanseutvikling med 

Eika Skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS, økonomi- og regnskapstjenester med Eika 

Økonomiservice og depottjenester med Eika Depotservice.  I tillegg arbeider Eika Gruppen 

innenfor områder som kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta 

lokalbankenes næringspolitiske interesser på disse områdene.  

Eika Gruppens samlede leveranser sikrer lokalbankenes konkurransedyktighet slik at de kan 

bygge videre på sin sterke, lokale markedsposisjon 

Eika Boligkreditt sikrer lokalbanken langsiktig funding 

Eika Boligkreditt er en del av Eika Alliansen og er direkte eid av 72 lokalbanker og OBOS. Eika 

Boligkreditt har som hovedformål å sikre lokalbankene tilgang til langsiktig og 

konkurransedyktig funding. Selskapet har en forvaltningskapital på omlag 77 milliarder og er, 

med sin tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), en 

viktig finansieringskilde for alliansebankenes boliglånsportefølje.   



TELEMARKSMEGLEREN AS 

Kragerø Sparebank eier 51 % av dette selskap, som er lokalisert i bankens lokaler, og som driver 

eiendomsmegling i franchiseavtale med Aktiv Eiendomsmegling AS. 

Selskapet har en betydelig markedsandel på bolig- og fritidsmarkedet i Kragerø. Det omsatte i 

2016 til sammen 204 bolig-/næringseiendommer inkl. borettslagsleiligheter mot 297 i 2015 samt 

42 fritidseiendommer mot 79 i 2015. I tillegg ble det utført rene oppgjørsfunksjoner for et 

betydelig antall omsetninger. 

Selskapet har et overskudd på kr.873.757,- i 2016 mot kr.2.477.539,- i 2015. 

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2016 er på kr.2.543.321,-. 

     INVESTMAR AS 
Kragerø Sparebank eier 100 % av dette selskapet. Selskapet har forretningsadresse til bankens 

lokaler. Investmar AS har ingen ansatte. 

Selskapet er en videreføring av Kragerø Sparebank Eiendom AS, og vil i sin virksomhet 

stimulere til næringsutvikling og nyetableringer i distriktet. 

Selskapet har pr. 31.12.2016 et resultat på kr.-2.025.958,- og en egenkapital på kr.15.181.436,- 

     Vestmar Production AS 
Kragerø Sparebank eier 100 % av dette selskapet. 
Vestmar Production AS har i 2016 vært i gjennom en omfattende restrukturering knyttet til 
tilpasning av drift og kostnader. Selskapet er nå tilpasset den foreliggende markedssituasjonen. 
Selskapet ser nå lysning i forhold til ordretilgang og bedret lønnsomhet. 
Selskapet har pr. 31.12.2016 et resultat på kr.-27.347.754,- og en egenkapital på 
kr.-1.317.654,-

DEN INTERNE KONTROLLEN/BASEL II 

Banken har innrettet sin virksomhetsstyring etter gjeldene regler og forskrifter. 

Banksjefens interne kontrollrapport forelegges styret i desember hvert år. Styret er av den 

oppfatning at den interne kontrollen i banken er tilfredsstillende og i samsvar med gjeldende 

forskrifter for intern kontroll. Ekstern revisor bekrefter rapport om internkontroll i samsvar med 

risikostyringsforskriften. 



Banken gjennomfører løpende et betydelig arbeid knyttet til avdekking, oppfølging og 

rapportering av alle relevante risikoområder. ICAAP-rapporten, som er en viktig del av dette 

arbeidet, oppdateres årlig på bakgrunn av regnskapstall pr. 31.12. Dette ble siste gang gjort  

pr. 31.12.2015. Rapporten er ikke forlangt innsendt Finanstilsynet. Rapporten for 2016 utarbeides 

i løpet av våren 2017. ICAAP-modellen gjennomgås 2 ganger årlig. Med bakgrunn i ICAAP-

rapporten, utarbeides det også en risikorapport som gjøres tilgjengelig på bankens hjemmesider. 

Styret går årlig igjennom banksjefens vurdering av de ulike risikoområdene. 

Siden banken ikke har intern revisjon, er det nå ekstern revisor som bekrefter bankens intern 

kontroll 

Strategisk risiko 

Bankens strategi gjennomgås årlig av styret, og den økonomiske utviklingen følges fra måned til 

måned. Markedet rundt oss overvåkes og vurderes kontinuerlig. Banken har etablert strategier og 

mål for bankens håndtering av finansiell risiko, herunder særlig likviditetsstyring. 

Markedsrisiko 

Svingninger i rentenivå og utviklingen på aksjemarkedet vil til enhver tid påvirke kursene på 

verdipapirer. Forvaltning av bankens verdipapirportefølje håndteres operativt av Eika Forvaltning 

AS, etter spesifisert mandat gitt av Kragerø Sparebank. Bankens målsetting er å ha en moderat 

risikoprofil innenfor dette området. 

Organisasjonsmessig/administrativ/personalmessig risiko 

Bankens personalmessige kapasitet og kompetanse anses tilfredsstillende i forhold til den 

virksomhet som drives. Som i de fleste organisasjoner er også vår bank noe ”personavhengig” på 

enkelte områder, dvs. at det er behov for å spre kunnskap og kompetanse på flere personer, slik at 

banken ikke blir altfor avhengig av enkeltpersoner og deres kunnskaper 

Kompetansebygging og styrking av ferdigheter er et satsningsområde. Dette er også nedfelt i den 

enkelte medarbeiders utviklingsplan. 

Banken har nå 7 medarbeidere som har Nasjonal Autorisasjon innenfor Finansiell Rådgivning 

(AFR). I tillegg har 12 medarbeidere gjennomført autorisasjon som forsikringsrådgivere i regi av 

Eika. 

Eika Økonomiservice AS leverer en rekke tjenester knyttet til regnskapsområdet, og da i nært 

samarbeid med banken og dens økonomiavdeling. 

Det synes å herske god forståelse rundt bankens mål og strategier. 

Det interne miljøet anses å være bra. 

Risiko for overtredelse av lover/forskrifter 

Virksomheten innrettes etter de til enhver tid gjeldende regler. Banken holdes løpende orientert 

om endringer fra Sparebankforeningen, Finanstilsynet, Norges Bank etc. og finner risikoen liten 

for at ting ikke skal komme til bankens kunnskap. 

Kredittrisiko 

Kragerø Sparebank har gjennom 2016 hatt en stabil utvikling av misligholdte lån. Tilgangen av 

nye misligholdte lån i 2016 har vært moderat. 



Tapsavsetningene for 2016 er knyttet til  næringsvirksomhet og da spesielt 1 ny konkurs samt 

behov for økte avsetninger på eksisterende tapsført engasjement i lokalsamfunnet. 

Banken har ikke engasjementer av en slik størrelse og med slike sikkerheter at det vil volde 

alvorlige problemer for bankens økonomi og soliditet hvis kunden innstilte sine 

betalinger.  Risikoen er godt spredt både på bransjer og firmaer/personer, men i likhet med mange 

andre banker er mye næringslivsfinansiering knyttet opp mot eiendom og eiendomsutvikling. 

Samtidig vil vi som lokal aktør være avhengig av den generelle utviklingen for næringslivet i 

Kragerø. Vi har dog sett at enkeltbedrifter som kommer i problemer kan påføre banken til dels 

store tap. 

Det aller meste av kundemassen er risikoklassifisert i henhold til bankens egne retnings-

linjer.        

Likviditetsrisiko/finansiell risiko 

Kragerø Sparebank har gjennom 2016 opprettholdt en god likviditet. Dette skyldes i hovedsak 

høye og stabile innskuddsvolumer sett i forhold til utlånsveksten. Likviditeten overvåkes med 

rapportering til styret hver måned. 

Pr. 31.12.2016 har vi kr. 394 mill. i obligasjonsgjeld mot kr. 220 mill. i fjor. Hittil har det ikke 

vært noe problem for banken å skaffe midler. Banken har en god og stabil rating. Det er svært 

viktig at vi kan greie å holde en økonomisk fornuftig utvikling både når det gjelder vekst og 

inntjening i forhold til å bli betraktet som kredittverdig.  

Kragerø Sparebank har en løpende kreditt på kr. 150 mill. hos oppgjørsbank, og en tilpasset 

forfallstruktur på den eksterne finansieringen.  

Banken har altså pr. i dag en solid langsiktig finansiering, herunder god løpende likviditet. Den 

finansielle risikoen er dermed godt ivaretatt. 

Som følge av nye regulatoriske krav knyttet til likviditet, er banken i ferd med å tilpasse seg 

dette. 

Renterisiko 

Det er gitt utlån på kr.78.582.000,- med fastrente. Dette er i sin helhet sikret ved renteswap-

avtaler. Renterisikoen i kundeporteføljen anses å være forsvarlig. 

Obligasjonslånene løper med flytende NIBOR-baserte 3mnd. renteavtaler, hvilket også gir en 

begrenset renterisiko.  

Fysisk driftsrisiko 

Banken har oppdatert katastrofeplanen. Data, strøm og lokaler er kritiske faktorer for å kunne 

holde virksomheten i gang. Det er investert betydelige midler i sikring av bankens fysiske 

verdier. 

Banken er også opptatt av sikkerheten rundt internett, nettbank, linjer, hacking, og datavirus. 

Eika-Gruppen arbeider intenst med disse forhold i samarbeid med bankens dataleverandør, SDC. 

Mislighetsrisiko 

De interne rutiner anses som gode, og styret vurderer risikoen som liten. Dette er imidlertid et felt 

hvor man aldri kan føle seg helt trygg, ikke minst med tanke på de nye muligheter som finnes i 

datasystemer, nettbank osv. 



Banken har implementert hvitvaskingsreglene som nå gjelder for vår bransje, og har systemer for 

automatisk varsling av mistenkelige transaksjoner. 

Forsikringer 

Banken har de nødvendige forsikringer i forhold til alle avdekkede risikoområder. 

Total risikovurdering 

Alle bankens viktigste risikodokumenter er gjennomgått og ajourført i løpet av 2016.  

Styret anser at bankens samlede risiko er akseptabel og at banken drives med en moderat 

risikoprofil.  

Fusjonen med Bamble Sparebank 

Bamble og Kragerø Sparebank startet i 2015 en prosess for å se om det var forretningsmessig 

grunnlag for et tettere samarbeid. Prosessen og vurderingene, som ble gjort underveis, 

konkluderte med at det var et forretningsmessig rasjonale for å fusjonere bankene. På bakgrunn 

av konklusjonene i forarbeidet ble det satt ned en prosjektorganisasjon bestående av 

administrative ressurser i bankene og hhv styreleder i Bamble og Kragerø Sparebank. 

Tillitsvalgte fra begge bankene har vært involvert i prosessen fra starten av.  

Bankene valgte Swedbank som tilrettelegger for fusjonsprosessen og Selmer til å bistå med 

juridiske vurderinger. I tillegg utførte BDO ulike gjennomganger av bankenes status før fusjon.  

Underveis i prosjektet ble det gjort vurderinger av ulike fusjonsmodeller og valget stod mellom 

en stiftelsesmodell eller EIKA modellen. Det var ikke noe ønske fra noen av sanbankene om å 

etablere stiftelse og prosjektet konkluderte derfor med at Eika modellen var den mest 

hensiktsmessige for fusjonen. 

 En av problemstillingene underveis var hvordan det økonomiske bytteforholdet mellom bankene 

skulle beregnes. BDO og Swedbank gjennomførte derfor grundige vurderinger av begge banker  

og kom frem til et bytteforhold som ble oversendt Finanstilsynet for godkjenning. Finanstilsynet 

hadde ingen merknader til de vurderingene som ble gjort.  

Selve fusjonen ble gjennomført etter de regler og tidsfrister som gjelder for denne type 

transaksjoner. Endelig vedtak ble fattet i de respektive forstanderskapene og fusjonen ble 

effektuert 1/1 – 2017. Den tekniske integrasjonen ble gjennomført helgen17-19 februar.  

Prosjektet og fusjonsforberedelsene har brakt ansatte og tillitsvalgte i de to bankene tettere 

sammen og grunnlaget for å skape en god bank er lagt. Det har vært nedlagt et betydelig arbeid 

fra nøkkelpersoner i organisasjonen og arbeidspresset har til tider vært høyt.  

Vi er imidlertid svært tilfredse med prosjektet og resultatet, og vi ser frem til å utvikle banken 

videre til glede for lokalsamfunn, kunder, ansatte og eiere.  





Generelle Regnskapsprinsipper 

GENERELT 

Bankens årsregnskap for 2016 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om 

årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. Under enkelte noter er det inntatt ytterligere 

forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i resultatregnskap, 

balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt. 

Kragerø Sparebank eier 51 % av datterselskapet Telemarksmegleren AS, og 100 % av Investmar 

AS og Vestmar Production AS. Det er ikke utarbeidet konsernregnskap. Unnlatt konsolidering av 

bankens datterselskaper begrunnes med at unnlatelsen ikke har betydning for å bedømme 

konsernets stilling og resultat. Regnskapet er derfor ikke konsolidert, i h.h.t. til regnskapsloven § 

3-8. 2 ledd.  Se note 17.   

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. 

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.  

Det innføres finansskatt på lønnsgrunnlaget fra 2017. Finansskatt på lønnsgrunnlaget beregnes i 

prosent med utgangspunkt i grunnlaget for arbeidsgiveravgift for de finansskattepliktige 

virksomhetene. Skattesatsen er foreslått til 5 prosent. Banken er finansskattepliktig. 

UTLÅN – BESKRIVELSER OG DEFINISJONER 

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. Den vesentlige 

risiko er vurdert å være overført til EBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens 

balanse, og er derfor fraregnet.  Normal praksis er at banken tilbakefører lån som er misligholdt 

hos EBK til egen balanse.   Alle lån i EBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag, altså i 

godt sikrede boliglån. Restrisiko knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering 

begrenset. 

Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og 

personkunder.  Alle engasjementer blir fulgt opp ved månedlig gjennomgang av restanse- og 

overtrekkslister. For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, låntakers 

betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres 

tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. 

Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter 

terminforfall, eller når rammekreditter ikke er inndekket som avtalt. 

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 som 

individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som endelig tapt når konkurs eller akkord er 

stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom eller inngått avtale. 

Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle 

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

individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at 

kunden ikke er søkegod. 

Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert 

og objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. 

Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er 

identifisert. Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut 

fra bankens vurdering av risiko for manglende betalingsevne med grunnlag i beregninger med 

basis i erfaringstall, konjunkturendringer, bransjeanalyser og andre forhold. Andre forhold kan 

være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert 

renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser. 

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. 



Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden 

har ett eller flere misligholdte lån eller overtrekk på innskuddskonto, rapporteres kundens hele 

låneengasjement. 

OVERTATTE EIENDELER- 

Overtatte eiendeler beholdes inntil verdien kan realiseres ved salg. Banken har overtatt noen BM-

kunder i løpet av 2016 

FINANSIELLE INSTRUMENTER 

Finansielle derivater 

Banken benytter finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som 

oppstår gjennom bankens virksomhet. Slike avtaler omfatter rentebytteavtaler og 

aksjeindeksopsjoner, valutabytteavtaler, kombinerte rente- og valutabytteavtaler og kombinerte 

rente- og aksjeindeksbytteavtaler. Bankens finansielle derivater er definert som 

sikringsforretninger og effekten av disse blir vurdert i sammenheng med den sikrede post. 

Banken benytter ikke slike forretninger til spekulativ handel, men bare som del av bankens 

sikringsstrategi. Alle bankens derivatavtaler dekker også kravene til regnskapsmessig sikring.  

Siden alle finansielle derivater er klassifisert som sikringskontrakter, er de bokført til verdien ved 

inngåelsen, dvs. virkelig verdi lik null. Virkelig verdi på rapporteringstidspunktet er basert på 

verdianslag innhentet fra meglere og motparter. Virkelig verdi tilsvarer prisen en vil betale eller 

motta i markedet ved terminering av en kontrakt. Virkelig verdi av finansielle derivater benyttes 

kun til informasjon i note, se note 6. 

Resultatet av sikringsforretninger blir bokført parallelt med resultatet av den underliggende 

balanseposten som forretningen er inngått for.  Finansielle derivater som er sikringsforettninger 

verdsettes etter samme prinsipper som den sikrede post.  Det fremkommer således ikke noen 

isolerte gevinster eller tap på disse.  Netto resultat av rentebytteavtalene er ført mot 

rentekostnader og renteinntekter. 

Den del av bytteavtalen som er inngått for å sikre utbetalingen av børsavkastning på inngåtte 

innskuddsavtaler, er en sikringsforretning, og den verdsettes etter samme prinsipp som den 

sikrede post.  Beregnet merverdi på sikringsforretningen har tilsvarende beregnet merverdi på 

bankinnskuddet. Det fremkommer således ikke noen isolert gevinster eller tap på disse.  De 

renter som er betalt på den del av bytteavtalen som refererer til bankinnskudd med 

børsavkastning, er kostnadsført som renter av bankinnskudd.   

Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode 

(månedlig). Omløpsporteføljen (herunder handelsportefølje og ikke handelsportefølje) og 

anleggsportefølje verdivurderes etter forskjellige regler og hver for seg. Se note 6. 

Banken har obligasjoner definert som andre omløpsmidler. Andre omløpsmidler er vurdert til den 

laveste verdi av anskaffelseskostnad og virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i 

henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Forvaltningen av 

obligasjonsporteføljen er satt ut til en profesjonell aktør, og forvalteren står også for 

fastsettelsen av virkelig verdi for enkelte obligasjonene og sertifikatene. Det benyttes priser 

notert i markedet. 



Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler og 

vurderes til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for 

børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er 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. 

Investeringer i datterselskap vurderes etter kostmetoden. Kostmetoden medfører at aksjen 

balanseføres til kostpris. Utbytte fra datterselskap inntektsføres på det tidspunktet utbyttet er 

opptjent. 

VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER 

Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket 

ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i 

den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført verdi. Det nedskrives til 

gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger 

beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi. Følgende 

lineære avskrivningssatser legges til grunn: 

Tomter  0 % 

Forretningsbygg  2 % - 4 % 

Inventar og innredning 10 % - 20 % 

Kontormaskiner  20 % 

EDB-utstyr 33 % 

Ordning med Avtalefestet Førtidspensjon (AFP) er med i grunnlag for den årlige 

aktuarberegningen og føres i regnskapet. AFP gir anledning til at ansatte kan velge å gå av med 

førtidspensjon ved fylte 62 år. Det er lagt til grunn en uttakshyppighet på 50 % for denne 

ordning. Se note 9 for ytterligere informasjon.   

SKATT 

Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. 

Netto utsatt skattefordel per 31.12.2016 er beregnet med 25 % på grunnlag av midlertidige 

forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier.  

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan reversere i 

samme periode, er utlignet og nettoført. Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for 

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

og utsatt skattefordel vises som årets skattekostnad i resultatregnskapet sammen med betalbar 

skatt for inntektsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte 

skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden.  



OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr 31.12. 

LANGSIKTIG GJELD 

Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs 

eller fradrag for underkurs. Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en 

justering til løpende renter over lånets løpetid. 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 

Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og 

innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og 

innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens 

ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra 

verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler 

og eiendommer. Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og 

nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån.  

Alle beløp i notene er oppgitt i hele tusen der annet ikke er spesifisert. 
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EIENDELER 
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Noter  

Kragerø Sparebank sitt rammeverk for risikostyring og kontroll definerer risikovilje og prinsipper 

for styring av risiko og kapital som bygger på Basel III-regelverket. Banken er pålagt 

risikogjennomgang i henhold til kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Bankens 

resultatmål er en konkurransedyktig egenkapitalavkastning og resultatvekst. Risikostyringen skal 

bidra til at dette målet oppnås, både ved at forretningsmessige muligheter utnyttes, og at 

potensielt negative resultatutslag begrenses.  

Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med risikogjennomgangen som skal sikre at 

risikofaktorene håndteres på en tilfredsstillende måte. Det overvåkes periodisk at 

risikohåndteringen etterleves og fungerer som forutsatt.  

Banken er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og 

operasjonell risiko, i tillegg til bankens overordnede forretningsrisiko (herunder strategisk- og 

omdømmerisiko). Risiko vurderes etter en skala med fire nivåer: lav, middels, høy og ikke 

klassifisert risiko.   

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

markedsrisiko i note 6. Bankens andre risikoområder:  

Bankens operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende 

prosesser eller systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Denne 

type risiko og tapskilder ligger i den løpende driften av konsernet. Konsernet har utarbeidet 

policyer, rutinebeskrivelser, fullmaktstrukturer, mv, og dette, sammen med veldefinerte og klare 

ansvarsforhold, er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. Det er videre tegnet 

hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å 

håndtere krisesituasjoner. 

Risiko for at banken ikke skal "overleve". Den fundamentale risiko for styret og toppledelsen. 

Risiko for at verdiene av gjeld og eiendeler endres på grunn av faktorer i markedet. Dette fordrer 

en kontinuerlig vurdering av konkurransesituasjonen, bankens produkter og endringer i bankens 

rammevilkår.  

Risiko for at banken påføres tap eller kostnader som følge av at bankens omdømme svekkes ved 

manglende kontrollrutiner. Bankens risikovurdering er i 2016 foretatt etter samme opplegg som 

foregående år. Innenfor alle bankens risikoområder er det foretatt en vurdering som har resultert 

i risikovekt etter en skala fra 1 til 5, hvor 1 betyr ubetydelig skade og 5 betyr svært alvorlig 

skade. Det er så foretatt en systematisk gjennomgang av alle bankens virksomhetsområder og 

definert de forskjellige typer risiko innenfor hvert område. Den enkelte type risiko er deretter 

tildelt risikograd i en skala fra 1 til 3, hvor 1 er liten, 2 er moderat og 3 er stor risikograd. Ved å 

multiplisere risikovekten med risikograden, er det beregnet en relativ risiko innenfor de 

forskjellige virksomhetsområder og typer risiko. Det er foretatt systematisk gjennomgang av alle 

tiltak som banken har iverksatt for å redusere risiko. Den relative risiko er også vurdert mot de 

interne rutiner og instrukser og det rammeverk som er etablert i bankens systemer. Vurderingen 

har resultert i restrisiko, som er den risiko banken har vurdert i forhold til iverksettelse av 

utvidede tiltak for å begrense risikoen ytterligere. 



Forretningsrisiko er risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, 

markedsrisiko og operasjonell risiko.  Banken har ikke inngått kontrakter for 2016 som ikke er 

opplyst i regnskapet. 

Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine 

betalingsforpliktelser overfor banken. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, 

utlån, kreditter, garantier, uoppgjorte handler, ubenyttede kreditter, samt motpartsrisiko som 

oppstår gjennom derivater. Kredittrisiko avhenger av blant annet fordringens størrelse, tid for 

forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også oppstå 

som følge av operasjonelle feil. Kredittrisiko er bankens vesentligste risiko og består 

hovedsakelig av utlån. 

Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i hovedsak: 

- pant i fast eiendom 

- registrerbart løsøre, landbruksløsøre og driftstilbehør 

- fordringer og varelager 

- pant i bankinnskudd 

- finansiell pant registrert i VPS, aksjer og obligasjoner 

- kausjonister 

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

Maks kreditteksponering består av utlån til kunder, ubenyttede trekkrettigheter samt garantier. 

For garantier henvises til note 22. Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av 

marked og type transaksjoner. Sikkerheter kan for eksempel være fysiske sikkerheter eller 

garantier. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel være forsikret, og kan for eksempel være 

bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges til grunn en 

forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt 

nedskrivninger. 



De fleste utlån er tilfredsstillende sikret ved pant, kausjon o.l. Det er få lån av betydelig størrelse. 

Bankens utlånspolicy bygger på en sunn og god kvalitetsmessig vurdering av låneprosjektene. 

Porteføljen overvåkes kontinuerlig, med vekt på lån med restanser. Banken opererer hovedsakelig 

i et meget oversiktlig geografisk område med god kunnskap om kundene, boligpriser mv. Av 

samlede lån til kunder på bankens egen balanse, kr. 2,634 mrd., er 69 % utlånt til personkunder 

og 67 % gitt til kunder i bankens nærområde. Banken benytter et saksgangssystem som 

kvalitetssikrer kredittbehandlingen. Ved vurdering av kredittsaker legges det vekt på 

betalingsevne og sikkerhet med hovedvekt på sikkerhet. Styret får en jevnlig rapportering av 

innvilgede lån og restanse- og overtrekkslister. Garantier blir sikkerhetsmessig vurdert på linje 

med utlån. 

Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Systemet muliggjør en 

god overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Utlånsvolumet er delt i 3 

risikogrupper hvorav hver av dem er delt opp i undergrupper (RK-score). Gruppe 1 representerer 

lån med liten risiko, og inneholder RK-score 1-3. Gruppe 2 representerer lån med moderat risiko, 

og inneholder RK-score 4-7. Gruppe 3 representerer lån med høy risiko, og inneholder RK-score 

8-10.  

Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Det er således normalt med en 

relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising av lån. De lån som har lavest rente har 

også tilsvarende lav risiko. 



Pr. 31.12.2016 var 99,99 % av utlånsporteføljen klassifisert. Tilsvarende tall for 2015 var 99,84%. 

Engasjement i gruppen lav risiko har økt fra 66,57% i 2015 til 67,52% i 2016. Engasjement i 

gruppen moderat risiko har blitt redusert fra 24,9 % til 20,62 % i 2016, mens engasjement i 

gruppen høy risiko har blitt økt fra 8,33 % til 11,85 % i 2016.  

Det er gjort en grundig vurdering av bankens største engasjement samt alle tapsutsatte 

engasjement. Tapsanslaget for år 2017 er ca. 0,2 % av brutto utlån. Prognostisert tap sett i 

forhold til rente-inntekter utgjør 0,4 % regnet av den gjennomsnittlige renten av porteføljen. Det 

er alltid en viss usikkerhet ved slike prognoser, men sett i lys av at banken har en høy andel 

utlånt til person-markedet mener vi dette er realistisk. Når det gjelder hvilke kriterier som er lagt 

til grunn for beregning av forventet tapsnivå, henvises til det som ovenfor er angitt i relasjon til 

risikoklassifi-seringssystemet. De forskjellige elementer som der er nevnt vil alle være relevante.  

I tillegg kan nevnes eventuelle lokale forhold, det være seg utvikling innen bestemte bransjer, 

deler av næringslivet etc. Lokale rammebetingelser kan ha direkte innflytelse på utviklingen av en 

lokalbanks portefølje. Bankens prognostiserte tapsanslag for neste år er primært basert på 

nasjonale makrotall kombinert med erfaringstall fra banken. For høyrisikoklassen forventes 

eventuelle fremtidige tap å være betydelig mindre enn gruppens renteinntekter.  



Andel av lån på egen balanse med lav risiko utgjør 54% ved utgangen av 2016 sammenlignet 

med 48,4% året før. 

Andel av brutto utlån med høy risiko på egen balanse er 16,8 % mot 16,5 % i 2015. 

84,3 % av avgitte garantier ved årsskiftet er klassifisert med lav eller moderat risiko. Ved forrige 

årsskifte var tallet 93,89 %.  

Garantiansvaret stilt overfor Eika Boligkreditt er inntatt i volumene i den lave risikoklassen i 

privatmarkedet.  

Bankens generelle anslag for forventet tapsnivå er basert på bokført tap de siste årene, 

låneporteføljens sektorfordeling, forventninger om utviklingen for norsk økonomi, påvirkning fra 

utlandet samt lokale markedsforhold. 

Taps nivået i personmarkedet har vært stabilt lavt i mange år. Det forventes at rentenivået også i 

2017 vil holde seg på et lavt nivå noe som betyr at betalingsevnen fortsatt vil være god. Økt 

arbeidsledighet kan imidlertid føre til at privatøkonomien rammes, og det kan bli vanskelig å 

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

mens tap for bedriftsmarkedet forventes å bli lavere i 2017. 

Basert på vår kunnskap og oppfølging av utlånsporteføljen, erfaringstall fra finansnæringen og 

makroøkonomiske utsikter, tas det høyde for at fremtidige tap på næringslivsporteføljen kan øke 

noe i forhold til bankens normalnivå. Det gjøres imidlertid oppmerksom på den generelle 

usikkerhet som er knyttet til slike prognoser. Størstedelen av tapene forventes å komme i høy og 

middels risikoklasse.   







Den ansvarlige kapitalen består av ren kjernekapital, annen kjernekapital (hybridkapital) og 

tilleggskapital (ansvarlig lånekapital). Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal 

minst utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. I tillegg må banken møte 

bufferkrav slik at minstekravene til ren kjernekapitaldekning nå er 11,5 % og til kapitaldekning 

15,0 %.  

Bokført verdi av eiendelspostene og omregnet verdi av poster utenom balansen tilordnes en 

eksponeringskategori og gis en risikovekt etter den antatte kredittrisiko de representerer. 

Fordringer på og fordringer garantert av staten har en risikovekt på 0 %. 

Fordringer på kredittforetak som har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett har en risikovekt på 

10 %. 

Fordringer på og fordringer garantert av finansinstitusjoner har en risikovekt på 20 % eller 50 % 

avhengig av offentlig rating. 

Saks- og tapsgaranti knyttet til Eika Boligkreditt er klassifisert som pantsikkerhet eiendom med 

35 % risikovekt og 100 % konverteringsfaktor. 

Eiendelsposter med risikovekt 35 % er lån med pantesikkerhet i bolig innenfor 80 % av forsvarlig 

verdigrunnlag. 

Øvrige eiendeler utover kontanter (0 % risikovekt) har risikovekt på 100 %. 

Utsatt skattefordel rapporteres med 250 % risikovekt. Tidligere måtte utsatt skattefordel som 

gjelder midlertidige forskjeller trekkes fra i ren kjernekapital. 

Det er innført et nytt kapitalkrav for Credit Value Adjustment (CVA-tillegg) på derivatposisjoner. 

Risikovekting av institusjoner er nå avhengig av motpartens offentlige rating. Tidligere ble 

fordringer mot institusjoner som ikke var egenkapitalposisjoner, gitt en risikovekt på 20 %. 

Det er innført en ny eksponeringskategori for Egenkapitalposisjoner. Tidligere ble 

egenkapitalposisjoner rapportert etter type utsteder (f.eks. institusjoner eller foretak). 

Det er innført en ny eksponeringskategori for fordringer med kortsiktig rating, dvs. egen rating 

for krav som forfaller innen 3 måneder. 



Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten 

at det oppstår store kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av 

eiendeler. Bankens eksponering for likviditetsrisiko er hovedsakelig knyttet til finansiering i 

kapitalmarkedet og tap av innskudd. 

Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastsettelse av rammer for finansieringsstruktur, krav til 

spredning på instrumenter, markeder og løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter.  

Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital. Derimot 

vil bankens lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. I tabellen nedenfor er 

kasse-/driftskreditt tatt med under kolonne 3-12 mnd.  

Banken har i praksis ansvaret for en betydelig likviditetsrisiko og forsøker bevisst å redusere 

likviditetsrisikoen på kort og lang sikt. Banken har deponert bare likvide verdipapirer i Norges 

Bank med en markedsverdi på 115,93 mill. Låneverdi for bankens deponerte verdipapirer i 

Norges Bank er 114,19 millioner kroner. 

Trekkrettigheter, obligasjons- og sertifikatlån i finansmarkedet er nødvendige kapitalkilder for å 

fylle likviditetsgapet mellom utlån og normale kundeinnskudd. Det er også avtalt lån via store 

norske kredittinstitusjoner.  

Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum 75,0 %. Innskuddsdekningen utgjør ved 

årets utgang 89,9 %, mot 95,2 % året før. Innskuddsdekningen har vært stabil i 2016, og 

likviditetssituasjonen vurderes som god. 



Banken har utarbeidet et eget dokument for likviditetspolicy. I dette dokumentet er det satt opp 

rammer for bl.a. LCR, likviditetsindikator 1 og 2 og innskuddsdekning m.m. Enkelte rammer som 

for eksempel likviditetsindikator 1 og innskuddsdekning, blir rapportert til styret hver måned, 

mens andre rammer blir rapportert til styret hvert kvartal.  

Banken har også en egen modell for stresstesting av likviditet. Denne modellen tar for seg tre 

scenarier hvor banken ut fra visse forutsetninger kan beregne hvordan likviditetsbehovet blir 

frem i tid.  

Likviditetsindikator 1 (over 1 år) er 106,41%, og likviditetsindikator 2  (over 1 måned) er 113,41 % 

pr. 31.12.2016. LCR er 108 pr 31.12.16. 

Renterisiko oppstår som følge av at bankens utlåns- og innlånsvirksomhet ikke har 

sammenfallende rentebinding.  Dette betyr at når markedsrenten endrer seg, kan banken først 

forta renteendringer på sine balanseposter med utgangspunkt i regelverk og avtaler.  En endring 

i markedsrenten vil derfor bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i 

resultatregnskapet.  

Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten er lav. Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % 

renteendring på 0,3 mill. ved årets slutt. Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er godt 

innenfor fastsatte rammer. 

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



Beløp på kontrakt tilsvarer det referansebeløp (hovedstol) som er avtalt i bytteavtalen, og som er 

grunnlag for beregning av rente og avkastning.   

Rentebytteavtalene medfører en avtale om bytte av rentebetingelser for et avtalt beløp over en 

avtalt periode. Det foreligger ingen avtaler om motregning av rentebytteavtaler. 





Banken har andeler i 4 rentefond og 4 aksjefond. Finanstilsynet har presisert at andeler i 

verdipapirfond skal klassifiseres som aksjer og andeler og at avkastningen skal klassifiseres som 

inntekter fra aksjer og andeler og ikke renteinntekter. 

Fondet investerer i rentebærende verdipapirer, fortrinnsvis sertifikater og obligasjoner med 

mindre enn 1 års durasjon. Fondet investeres i verdipapir som er godkjent for pantsetting i 

Norges Bank, eller papirer som oppfyller de til enhver tid gjeldende kravene for pantsettelse i 

Norges Bank. 

Verdipapirfondet Eika Kreditt er et UCITS-fond. Fondet kan benytte derivater for å effektivisere 

forvaltningen (uendret risiko) eller til å redusere valuta og renterisiko (redusert risiko).  Eika 

Kreditt investerer i rentebærende verdipapirer med høy til moderat kredittrisiko. Fondet har en 

rentefølsomhet (modifisert durasjon) mellom 0 og 2. Ved en rentefølsomhet på 2 vil fondets verdi 

endres med +2 % ved et plutselig rentefall på 1 %. Fondet investerer i det norske og globale 

rentemarkedet som generelt kjennetegnes av moderat risiko. Avkastning og risiko i fondet 

avhenger av det generelle rentenivået og hvordan rentemarkedet vurderer risikobildet til det 

enkelte selskap og markedet generelt.  



Fondet investerer hovedsakelig i finansielle instrumenter utstedt av norske selskaper, 

myndigheter og institusjoner. De finansielle instrumentene inkluderer i hovedsak 

foretaksobligasjoner, finansobligasjoner, ansvarlige lån og obligasjoner med fortrinnsrett. Fondet 

investerer kun i finansielle instrumenter denominert i NOK. Investeringene forventes å gi fondet 

en høyere avkastning enn tradisjonelle rentebærende instrumenter. Den gjennomsnittlige 

rentedurasjon skal normalt ligge mellom 0 og 2 år.

Pareto Kreditt investerer i obligasjoner med underliggende kredittrisiko. Høyrentemarkedet har 

historisk en høyere risiko-/ avkastningsprofil enn tradisjonelle rentepapirer. Fondet søker å 

oppnå meravkastning ved å investere i selskaper/papirer som har god forventet risikojustert 

avkastning. Verdiutviklingen på investeringene vil primært være knyttet til resultat-utviklingen i 

selskapene og gjenværende løpetid på obligasjonene. Avkastningen over korte tidsrom kan 

følgelig variere mer enn ved tradisjonelle rentefond. Gjennomsnittlig løpetid (durasjon) skal ligge 

mellom null og fire år. Alle investeringer skjer med fokus på å holde hovedstolsrisikoen på et 

minimumsnivå. Fondet vekter 100 prosent ved beregning av egenkapitalkrav for banker, 

pensjonskasser og forsikringsselskap. Fondet passer for kunder som ønsker og har anledning til 

å bære kreditt-og renterisiko, og med en investeringshorisont fra to til tre år. 

Det internasjonale aksjefondet Eika Spar investerer i en balansert portefølje bestående av aksjer 

notert på norsk og utenlandsk børs eller tilsvarende markedsplass, primært innen OECD-

området. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi som over tid søker å gi 

meravkastning utover referanseindeksen (50 %  OSEBX / 50 % MSCI World). Porteføljen 

komponeres etter en investeringsmetodikk med fokus på spredning mellom sektor og 

land/region, hvor vektingen vil variere over tid ut fra forvalters vurderinger. 

Fondet investerer primært i aksjer notert på nordiske børser eller tilsvarende markedsplasser, 

men har anledning til å investere inntil 20% av fondets forvaltningskapital på andre 

markedsplasser primært innen OECD-området. Fondet forvaltes med en aktiv 

investeringsstrategi. Investeringene velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av 

attraktive regioner, land, sektorer og investeringstemaer sammen med grundige analyser av det 

enkelte selskap. 

Fondet investerer i større internasjonale selskap notert på børs eller tilsvarende markedsplass 

primært innen OECD. Fondet forvaltes etter en aktiv investeringsstrategi. Investeringene velges ut 

fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive regioner, land, sektorer og 

investeringstemaer sammen med grundige analyser av det enkelte selskap. 

Fondet investerer primært i norske aksjer på Oslo Børs eller tilsvarende markedsplass, men har 

anledning til å investere inntil 20 % av fondets forvaltningskapital på andre markedsplasser 

primært innen OECD-området. Fondet forvaltes med en aktiv investeringsstrategi. Investeringene 

velges ut fra forvalters makrobaserte vurderinger av attraktive sektorer og investeringstemaer 

sammen med grundige analyser av det enkelte selskap. 



Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner 

pålegger alle banker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.  

Fondet plikter å dekke tap inntil kr 2 mill. som en innskyter har i en bank som er medlem av 

Bankenes Sikringsfond. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som 

lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person.  

Innbetaling til Bankenes Sikringsfond er beregnet på bakgrunn av et gjennomsnitt av innskudd 

og beregningsgrunnlaget for kapitaldekning ved utløpet av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret 

før innbetalingsåret samt første og andre kvartal i innbetalingsåret. I tillegg benyttes 

kjernekapitaldekning ved foregående årsskifte.  I 2016 ble det som i 2015 innbetalt avgift til 

Bankenes Sikringsfond. 

Sparebankloven pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondets 

formål er å sikre at norske banker til enhver tid kan oppfylle sine forpliktelser. Bankenes 

sikringsfond plikter å dekke tap inntil 2 mill. kr som en innskyter har i en bank som er medlem 

av Bankenes sikringsfond.  



Banken har avviklet den ytelsesbaserte pensjonsordningen i 2016. Banken har ingen balanseført 

pensjonsforpliktelse ved utgangen av 2016. 2,7 mill ble innteksført i 2016 ved fjerning av 

pensjonsforpliktelsen. Alle ansatte har gått over til innskuddspensjon i løpet av 2016. 

Banken har kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand Livsforsikring AS.  Forpliktelsen omfatter 32 

ansatte og 6 pensjonister.  Pensjonistordningen behandles regnskapsmessig i henhold til norsk 

regnskapsstandard for pensjonskostnader. 

Forpliktelser knyttet til bankens medlemskap i avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) er en 

usikret ytelse.  Reglene åpner for at ansatte kan gå av med førtidspensjon fra fylte 62 år.  Nivået 

på ytelsen er avtalens minimumsnivå.  Banken dekker 100 % av pensjonen ved 62 og 63 år, 

deretter 60 % frem til 67 år.  



Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet 

rentesubsidiering, er differansen mellom lånerenter og myndighetenes normrente.  

Samlede rentesubsidierte rentevilkår: 611 217 kr. 

Lån, garantier og sikkerhetsstillelser til tillitsvalgte er gitt etter samme vilkår som for bankens 

øvrige kunder, og er sikret i henhold til bestemmelsene for slike lån og garantier. 

OTP – Obligatorisk tjenestepensjon er pliktig. Banken har pensjonsordning som tilfredsstiller 

kravene. Det er gjort avtale med adm. banksjef om gjensidig oppsigelsesfrist på 12 måneder. 

Utover dette er det ikke avtalt noen form for opphørsvederlag eller lignende, verken til adm. 

banksjef eller til styrets leder. Banksjefen inngår ikke i noen bonusordning.  







Årets skattekostnad i resultatregnskapet består av betalbar skatt på årets inntekt justert med for 

mye/lite avsatt skatt i tidligere år samt endring i utsatt skattefordel og utsatt skatt. Betalbar skatt 

i balansen består av skatt av alminnelig inntekt samt formuesskatt. Utsatt skatt (utsatt 

skattefordel) i balansen består av skatt på netto skatteøkende (skattereduserende) midlertidige 

forskjeller pr. 31.12.  

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

Norsk Kontanthåndtering.  

Årsregnskapet for 2016 i Telemarksmegleren AS viser er ordinært resultat på kr 0.873.mill. 

Egenkapitalen er kr.2 543 mill.   

Årsregnskapet for 2016 i Investmar AS viser er ordinært resultat på kr. -2.025 mill. Egenkapitalen 

er kr.15.181 mill.   

Årsregnskapet for 2016 i Vestmar Production  AS viser er ordinært resultat på kr. -27.347 mill. 

Egenkapitalen er kr.-1.317 mill.   

Transaksjoner mellom Kragerø Sparebank og deres datterselskaper har i 2016 har vært relatert til 

daglig bankdrift. Det har i denne perioden ikke vært gjennomført andre transaksjoner mellom 

partene.  

Kontor- Selskaps- Antall E ier/stemme Total EK Resultat

Selskapets navn kommune kapital aksjer andel 2016 2016

Selskap

Telemarksmegleren AS Kragerø 300 153 51 % 2543 873 

Investmar AS Kragerø 6.540 5.450 100 % 15181 -2.025 

Vestmar Production As Kragerø 26.030 30 100 % -1317  -27.347
 -28.499





Banken har i 2016 betalt en gjennomsnittlig rente på ekstern gjeld på 2,03%. 



Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i Eika Boligkreditt (EBK). EBK har som kriterium 

at lånet er innenfor 60 % av panteobjektet. Bankens kunder har pr 31.12.16 lån for 1 095,4 mill. 

kroner hos EBK. 

Garantibeløpet overfor EBK er todelt: 

Tapsgaranti: Den samlede tapsgaranti er begrenset til 1 % av bankens utlånsportefølje i EBK, 

minimum 5 millioner kroner eller 100 % av låneporteføljen hvis den er lavere enn 5 millioner 

kroner. Banken plikter å dekke 80 % av konstaterte tap på lån i portefølje formidlet til EBK, og 

EBK kan motregne overskytende del på 20 % i ubetalte provisjoner til alle eierbanker, proratarisk 

fordelt ut fra den enkelte banks andel av utlånsporteføljen på det tidspunkt tapet konstateres, i 

en periode på inntil 12 måneder fra tap konstateres. 

Saksgaranti: Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter 

har oppnådd rettsvern. 

Banken har en likviditetsforpliktelse mot EBK. EBK har i sin risikostrategi krav om at 

overskuddslikviditeten minst skal dekke 75 % av likviditetsbehovet de nærmeste 12 måneder. I 

tillegg skal EBK’s overskuddslikviditet være minst 6 % av innlånsvolumet. Likviditetsforpliktelsen 

er inngått i en Avtale om kjøp av OMF (Note Purchase agreement). Forpliktelsen om kjøp av OMF 

fra EBK utløses kun hvis markedssituasjonen er slik at EBK ikke kan finansiere likviditetsbehovet i 

OMF-markedet, og derfor må utstede obligasjoner direkte til eierbankene. Pr. 31.12.2016 var 

likviditetsforpliktelsen til EBK beregnet til 0. 

Banken har også en avtale med EBK om kapitalstøtte. Kapitalstøtten inntreffer hvis EBK har behov 

for ansvarlig kapital for å nå sitt kapitalmål på 10 %. EBK har ikke offentliggjort evt. 

emisjonsbeløp for 2017. 

Alle lån i EBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag, altså i godt sikrede boliglån. 

Restrisiko knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset. Banken har 

overtatt ett misligholdt lån på kr. 936. 536 fra Eika BoligKreditt i 2016. Bankens utlån gjennom 

EBK gjelder i all vesentlighet nye lån eller refinansiering, og disse har i all vesentlighet ikke vært 

bokført på bankens balanse. 

Siden lån formidlet til EBK utelukkende er godt sikrede lån, forventer banken lav misligholds 

sannsynlighet samt at volumet på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være vesentlig for 

bankens likviditet. Forutsatt 1 % mislighold i porteføljen, vil dette utgjøre 10,9 mill. kroner.  

Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset. 
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Til generalforsamlingen i Skagerrak Sparebank 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Kragerø Sparebanks årsregnskap som består av balanse per 31. desember 

2016, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne 

datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter 

og gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling per 31. desember 2016, og av dens 

resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 

regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 

herunder de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-

ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors 

oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av banken slik det 

kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med 

disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og 

hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Annen informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for annen informasjon. Annen informasjon består av årsberetningen, 

men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke annen informasjon, og vi 

attesterer ikke den andre informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese annen informasjon 

med det formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom annen 

informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller 

hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den andre informasjonen inneholder vesentlig 

feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og banksjefs ansvar for årsregnskapet 

Styret og banksjef (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov 

og forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens 
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regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som 

den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig 

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til bankens evne til fortsatt 

drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift 

skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli 

avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet 

ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede 

feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet 

er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, 

forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig 

feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 

utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller 

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne 

foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder 

ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele 

revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten

det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører

revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn

for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller

overstyring av intern kontroll.

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for

revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter

omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av

bankens interne kontroll.

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er

rimelige.

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-

forutsetningen ved avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis,
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og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold 

som kan skape tvil av betydning om bankens evne til fortsatt drift. Dersom vi 

konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 

revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i 

regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi 

modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre konklusjoner 

er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 

Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at banken ikke 

fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til 

hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av 

betydning som vi har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av 

betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om øvrige lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til 

anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og 

forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 

funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 

«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk 

finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og 

oversiktlig registrering og dokumentasjon av bankens regnskapsopplysninger i samsvar med 

lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Kragerø, 13. mars 2017 
BDO AS  

Espen Åsulfsen  
statsautorisert revisor 






