
 

 

 

Bilde fra Musikaloppsetning i Tokestua Drangedal i 2017 
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Odd Bjørn Rønning mottok Sparebankprisen 

for 2017. 

 

 

 

 

 

 

Banken arrangerer årlig en tur til Gautefall 

for ungdomskundene - her fra turen i 2017. 
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Banken bevilget en gave til lokalsamfunnet 

ved å gi en gave til den flotte skulpturen av 

«Skogsarbeideren». 



 

5 

 

Hvert år arrangerer banken kundetur for 

sine seniorkunder. I 2017 besøkte vi 

Vemork på Rjukan og Heddal Stavkirke. 
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Forvaltningskapital siste 5 år
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Bankens styre og administrasjon har 

prioritert arbeidet med risikostyring og vil 

fortsatt gjøre dette.  Banken legger stor 

vekt på å ha god oversikt og styring med de 

forskjellige risiko-områdene. De 

risikoområdene som banken har definert i 

sin virksomhet, fremgår av bankens noter. 

De hovedtyper av finansiell risiki som 

gjennom året har vært mest relevante for 

banken er kredittrisiko, likviditetsrisiko, 

renterisiko/kursrisiko, behandlingsrisiko og 

markedsrisiko. Banken har som et av sine 

hovedmål å ha en lav risikoprofil. 

 

Risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle 

sine forpliktelser, f.eks. tilbakebetale et lån 

p.g.a. manglende betalingsevne eller vilje. 

Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig 

med likvider på et bestemt tidspunkt til å 

møte sine forpliktelser som forfaller. 
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                            Opptatt år    Forfall Gjeld pr. 31.12 

 

 

. 

 

Risikoen for at endringer i rentenivået kan 

påvirke lønnsomheten i ugunstig retning.  

Renterisiko/kursrisiko sees i sammenheng i 

forbindelse med verdipapirer.
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Risikoen for at mennesker, maskiner, 

rutiner og systemer ikke fungerer som 

forutsatt, og at lov og regelverk ikke følges. 
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Egenkapital de siste 5 år
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Ansatte ved hovedkontoret i Drangedal. 

 

 

Ansatte ved avdelingen i Porsgrunn. 
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Ansatte ved kontoret i Ulefoss 

 

 

 

Ansatte ved avdelingen i Sannidal. 

 

 

 

 

 

 

 





Drangedal Sparebank

RESULTATREGNSKAP 2017 2016

(Beløp angitt i hele kroner).

1 Renteinntekter og lignende inntekter

 1.2 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 311.511       504.725        

 1.3 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 84.468.915  72.066.580   

 1.4 Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende inntekter 3.219.594    3.487.294     

 1.5 Andre renteinntekter og lignende inntekter -               5.776           

Sum renteinntekter og lignende inntekter 88.000.020     76.064.375     

2 Rentekostnader og lignende kostnader

 2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 238.844       218.498        

 2.2 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 26.041.384  24.113.064   

 2.3 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 7.766.093    5.523.481     

 2.4 Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 2.006.182    1.574.821     

 2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader (Bankenes Sikringsfond) 1.383.597    1.342.283     

Sum rentekostnader og lignende kostnader 37.436.100     32.772.147     

I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 50.563.920     43.292.228     

3 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning

 3.1 Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 3.962.011    4.081.974     

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 3.962.011       4.081.974       

4 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

 4.1 Garantiprovisjon 294.083       270.473        

 4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter (note 10) 25.273.586  20.857.597   

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 25.567.669     21.128.070     

5 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader 2.601.053    2.631.430     

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 2.601.053       2.631.430       

6 Netto verdiendr. og gevinst/tap på valuta  og verdip. som oml.midl.

 6.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 413.850       1.204.250     

 6.2 Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 2.913.528    1.488.271     

 6.3 Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater 532.242       306.891        

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 3.859.620       2.999.412       

7 Andre driftsinntekter

 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer -               -               

 7.2 Andre driftsinntekter 7.056           16.712          

Sum andre driftsinntekter 7.056              16.712            

II Netto andre driftsinntekter 30.795.303     25.594.738     

III Sum driftsinntekter 81.359.223     68.886.966     

8 Lønn og generelle administrasjonskostnader

 8.1 Lønn m.v

 8.1.1 Lønn (note 14 og 16) 18.492.274  16.998.092   

 8.1.2 Pensjoner (note 15) 1.864.803    2.301.320     

 8.1.2 Pensjoner, avviklet ytelsespensjon -               -5.061.000    

 8.1.3 Sosiale kostnader 4.646.579    3.180.285     

 8.2 Administrasjonskostnader 14.242.975  13.277.306   

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 39.246.631     30.696.003     

9 Avskrivning m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

 9.1 Ordinære avskrivninger (note 18) 898.100       850.198        

Sum avskrivninger m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 898.100          850.198          

10 Andre driftskostnader

 10.1 Driftskostnader faste eiendommer 200.456       258.557        

 10.2 Andre driftskostnader (note 17) 7.181.313    6.659.905     

Sum andre driftskostnader 7.381.769       6.918.462       

IV Sum driftskostnader 47.526.500     38.464.663     

V  Driftsresultat før tap 33.832.723     30.422.303     

11 Tap på utlån, garantier m.v.

 11.1 Tap på utlån (note 4) 1.808.942    2.132.086     

 11.2 Tap på garantier m.v. -               -               

Sum tap på utlån, garantier m.v. 1.808.942       2.132.086       

12 Nedskrivning/reversering av nedskrivning  og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 

 12.1 Nedskrivning (note 7) -               -476.000      

 12.2 Gevinst 44.712         2.175.428     

Sum nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 44.712            1.699.428       

13 Skatt på ordinært resultat (note 19) 7.308.493       6.309.645       

VI Resultat av ordinær drift etter skatt 24.760.000     23.680.000     

VII Resultat for regnskapsåret 24.760.000     23.680.000     

17 Overføringer og disponeringer 

 17.2 Disponeringer

 17.2.4 Overført til sparebankens fond (note 20) 24.160.000  22.480.000   

 17.2.5 Overført til gaver 600.000       1.200.000     

Sum disponeringer 24.760.000     23.680.000     
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Drangedal Sparebank

BALANSE 31.12.2017 31.12.2016

(Beløp angitt i hele kroner).

EIENDELER

1 Kontanter og fordringer på sentralbanker 66.334.065          67.526.970         

3 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 99.252.335           58.671.674        

 3.2 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist (note 8) 1.500.000             -                    

sum utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 100.752.335        58.671.674         

4 Utlån til og fordringer på kunder

 4.3 Kasse-/drifts- og brukskreditter 214.218.042         180.851.980      

 4.4 Byggelån 36.878.363           33.829.695        

 4.5 Nedbetalingslån 2.305.505.215      1.979.970.339   

Sum utlån før spesifiserte og uspes.  tapsavsetninger 2.556.601.620      2.194.652.014   

 4.7 Individuelle nedskrivninger på utlån -6.403.092            -6.891.354         

 4.8 Gruppevise nedskrivninger på utlån -4.586.000            -4.586.000         

Sum netto utlån og fordringer på kunder (note 4) 2.545.612.528     2.183.174.660    

5 Overtatte eiendeler 300.000               300.000              

6 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

 6.1 Utstedt av det offentlige

 6.1.1 Sertifikater og obligasjoner -                       -                    

 6.2 Utstedt av andre

 6.2.1 Sertifikater og obligasjoner 169.738.900         184.325.300      

Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast

avkastning (note 7) 169.738.900        184.325.300       

7 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

 7.1 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis (note 9) 117.166.650        123.658.890       

8 Eierinteresser i tilknyttede selskaper

 8.2 Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper -                       -                     

9 Eierinteresser i konsernselskaper

 9.2 Eierinteresser i andre konsernselskaper -                       -                     

10 Immaterielle eiendeler

 10.2 Utsatt skattefordel (note 19) 57.798                  176.499             

 10.3 Andre immaterielle eiendeler -                       -                    

Sum immaterielle eiendeler 57.798                 176.499              

11 Varige driftsmidler

 11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 2.253.100             2.795.300          

 11.2 Bygninger og andre faste eiendommer 1.875.000             2.143.400          

Sum varige driftsmidler (note 18) 4.128.100            4.938.700           

12 Andre eiendeler

 12.2 Andre eiendeler 4.553.428             5.753.719          

Sum andre eiendeler 4.553.428            5.753.719           

13 Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatt inntekter

 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter 6.470.388             5.016.950          

 13.2.2 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 876.254                48.802               

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 7.346.642            5.065.752           

SUM EIENDELER 3.015.990.446     2.633.592.164    
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Drangedal Sparebank

KONTANTSTRØM ANALYSE

(Beløp i hele 1000 kr) 2017 2016 2015

Årets avdrag på nedbetalingslån mv til kunder 811.863 463.620 706.573

Nydiskonterte nedbetalingslån mv i året til kunder -1.140.100 -696.695 -822.465

Endring i saldo på kreditter -36.414 40.316 -8.153

Rente- og provisjonsinnbetalinger på utlån 83.016 71.656 81.399

Inngått på tidligere års konstaterte tap på utlån 405 329 112

Endring i overtatte eiendeler 0 0 0

Kontantstrøm fra utlånsvirksomheten (A) -281.230 -120.774 -42.534

Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid 108.738 48.314 -44.777

Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid 121.036 61.292 116.259

Renteutbetalinger til kunder -26.041 -24.113 -32.696

Kontantstrøm fra innskuddsvirksomheten (B) 203.733 85.493 38.786

Endringer i verdipapirer som holdes på kort sikt 26.872 -12.921 -30.617

Kursgevinster/-tap på verdipapirer som holdes på kort sikt 2.465 2.395 -142

Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater 3.220 3.487 3.628

Mottatt aksjeutbytte på aksjer som holdes på kort sikt 388 389 402

Kontantstrøm fra verdipapirinvesteringer (C) 32.945 -6.650 -26.729

 

Endring i fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid -1.500 0 600

Renteinnbetalinger fra innskudd i kredittinstitusjoner 312 505 1.030

Kontantstrøm fra innskudd i kredittinstitusjoner (D) -1.188 505 1.630

Andre inntekter 26.107 21.458 21.992

Betalbare driftskostnader -50.613 -41.588 -42.705

Betalbar skatt -6.348 -5.775 -7.951

Gaver -480 -650 -1.085

Endring i andre eiendeler 1.201 -5.607 874

Endring i periodiseringer 12 1.150 -1.567

Endring i annen gjeld 938 2.054 -387

Resterende kontantstrøm fra løpende drift (E) -29.183 -28.958 -30.829

KONTANTSTRØM FRA DRIFTEN (A+B+C+D+E=F) -74.923 -70.384 -59.676

Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner 46.458 219 212

Endring i finansiering ved utstedelse av verdipapirer 74.653 130.686 14.995

Endring i finansiering fra ansvarlig lånekapital 4.967 25 25

Renteutbetalinger på finansiering -10.011 -7.316 -5.995

Kontantstrøm fra finansiering (G) 116.067 123.614 9.237

Investert i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -88 -1.490 -1.057

Salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler til salgspris 0 0 0

Netto kjøp/salg av langsiktige verdipapirer -5.243 252 -5.484

Utbytte på anleggsaksjer 3.574 3.693 3.155

Kontantstrøm fra investeringer i varige driftsmidler (H) -1.757 2.455 -3.386

ENDRING I LIKVIDITETSBEHOLDNING (F+G+H) 39.387 55.685 -53.825

Likviditetsbeholdning 01.01. 126.199 70.514 124.339

Likviditetsbeholdning 31.12. 165.586 126.199 70.514

Likviditetsbeholdningen 31.12. består av:

Kontanter og fordringer på sentralbanker 66.334 67.527 59.755

Innskudd i og fordringer på banker uten avtalt løpetid 99.252 58.672 10.759

Sum likviditetsbeholdning 31.12. 165.586 126.199 70.514
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NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2017 
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Note 1 Regnskapsprinsipper 
Alle tall er oppgitt i 1000 kr dersom det spesifikt ikke er angitt noe annet. 

 

Årsregnskapet er utarbeidet etter regnskapslovens regler, samt årsregnskapsforskriften for bank og gjeldende norske 

regnskapsstandarder og forskrifter.  

 

Regnskapsprinsippene er benyttet konsistent i alle presenterte perioder. 

 

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som 

kostnader. Gebyrer som er en direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de erverves. Gebyrer for etablering 

av låneavtaler tas til inntekt i samsvar med kostnadene som påløper ved lånebehandlingen. 

 

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader ved årslutt periodiseres og føres som gjeld i balansen. 

Opptjente, ikke betalte inntekter tas til inntekt og føres som fordring i balansen. 

 

Aksjeutbytte inntektsføres i det året de mottas. 

 

Valuta; Utenlandske sedler er stilt i NOK etter midtkurs per 31.12.2017. 

 

Utlån og garantier er bokført i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder ny utlånsforskrift gjeldende fra 2006. 

Utlån til kunder er pr. 31.12.2017 vurdert til amortisert kost. Med amortisert kost menes historisk kost justert for 

mottatte avdrag samt nedskrivninger for tap.  Nedskrivning på enkelte lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det 

foreligger objektive bevis for verdifall. Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første 

gangs bokføring. Nedskrivningen beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte 

framtidige kontantstrømmer, neddiskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Dersom banken har bevilget 

flere lån til en og samme kunde, vil en engasjementsvurdering være å betrakte som en individuell vurdering.  

 

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. 

 

Disse lånegruppene er inndelt i ulike risikoklasser i samsvar med bankens risikoklassifiseringssystem. I tillegg er BM 

fordelt bransjemessig. Med utgangspunkt i risikoklassene innenfor PM og BM samt tilhørende relevant statistisk 

materiale er gruppevise nedskrivninger beregnet. 

 

Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverdier 

eller verdianslag innhentet fra megler. 

 

Den ytelsesbaserte pensjonsavtalen ble avviklet i 2016 og erstattet av en innskuddsbasert pensjonsordning som dekker 

kravene i loven om obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonskostnader blir bokført under personalkostnader i 

resultatregnskapet. Se note 15. 

 

Bankens ansatte inngår i en felles AFP-ordning. AFP ordning anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning. 

Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger beregnes og avsette i regnskapet, i den utstrekning 

administrator av ordningen er i stand til å foreta en beregning av bankens andel av forpliktelsen i ordningen. Pr. i dag lar 

det seg ikke gjøre å beregne bankens andel av forpliktelsen. Derfor behandles flerforetaksordningen som en 

innskuddsbasert ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie. AFP gir anledning til at ansatte kan velge å gå 

av med førtidspensjon ved fylte 62 år. 
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Note 2 Fordeling av inntekter på geografisk område 
 
(Tallene i parentes gjelder for 2016, se note 4 for flere detaljer). 

 

Banken har sine primære markedsområder i Drangedal, Kragerø og Grenlandskommunene. 

Utlånene er fordelt med 30,2 % (34,4 %) i Drangedal kommune, 15,3 % (16,3 %) i Kragerø kommune, 34,6 % (28,8 %) 

i Grenlandskommunene og 19,9 % (20,5 %) i landet forøvrig. 

 

Garantier er fordelt med 40,0 % (38,0 %) i Drangedal kommune, 23,2 % (18,0 %) i Kragerø kommune, 11,9 %   

(10,4 %) til Grenlandskommunene og 33,6 % (33,6 %) i landet forøvrig. 

 

 

Note 3 Finansiell risiko 
Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan innfri sine betalingsforpliktelser ved forfall. Banken styrer sin 

likviditetsrisiko gjennom måltall for kundeinnskudd i forhold til brutto utlån til kunder, andel langsiktig 

kapitalmarkedsfinansiering og krav til egenkapital, samt krav til lengden på den tidsperioden hvor banken skal være 

uavhengig av ny finansiering fra markedet, I praksis skjer likviditetsstyringen gjennom likviditetsprognoser, valg av 

løpetid på bankens innlån, inngåelse av avtaler om trekkrettigheter og deponering av verdipapirer mot låneadgang i 

Norges Bank. Tabellen nedenfor viser likviditetsrisikoen målt ved restløpetid til forfall på de ulike balansepostene. Den 

er satt opp ihht årsoppgjørsforskriftens krav og gir ikke uten videre et fullstendig bilde av bankens likviditetsrisiko.  

 

Bl.a. må det tas hensyn til: 

 at hoveddelen av kundeinnskuddene er plassert i det korteste løpetidsintervallet, til tross for at 

innskuddsmassen samlet sett er en av bankens mest stabile finansieringskilder  

 at også hovedtyngden av sertifikater og obligasjoner kan omgjøres til likvider langt raskere enn hva 

forfallstidspunktene på papirene tilsier, alternativt belånes i Norges Bank  

 at reell gjenstående løpetid på nedbetalingslån er kortere enn de formelle avdragsplanene pga ekstraordinære 

innbetalinger, med mer 

 lånemuligheter i Norges Bank og inngåtte avtaler om trekkrettigheter i andre banker  

Innskuddsdekningen var ved utgangen av året på 85,4 % mot 89,1 % på samme tid i fjor. Nedgangen skyldes sterk 

utlånsvekst i 2017. Det blir fra bankens side aktivt jobbet for å opprettholde en sterk innskuddsdekning. 

Likviditetssituasjonen må derfor kunne karakteriseres som tilfredsstillende for banken. 

 

Pr. 31.12.2017 hadde banken følgende lånemuligheter i Norges Bank og avtalte trekkrettigheter: 

Type Låneadgang/ramme Herav trukket beløp Forfall på trekkramme 

Låneadgang i Norges Bank 95.277 0  

Trekkrettigheter andre banker 145.000 0 Fornyes årlig 
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Likviditetsrisiko – restløpetid for hovedpostene i balansen. 

 Inntil 1 mnd. 1 – 3 mnd.  

3 mnd. 

-  1 år 1 – 5 år Over  5 år 

Uten 

restløpetid Sum 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  66.334 - - - - - 66.334 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  99.252 - - 1.500 - - 100.752 

Utlån til og fordringer på kunder  253.494 25.051 99.380 502.953 1.675.724 - 2.556.602 

Nedskrivninger - -332 -73 -2.020 -3.978 -4.586 -10.989 

Obligasjoner og sertifikater og andre 
rentebærende verdipapirer  - 20.015 29.969 119.755 - - 169.739 

 Øvrige eiendeler  7.373 370 1.110 3.046 - 121.653 133.552 

 Sum eiendeler  426.453 45.104 130.386 625.234 1.671.746 117.067 3.015.990 

        

Gjeld til kredittinstitusjoner  - - - -50.000 - - -50.000 

Innskudd fra og gjeld til kunder  -1.695.605 -398.467 -33.243 -57.078 - - -2.184.393 

Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer  - - -125.000 -265.000 - -239 -390.239 

Øvrig gjeld -7.723 -5.305 -6.747 - - - -19.775 

 Ansvarlig lånekapital - - - -60.000 - 70 -59.930 

Egenkapital  - - - - - -311.653 -311.653 

Sum gjeld og egenkapital  -1.703.328 -403.772 -164.990 -432.078 - -311.822 -3.015.990 

        

Renter av ikke balanseførte finansielle derivater - -48 - - - - -48 

Netto likviditetseksponering -1.276.875 -358.716 -34.604 193.156 1.671.746 -194.755 -48 

 

Renterisiko 

Renterisiko oppstår som følge av at de enkelte eiendels- og gjeldsposter har ulik rentebindingstid. Drangedal Sparebank 

styrer renterisikoen mot et ønsket nivå gjennom rentebindingen på utlån, plasseringer og innlån, samt ved bruk av 

rentederivater. Videre foretas det fortløpende analyser for å avdekke bankens renterisiko. 

Bankens balanseposter er nærmest uten renteeksponering (normal varslingstid) med unntak av beholdningen av 

obligasjoner og sertifikater. Beholdningen av obligasjoner og sertifikater har en gjennomsnittlig rentedurasjon på 0,14 

år.  Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på kr 227.500.- ved årets slutt. 

 

I løpet av året har det kun blitt foretatt mindre endringer i bankens obligasjonsbeholdning, noe som medfører at det 

heller ikke er endringer i renterisikoprofilen. 

 

Banken har egen kassebeholdning med valuta. Beholdningen pr. 31.12.2017 var nok 487.705.-, og beholdningen er 

bokført til virkelige kurser 31.12.2017. 

 

Renterisiko – renteendringstidspunkt for hovedpostene i balansen. 
 Inntil   1 

mnd. 

1 – 3        

mnd. 

3 mnd. 

-  1 år 1 - 5 år Over  5 år Uten renter Sum 

Kontanter og fordringer på sentralbanker  61.479 - - - - 4.855 66.334 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  99.252 - - - - 1.500 100.752 

Utlån til og fordringer på kunder      - 2.487.097 11.719 42.775 15.551 - 2.556.602 

Nedskrivninger  - -6.403 - - - -4.586 -10.989 

Obligasjoner og sertifikater og andre 

rentebærende verdipapirer  - 169.739 - - - - 169.739 

Øvrige eiendeler - - - - - 133.552 133.552 

Sum eiendeler  160.731 2.650.433 11.179 42.775 15.551 135.321 3.015.990 

        

Gjeld til kredittinstitusjoner  - -50.000 - - - - -50.000 

Innskudd fra og gjeld til kunder  -151.207 -2.033.186 - - - - -2.184.393 

Gjeld stiftet v/utstedelse av verdipapirer  -100.000 -290.000 - -  -239 -390.239 

Øvrig gjeld - - - - - -19.775 -19.775 

 Ansvarlig lånekapital - -60.000 - - - 70 -59.930 

Egenkapital  - - - - - -311.653 -311.653 

Sum gjeld og egenkapital  -251.207 -2.433.185 - - - -331.597 -3.015.990 

        

Netto pålydende på ikke balanseførte finansielle 
derivater - -50.000 - - - - -50.000 

Netto renteeksponering -90.476 167.247 11.179 42.775 15.551 -196.276 -50.000 
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Finansielle derivater  

Formål og beskrivelse av inngåtte avtaler 

Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på 

poster innenfor balansen. Avtalene er rene sikringsforrentinger. Renteswapavtalene medfører en avtale om bytte av 

rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. Vi har pr. 31.12.2017 i alt 69,5 millioner kroner i 

fastrenteutlån til våre kunder. Vi har inngått renteswapavtaler pålydende 50 millioner kroner for å sikre disse. Vi anser 

resterende beløp som er usikret for ubetydelig risiko for banken. 

 
Regnskapsmessig behandling - regnskapsprinsipper 

Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er 

definert som sikringsforretning. Finansielle derivater som er sikringsforretninger 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. 

 

Risikofaktorer 

Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på børser og utviklingen på rentemarkedet i 

Norge. Bankens kredittrisiko i forbindelse med bytteavtalen vurderes som ubetydelig. 

 
Virkelig verdi - markedsverdi 

Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til 

forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende 

med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. 

 
Rentebytteavtaler utenom balansen 

Sikringsportefølje / Instrument  Løpetid 

Nominelt 

beløp 

Markeds- 

verdi  

Renteswapavtaler for sikring av fastrenteutlån til kunder    2015 - 2020 10.000 9.853  

Renteswapavtaler for sikring av fastrenteutlån til kunder    2015 - 2025 20.000 19.783  

Renteswapavtaler for sikring av fastrenteutlån til kunder 2016 - 2019  10.000 10.006  

Renteswapavtaler for sikring av fastrenteutlån til kunder 2017 - 2022 10.000 9.965  

Sum renteswapavtaler  50.000 49.607  

 

Note 4 Utlån og tap på utlån 
Utlån og garantier er bokført i henhold til gjeldende lover og forskrifter, herunder utlånsforskrift fastsatt  

21. desember 2004 med ikrafttredelse 1. januar 2006. Utlån til kunder er pr. 31.12.2017 vurdert til amortisert kost. Med 

amortisert kost menes historisk kost justert for mottatte avdrag samt nedskrivninger for tap. Da banken kun har en 

uvesentlig andel utlån med fastrente eller med fast margin anses amortisert kost å tilsvare virkelig verdi også for disse 

lånene. 

 

Etableringsgebyrer som belastes kunden ved låneopptak, inntektsføres direkte.  

 

Alle engasjementer blir fulgt opp ved månedlig gjennomgang av restanse-, overtrekkslister og nedenfor nevnte 

risikoklassifiseringssystem. 

 

Misligholdte og tapsutsatte lån: 

Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalte terminer på utlån innen 90 dager etter forfall, 

eller når overtrekk på rammekreditt eller innskuddskonti ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten eller 

kontoen ble overtrukket.  

 

Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdte, men hvor kundenes økonomiske stilling innebærer sannsynlighet for tap 

på et senere tidspunkt og det er foretatt individuell nedskrivning. 

 

Bokføring av renter: 

Når det er foretatt nedskrivning på et engasjement skal det vurderes om renter utgjør deler av den forventede 

kontantstrømmen. I de tilfeller der det ventes at kunden helt eller delvis ikke vil betale renter, vil inntektsføringen bli 

stoppet, og beregnede renter vil bli ført som opptjente ikke mottatte inntekter i balansen.  

 

Konstaterte tap på engasjementer er tap som regnes som endelige. Dette omfatter tap hvor banken har mistet sitt krav 

overfor debitor ved konkurs, stadfestet gjeldsnemnd, tvangspant som ikke har ført fram, rettskraftig dom eller inngått 

avtale. Der de vurderte sikkerheter åpenbart ikke dekker engasjementet, blir det alltid vurdert nedskrivning ved 

mislighold.  I slike tilfeller blir nedskrivningen alltid foretatt når mislighold har lengre varighet enn 90 dager. Når det 
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gjelder vurdering av sikkerheter på panteobjekter ved individuelle nedskrivninger, verdsettes disse til antatt virkelig 

verdi på antatt tidspunkt for realisasjon eller egen overtagelse av sikkerheter. 

 

Nedskrivning på enkelte lån og grupper av lån foretas i de tilfeller det foreligger objektive bevis for verdifall. 

Verdifallet må være et resultat av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs bokføring. Nedskrivningen 

beregnes som differansen mellom utlånets bokførte verdi og nåverdien av estimerte framtidige kontantstrømmer, 

neddiskontert med utlånets opprinnelige effektive rentesats. Dersom banken har bevilget flere lån til en og samme 

kunde, vil en engasjementsvurdering være å betrakte som en individuell vurdering.  

 

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. 

 

Disse lånegruppene er inndelt i ulike risikoklasser i samsvar med bankens risikoklassifiseringssystem, som er beskrevet 

nærmere nedenfor. I tillegg er BM fordelt bransjemessig. Med utgangspunkt i risikoklassene innenfor PM og BM samt 

tilhørende relevant statistisk materiale er gruppevise nedskrivninger beregnet. 

 

Overtatte eiendeler som overtas i forbindelse med inndrivelse av engasjementer og som er ment for rask realisasjon, 

bokføres i balansen som omløpsmidler. Eiendelene vurderes til antatt realisasjonsverdi på overtakelsestidspunktet. 

Eventuelle tap/gevinster ved avhendelse eller revurdering av verdi på slike eiendeler føres som tap/reduksjon i tap på 

utlån. 

 

Bankens utlånspraksis tilsier at det ikke gjennomføres reforhandling av utlån med bakgrunn i at mislighold vurderes å 

være nær forestående. Refinansieringer, reforhandling av vilkår og øvrige endringer av engasjementer skjer med 

bakgrunn i reelle kredittmessige vurderinger. 

 

Tabell over risikofordelt utlånsportefølje pr 31.12.2017. 

Banken bruker et risikoklassifiseringssystem som deler kundene i klasser fra 1 – 12. Klasse 1 – 3 er lav risiko, klasse 4 

– 7 er middels risiko og klasse 8 – 10 er høy risiko. Klasse 11 er misligholdte engasjementer og klasse 12 er tapsutsatte 

engasjementer. Modellen innhenter tilgjengelig informasjon om kunden og beregner sannsynlighet for at kunden går i 

mislighold i løpet av de kommende 12 måneder. Modellen sier ikke noe om hvilken tapsrisiko det er i engasjementet, 

kun sannsynlighet for mislighold.  

 

Risikomatrise: 

 Brutto utlån 

 

Garantier Trekkfasiliteter Individuelle 

nedskrivninger 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Lav risiko 71,9% 70,7% 67,6% 68,6% 78,3% 77,0%   

Middels risiko 20,5% 21,5% 23,5% 21,3% 19,6% 20,4%   

Høy risiko 7,0% 6,8% 6,4% 9,0% 1,7% 2,5%   

Misligholdte 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 21,3% 

Tapsutsatte 0,5% 0,9% 2,5% 1,1% 0,4% 0,1% 98,9% 78,7% 

Ikke klassifisert 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%   

Sum % 100% 100% 100% 100% 100 % 100% 100% 100% 

Beløp i kr. 1 000 2.556.602 2.194.652 31.566 37.598 136.452 129.203 6.403 6.891 

 

Banken benytter to hovedmodeller for risikoklassifisering, en for personmarked og en for bedriftsmarked. Begge 

hovedmodellene er delt inn i tre delmodeller, ekstern (generisk) modell, intern (atferds) modell og makromodell. 

Delmodellene har ytterligere modellsplitt for bedre å finne optimal vekting av variablene i modellene. Modellene er 

bygd opp slik at kunden vurderes etter en rekke variabler, for hver variabel får kunden poeng. Høyere samlet poeng gir 

bedre risikoklasse for kunden. 

 

Banken vektlegger risiko ved prising av engasjementer.  Normalt vil det derfor være en relativ sammenheng mellom 

risikoklassifisering og prising av lån.  De lån som har lavest rente har også tilsvarende lav risiko. 

 

Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer tillegges stor vekt i banken.  Kredittrisiko 

overvåkes bl.a. gjennom misligholdsrapportering, restanserapportering og risikoklassifisering. Ettersom bankens system 

for risikoklassifisering er relativt nytt, foreligger det ingen fullgod historikk for å predikere gjennomsnittlig forventet 

tapsnivå for hver risikogruppe.  Basert på erfaringstall og den sammensetning banken har i næringslivsporteføljen, antas 

forventet gjennomsnittlig årlig tap å utgjøre mindre enn 0,30 % for perioden 2018 – 2022.  Størstedelen av tapene vil 
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forventes å komme i høy og middels risikoklasse. Tapsnivået i person- og næringslivsmarkedet har generelt vært lavt i 

flere år, men man forventer at dette vil øke noe de neste årene med bakgrunn i økende rentenivå. Banken fører en 

forholdsvis konservativ linje med hensyn til sikkerhetskrav knyttet til utlån.  Risikoen for tap på utlån kan bl.a. 

avhjelpes hvis banken utfører et godt håndverk ved kredittvurderingen, aktiv bruk av risikoklassifiseringssystem, 

oppfølging av hvert enkelt problemengasjement og gode inkassorutiner.  

 

Antatte forventede tap i personmarkedet antas å være marginale i forhold til renteinntekter. Dette vil også gjelde for 

næringslivsengasjementer i gruppen lav og middels risikogrupper, mens tap i risikogruppe høy forventes å være 

betydelig mindre enn gruppens renteinntekter. 

 

Engasjementenes rente– og avdragsbetingelser 
Bankens rente- og avdragsbetingelser reflekterer i store trekk de avgitte sikkerheter og den økonomi som foreligger på 

det enkelte engasjement. Banken har standardisert sine betingelser i en prisliste som er tilgjengelig for våre kunder. 

Utgangspunktet er at et lån med en lavere risiko prises lavere enn et lån med en høyere risiko. Derfor vil lån med pant i 

bolig innenfor 60 % av verdien prises lavere enn lån med dårligere sikkerhet. 

 

Tabell over utlån og garantier fordelt etter sektor 

 Utlån Garantier 

Sektor 2017 2016 2017 2016 

Offentlig sektor - 727 - - 

Næringsdrivende 370.627 333.540 10.815 12.405 

Personmarkedet 2.185.975 1.860.385 20.751 25.193 

Sum 2.556.602 2.194.652 31.566 37.598 

 

Geografisk fordeling 
Ingen del av bankens utlån eller garantier for 2017 eller 2016 anses ytet til spesielle geografiske risikoutsatte områder.  

Det vises til bankens oversikt over utlån og garantier fordelt på geografiske områder. 

 

Tabell over utlån og garantier fordelt etter geografisk område 

 Utlån Garantier 

Geografisk område 2017 2016 2017 2016 

Drangedal 772.346 755.220 4.893 5.317 

Kragerø  391.095 358.359 2.843 2.514 

Grenland * 885.409 631.007 1.455 1.462 

Telemark for øvrig 83.740 71.448 1.560 4.566 

Oslo * 148.526 145.931 19.331 23.619 

Andre 275.486 232.687 1.484 120 

Sum 2.556.602 2.194.652 31.566 37.598 
* Garantier i Oslo er garantier for lån formidlet til Eika Boligkreditt. 
* Grenland inkluderer Skien, Porsgrunn, Siljan og Bamble. 

 

Diverse fordeling på viktige næringer 
 

Brutto utlån Garantier Trekkfasiliteter 

Misligholdte 

Engasjement 

Tapsutsatte 

engasjement 

Individuelle 

nedskrivninger 

 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Personkunder 2.185.975 1.860.385 20.751 25.193 91.985 84.176 2.070 2.230 1.543 1.769 1.246 1.707 

Offentlig forvaltning - 727 - - 20.000 20.000 - - - - - - 

Viktige næringer:             

Primærnæringer 28.141 21.697 201 75 4.103 1.563 - - - - - - 

Industri og bergverk 12.430 14.211 260 60 824 1.055 - - 2.134 2.227 1.283 1.283 

Bygg, anlegg, kraft, 
vann 72.273 75.067 4.189 5.724 7.855 11.417 - 4.615 1.684 - 1.499 1.075 

Handel, hotell og rest. 21.333 22.299 975 1.462 6.105 5.981 - - 3.799 6.004 1.249 1.700 

Transport, kommun. 8.719 6.954 3.240 3.198 1.295 917 - - - - - - 

Eiendomsdrift, 

fin.tj.ytelse 203.457 167.452 1.735 1.856 2.994 1.938 - - - - - - 

Tjenesteytende ellers 24.274 25.860 215 30 1.291 2.156 - - 4.647 4.796 1.126 1.126 

Totalt 2.556.602 2.194.652 31.566 37.598 136.452 129.203 2.070 6.845 13.807 14.796 6.403 6.891 
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Oversikt over øvrige tapsutsatte garantier 

Øvrige tapsutsatte garantier 2017 2016 2015 2014 2013 

Brutto tapsutsatte garantier 810 425 600 0 0 

- individuelle nedskrivninger 0 0 0 0 0 

=Netto tapsutsatte garantier 810 425 600 0 0 

Banken har ikke misligholdte garantier. 

 

Oversikt over totale misligholdte og øvrige tapsutsatte utlån 

Misligholdte lån:  2017 2016 2015 2014 2013 

 Brutto misligholdte lån  2.070 6.845  1.440   15.818 13.087 

 - individuelle nedskrivninger -73 -1.468 -473 -6.875    -3.200 

 =Netto misligholdte lån  1.997 5.377  967   8.943 9.887 

Øvrige tapsutsatte lån:       

  Brutto tapsutsatte lån  13.807 14.796   15.220        10.936           10.925 

 - individuelle nedskrivninger -6.330             -5.424            -5.239            -3.850            -3.700 

 =Netto tapsutsatte lån  7.477                 9.372             9.981            7.086          7.225 

 

Oversikt over individuelle nedskrivninger 

 

Utlån til og 

fordring på 

kreditt- 

institusjoner 

Utlån til og 

fordringer på 

kunder Garantier Totalt 

Individuelle nedskrivninger pr. 01.01.2016 0            5.712 0              5.712 

- Periodens konstaterte tap, hvor tidligere er foretatt 

individuelle nedskrivninger  814  814 

+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden  118  118 

+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden  1.875  1.875 

- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger  i perioden   -  - 

 = Individuelle nedskrivninger pr. 31.12.2016           0              6.891 0             6.891 

- Periodens konstaterte tap, hvor tidligere er foretatt 

individuelle nedskrivninger  534  534 

+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden   92  92 

+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden   1.254  1.254 

- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden   1.300  1.300 

 = Individuelle nedskrivninger 31.12.2017                     0   6.403 0 6.403 

 

Oversikt over gruppevise nedskrivninger 
  Utlån til og 

fordring på 

kreditt-

institusjoner 

Utlån til og 

fordringer på 

kunder Garantier Total 

Gruppevise nedskrivninger pr. 01.01.2016 0           4.336 0              4.336  

+ Periodens endring i gruppevise nedskrivninger           250              250 

= Gruppevise nedskrivninger pr. 31.12.2016 0          4.586 0              4.586  

+ Periodens endring i gruppevise nedskrivninger  -  - 

= Gruppevise nedskrivninger pr. 31.12.2017 0 4.586 0 4.586 

 

Oversikt over kostnadsførte tap på utlån, garantier og kredittap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende 

verdipapirer 

 

Kostnadsført 

på utlån 

Kostnadsført 

på garantier 

Kostnadsført på 

sertifikater, 

andre rente-

bærende 

verdipapirer 

Periodens endring i individuelle nedskrivninger -488 0 0  

Periodens endring i gruppevise nedskrivninger 0 0 0 

+ periodens konstaterte tap som tidligere er avsatt som ind. nedskriving 2.375 0 0 

+ periodens konstaterte tap som tidl ikke er avsatt som ind. nedskriving 327 0 0                  

- periodens inngang på tidligere perioders kostnadsført tap  405 0 0 

= Periodens tapskostnad  1.809 0 0                    
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Resultatførte renter på utlån hvor det er foretatt individuelle nedskrivninger for tap 

 2017 2016 

Resultatførte renter 552 858 

 

Note 5 Gjeld 
Gjeld er bokført til opptakskurs. Renter blir løpende kostnadsført i regnskapet.  
 

 Gjeld til kredittinstitusjoner:       Særlige vilkår 31.12 Gj.snittlig rente 

 Lån/innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid  0  

 Lån/innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid  50.000 1,52 % 

   

Det er tatt opp et lån i Kredittforeningen for Sparebanker på 50 mill. 18. september 2017. Lånet har flytende rente og forfaller 

17. september 2021. Gjennomsnittlig rente er beregnet av gjennomsnittlig saldo og tid. 

  

   

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 

                                   Isin NO  Opptatt år   Forfall   Nominell rente    Gj.snittlig rente   Gjeld pr. 31.12  

Obligasjonslån             001 0686694            2013   04.09.2018 1,83 % 1,90 % 125 mill. 

Obligasjonslån             001 0757099        2016 04.02.2019 2,20 % 2,13 %   90 mill. 

Obligasjonslån             001 0783368         2017          27.01.2020             1,68 %                       1,78 %                    100 mill. 

Obligasjonslån             001 0806623         2017          21.05.2021             1,47 %                       1,49 %                      75 mill. 

Alle lånene er avdragsfrie og med flytende rente. Gjennomsnittlig rente er beregnet av gjennomsnittlig saldo og tid. 

   

   

 Innskudd fra og gjeld til kunder   Særlige vilkår 31.12.17 Gj.snitt rentesats: 

 Innskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt tid (BSU) 57.078 3,75  % 

 

 

Annen gjeld 
 2017 

Bankremisser  214 

Betalbar skatt 7.182 

Forskuddstrekk 1.017 

Merverdiavgift 229 

Leverandørgjeld  2.064 

Gaver  620 

Diverse  3.350 

Sum annen gjeld  14.676 

 

 

 

Note 6 Ansvarlig lånekapital 
 Valuta Opptatt år Forfall Nominell 

rente 

Rentekostnad Beløp 

Fondsobligasjon nok 2007 call 08.06.2017  253  0  mill. 

Fondsobligasjon nok 2017 evigvarende 4,52 % 799 30 mill. 

Ansvarlig   obligasjonslån nok 2014 19.03.2024 3,00 % 954 30 mill. 

 

Emisjonsdato for fondsobligasjonen var 8. juni 2007. Rentebetingelsene var 3 mnd. NIBOR med et tillegg på 1,20 %-

poeng. Vi callet denne fondsobligasjonen 8. juni 2017. 

 

Vi utstedte en ny fondsobligasjon 7. juni 2017. Rentebetingelsene er 3 mnd. NIBOR med et tillegg på 3,75 %-poeng. 

Ordinær call er første gang 7. juni 2022 og deretter på hver rentebetalingsdato. Formålet med opptaket av 

fondsobligasjonen er å styrke bankens kjernekapital og ansvarlige kapital.  

 

Emisjonsdato for det ansvarlige obligasjonslånet var 19. mars 2014. Rentebetingelsene er 3 mnd. NIBOR med et tillegg 

på 2,15 %-poeng. Ordinær call er 19. mars 2019, og deretter på hver rentebetalingsdato. Formålet med opptaket av det 

ansvarlige obligasjonslånet er å styrke bankens ansvarlige kapital og samtidig tilpasse seg nytt regelverk.  
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Note 7 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer 
Bankens beholdning i obligasjoner og sertifikater mv er klassifisert som øvrige omløpsmidler og anleggsmidler.  

 

ØVRIGE OMLØPSMIDLER 

 Pålydende 

Anskaffelses

kost 
Virkelig 

verdi 

Bokført 

verdi 

Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige 5.000 5.020 5.004 5.020 

Sertifikater og obligasjoner utstedt av banker og kredittforetak 85.000 84.989 85.641 84.989 

Sertifikater og obligasjoner utstedt av boligkredittforetak (OMF) 75.000 74.880 75.289 74.880 

Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 5.000 5.000 4.862 4.850 

Sum omløpsmidler 170.000 169.889 170.796 169.739 

     

Andel børsnoterte 170.000 169.889 170.796 169.739 

 

Sertifikater og obligasjoner er vurdert som øvrige omløpsmidler i en portefølje til laveste verdi av anskaffelseskost og 

virkelig verdi. Virkelig verdi er ligningskurs pr. 31.12.2017. Alle verdipapirene har flytende rente og er i NOK. 

Gjennomsnittlig effektiv rente utgjør 1,9 % og er beregnet av gjennomsnittlig saldo i året.  

 

ANLEGGSMIDLER 

Vi hadde ingen obligasjoner vurdert som anleggsmidler pr 31.12.2017. 

 

BEHOLDNINGSENDRINGER GJENNOM ÅRET AV OBLIGASJONER SOM ER VURDERT SOM ANLEGGSMIDLER 

 2017 

Inngående balanse 01.01.2017 0 

+ Tilgang i året 0 

- Avgang i året 0 

+/- Reklassifiseringer 0 

- Nedskrivninger i året 0 

+ Reversering av tidligere års nedskrivninger 0 

Utgående balanse 31.12.2017 0 

 

 

Note 8 Ansvarlig lånekapital i andre foretak 
 2017 2016 

Ansvarlig lånekapital bokført under utlån 0 0 

Ansvarlig lånekapital i kredittinstitusjoner 0 0 

Ansvarlig lånekapital i sertifikater, obligasjoner (eiendelspost 6) 0 0 

Ansvarlig lånekapital i Kredittforeningen for Sparebanker (eiendelspost 3) 1.500 0 

Samlet ansvarlig lånekapital   1.500 0 
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Note 9 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 
ØVRIGE OMLØPSMIDLER 

Selskap                                         Foretaksnr. 

Antall 

aksjer/andel-

er i vårt eie 

Eierandel 

i % 

Anskaffelses

kost 

Virkelig  

verdi 

 

Bokført 

verdi 

      
Egenkapitalbevis:      
Sparebanken Øst **)                                       NO937888937 43.126 *) 2.040 2.377 2.040 
Skue Sparebank **)                                         NO837889812 14.940 *) 1.857 1.819 1.845 
Helgeland Sparebank **)                            NO937904029 5.574 *) 303 493 303 
Hjelmeland Sparebank **)                         NO937896581 7.467 *) 821 1.083 821 
Totens Sparebank **)                                     NO937887787 7.083 *) 471 885 471 
Kvinesdal Sparebank **)                             NO937894805 8.176 *) 818 973 818 

Sum egenkapitalbevis 86.366  6.310 7.630 6.298 

      
Aksjer og andeler:      

North Bridge Nordic Property AS   NO990029032 590 *) 89 2 89 

 

 

 

NBNP 2 AS                                                        NO998845467 590 *) 11 18 11 

Pluss Likviditet (rentefond)             NO0010606023 15.403 *) 15.577 15.577 15.577 

Holberg OMF (rentefond)                      NO0010628035 208.334 *) 20.997 20.997 20.997 

Eika Kreditt (rentefond)                  NO0010687262 4.545 *) 5.066 5.066 5.066 

Kirkesundet Kraftinvest AS                   NO993156353 1.500 *) 1.500 1.260 1.080 

 Sum aksjer og andeler 230.962  43.240 42.920 42.820 

      

Sum omløpsmidler   49.550 50.550 49.118 

      
*) Ubetydelige eierandeler. 

**) Andeler i finansinstitusjoner. 
 

Bankens beholdning av børsnoterte egenkapitalbevis, aksjer og andeler er klassifisert som øvrige omløpsmidler, og 

vurdert som en portefølje til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Ved fastsettelse av virkelig verdi er 

ligningsverdier pr. 31.12.2017 lagt til grunn. 
 

ANLEGGSMIDLER     

 

Selskap                                        Foretaksnr. 

Antall 

aksjer/andel-

er i vårt eie 

Eierandel 

i % 

Anskaffelses

kost 

Virkelig   

verdi ***) 

 

Bokført 

verdi 

      
Scandinavisk Data Center                     DK0183232751 3.019 *) 1.269  1.269 
Spama A/S                                             NO916148690 100 *) 10  10 
Telemarkreiser AL                                NO948271966 10 *) 10  0 
Drangedal Nærradio                              NO965445706 20 *) 2  0 
Bostrak Grendehus AL 100 *) 10  0 
Buskerud Telemark Vestfold Inv. AS   NO977515157 400 *) 480  4 
Drangedalsposten AS                            NO980627942 20 *) 10  0 
BankID Norge AS                                 NO0010715980 60 *) 95  95 
Eika Feeder AS 15 3,57% 69  69 
Eika Gruppen AS **)                             NO979319568 181.252 0,75 % 7.609  7.609 
Eika Boligkreditt AS **)                        NO885621252                            14.082.615 1,41 % 58.993  58.993 

Sum anleggsmidler   68.557  68.049 

     

Sum aksjer, egenkapitalbevis og fond   118.107  117.167 
 

*) Ubetydelige eierandeler. 

**) Andeler i finansinstitusjoner.  

***) Virkelig verdi er opplyst der slik verdi kan fastsettes. 

 

Bankens beholdning av ikke børsnoterte aksjer og andeler er klassifisert som anleggsmidler, og er vurdert til laveste 

verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi.  
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BEHOLDNINGSENDRINGER GJENNOM ÅRET AV VERDIPAPIRER SOM ER VURDERT SOM ANLEGGSMIDLER 

 2017 

Inngående balanse 01.01.2017 62.761 
 + tilgang i året 5.381 
 - avgang i året 93 
 +/- reklassifiseringer  - 
 - nedskrivninger i året - 
 + reversering av tidligere års nedskrivning - 

Utgående balanse 31.12.2017 68.049 

 

Note 10 Provisjoner og gebyrer  
            2017  2016  

 Kredittformidling  7.608               5.733 

 Verdipapirforvaltning- og omsetning  1.555             903  

 Betalingsformidling  7.249          6.936  

 Forsikringstjenester  7.636               6.014 

 Annen virksomhet  1.226               1.272 

 Sum resultatregnskap post 4.2 25.274          20.858 

Eiendomsomsetning og bestyrelse resultatregnskap post 7.1 0 0 

 

Note 11 Forvaltning- og administrasjonstjenester 
Banken forvalter startlån for Drangedal kommune for i alt 27,0 millioner kroner fordelt på 90 låntakere. Dette er midler 

som kommunen låner i Husbanken for videre utlån.  Bankens oppgave er regulert i egen avtale og innebærer ingen 

kredittrisiko for banken. 

 

Banken videreformidler lån til Eika Boligkreditt. Dette gjelder kun boliglån som er innenfor 60 % av markedsverdi. Vår 

portefølje pr. 31.12.2017 er 1.145,5 millioner kroner. Vi stiller garantier for en del av beløpet. Se note 12. 

 

Note 12 Poster utenom balansen 

Fordeling av garantiansvar 2017 2016 

   

Betalingsgarantier 2.373        2.324 

Kontraktsgarantier 4.999           6.678 

Lånegarantier for formidlede lån til Eika Boligkreditt 19.331               23.601 

Annet garantiansvar 4.863                4.995  

Garanti overfor Bankenes Sikringsfond 0                 0 

Samlet garantiansvar 31.566                37.598 

   

Forpliktelser:   

Bevilgede ikke disponerte lån og kreditter 136.452             129.203 

Deponerte obligasjoner til sikkerhet for D-lån i Norges Bank 95.277              85.034 

Sum forpliktelser utenom balansen 231.729              214.237 

 
 

 

Note 13 Antall ansatte 
Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av regnskapsåret vært 32 som samlet utgjorde 28,5 årsverk. 

Fra 2006 er det innført obligatorisk tjenestepensjon. Vi har i mange år hatt tjenestepensjon for alle våre medarbeidere og 

oppfyller dermed kravet i lov om obligatorisk tjenestepensjon.  Se note 15. 
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Note 14 Ytelser til ledende personer og tillitsvalgte 
 Lønn/ 

honorarer 

Pensjons- 

kostnader 

Øvrig 

godtgj. 

Sum 

Ansatte:     

Banksjef Kjell Nærum 1.224 182 21 1.427 

     

Styret:     

Styrets leder Arne Lunde 74 0 0 74 

Styrets nestleder Jan Gunnar Tors 45 0 0 45 

Styremedlem ansattes representant Sissel Bakken (frem til 16. mars 2017) 

Styremedlem ansattes representant Anne Marit Dalene (fra 16. mars 2017)                               

9 

38 

0 

0 

0 

0 

9 

38 

Styremedlem Jannecke Langved  

Styremedlem Linda Amanda Celin 

47 

44 

0 

0 

0 

0 

47 

44 

Fast møtende varamedlem Kai Tore Austad 

Varamedlem ansattes representant Gro Bente Rønningen 

35 

2 

0 

0 

0 

0 

35 

2 

 Sum styrets medlemmer 294 0 0 294 

     

Forstanderskapet:     

Forstanderskapets leder Tyke Tveit 18 0 0 18 

Øvrige medlemmer av forstanderskapet (valgkomite) 10 0 0 10 

 Sum forstanderskapets medlemmer 28 0 0 28 

 

Det er ingen avtaler som gir daglig leder, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer særskilte vederlag ved 

opphør eller endring av ansettelsesforholdet/vervet. Det er utbetalt bonus på kr 16.264.- pr. årsverk til samtlige ansatte 

funksjonærer i 2017. 

 

Revisjon. 

Revisors godtgjørelse utgjorde kr 250.000,-. Denne fordeler seg med kr 205.000,- på revisjonstjenester, kr 26.000,- for 

andre attestasjonstjenester og kr 19.000.- for andre ikke-revisjonstjenester. Beløpene er eksklusive mva. 

 

 

 

Note 15 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser 
 

AFP-ordningen er ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære 

pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut 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 prosent 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 avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke 

fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. 

 

Innskuddsbasert pensjonsavtale 

Alle bankens ansatte dekkes av en innskuddsbasert pensjonsavtale som oppfyller kravene til obligatorisk 

tjenestepensjon (OTP). Innskuddsbasert pensjonsordning innebærer ingen forpliktelse for banken utover en andel av 

lønn som hvert år må innbetales. 

 

Årets pensjonskostnad fremkommer slik: 2017 2016 

Kostnadsført til kollektiv pensjonsordning 0 1.360 

Inntektsført ved avvikling av kollektiv pensjonsordning 0 -5.061 

Kostnadsført AFP-ordning 309 317 

Kostnadsført innskuddsbasert tjenestepensjon 1.556 624 

Sum pensjonskostnader 1.865 -2.760 
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Note 16 Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og tillitsvalgte 
 Lån Garanti 

Ansatte:   

 Til banksjef Kjell Nærum         0                0    

 Til øvrige ansatte 33.776 0 

  Sum ansatte  33.776                0  

Rentesubsidier av lån til ansatte 522  

   

Styret:   

 Til styrets leder Arne Lunde 0              0    

 Til styrets nestleder Jan Gunnar Tors       0 0 

 Til de ansattes representant styremedlem Anne Marit Dalene       892 0 

 Til styremedlem Linda Amanda Celin 1.892 0 

 Til styremedlem Jannecke Langved 1.911 0 

 Til fast møtende varamedlem Kai Tore Austad 339 0 

  Sum styrets medlemmer  5.034     0 

Forstanderskapet:   

 Til forstanderskapet leder Tyke Tveit               2.026 0 

 Til øvrige medlemmer av forstanderskapet  9.514       0 

  Sum forstanderskapets medlemmer 11.540 0 

 

Vilkår for lån og garantier for øvrige ansatte er ikke opplyst, idet disse er gitt på standard vilkår, eller generelle vilkår 

som benyttes for ansatte. 

 

Note 17 Andre driftskostnader 
          2017           2016  

Kostnader til leide lokaler 1.131 852 

Forsikringer 138 126 

Utgifter maskiner, inventar og bygningsteknisk 547 484 

Eksterne tjenester 1.450 908 

Honorar revisor 312 310 

Kontingenter 2.784 2.994 

Utgifter vedrørende egne obligasjoner 340 247 

Diverse 479 739 

 Sum post 10.2 i resultatregnskapet 7.181 6.660 

 

 

Note 18 Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler 
Faste eiendommer og varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede levetid. Direkte 

vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 

driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn 

balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og 

verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. 
 

 (beløp angitt i hele kroner) 

Spesifikasjon   Maskiner/inventar/bil  Bygninger  

 Anskaffelseskost                         4.989.793 8.953.943  

 Tidligere av- og nedskrevet                       -2.194.493 -6.810.543  

 Bokført verdi pr. 01.01.2017                       2.795.300 2.143.400  

 Tilgang i året                  87.500 0  

 Avgang i året                              0  0  

 Ordinære avskrivninger 2017                         -629.700  -268.400  

 Bokført verdi pr. 31.12.2017                        2.253.100 1.875.000  

 (balanse post 11.1 og 11.2)     

    

 Lineære avskrivningssatser   10 – 33 %  3 – 8 %  

 
Bokført verdi av bankbygget som ligger i Drangedal kommune utgjør kr 1.875.000,-. Bygget har et areal på 800 m2, og 

hele bygget utnyttes til egen virksomhet. 
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Leieavtaler: 

Banken har leietomt vedrørende bankens bygg i Drangedal sentrum. Leieavtalen utløper pr. 1.1.2060. 

Avd. Sannidal: Leiekontrakt til lokaler til april 2024. 

Avd. Porsgrunn: Leiekontrakt til lokaler til februar 2027.  

Avd. Ulefoss: Leiekontrakt til lokaler til januar 2019. 

Minibank Neslandsvatn: Leiekontrakt for lokalet med 6 mnd. oppsigelse.  

 
 

 

Note 19 Beregning av skattekostnad/midlertidige forskjeller: 
 (beløp angitt i hele kroner) 

Spesifikasjon grunnlag skattefordel  31.12.2017 01.01.2017 Endring 

 Anleggsmidler   -81.194 -50.296 30.898 

 Obligasjoner   -150.000 -655.700 -505.700 

 Sum utlignbare forskjeller  -231.194 -705.996 -474.802 

     

 Utsatt skattefordel   -57.798 -176.499 -118.701 

 

 

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

skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende forskjeller vurderes mot 

hverandre innenfor samme tidsintervall. Dette medfører at skattereduserende midlertidige forskjeller som forventes å 

kunne bli reversert langt frem i tid, ikke kan utlignes mot skatteøkende forskjeller som er reversert tidligere. Beregning 

av skatt/utsatt skattefordel er basert på 25 % skatt. 

 

Grunnlag for årets betalbare skatt: (beløp angitt i hele kroner).    Grunnlag skatt 

Betalbar 

skatt 25% 

Ordinært resultat før skatt    32.068.493  

Ikke fradragsberettigede kostnader  98.793  

Ikke skattepliktige inntekter  - 3.843.150  

Endringer i midlertidige forskjeller  -474.802  

Forskjell R-messig og S-messig gevinst aksjer og egenkapitalbevis  -1.359.044  

Grunnlag for betalbar inntektsskatt   26.490.289 6.622.572 

Betalbar skattegjeld inntektsskatt pr. 31.12.     6.622.572 

Betalbar skattegjeld formuesskatt pr. 31.12.     559.817 

For lite avsatt skatt tidligere år    7.403 

Endring utsatt skattefordel     118.701 

Årets skattekostnad på ordinært resultat     7.308.493 

 

Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 25 % av resultat før skatt:   2017 

25 % skatt av resultat før skatt   8.017.123 

 25 % skatt av permanente forskjeller   -1.275.850 

For lite avsatt skatt tidligere år   7.403 

Formuesskatt   559 817 

Beregnet skattekostnad     7.308.493 

Effektiv skattesats   22,8% 

 

Note 20 Endringer i egenkapitalen 
 2017 2016 

Sparebanken fond 01.01. 282.993 261.002 

Årets overføring 24.160 22.480 

 + Estimatavvik ført mot egenkapitalen 0 0 

- Avsluttet ytelsespensjon 0 489 

Sparebanken fond 31.12 307.153 282.993 

   

Gavefond 01.01 4.500 4.000 

Årets overføring 0 650 

Årets utdeling 0 -150 

Gavefond 31.12 4.500 4.500 

   

Sum egenkapital 311.653 287.493 
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Note 21 Kapitaldekning 
 2017 2016 

 Sparebankens fond  307.153 282.993 

 + gavefond 4.500 4.500 

- fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -35.825 -24.031 

  = ren kjernekapital 275.828        263.462 

 + fondsobligasjon 29.947 14.979 

 - fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -4.478 -8.010 

  = kjernekapital  301.297 270.431 

  + ansvarlig lån 29.982 29.968 

  - fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner  -4.478 -8.010 

 Netto ansvarlig kapital  326.801 292.389 

   

 Beregningsgrunnlag    

 Kredittrisiko 1.486.025 1.230.909 

 Markedsrisiko 0 0 

 Operasjonell risiko 128.366 127.039 

 Avsetninger som ikke kan medregnes i ansvarlig kapital  -4.586 -4.586 

 Fradrag for ansvarlig kapital i andre finansinst. og vp.fond -44.781 -40.051 

 Beregningsgrunnlag  1.565.024 1.313.311 

   

Ren kjernekapital i % 17,62 % 20,06 % 

Kjernekapital i % 19,25 % 20,59 % 

Ansvarlig kapital i prosent (kapitaldekning) 20,88 % 22,26 % 

   

Myndighetenes minimumskrav til kapitaldekning er 15,5 % inkl. vedtatte buffere. I tillegg kommer det et Pilar 2 tillegg 

til vår bank på 2,2 %.  

 

Note 22 Nøkkeltall 
Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 

 
2017 2016 

Resultat   

Kostnader i % av inntekter  58,42 % 55,84 % 

Kostnader i % av inntekter justert for verdipapirgevinster og avvikling ytelsespensjon 60,90 % 66,06 % 

Netto renteinntekter i % av FVK (gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,06 % 3,06 % 

Netto rentekostnader i % av FVK 1,30 % 1,32 % 

Netto rentemargin i % av FVK 1,76 % 1,74 % 

Andre inntekter i % av FVK, eks verdipapirer 0,94 % 0,91 % 

Tap i % av FVK 0,06 % 0,09 % 

Resultat i % av FVK etter skatt 0,86 % 0,95 % 

Egenkapitalavkastning etter skatt 8,62 % 8,95 % 

   

Balanse   

Utlånsvekst siste 12 måneder 16,49 % 9,57 % 

Utlånsvekst siste 12 måneder inkl. overførte lån i Eika Boligkreditt 15,75 % 10,50 % 

Andel lån til personkunder overført til Eika Boligkreditt av totale utlån til personkunder 34,38 % 35,00 % 

Andel BM i forhold til totale utlån 14,50 % 15,23 % 

Innskuddsvekst siste 12 måneder 11,76 % 5,94 % 

Innskuddsdekning 85,44 % 89,07 % 

   

Soliditet   

Ren kjernekapitaldekning 17,62 % 20,06 % 

Kjernekapitaldekning 19,25 % 20,59 % 

Kapitaldekning 20,88 % 22,26 % 

Leverage ratio 9,85 % 10,07 % 

   

Likviditet   

LCR 139 % 151 % 

NSFR 144 % 126 % 
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Uavhengig revisors beretning 

Til forstanderskapet i Drangedal Sparebank 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

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

2017, 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 selskapets finansielle stilling per 31. desember 2017, og av 

dets 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 selskapet 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.  

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 

regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som 

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

feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. 
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Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets 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 

selskapets 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, 

og hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold 

som kan skape tvil av betydning om selskapets 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. 
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Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet 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 selskapets regnskapsopplysninger i samsvar 

med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Kragerø, 22. februar 2018  
BDO AS  
 
 
 
Espen Åsulfsen  
statsautorisert revisor 
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