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Norsk og internasjonal økonomi 
 
Utsiktene til en mer stabil økonomi og ny vekst både 
i Europa og i USA er vesentlig bedret mot slutten av 
2012 sammenlignet med situasjonen for ett år siden. 
Den Europeiske sentralbanken (ESB) har satt mye 
inn på å beholde eurosonen intakt og har stilt ”alle 
nødvendige” midler til disposisjon for stater og 
banker for å unngå de største kriser. Et stort 
krisefond er besluttet etablert med dette som formål, 
en beslutning som i seg selv bidrar til større 
optimisme og fremtidstro.  Resultatet er betydelig 
reduserte renter på statslån til Hellas, Spania og 
Italia.  Spekulasjonene om at Hellas måtte forlate 
Euroen har stilnet.  I USA ble det sent nyttårsaften 
inngått et foreløpig forlik i Senatet som sikrer at 
landet unngår en ”fiscal cliff” – budsjettstupet som 
ville kastet nasjonen ut i en forsterket 
konjunkturnedgang med økt ledighet og redusert 
forbruk.  Det kan registreres forsiktige tegn til 
stabilisering av arbeids- og boligmarkedet i USA, 
industrien går stort sett med gode økonomiske 
resultater. De internasjonale kapitalmarkedene har 
reagert positivt på denne utviklingen og fungerer nå 
mer normalt og stabilt enn tidligere. 
   
Likevel er det grunn til å tro at det vil ta mange år før 
den økonomiske veksten er tilbake til normalen i 
vestlige land.  Ledigheten er fortsatt rekordhøy i 
Mellom- og Sør-Europa. Mer enn halvparten av 
arbeidssøkere under 25 år i Spania er arbeidsledige. 
Spesielt i Spania og Hellas fører dette til stor sosial 
uro og misnøye. I Tyskland og USA er det en 
marginal nedgang i ledigheten som fortsatt ligger på 
8-9 %. Statenes store og stadig økende 
budsjettunderskudd og gjeld er det altoverskyggende 
problemet og kan synes nesten uløselig uten at det 
gjennomføres omfattende og for mange innbyggere 
svært upopulære reformer.  Hittil har i stor grad 
pengepolitikken vært det primære verktøyet med 
styringsrenter ned mot null. De siste ukene har det i 
ESB vært drøftet å sette en negativ innskuddsrente 
for banker – dette for å stimulere til alternativ 
plassering av likviditet og å styrke utlånsviljen mot 
næringsliv og andre banker. Som et ledd i å styrke 
soliditeten i og ikke minst tilliten til de store og 

systemkritiske banken i Europa ble det i desember 
besluttet opprettet et felles internasjonalt banktilsyn. 
 
Samtidig ser vi en stadig økende produksjonsvekst i 
de nye og fremvoksende økonomiene med Kina, 
Brasil, India og Russland i spissen. Etterspørselen fra 
disse landene er nå motoren i den globale 
økonomien og gjør at veksten i det samlede brutto 
nasjonalprodukt i verden er positiv med mellom 3 og 
4 %. Det er samtidig ingen tvil om at disse landene 
nå er i ferd med å skaffe seg et forsprang både på 
infrastruktur og teknologi på mange områder, noe 
som vil ha stor betydning for fremtidens fordeling av 
vekst og velstandutvikling. 
 
Oljeprisen har holdt seg relativt stabil gjennom året 
på et nivå fra 100 – 120 $ pr. fat.  Dette er et høyt 
nivå historisk sett og har vært til stor nytte for norsk 
økonomi.  Aktiviteten i oljesektoren er svært høy og 
investeringsnivået vil ligge på et høyt nivå også i året 
som kommer. Dette medfører stor etterspørsel også i 
andre næringer, men det bidrar samtidig til å holde et 
høyt kostnadsnivå i vårt land. Oljefondet (Statens 
Pensjonsfond Utland) har ved årsskiftet en beregnet 
verdi på ca. 3 800 milliarder kroner og er med det ett 
av de største investeringsfondene i verden. 
 
Oljesektoren samt laksenæringen står for de største 
eksportverdiene i Norge. Sammen med andre 
eksportvarer og –tjenester utgjør eksporten en 
vesentlig større verdi enn landets import, 
handelsoverskuddet har vært betydelig hvert år det 
siste tiåret.  En del av den tradisjonelle 
eksportindustrien er imidlertid svært sårbar overfor 
en sterk krone og mange arbeidsplasser er avhengige 
av at valutakursen er stabil og innenfor et akseptabelt 
område. Den norske kronen har styrket seg jevnt det 
siste tiåret og ligger om lag 15 % høyere enn i 2002.  
 
Det er på denne bakgrunn at Norges Bank fortsatt 
holder styringsrenten svært lavt og vesentlig lavere 
enn det aktiviteten og presset i norsk økonomi 
isolert sett skulle tilsi. I mars 2012 satte Norges Bank 
renten ned til 1,50 %, et nivå som er opprettholdt 
siden og som synes å ville bestå også i 2013. 
Pengemarkedsrenten falt ytterligere gjennom året og 
ved utgangen av 2012 var 3 mnd NIBOR rente 1,83 



 

 

% - ett prosentpoeng lavere enn ved årets 
begynnelse. 
 
Prisveksten i Norge har vært lav lenge og 
konsumprisindeksen viste en økning i 2012 på ca. 1,2 
% p.a. - styringsmålet for Norges Bank er 2,5 %. 
Den lave prisveksten skyldes i høy grad rimelige 
importvarer. Norges Bank har valgt å legge stor vekt 
på andre faktorer, ikke minst stabil valutakurs og 
bekymringen for tap av arbeidsplasser i 
eksportnæringer utenom olje og gass. Boligprisene 
inngår ikke i den vanlige konsumprisindeksen og har 
vist stor vekst også i 2012 med en gjennomsnittlig 
økning på 7 %.  Det er også i år betydelige 
variasjoner geografisk i boligprisutviklingen og det er 
naturlig nok størst press i de større bysentra. I deler 
av vår region er det mange eksempler på at 
markedsprisen for en bolig ligger langt under 
byggeprisen på boligen.   
 
Folketallet i Norge øker hvert år, vesentlig som følge 
av en stor innvandring. I 2012 var det en økning i 
sysselsettingen med ca. 40 000 personer. 
Arbeidsledigheten i Norge har ligget lavt, men økte 
litt overraskende til 3,5 % mot slutten av året ifølge 
tall fra SSB. 
 
Hovedindeksen ved Oslo Børs hadde en vekst på ca. 
14 % i 2012 og endte på 445 poeng etter en positiv 
utvikling de siste ukene av året.  Oppgangen har 
fortsatt med stor styrke i det nye året og er ved 
utgangen av januar 2013 på 470 poeng, en økning på 
5,6 % bare i januar mnd. 
 
 
Lokalt næringsliv 
 
Det har vært god aktivitet i næringslivet også i vår 
region. Ledigheten ligger stabilt på ca. 80 personer i 
alt i Røros, Holtålen og Os kommuner. Dette 
tilsvarer en ledighet på under 1,5 % som er betydelig 
lavere enn gjennomsnittet i Midt-Norge for øvrig.  
Det er stagnasjon i folketallet i disse kommunene 
under ett, men i det siste har vi sett en svak positiv 
tilvekst i Røros kommune som nå har ca. 5 620 
innbyggere.  Stagnasjon i folketallet over flere år 
fører naturlig til en forskyvning i 
alderssammensetningen i retning av flere eldre og 
pensjonister.  Dette er trolig den absolutt største 
utfordringen for vår region når en ser 10 – 20 år 
fremover i tid.  Det viktigste virkemidlet for å 
motvirke en uheldig utvikling er å sørge for at vi har 
et vekstkraftig og omstillingsdyktig næringsliv.  
 

Røros kommune la i 2012 frem en ny strategisk 
næringsplan som definerer tydelige mål og tiltak 
nettopp med sikte på å legge til rette for en økt 
veksttakt i arbeidslivet. Planen er omfattende og 
beskriver på et overordnet nivå den systematikk og 
struktur i arbeidet som er nødvendig for å nå målene. 
Det er blant annet lagt vekt på at tilrettelegging for 
vekst i næringslivet krever et utstrakt og nært 
samarbeid på tvers av kommunegrensene og at 
regionen i mange sammenhenger må sees under ett. 
RørosBanken har bidratt med innspill under 
prosessen med utarbeidelse av strategiplanen og 
ønsker å være en aktiv partner også i det videre 
arbeidet.  I denne sammenheng er også Røros 
Næringshage AS et viktig instrument og har etablert 
seg som en særdeles sentral arena og møteplass for 
både små og store bedrifter som søker utvikling og 
vekst.   
 
Det er satt i gang et prosjekt med sikte på å danne et 
investeringsfond som skal ha fjellregionen som sitt 
virkeområde. Realiseringen av denne ideen vil være 
et langt skritt videre i arbeidet med å komplettere 
virkemidler og finansieringsmuligheter for de 
bedriftene som har et vekstpotensial. 
 
SINTEF inviterte i fjor sommer til et 
”Vekstprogram” for lokale bedrifter. I alt 10 
bedrifter fra vidt forskjellige bransjer har meldt seg 
på programmet som vil gå over ett år og skal 
bevisstgjøre den enkelte bedrift omkring muligheter 
til fornyelse og utvikling. RørosBanken deltar som 
partner og tilrettelegger for de engasjerte bedriftene 
og SINTEF. Bankens næringsfond har støttet 
programmet med tilskudd på inntil kr. 300.000 til 
gjennomføringen. 
 
RørosBankens Næringsfond ble etablert i 1984 og 
har fungert som en integrert del av bankens 
virksomhet frem til i fjor. Bankens styre har fungert 
som styre også for næringsfondet.  Fondet er nå 
omorganisert og kapitalen på 2 mill. kroner er lagt 
inn i en stiftelse med eget frittstående styre. Fondet 
kan tildele tilskudd til næringsformål etter nye 
retningslinjer og vedtekter utarbeidet i samsvar med 
regler angitt fra Finansdepartementet. Endringen har 
medført økt interesse fra aktuelle søkere og det er i 
alt tildelt tilskudd med ca. kr. 800.000 til 5 ulike 
prosjekter det siste året.   
 
Det arbeidet som Destinasjon Røros har gjort de 
siste årene med strategisk fokus på bærekraftig 
utvikling i reiselivet, har vekt stor oppmerksomhet 
og møtt betydelig anerkjennelse både nasjonalt og 
utenfor landets grenser. Resultatene av dette ser en 



 

 

ikke nødvendigvis på kort sikt, men reiselivet i vår 
region har generelt hatt en positiv utvikling i 2012 
både med hensyn til besøkstall og lønnsomhet. I 
april 2013 skal Røros være vertskap for den årlige 
”Norwegian Travel Workshop” som Innovasjon 
Norge er ansvarlig for. Til arrangementet kommer 
om lag 750 besøkende – reiselivsoperatører fra inn- 
og utland. Dette er en enestående anledning til å vise 
frem vår region til et stort og kjøpekraftig publikum 
og det er satt sammen et mangfoldig og godt 
program for å ivareta dette.  Større utvidelses- og 
byggeplaner blant lokale reiselivsaktører har i noen 
tid vært klare for realisering, noe som vil medføre 
betydelig økt overnattingskapasitet og et mer 
mangfoldig tilbud. Røros som destinasjon trenger nå 
et slikt løft og det er å håpe at dette kan realiseres 
innen kort tid. 
 
Det ble byggemeldt 10 nye boliger og 32 hytter i 
Røros i 2012.  Dette er en økning med hhv 2 og 5 fra 
året før og er betegnende for den store aktiviteten vi 
har sett i bygg- og anleggsbransjen. Etterspørselen 
omfatter dessuten i økende grad ombygging, tilbygg 
og andre endringer som gjør at sysselsettingen i 
bransjen er svært god. Videre har det vært oppført 
flere større næringsbygg i regionen det siste året.  I 
siste halvdel av året som gikk er det lagt frem flere 
boligbyggeprosjekter innen Røros kommune.  Dette 
omfatter i større grad enn tidligere leiligheter og 
rekkehus som bygges ferdig for salg. Alt i alt vil dette 
kunne resultere i et tilbud på et 30-talls nye 
boligenheter i Røros i løpet av kort tid. Dermed vil 
en oppnå en bedre balanse mellom tilbud og 
etterspørsel på boligmarkedet lokalt. Det har hittil i 
perioder vært en påtakelig mangel på attraktive 
boliger i ulike kategorier. 
 
Terra Eiendomsmegling Røros NØ AS eies av 
RørosBanken og Tolga-Os Sparebank. Selskapet 
omsatte i alt 115 bolig- og hytteenheter i 2012, om 
lag det samme antallet som året før, men med noe 
lavere omsetning pr enhet.  Konkurransebildet har 
endret seg merkbart i perioden, spesielt i 
Rørosområdet med flere aktører som er aktivt til 
stede i markedet.  Det er eiernes målsetting å vinne 
tilbake den solide markedsposisjonen som selskapet 
hadde for kort tid tilbake. 
 
Varehandelen er i god utvikling, en tendens vi nå har 
sett i to-tre år.  Ferdigstillelsen av Coop Røros SA’s 
nye varehus har tilført Røros betydelig økt 
handelsareal, noe som kan synes å komme hele 
sentrum til gode.  Større og mer volumkrevende 
handelsvarer omsettes i stor grad utenom sentrum, 
som biler og byggevarer. Det pågår en viktig debatt 

om utviklingen i det gamle sentrum i Røros (”gata”) 
og mange er bekymret for at all handelsvirksomhet 
forsvinner ut. Det er avgjørende for Røros sin 
særegenhet og identitet at ”gata” fortsatt er et 
levende sentrum.  Hvorvidt dette oppnås gjennom 
en restriktiv regulering er en annen sak. 
Landbruket i hele Fjellregionen er inne i en 
interessant utvikling som preges av omstilling og 
nytenking på flere områder.  Antall aktive brukere 
går stadig litt ned i alle kommuner, men produksjon 
og areal holder seg på et stabilt og til dels økende 
nivå.  Det er investert betydelige summer i nye 
driftsbygninger og i nye produksjonsmetoder de 
senere årene.  Videre er det et økende fokus på 
lokalprodusert og ”kortreist” mat.  Gjennom 
overbygningen Rørosmat AS har vår region fått mye 
positiv oppmerksomhet og fremstår etter hvert som 
en pådriver i utviklingen av småskala 
kvalitetsprodukter innen næringsmidler. 
 
Widerøe overtok som operatør av flyruta på Røros 
fra 1. desember. Med litt større fly og med mulighet 
for kjøp av gjennomgangsbilletter kan det nå være 
grunnlag for å øke trafikken ytterligere. De daglige 
rutetidene er ikke fullt ut tilfredsstillende sett opp 
mot kundenes behov, men dette kan forhåpentlig 
tilpasses etter hvert. 
 
 
Finansnæringen 
 
Norske banker har jevnt over hatt et godt driftsår. 
Nedgang i pengemarkedsrenten og reduserte 
risikomarginer i det internasjonale finansmarkedet 
har hatt positiv effekt på bankenes lønnsomhet. 
Varslede krav om økt soliditet og større 
likviditetsreserver har imidlertid medført at bankene 
må ta sikte på å øke sin rentenetto.  Reduserte renter 
i innlånsmarkedet har derfor ikke gjort samme utslag 
i utlånsrenter fra bankene.   
 
Boliglån flyttes i økende takt til boligkredittselskap 
som finansieres ved OMF (obligasjoner med 
fortrinnsrett). Gjennomsnittlig har norske banker 
lagt 46 % av alle boliglån inn i boligkredittselskap, da 
det er disse som kan skaffe de rimeligste innlånene i 
det internasjonale markedet.  Finanstilsynet har satt 
fokus på denne utviklingen og har uttrykt bekymring 
omkring andelen av OMF-finansierte boliglån. Det 
fryktes at bruken av OMF har bidratt til en unaturlig 
vekst i boligprisene og at dette således kan resultere i 
en boligboble over tid. Videre stilles det spørsmål 
ved kvaliteten i den utlånsporteføljen som bankene 
sitter igjen med og som over tid kan medføre at 



 

 

bankene generelt vil være betydelig mer 
risikoeksponert. 
 
Blant annet med bakgrunn i ovennevnte momenter 
har Finanstilsynet anbefalt at alle banker igjen blir 
pålagt innbetaling av avgift til Bankens Sikringsfond, 
selv om fondet i hht gjeldende regler er fullt ut 
kapitalisert. For RørosBanken innebærer dette en 
kostnad på knapt 2 mill. kroner i 2013.  
 
Den internasjonale finanskrisen har medført at 
kravet til soliditet i bankene ønskes styrket. Som et 
ledd i dette foreligger det forslag om en strengere 
vekting av boliglån ved beregning av kapitaldekning.  
En slik regelendring vil merkes best i de større 
bankene som har de gunstigste reglene i dag. En 
tilpasning til regelverket vil i seg selv bidra til at 
boliglån vil måtte prises høyere enn i dag og det kan 
synes som om norske banker allerede er i ferd med å 
foreta en slik tilpasning. 
 
Fra 2014 vil det med stor sannsynlighet bli innført 
krav til alle banker om å føre regnskapet etter IFRS-
standard (International Financing Reporting 
Standard). Allerede for 2013 vil RørosBanken legge 
til rette for å praktisere IFRS-standarden slik at en i 
fremtiden får sammenlignbare tall. 
 
Bankstrukturen i Norge er i det store og hele stabil.  
I 2012 la Fokus Bank ned sitt avdelingskontor på 
Røros og på to andre steder i Sør-Trøndelag.  Fra 
høsten 2012 skiftet banken navn til Danske Bank. 
Innen Terra-Gruppen har Bø Sparebank og Seljord 
Sparebank besluttet å fusjonere. Også i noen andre 
regioner har det vært forhandlinger om 
sammenslåing av mindre banker uten at dette har 
ført frem foreløpig.  Flere banker i Terra-Gruppen 
har besluttet å hente inn ny egenkapital i form av 
egenkapitalbevis.   
 
 
RørosBanken – strategisk plattform 
 
Bankens styre og administrasjon foretar jevnlig en 
gjennomgang av bankens strategiplan for å justere 
planer og drift i samsvar med endringer i marked og 
rammebetingelser.  Tidligere vedtatt strategiplan 
gjelder fortsatt og har fokus på bankens rolle som en 
solid, selvstendig bank for Røros-regionen.  Kravet 
til kompetanse i alle ledd med fokus på profesjonell 
virksomhetsstyring og risikohåndtering ligger til 
grunn for bankens mål om å ha en viss vekst i 
aktivitetsvolumet.  Banken ønsker å videreføre en 
sterk posisjon i Rørosregionen og målet er å vokse 
tilstrekkelig til å være attraktiv som arbeidsplass for 

kompetente medarbeidere. Gjennom dette oppnås et 
bredt fagmiljø og bankens soliditet vil gi rom for 
større engasjementer.  I løpet av året vi nå er inne i 
vil styret utrede om banken bør vurdere utstedelse av 
egenkapitalbevis for å møte den forventede og 
ønskede veksten. 
 
Terra-Gruppen  
 
RørosBanken er aksjonær i Terra-Gruppen og med i 
Terra-alliansen sammen med 77 andre lokalbanker. 
Terra-Gruppens strategiske fundament er å styrke 
lokalbankene. 
 
Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 
og er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede 
norske sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og 
Sparelag). Aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør til 
sammen en av Norges største finansgrupperinger, 
med en samlet forvaltningskapital på om lag 270 
milliarder kroner (inkludert Terra BoligKreditt). 
Selskapet besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. 
Navneskiftet vil bli gjennomført 1. kvartal 2013. 
 
En viktig allianse med høy kundelojalitet  
Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i 
finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til 
kundene. Lokalbankene som er tilsluttet Terra-
Gruppen har totalt ca. 750 000 kunder og en sterk 
lokal tilhørighet. Både i personmarkedet og 
bedriftsmarkedet har bankene landets høyeste 
kundetilfredshet og lojalitet blant fysisk betjente 
banker. Terra-bankene har til sammen en betydelig 
distribusjonskapasitet med 190 bankkontorer i 105 
kommuner. 
 
Kostnadseffektive og konkurransedyktige 
løsninger 
Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom 
leveranser av kostnadseffektive og 
konkurransedyktige produkter og tjenester som 
dekker bankenes og kundenes behov. Terra 
Forsikring er Norges femte største forsikringsselskap 
og leverer et bredt spekter av skade- og 
personforsikringsprodukter gjennom bankene.  Terra 
Finans og Kredittbank produserer kort- og 
salgspantprodukter som debet- og kredittkort og 
leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning leverer 
fondsprodukter for personkunder og bankene. Terra 
Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende med 
meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og Aktiv 
Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet å slå 
sammen disse kjedene under navnet Aktiv 
Eiendomsmegling.   



 

 

I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra-
Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av 
aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en 
forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er med 
sin tilgang til det internasjonale markedet for 
Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig 
fundingkilde for lokalbankenes boliglånsportefølje. 
 
Stordriftsfordeler for lokalbankene 
Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen sørger 
for at lokalbankene får tilgang til gode 
fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for 
liten.  Det er i hovedsak løsninger innen IT og 
infrastruktur inkludert betalingsformidling, 
kompetanseutvikling med Terra skolen, styring og 
kontroll med Terra ViS og økonomi- og 
regnskapstjenester med Terra Økonomiservice. Med 
et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø i 
selskapet leverer Terra Alliansen også en lang rekke 
digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett 
og mobil – og integrerte løsninger som effektiviserer 
kunde og saksbehandlersystemene i bankene.  
 
Utover disse fellestjenestene arbeider Terra-Gruppen 
for lokalbankene innenfor områder som 
kommunikasjon, marked og merkevare og 
næringspolitikk for å ivareta bankenes 
næringspolitiske interesser gjennom dialog med 
relevante myndigheter.  
 
 
Driftsresultatet 
 
Driftsresultat før tap og skatt ble 48,3 mill. kroner i 
2012.  Dette er det beste resultat banken har hatt 
noen gang. Kursgevinster på obligasjoner og aksjer 
bidrar med i alt 10,7 mill. kroner.  Det er bokført 
netto tap på utlån med 9,7 mill. kroner.  Gruppevise 
tapsavsetninger er redusert med 2 mill. kroner til 16 
mill. med bakgrunn i at banken har en betydelig 
nedgang i misligholdte og tapsutsatte engasjement og 
at risikoeksponeringen dermed er mindre i 
utlånsporteføljen.  Etter skattekostnad på 10,6 mill. 
kroner blir bankens nettoresultat 28,1 mill. kroner.   
 
Sammenlignet med 2011 økte rentenettoen med 5,9 
mill. kroner til 74,5 mill. medregnet avkastning av 
pengemarkedsfond. Samlet utgjør dette 2,08 % av 
gjennomsnittlig forvaltningskapital (gfk).  
 
Andre inntekter, som omfatter bl.a. provisjoner av 
forsikringssalg, betalingsformidling og lån i Terra 
Bolig Kreditt var 17,8 mill. kroner, om lag det 
samme som året før. Året startet svakt med nær null 
i provisjon på lån i TBK på grunn av markeds- og 

konkurransesituasjonen i de første månedene av 
2012.  Prisbildet endret seg gradvis ut over året og 
produktet gir i dag en mer normal fortjenestemargin. 
Økt skadeprosent blant våre kunder i Terra 
Forsikring har medført redusert provisjonssats til 
banken. Også dette vil endre seg i positiv retning i 
2013.  
 
Driftskostnadene var 52,5 mill. kroner (1,47 %).  I 
2011 var driftskostnadene 37,8 mill. kroner etter at 
det var tilbakeført pensjonsavsetninger med ca. 11,5 
mill. kroner.  Personalkostnader utgjør 28,6 mill. 
kroner som er en økning med knapt 2 mill. kroner 
og kommer som følge av økt lønnsnivå og at antall 
årsverk er økt fra 38 til 41. 
 
  
Utlån – tapsavsetninger 

Utlån til kunder i egen balanse økte med hele 294 
mill. kroner (10,8 %) i 2012 og endte på 3.015 mill. 
kroner.  En del av økningen kan tilskrives at kunder 
med fastrentelån i TBK flyttet sine lån tilbake til 
banken idet fastrenteproduktet i TBK ikke ble 
fornyet.  Vi har også sett en betydelig vekst i utlån til 
næringslivet i regionen.  Utlån til bedriftsmarkedet 
utgjør nå 34,7 % av egne utlån.  Som andel av utlån 
inkl. TBK er næringslån 27 %.  Lån til kunder 
utenom Rørosregionen utgjør ca. 51 % av alle utlån i 
egen balanse (53 % året før).  

Lån i TBK til våre kunder gikk ned med 10 mill. 
kroner i 2012 og endte på 815 mill. kroner. Dette er 
21,2 % av bankens samlede utlån.  Bruken av TBK 
som instrument for å kunne tilby konkurransedyktige 
boliglån har vært av avgjørende betydning for vår 
bank de siste årene og har redusert fundingbehovet 
vesentlig. Det er et mål å øke lånemassen i TBK til 
ca. 1 milliard kroner i løpet av 2013.  
 
Summen av engasjementer med mislighold over 90 
dager er redusert fra 45,1 til 25,3 mill. kroner og 
utgjør nå 0,84 % av brutto utlån.  Denne 
reduksjonen har merkbar og positiv innvirkning på 
bankens kapitaldekningsberegning. Risikoen i 
lånemassen anses dermed også å være mindre og 
gruppevise tapsavsetninger er redusert fra 18 til 16 
mill. kroner.  Samlede tapsavsetninger utgjør 24,7 
mill. kroner eller 0,82 % av brutto utlån. 
 
Andelen av lån til ”store engasjementer” 
(engasjement større enn 10 % av ansvarlig kapital) er 
økt fra 228 mill. til 292 mill. kroner (5 engasjement). 
Dette tilsvarer 70 % av bankens ansvarlige kapital.   



 

 

Av lån til kunder utenfor vår region består det 
vesentlige av lån til personmarkedet og 
hovedtyngden er på Østlandsområdet. Det er 
etablert kredittengasjementer også til næringsformål 
utenfor regionen, dette omfatter i det alt vesentlige 
lån til borettslag og næringseiendom.  Lån til næring 
utenfor regionen beløper seg til ca. 350 mill. kroner. 
 

Likviditet – innskudd 

Ordinære kundeinnskudd gikk i 2012 ned med 83 
mill. kroner til 2 534 mill. Nedgangen skyldes bortfall 
av noen få store innskudd.  Innskuddsdekningen 
gikk dermed ned til   84,1 % (96,4 % i fjor). Dette er 
fortsatt godt over styrets mål om en 
innskuddsdekning på 80 %.  Gjeld i 
obligasjonsmarkedet er 552,5 mill. kroner mot 500 
mill. i fjor.  Forfalls-strukturen på gjenværende 
obligasjonsgjeld er jevnt fordelt over de neste 4 
årene. I 2013 kommer 202,5 mill. kroner til forfall.  I 
januar 2013 er det gjort avtale om et nytt 
obligasjonslån på 100 mill. kroner med forfall om 4 
år.  Kortsiktig trekkrettighet i DNB ble i år økt fra 75 
til 100 mill. kroner.  Denne har vært benyttet kun i 
svært sjeldne tilfeller. Utover trekkrettigheten har 
banken i alt 460 mill. kroner i disponible likvide 
midler ved årsskiftet.  

 
Verdipapirer 
 
Bankens beholdning av handels- og 
omløpsaksjer/egenkapitalbevis har en markedsverdi 
på 25 mill. kroner. I tråd med endringer i bankens 
markedspolicy er det styrets mål å bygge denne 
ytterligere ned til maksimalt 20 mill. kroner.  
Anleggsaksjer er bokført til i alt 64 mill. kroner, 
hvorav det alt vesentlige omfatter eierskap i Terra-
Gruppen AS (19 mill.) og i Terra Bolig kreditt AS 
(37 mill.). Disse aksjene er bokført til kostpris, 
markedspris antas på grunnlag av gjennomførte 
verdivurderinger å ligge minst 10 mill. kroner høyere. 
 
Som ledd i en restrukturering av ett større 
kundeengasjement overtok RørosBanken i november 
2012 alle aksjene i selskapet J. Engzelius & Søn AS, 
som bl.a. eier flere sentrumseiendommer i Røros 
kommune. Det er styrets mål å finne andre eiere til 
selskapet, evt. til enkelteiendommene innen kort tid 
og flere interessenter har allerede meldt sin interesse. 
Styret har derfor valgt å ikke ta selskapet inn som 
konsernselskap i bankens regnskap.  
 

Porteføljen av sertifikater og obligasjoner er på i alt 
393 mill. kroner ved årets slutt.  Av dette er 39 mill. 
kroner plassert i ansvarlig lån og 59 mill. kroner i 
pengemarkedsfond.  
 
 
Soliditet 
 
RørosBanken har ved utgangen av 2012 en 
egenkapital (sparebankens fond) på 374,4 mill. 
kroner. Bankens ansvarlige kapital (kjernekapital) er 
421 mill. kroner inkludert en fondsobligasjon på 50 
mill. kroner som ble tatt opp i desember 2010.  
Tellende ansvarlig kapital etter fradrag i 
kjernekapitalen er 390,4 mill. kroner. 
Kapitaldekningen er 18,25 % (17,53 % i fjor) og 
RørosBanken fremstår med dette som solid og godt 
rustet til å nå de mål som bankens styre arbeider 
etter i strategiplanen, bl.a. å kunne utøve en viktig og 
sentral rolle i utviklingen av våre lokalsamfunn.  
Videre anser styret at bankens soliditet er tilstrekkelig 
til å møte eventuelle konjunkturtilbakeslag både 
nasjonalt og lokalt uten at tilliten hos innskytere og 
investorer svekkes. 
 
 
Risikostyring 
 
Risikostyringen i RørosBanken skal sikre at 
risikoeksponeringen til enhver tid er kjent og er 
innenfor rammer trukket opp av styret. God 
risikostyring er en viktig forutsetning for at banken 
når sine mål og oppnår stabil og god drift. Gjennom 
oppdaterte policyer og retningslinjer trekkes de 
overordnende retningslinjene opp for 
risikostyringen, herunder styring av kredittrisiko, 
markedsrisiko, likviditetsrisiko, og operasjonell 
risiko. ICAAP-prosessen (Internal Capital Adequacy 
Assessment Process) er et viktig redskap for styret til 
å bedømme hvorvidt banken har en tilstrekkelig 
egenkapital til å stå i mot de ulike typer risikoer som 
gjør seg gjeldende til enhver tid. Styret har også i 
2012 gjennomført grundige analyser og drøftinger i 
forbindelse med ICAAP-prosessen.  
 
Kredittrisiko 
Ved siden av likviditetsrisiko er bankens 
risikoeksponering i utlånsporteføljen den største 
risikoen banken har. Kredittrisikoen styres løpende i 
henhold til bankens kredittpolicy, kredittfullmakter, 
rutiner for kredittgivning og ulike rapporterings- og 
oppfølgingskrav. Kredittrisikoen søkes minimalisert 
gjennom kritisk kredittvurdering av kundenes 
betjeningsevne, økonomi og sikkerhet og gjennom 
tett oppfølging av utsatte engasjement. Bankens 



 

 

fullmaktssystem er endret og tar nå hensyn til 
risikoklasse ved innvilgelse av nye kreditter.  
 
Risikoklassifisering er en integrert del av bankens 
kredittvurdering. Klassifisering skjer løpende for nye 
lånesaker og for alle store engasjement årlig. Totalt er 
fordelingen mellom de forskjellige risikoklasser 
forholdsvis stabil. En mer detaljert beskrivelse av 
risikoklassifiseringssystemet er gjengitt i notene i 
regnskapet. 
Misligholdet er blitt betydelig mindre i løpet av året 
og det arbeides systematisk for å redusere dette 
ytterligere.  Det er nå opprettet en egen full stilling 
som spesialrådgiver for å overvåke mislighold og 
utsatte engasjementer slik at det kan settes i verk 
tiltak og løsninger i tide før alvorlige tap oppstår. I 
nært samarbeid med kredittkompetansen både på 
bedrifts- og personmarkedet skal denne bidra til 
ytterligere nedgang i mislighold og generelt en god 
kvalitet i utlånsporteføljen. 
 
Bankens portefølje av rentebærende verdipapirer 
påfører også banken kredittrisiko. Hovedtyngden av 
bankens beholdning av rentebærende verdipapirer 
omfatter verdipapirer utstedt av kommuner og 
finansforetak. Den samlede beholdningen utgjør ved 
årsskiftet knapt 400 millioner kroner. Av dette er 60 
mill. kroner plassert i likviditetsfond 
(pengemarkedsfond). Inntekten av disse føres ikke 
som renteinntekter, men som utbytte/variabel 
avkastning og utgjorde i 2012 6,2 mill. kroner.  
Obligasjonsbeholdningen ga kursgevinst på 6,3 mill. 
kroner i 2012 mot et kurstap på 2,0 mill. året før.  
 
Etter styrets vurdering er kredittrisikoen i bankens 
utlånsportefølje moderat til lav. 
 
Markedsrisiko 
Markedsrisiko er risikoen for tap som skyldes 
endringer i renter, aksje-/verdipapirkurser og 
valutakurser. Renterisikoen oppstår i forbindelse 
med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i 
tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale 
penge- og kapitalmarkeder.  Renterisiko er et resultat 
av at rentebindingstiden for bankens eiendels- og 
gjeldsside ikke er sammenfallende.  
 
Bankens styre har fastsatt rammer for bankens 
tradingvirksomhet og gjennom dette begrenset 
renterisikoen. Det meste av bankens virksomhet er 
knyttet opp mot flytende rente, men banken har nå 
kundeinnskudd i størrelsesorden 390 mill. kroner til 
fastrente i 12 mnd. med rullerende forfall. 
Renterisikoen er beregnet til 0,3 mill. kroner. 

Aksjekursrisiko omhandler risiko for tap på aksjer, 
andeler og egenkapitalbevis. Banken har gjennom 
året hatt en beholdning på i gjennomsnitt ca. 85 mill. 
kroner. Handel med omløps- og handelsaksjer har 
gitt kursgevinst på 4,4 mill. kroner.  Det er mottatt 
utbytte med 1,1 mill. kroner i året som gikk. Styret 
gjør en løpende vurdering av handelsvirksomheten 
og mener at bankens totale aksjekursrisiko over tid er 
moderat. 
 
Banken handler ikke med valuta ut over kjøp og salg 
av valuta til våre kunder. Styret vurderer derfor 
bankens valutaeksponering som svært lav. En liten 
valutarisiko er knyttet til at det vesentlige av 
datakostnader faktureres banken i danske kroner 
(leveranse fra SDC). Denne risikoen vurderes som 
marginal. 
 
Likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke er i 
stand til å innfri sine forpliktelser, eller ikke evner å 
finansiere sine egne eiendeler, herunder ønsket vekst 
i utlån uten vesentlige økte kostnader. Styringen av 
bankens likviditetsbehov baserer seg på 
likviditetsbehovet i ulike tidsintervaller, krav til 
langsiktig finansiering, størrelse på udisponerte 
trekkrettigheter, størrelsen på likviditetsreserver og 
lengden på tidsperioden som banken skal være 
uavhengig av ny finansiering fra penge- og 
kapitalmarkedet. I tillegg har banken fastsatt et mål 
om å ha en innskuddsdekning på 80 %. Den faktiske 
innskuddsdekningen var ved årets utgang på 84,1 %. 
 
Banken er i ferd med å tilpasse seg de kravene som i 
løpet av kort tid forventes iverksatt omkring 
likviditetsrapportering. LCR (Liquidity Coverage 
Ratio) innebærer økte krav til volum av likvide 
midler, noe som vil gjelde for alle banker.  Reglene 
omkring hva som kan godkjennes som ”mest likvide 
midler” har vært uklar, men synes nå å nærme seg en 
avklaring fra myndighetenes side. 
 
Styret har fortløpende stor oppmerksomhet rettet 
mot likviditetsstyringen.  Målet har vært å 
opprettholde en god fordeling av forfall på alle 
innlån i de kommende 3 - 5 årene.  Styret mener at 
dette er oppnådd og at likviditetsrisikoen nå kan 
betegnes som lav. 
 
Operasjonell risiko 
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av 
utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser eller 
systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser. 
Det gjennomføres årlige risikovurderinger av alle 
områder. Disse danner grunnlaget for 



 

 

kontrollhandlinger som følges opp gjennom bankens 
system for internkontroll.  Administrasjonen og 
styret arbeider kontinuerlig med forbedringer av den 
interne kontrollen gjennom oppdateringer av 
retningslinjer, policyer og rutinebeskrivelser. Til 
støtte i dette arbeidet benytter banken i stor grad 
selskapet TerraViS AS i Trondheim, som har 
spesialkompetanse på virksomhetsstyring og løpende 
krav fra myndigheter på risiko og kontrollområdet.  
Styret har vedtatt at det fra 2013 opprettes egen 
stilling som controller/risk manager i banken.  
Denne medarbeideren vil få ansvar for den 
overordnede overvåkningen av alle risikoområder i 
banken og rapporterer dette direkte til styret som en 
uavhengig instans.  Videre vil vedkommende bistå 
den øvrige ledelsen i tilrettelegging av rutiner og 
mulige effektiviseringstiltak. På bakgrunn av den 
løpende rapporteringen av driften og 
risikosituasjonen gjennom året, mener styret at 
banken har hatt god oversikt over den operasjonelle 
risikoen i 2012. Dermed kan den operasjonelle risiko 
betegnes som lav til moderat ved årsskiftet. 
 
 
Ytre miljø 
 
Banken driver ingen virksomhet som forurenser det 
ytre miljø. 
 
 
RørosBankens organisasjon 
 
Banken har 44 fast ansatte medarbeider ved årets 
slutt, av disse er 42 tilknyttet ordinær bankdrift, 3 er 
ansatt ved Oslo-kontoret.  I alt er det utført 41 
årsverk i 2012. Det ble ansatt 2 nye medarbeidere i 
2012, begge var tidligere ansatt i Fokus Banks 
avdeling på Røros. Banken har 4 medarbeidere som 
har passert 60 år, gjennomsnittsalderen er 47 år. 
Gjennomsnittlig ansiennitet i banken er ca. 14 år.  
Dette illustrerer den stabiliteten og lange erfaringen 
som preger bankens arbeidsstokk og som er et solid 
konkurransefortrinn i et lengre perspektiv.  De 
seniorpolitiske tiltak som banken gjennomførte for 
noen år siden har hatt positiv og ønsket effekt. Det 
er også i 2012 brukt betydelige ressurser på 
videreutdanning og skolering av medarbeidere.  
 
Det fysiske og psykososiale miljø kan betegnes som 
godt, noe som bl.a. fremkommer i årlige MTI-
undersøkelser. Sykefraværet i banken var 2,2 % i 
2012.  Bankens lønns- og personalsystemer er 
kjønnsnøytrale. Banken har ingen bonus- eller 
provisjonsordninger. Av bankens 44 fast ansatte er 
20 menn og 24 kvinner, i ledergruppen er 2 av 6 

kvinner.  I bankens styre er 2 av de 6 eksterne 
styremedlemmene kvinner.   
 
Styret har hatt fokus på videreutvikling av bankens 
organisasjon med sikte på å styrke risikostyringen og 
skape et bredt kompetansemiljø på alle områder.  Fra 
1.1. 2013 er det ansatt ny leder for 
næringsavdelingen. I 1. kvartal 2013 blir det ansatt ny 
medarbeider som controller/risk manager.  Bankens 
ledergruppe er ved inngangen til 2013 slik: 
 
Arild Hagen 
 Adm. banksjef, (63 år) ansatt i banken fra 1.3.1988, 
banksjef fra 1.3.1993. Siviløkonom fra NHH 1974, 
praksis fra lederstillinger i møbel- og trevarebransjen, 
DU m.m. 
 
Even Kokkvoll 
Ass. banksjef, (53 år) ansatt i banken fra 1.4.2011, 
jurist/advokat med bl.a. 20 års praksis som advokat 
for Norsk Sykepleierforbund. Styreledererfaring fra 
flere bedrifter, bl.a. som styreleder i RørosBanken i 8 
år, leder i kontrollkomiteen i banken i 4 år. 
Rapporterer til adm. banksjef. 
 
Jan Røros 
Administrasjons-/økonomisjef, (53 år) ansatt i 
RørosBanken fra 1.3.1988, erfaring fra regnskap 
m.m., bl.a. i handelsbedrift.  Rapporterer til adm. 
banksjef. 
 
Ingrid Brynhildsvoll Svendsen 
Markedssjef, (51 år) ansatt 1.11.2008, erfaring fra 
bank, IT-bransjen, lederstillinger i industrien – sist 
som daglig leder ved Røros Tweed AS. Rapporterer 
til adm. banksjef. 
 
Knut Leinan 
Seksjonsleder personmarked, (59 år) ansatt 
1.12.2010, erfaring som rådgiver og banksjef i Fokus 
Bank siden 1976. Rapporterer til ass. banksjef. 
 
Petter Gullikstad 
Leder bedriftsmarked, (53 år) ansatt fra 1.1.2013. 
Siviløkonom fra NHH 1984 og statsautorisert 
revisor fra BI i 2003.  Erfaring fra lederstillinger i 
bank, reiseliv og revisjon. Kommer fra stilling som 
adm. dir. for Røros Flyservice AS. Rapporterer til 
adm. banksjef. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Mette Nesvold 
Nestleder i PM-avdeling med ansvar for 
dagligbankfunksjoner, (48 år) ansatt 1.3.1988, 
autorisert finansiell rådgiver med erfaring fra flere 
avdelinger i banken. Rapporterer til seksjonsleder 
PM. 
 
Magnus Sandnes 
Leder Oslokontoret, (32 år) ansatt 1.6.2009. Bred 
erfaring som kunderådgiver i ulike banker, med 
hovedfokus på spareprodukter. Rapporterer til ass. 
banksjef. 
 
Stein Røsten 
IKT-ansvarlig, (44 år), ansatt 28.2.2001. Erfaring fra 
IT-bransjen og deltar hyppig i utviklingsprosjekter i 
Terra-Gruppen. Rapporterer til administrasjons-
/økonomisjef. 
 
 
Takk 
Bankens styre og ledelse vil rette en stor takk til alle 
ansatte for god innsats og stor vilje til å utvikle seg 
og møte de stadig økende kravene til omstilling og 
kompetanseheving i en kompleks næring.  Også i 
2012 scoret banken svært høyt på 
kundetilfredshetsmålingene og vi tar dette som en 
bekreftelse på at banken langt på vei har lykkes med 
å nå sitt mål om å være en personlig, hjelpsom og 
pålitelig partner for alle kunder. En stab med solid 
erfaring og god kompetanse både faglig og sosialt er 
grunnlaget for å lykkes i dette arbeidet.  Vi vil videre 
takke forstanderskapets medlemmer og andre 
tillitsvalgte for stor interesse og støtte i arbeidet med 
å videreutvikle banken.  
 
 
Utsiktene fremover 
Husholdningsundersøkelser viser at ”den vanlige 
mann” er optimistisk med hensyn til sin egen 
økonomiske utvikling i 2013. I Norge er det generelt 
stor etterspørsel etter de fleste typer arbeidskraft. 

Boligprisene – og dermed formuesverdiene – har økt 
for de fleste. Rentenivået vil helt sikkert forbli svært 
lavt i nærmeste fremtid. 
Næringslivet og sysselsettingen i Rørosregionen har 
vært stabilt og det er vist god evne til omstilling og 
fornyelse også dette året. Et nytt industriområde i 
Røros – Havsjøveien Næringspark – er tilrettelagt og 
de første bedriftene har flyttet inn.   
RørosBanken går inn i det nye året med styrket 
soliditet og med en kompetent organisasjon.  Styret 
har nylig vedtatt et driftsbudsjett for 2013 som angir 
et resultatmål på linje med det vi oppnådde i 2012. 
Styret ser derfor optimistisk på mulighetene til å 
skape et godt resultat og å opprettholde en god 
soliditet i året som kommer.   
Rammebetingelsene i finansnæringen blir stadig mer 
utfordrende, noe som i den senere tid har ledet til 
økt interesse for strukturendringer i næringen.  De 
aller minste sparebankene vil stå overfor svært 
vanskelige beslutninger dersom alle krav fra 
markedet og myndighetene skal møtes på en 
forsvarlig måte. Det påligger hver enkelt bank et 
ansvar for å finne sin tilpasning og det må forventes 
flere fusjoner i nær fremtid. Dersom det ikke gjøres 
nødvendige tilpasninger i gode tider risikerer de 
mange lokalsamfunn at lokalbankene forvitrer.  
RørosBankens styre har drøftet de strategiske 
utfordringene nøye i året som gikk og er opptatt av å 
videreutvikle banken til en enda mer robust og 
sentral partner for regionens næringsliv og for 
kommunene rundt oss. En stabil vekst i bankens 
inntektsgrunnlag er i denne sammenheng en viktig 
og avgjørende forutsetning, først og fremst for å ha 
finansiell styrke til å imøtekomme også de større 
kundenes behov, men ikke minst for å kunne tilby 
interessante arbeidsplasser og et bredt 
kompetansemiljø.   
Det er på denne bakgrunn at styret har satt i verk et 
arbeid for å kartlegge regelverk og muligheter knyttet 
til etablering av egenkapitalbevis også for 
RørosBanken.

  
 
Røros, 11. februar 2013 

 
 

 
 
Bjørn Frydenborg (sign)  Erling Mjelva (sign)    Eva Wefling Storeng (sign) 
styrets leder    styrets nestleder   styremedlem 
 
Terje Danielsen (sign)   Hilde Kristin Bonde (sign)  Nils Martin Tiedemann (sign) 
styremedlem    styremedlem    styremedlem 
 
Erling Skogås (sign)        Arild Hagen (sign) 
styremedlem         adm. banksjef 



 

 

 
 RESULTATREGNSKAP (hele 1.000 kr) Note 2012 2011 

     
1. Renteinntekter og lignende inntekter    
 1.2 Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  2.749 8.741 
 1.3 Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kunder 2 134.054 134.669 
 1.4 Renter ol. innt. av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende 

verdipapirer 
4 17.233 19.341 

 1.5 Andre renteinntekter og lignende inntekter  1 0 
 Sum renteinntekter og lignende inntekter  154.037 162.751 
     
2. Rentekostnader og lignende kostnader    
 2.1 Renter ol. kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner  808 6.354 
 2.2 Renter ol. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder  63.958 64.037 
 2.3 Renter ol. kostnader på utstedte verdipapirer 8d 18.581 23.380 
 2.4 Renter ol. kostnader på ansvarlig lånekapital 8e 3.176 3.594 
 2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader 10b 0 0 
 Sum rentekostnader og lignende kostnader  86.523 97.365 
     
I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter  67.514 

 
65.386 

3. Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning    
 3.1.1 Inntekter av andeler i pengemarkedsfond  7.021 3.667 
 3.1.2 Inntekter av aksjer oa. verdipapirer med variabel avk, utbytte  1.140 3.250 
 Sum utbytte og andre inntekter av verdipapir m/ variabel avkastning 5 8.161 6.917 
     
4. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester    
 4.1 Garantiprovisjon 10c 490 504 
 4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 10c 17.317 17.949 
 Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  17.807 18.453 
     
5. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester    
 5.2 Andre gebyrer og provisjonskostnader  3.761 4.653 
     
6. Netto gevinst / tap på valuta og verdipapirer    
 6.1 Netto gevinst/tap på sertifikat., obligasjoner og rentebærende 

verdipapirer 
4 6.293 -2.020 

 6.2.1 Netto verdiendring og gevinst./tap på verdipapirfond  -755 -413 
 6.2.2 Netto gev./tap på aksjer og øvr. verdipapir med variabel avkastning 5 4.410 -5.370 
 6.3 Netto gevinst på valuta  636 688 
 Sum netto gevinst/tap på verdipapirer og valuta  10.584 -7.115 
     
7. Andre driftsinntekter    
 7.1 Driftsinntekter faste eiendommer  446 402 
 7.2 Andre driftsinntekter  90 0 
 Sum andre driftsinntekter  536 402 
     
II Netto andre driftsinntekter  33.327 14.004 
     
III Sum driftsinntekter  100.841 79.390 
     
  



 

 

 
  Note 2012 2011 

8. Lønn og generelle administrasjonskostnader    
 8.1 Lønn mv.    
 8.1.1 Lønn 9b 21.526 19.678 
 8.1.2 Pensjoner 9c 3.966 -8.197 
 8.1.3 Sosiale kostnader  3.182 3.396 
 8.2 Administrasjonskostnader  13.265 13.287 
 Sum lønn og generelle administrasjonskostnader  41.939 28.164 
     
9. Avskrivninger av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler    
 9.1 Ordinære avskrivninger 6 2.200 2.118 
     
10. Andre driftskostnader    
 10.1 Driftskostnader fast eiendom  1.694 1.834 
 10.2 Andre driftskostnader 9b 6.698 5.691 
 Sum andre driftskostnader  8.392 7.525 
     
IV Sum driftskostnader  52.531 37.807 
     
V Driftsresultat før tap  48.310 41.583 
     
11. Tap på utlån, garantier mv.    
 11.1 Tap på utlån 2 9.727 10.358 
     
12. Nedskrivning/reversering aksjer/fond/ mv.    
 12.1 Nedskrivning/-reversering av anleggsaksjer    
 12.2 -Gevinst /+tap av anleggsaksjer  -133  
 Sum nedskrivning/-reversering og -gevinst/tap på verdipapirer  -133 0 
     
13. Skatt på ordinært resultat 10a 10.626 9.806 
     
VI Resultat av ordinær drift etter skatt  28.090 21.419 
     
VII Resultat for regnskapsåret  28.090 21.419 
     
     
17. Overført fra egenkapital og disponering av resultat for 

regnskapsåret 
   

 17.2 Disponeringer    
 17.2.4 Overført til Sparebankens fond 7 26.090 20.669 
 17.2.5 Gaver  2.000 750 
 Sum disponert  28.090 21.419 
     
     
  



 

 

 EIENDELER: Note 2012 2011 

     
1. Kontanter og fordringer på sentralbanker 8c 56.990 60.703 
     
3. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner    
 3.1 Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller 

oppsigelsesfrist 
  

17.262 
 

365.594 
4. Utlån til og fordringer på kunder    
 4.3 Kasse-/ drifts- og brukskreditter  344.536 246.216 
 4.4 Byggelån  6.629 12.080 
 4.5 Nedbetalingslån 4b,9b 2.663.389 2.461.974 
 4.6 Andre utlån    
 Sum utlån før nedskrivninger 2,8 3.014.554 2.720.270 
 4.7  Nedskrivninger på individuelle utlån 2 -8.682 -13.576 
 4.8  Nedskrivninger på grupper av utlån 2 -16.000 -18.000 
 Sum netto utlån og fordringer på kunder  2.989.872 2.688.694 
     
5. Overtatte eiendeler 10d 160 160 
     
6. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer    
 6.1. Utstedt av det offentlige    
 6.1.1 Sertifikater og obligasjoner    
 6.2 Utstedt av andre    
 6.2.1 Sertifikater og obligasjoner 1,4c 334.479 393.616 
 Sum sertifikater og obligasjoner 4,8,10f 334.479 393.616 
     
7. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning    
 7.1.1 Andeler i pengemarkedsfond  59.313 165.859 
 7.1.2 Aksjer, andeler i aksjefond og egenkapitalbevis  94.591 77.642 
 Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 5 153.904 243.501 
     
8. Eierinteresser i tilknyttede selskaper    
 8.2  Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper 5 540 540 
     
10. Immaterielle eiendeler    
 10.2 Utsatt skattefordel 10a 2.766 3.739 
     
11. Varige driftsmidler    
 11.1 Maskiner, inventar, tekniske anlegg og transportmidler  9.493 10.302 
 11.2 Bygninger og andre faste eiendommer  16.654 17.025 
 Sum varige driftsmidler 6 26.147 27.327 
     
12. Andre eiendeler  2.810 7.523 
     
13. Forskuddsbet. ikke påløpte kostn. og opptjente ikke mottatte 

inntekter 
   

 13.1 Opptjente ikke mottatte inntekter   6.389 7.173 

 13.2 Forskuddsbetalte ikke påløpne kostnader    

 13.2.1 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser  9c 547 849 
 13.2.2 Andre forskuddsbetalte ikke påløpne kostnader  0 1.759 
 Sum forskuddsbet. ikke påløpte kostn. og opptjente ikke mottatte 

innt. 
 6.936 9.781 

     
 SUM EIENDELER  3.591.866 3.801.178 
 
 

 
 

   



 

 

 
 
 
 
 

  

 
 GJELD OG EGENKAPITAL Note 2012 2011 

     
 GJELD:    
14. Gjeld til kredittinstitusjoner    
 14.1 Lån og innsk. fra kredittinstitusjoner u/ avtalt løpetid eller 

oppsigelsesfrist 
  

60 
 

33 
 14.2 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner m/ avtalt løpetid 8d 50.000 250.000 
 Sum gjeld til kredittinstitusjoner  50.060 250.033 
     
15. Innskudd fra og gjeld til kunder    
 15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 3 2.081.818 2.234.475 
 15.2 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 3,10g 452.546 386.516 
 Sum innskudd fra og gjeld til kunder 8 2.534.364 2.620.991 
     
16. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir    
 16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak    
 16.3 Obligasjonsgjeld  552.500 500.000 
 Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 8d 552.500 500.000 
     
17. Annen gjeld    
 17.3 Annen gjeld 10a,g 18.901 16.361 
     
18. Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter    
 18.1 Påløpte kostnader og innbetalte ikke opptjente inntekter  7.111 10.344 
     
19. Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser    
 19.1 Pensjonsforpliktelser 9c 4.487 5.096 
     
20. Ansvarlig lån    
 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital 8e 50.000 50.000 
     
 SUM GJELD  3.217.423 3.452.825 
     
 EGENKAPITAL:    
22. Bundne fond    
 22.2 Sparebankens fond 7 374.443 348.353 
 Sum opptjent egenkapital        374.443  348.353 
      
 SUM EGENKAPITAL  374.443 348.353 
     
 SUM GJELD OG EGENKAPITAL  3.591.866 3.801.178 
     
23. Betingede forpliktelser    
 23.2 Garantier 2,10e 123.618 125.173 
     
24.  Forpliktelser 10f 185.382 344.684 
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NOTE  1 

 

Generelle regnskapsprinsipper 

 
Årsregnskapet for banken omfatter perioden 01.01.2012 til 31.12.2012.  Årsregnskapet er utarbeidet etter 
regnskapslovens ordinære system samt årsregnskapsforskrift og norsk regnskapsstandarder.  
Regnskapsprinsippene er benyttet konsistent i alle presenterte perioder. 
 
Eiendeler beregnet på varig eie eller bruk fremgår av eventuelle noter til de enkelte balansepostene. 
 
Banken overtok i november 2012 samtlige aksjer i selskapet J. Engzelius & Søn AS, som bl.a eier 2 større 
bygårder i Røros sentrum. Overtagelsen skjedde som ledd i en restrukturering og refinansiering av ett av 
bankens større kundeengasjement. Det er bankens intensjon å selge selskapet til nye eiere innen rimelig tid, 
sannsynligvis i løpet av 1.halvår 2013. Derfor er det ikke utarbeidet konsernregnskap. 
 
I resultatregnskapet er obligasjoner, aksjer, egenkapitalbevis og fond vurdert som individuell handelsportefølje 
(alt til virkelig verdi),  individuelle omløpsmidler (det vil si bare realiserte gevinster, eventuelt urealisert tap blir 
bokført) og som anleggsmidler. 
 
Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for benyttede prinsipper for de aktuelle 
regnskapsposter med henvisning til de enkelte regnskapsposter. 
 
Alle tall er oppgitt i 1.000 kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTE  2 UTLÅN OG GARANTIER 

Note 2.a. Verdsettelse, beskrivelser, definisjoner 

 
Bokført / virkelig verdi utlån til kunder 
Markedspriser benyttes ved prising av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og utlån til kunder. Prisene som 
fastsettes inkluderer påslag for aktuell kredittrisiko. Verdi av nedskrevne engasjementer fastsettes ved 
neddiskontering av forventet framtidig kontantstrømmer med internrente basert på markedsvilkår for tilsvarende 
ikke-nedskrevne utlån. Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for utlån og fordringer med flytende rente som 
vurderes til amortisert kost. Eventuell endring i kredittrisiko utover endring i estimert framtidige kontantstrømmer 
for nedskrevne utlån er det ikke tatt hensyn til. 
Banken kan ikke se å ha vesentlige mer- eller mindreverdier for totalt utlån vurdert til virkelig verdi. 
 
 
 2012 

 
2011 

Bokført verdi utlån (netto etter tapsavsetninger) 2.989.872 2.688.694 
Garantier 123.618 125.173 
Ikke opptrukne kreditter 185.264 221.271 

Maksimal eksponering for kredittrisiko 3.298.754 3.035.138 
 
 
Misligholdte og tapsutsatte lån blir vurdert i henhold til Finanstilsynets retningslinjer. 
 
Alle våre engasjement er klassifisert i risikoklasser fra A til E etter kundens inntjening, gjeldsgrad og vurdering av 
sikkerhetene som foreligger på engasjementet.   Alle engasjement er gjennomgått med hensyn til om det er 
nødvendig å foreta individuell nedskrivning. 
 
Engasjement  
- defineres som en kundes sum av garantier og utlån innbefattet opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og 
provisjoner. 
 
Tapsutsatte lån 
- er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon innebærer en overveiende sannsynlighet 
for at allerede oppstått tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. 
 
 2012 2011 2010 
Totale tapsutsatte lån 738 1.049 2.821 
- Individuell nedskivning 428 725 1.038 
Netto tapsutsatte lån 310 324 1.783 
 
ETTER SEKTOR    
Person 738 1.049 2.821 
Næring 0 0 0 
 738 1.049 2.821 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Misligholdte engasjementer. 
Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når 
overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. 
 2012 2011 2010 
    
Totale misligholdte engasjement 25.300 45.146 49.566 
- Herav individuell nedskrivning 8.254 12.851 14.687 
Netto misligholdte engasjement 17.046 32.295 34.879 
    
FORDELT ETTER TID    
Fra 3 mnd til 6 mnd 1.060 189 7.783 
Fra 6 mnd. til 1 år 1.781 11.632 804 
Over 1 år 22.459 33.325 40.979 
 25.300 45.146 49.566 
    
ETTER SEKTOR    
Person 16.670 34.357 45.176 
Næring 8.630 10.789 4.390 
 25.300 45.146 49.566 
 
Konstaterte tap:  
Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved 
rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at 
engasjementet vurderes som tapt av banken. 
 
 2012 2011 2010 
Konstaterte tap utgjør 16.735 11.958 4.443 
 
Individuelle nedskrivninger:  
Individuelle nedskrivninger er avsetning til dekning av tap på engasjement som er identifisert som tapsutsatt på 
balansedagen.  Et engasjement skal nedskrives når det foreligger objektive bevis for at et utlån har verdifall. 
 
 2012 2011 201 
Individuell nedskrivning 8.682 13.576 15.725 
 
Gruppevise nedskrivninger: 
Gruppevise nedskrivninger er avsetninger til dekning av tap som må påregnes å inntreffe på engasjement som ikke 
er identifisert og vurdert etter reglene om individuelle nedskrivninger på balansedagen.  Nedskrivning på grupper av 
utlån skal foretas dersom det foreligger objektive bevis for verdifall i utlånsgrupper 
Bankens risikoklassifiseringssystem er lagt til grunn for vurdering av nedskrivning på grupper. 
 
 2012 2011 2010 
Gruppevis tapsavsetning 16.000 18.000 16.000 
 
Nullstilling av rente på lån: 
Tidligere ble inntektsføring av renter på misligholdte engasjement stoppet.  Etter ny utlånsforskrift skal 
renteberegning fortsette og lånet skal ikke nullstilles. 
   
Friskmelding: 
Friskmelding av tidligere tapsavsatte engasjement skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er 
fulgt, og engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. For å sikre at friskmeldingen er reell, skal det normalt gå minst 6 
mnd. fra engasjementet er ordnet til friskmelding skjer, samtidig som man har forventninger om at kunden også 
fremover vil følge den avtalte betalingsplanen.    

  



 

 

 
Note 2.b. Utlån fordelt etter sektorer/ næringer, tap og geografi 

 

UTLÅN FORDELT ETTER PERSONMARKED, NÆRINGER OG TAP 

 
 Brutto utlån Ubenyttede 

rammekreditter 
Individuelle 

nedskrivninger  
 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Person 1.967.221 1.796.998 94.815 73.453 6.164 8.900 
Jordbruk, skogbruk og fiske 111.317 107.435 8.338 8.160   
Industri 46.491 44.467 18.450 19.637 1.500 1.000 
Elektrisitetsforsyning mm 0 0 10.000 0   
Vannforsyning mm 17.690 14.087 1.000 1.000   
Bygge og  anleggsvirksomhet 74.337 81.746 5.340 8.487 402 402 
Varehandel, rep av motorvogn 195.323 68.415 10.958 9.205 478 100 
Transport og lagring 70.252 75.231 1.642 2.382 138 3.143 
Overnatting og servering 33.762 21.036 2.860 1.720   
Informasjon og kommunikasjon 4.082 4.132 70 170   
Finansiering og forsikring 22.513 42.835 3.909 59.909   
Omsetn og drift av fast eiendom 379.010 362.170 24.843 34.223   
Faglig, vitensk. tjenesteyting 4.103 5.688 544 570   
Forretningsmessig tjenesteyting 45.649 51.069 1.232 867   
Offentlig administrasjon mm 1.500 1.500 0 0   
Undervisning 1.039 1.134 57 65   
Helse og sosialtjenester 14.343 16.091 737 938   
Kulturell virksomhet, fritidsakt. 14.329 14.549 341 392  31 
Annen tjenesteyting 11.593 11.687 128 93   
Sum 3.014.554 2.720.270 185.264 221.271 8.682 13.576 

 
 Garantier Misligholdte 

engasjement 
Tapsutsatte engasjement 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Person 729 748 16.671 34.358 738 1.049 
Jordbruk, skogbruk og fiske 192 192 2.293 2.220   
Industri   3.504 3.427   
Elektrisitetsforsyning mm 1.004 603     
Vannforsyning mm 686 557     
Bygge og  anleggsvirksomhet 9.118 9.547 1.285 402   
Varehandel, rep av motorvogn 6.028 5.694 1.409 558   
Transport og lagring 13.336 13.888 138 4.150   
Overnatting og servering 140 40     
Informasjon og kommunikasjon 300 300     
Finansiering og forsikring 90.686 91.762     
Omsetn og drift av fast eiendom  213     
Faglig, vitensk. tjenesteyting       
Forretningsmessig tjenesteyting 498 398     
Offentlig administrasjon mm 163 163     
Undervisning 290 290     
Helse og sosialtjenester 328 190     
Kulturell virksomhet, fritidsakt. 120 472  31   
Annen tjenesteyting  116     
Sum 123.618 125.173 25.300 45.146 738 1.049 

 
 
 
Nedskrivninger på grupper av utlån på kr. 16 mill. er ikke fordelt etter sektor og næring. 
 
 

 

 

 

 



 

 

 
UTLÅN OG GARANTIER FORDELT ETTER GEOGRAFI 
 
 2012 2011 
 Utlån Garanti Utlån Garanti 
Eget nærdistrikt 1.503.037 119.797 1.288.211 121.056 
Utenfor eget distrikt 1.511.517 3.821 1.432.059 4.117 
Sum 3.014.554 123.618 2.720.270 125.173 
 
Eget nærdistrikt er definert som kommunene Røros, Os i Ø. og Holtålen. 
 
 
 

Note 2.c. Tap på utlån 2012 

 
Individuell tapsavsetning        2012 2011 
Individuell tapsavsetning 01.01 13.576 15.725 
- Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er foretatt individuell avsetning 11.179 7.642 
+ Netto endring i individuell avsetning  6.285 5.493 
= Spesifisert avsetning 31.12 8.682 13.576 
 
Det er ikke foretatt spesifisert tapsavsetning på garantier eller utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner. 
 
Gruppevise tapsavsetning        2012 2011 
Gruppevis avsetning  pr. 01.01 18.000 16.000 
+ Periodens endring i gruppevise tapsavsetninger -2.000 2.000 
Gruppevis  tapsavsetning  pr.  31.12 16.000 18.000 
 
 
 
Totale tapskostnader        2012 2011 
Periodens endring i individuelle tapsavsetninger 6.285 5.493 
+ Periodens endring i gruppevise tapsavsetninger -2.000 2.000 
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt tapsavsetning 
for 

5.555 4.316 

-  Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 113 1.451 
= Periodens tapskostnader 9.727 10.358 
 
 
 

Renteinntekt på hele engasjementet der det er foretatt individuell nedskrivning utgjør kr. 528.000,-.  Renteinntektene 
inngår i rentemargin, den er ikke ført som reduksjon mot individuell nedskrivning. 

  



 

 

 
Note 2 d.    Risikoklassifisering 
 
Vi benytter et risikoklassifiseringssystem som er oppdelt i A,B,C,D og E.  Det er definert at A og B er lav risiko, 
C er middels risiko og D,E er høy risiko.  Risikoklassifisering er en integrert del av bankens kredittvurdering og 
blir foretatt av saksbehandlerne. 
 
For næringslivsengasjement blir selskapets økonomi, soliditet, gjeldsgrad og likviditet, verdi/kvalitet av etablert 
sikkerhet og vurdering av eier/ledelse og marked vektlagt. 
 
For personkunder blir gjeldsgrad, økonomi, betalingsevne og vilje vektlagt 60%,  verdien av etablerte sikkerheter 
blir vektlagt 40%. 
 

Risikoklasse Brutto utlån Garantier Potensiell 
eksponering 

Individuelle 
nedskrivninger 

 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 
Næring/Perso
n 

        

Lav 2.496.564 2.221.215 29.916 29.625 161.382 138.676 1.116 2.589 
Middels 411.730 345.654 1.477 1.217 16.241 23.492 1.584 2.171 
Høy 88.579 146.681 1.539 2.570 3.262 2.570 5.951 8.655 
Ikke klassifisert 17.681 6.720 90.686 91.761 4.379 56.533 31 161 
Totalt  3.014.554 2.720.270 123.618 125.173 185.264 221.271 8.682 13.576 
         
 
 
Risikoklasse 

 
Brutto utlån Personmarked 

 
Brutto utlån  Næring 

 2012 2011 2012 2011 

Lav 1.693.032 1.561.208 803.532 660.007 
Middels 242.373 182.843 169.357 162.811 
Høy 26.125 49.274 62.454 97.407 
Ikke klassifisert 5.691 3.673 11.990 3.047 
Totalt 1.967.221 1.796.998 1.047.333 923.272 
 
 
Garantibeløpet i ikke klassifisert risikoklasse består av garanti til Terra Boligkreditt AS. 
 
Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Det er således normalt en relativ sammenheng 
mellom risikoklassifisering og prising på lån. De som har lavest rente har også tilsvarende risiko. Systemet 
muliggjør en god overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Kredittrisiko overvåkes også 
gjennom misligholdsrapportering og restanserapportering. 
Kredittvurdering og oppfølging av tapsutsatte engasjement er et område som tillegges stor vekt. 
 
Klassifiseringen viser at 83% av alle våre utlån er i risikoklasse lav. Innen personmarked er en  98% klassifisert 
med lav og middels risiko.   
Innen næringsliv er andelen av middels og høy redusert fra 29% til 23%.  
Tapsanslaget for 2013 er 5,0 mill. kroner, eller 0,15% av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Dvs en ”normal” 
tapsavsetning eller litt under det statistiske langsiktige gjennomsnitt i bransjen på 0,20%. 
 
 
  



 

 

 

NOTE 3 INNSKUDD  
 

3.a. Innskudd fra kunder fordelt på innskytersektorer og næringer 

    
 2012 2011 
   
Person 1.684.378 1.536.927 
Jordbruk, skogbruk og fiske 28.983 30.428 
Bergverk 13  
Industri 26.485 21.951 
Elektrisitetsforsyning mm 3.839 11.356 
Vannforsyning mm 1.366 1.793 
Bygge og  anleggsvirksomhet 41.323 34.209 
Varehandel, rep av motorvogn 40.553 40.630 
Transport og lagring 40.500 27.727 
Overnatting og servering 14.104 14.427 
Informasjon og kommunikasjon 14.073 12.979 
Finansiering og forsikring 124.424 171.497 
Omsetn og drift av fast eiendom 134.983 275.076 
Faglig, vitensk. tjenesteyting 47.849 47.367 
Forretningsmessig tjenesteyting 21.468 39.294 
Offentlig administrasjon mm 75.236 110.060 
Undervisning 15.236 14.416 
Helse og sosialtjenester 26.980 25.634 
Kulturell virksomhet, fritidsakt. 28.077 32.800 
Annen tjenesteyting 164.494 172.370 
Sum 2.534.364 2.620.991 

 
 
Pr. 31.12.2012 har vi totalt ca. 12 700 innskuddskunder. Av disse har 191 kunder over 2 mill. innskudd  –  til 
sammen ca. kr. 923 mill.  –  som utgjør ca. 36 % av våre totale kundeinnskudd. 
 
 
3.b. Likviditetsindikator 
 
Likviditetsindikatoren er beregnet som forholdet mellom stabile finansieringskilder og lite likvide eiendeler. En 
økning i dette forholdstallet indikerer lavere risiko for likviditetsproblemer. 
Innskudd fra publikum, obligasjonslån og egenkapital betraktes som stabil finansiering. Blant illikvide eiendeler 
regnes i hovedsak brutto utlån til publikum, pantsatte obligasjoner i Norges Bank og anleggsmidler. 
Formålet er å fastslå i hvilken grad banken  har finansiert sine illikvide eiendeler langsiktig. 
Nytt 4-års obligasjonslån er tatt opp 26.1.2013, noe som påvirker indikator positivt til 107,6 på indikator I og 
112 på indikator II. 
 
 2012 2011  
Likviditetsindikator I    
Finansiering m/gjennstående løpetid > 1 år 104,5 111,8  
Positivt avvik iflg Finanstilsynet > 107,2    
    
Likviditetsindikator II    
Finansiering m/gjennstående løpetid > 1 mnd 108,9 119,5  
Positivt avvik iflg Finanstilsynet > 114,8    
    
  



 

 

 

NOTE 4 SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE     
  RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER 

Note 4.a. Ihendehaverobligasjoner og sertifikater 

 

SERTIFIKATER, omløp 
   

2012 
 

2011 
 

2010 

Øvrige foretak Risikovekt 100 0 0 0 
Bokført "  0 0 0 
Markedsverdi "  0 0 0 
Pålydende verdi "  0 0 0 
 
 

OBLIGASJONER, omløp 
   

2012 
 

2011 
 

2010 
  

Stats- og statsgaranti Risikovekt 0 0 0 0   
Statsforetak, OMF " 10 141.075 183.655 174.889   
Kommuner og finansforetak " 20 55.906 88.164 125.674   
Øvrige " 100 137.498 121.797 114.307   

Sum bokført verdi   334.479 393.616 414.870   

Markedsverdi   338.511 397.001 420.739   
Pålydende verdi   336.112 400.663 418.757   
Kostpris   336.021 398.814 416.046   
Sum nedskrivning til 
markedsverdi 

   
1.542 

 
5.198 

 
1.176 

  

 
Sum obligasjoner og sertifikater, post 6.2.1 334.479 393.616 414.870 
 
 

Note 4.b. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper 

 
 2012 2011 2010   
Ansvarlig lånekapital ført under utlån 1.500 1.500 0   
Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner 38.361 31.093 15.903   

Sum ansvarlig lånekapital 39.861 32.593 15.903   

      
Herav ansvarlig lånekapital i andre 
finansinstitusjoner 

 
33.361 

 
27.116 

 
13.448 

  

              
   
Ansvarlig lånekapital er bokført under eiendelspost  6.2.1., unntatt medlemsinnskudd i Kredittforeningen for 
Sparebanker der 1,5 mill. kroner er ført under nedbetalingslån post 4.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Note 4c  Verdsettelse og endring av regnskapsprinsipper på obligasjoner og sertifikater 
 
Obligasjonsbeholdning er som omløpsmidler vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi på 
hvert enkelt papir. 
 
Våre obligasjoner med renteavkastning har gitt en effektiv avkastning på ca. 4,85 %, beregnet ut fra en månedlig 
gjennomsnittsbeholdning gjennom året. (4,83% i 2011). 
I tillegg er det i 2012 tilbakeført negativ kursregulering med 3,7 mill kroner. Beløpet kommer som en del av 
kursgevinst obligasjoner, (6,3 mill. kroner  i regnskapet). 
 
Renterisiko; endring i markedsverdi ved 1 % endring i rentenivå utgjør 1,2 mill. kroner. 
 
Kredittrisiko; endring i spread med 100 rentepunkt utgjør 5,95 mill. kroner i kursregulering 
 
Ved årsskiftet hadde banken deponert obligasjoner og pengemarkedsfond for pålydende 184 mill. kroner som 
sikkerhet for lån i Norges Bank. Deponerte papirer gir banken en låneadgang i Norges Bank på ca. 172 mill. 
kroner.  På årsskiftet er ikke låneadgangen benyttet.  
 
 

NOTE 5  AKSJER OG EIERINTERESSER 
 
Note 5.a. Verdsettelse 

 
Aksjer, grunnfondsbevis og pengemarkedsandeler er plassert som handelsportefølje, omløpsportefølje og 
anleggsportefølje. 
 
Handelsportefølje: 
Papirene vurderes individuelt og markedsverdi på rapporteringstidspunktet rapporteres i regnskapet.  Dette fører 
til større variasjon i bokført verdi periode for periode. 
Omløpsportefølje: 
Papirene vurderes individuelt og rapporteres i regnskapet til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi. 
Anleggsportefølje: 
Aksjer som er klassifisert til varig eie er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende 
kursendringer. Aksjene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdien er vesentlig lavere enn bokført verdi og 
verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art. 
 
 
Tilknyttede selskaper 
Tilknyttede selskaper defineres som selskaper hvor konsernselskapet eier mellom 20 og 50 %, og hvor 
eierinteressen gir grunnlag for innflytelse og er en langsiktig investering. 
Tilknyttede selskaper er klassifisert til varig eie og er vurdert til anskaffelseskost. 
 
100% av aksjene i selskapet J. Engzelius & Søn AS er overtatt av banken ved årsskiftet. Det foreligger en plan 
om videresalg av selskapet i løpet av 1.halvår 2013, derfor ikke tatt inn som konsern i bankens regnskap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Note 5.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler 
 
 Antall Anskaffelses

kost 
Balanseført  

verdi 
Virkelig 

verdi 
Handelsportefølje:     
Børsnoterte aksjer:     
Austevoll Seafood ASA 75.000 2.381 2.138 2.138 
Aker Solutions ASA 10.000 1.286 1.129 1.129 
Det Norske Oljeselskap ASA 10.000 362 825 825 
Ganger Rolf ASA 10.000 1.203 1.255 1.255 
Golden Ocean Group ASA 100.000 846 394 394 
Norsk Hydro ASA 30.000 1.405 836 836 
Ocean Rig ASA 10.000 1.163 820 820 
Protector Forsikring ASA 50.000 646 650 650 
Royal Carribian Cruiseline 15.000 3.327 2.760 2.760 
Sparebank1 Midt-Norge 52.491 1.544 1.827 1.827 
Sparebank1 Nord-Norge  68.381 2.932 1.887 1.887 
Sparebank1 SR-Bank 64.638 2.551 2.405 2.405 
Seadrill ASA 5.000 1.096 1.016 1.016 

  20.742 17.942 17.942 
     
     
Omløpsportefølje:     
Børsnoterte aksjer:     
Grieg Seafood ASA 50.000 1.017 618 618 
Melhusbanken 1.100 196 152 152 
Sandnes Sparebank 11.000 1.715 745 745 
Sparebanken Øst 2.250 340 73 73 
Totens Sparebank 4.252 331 270 270 
On & Offshore ASA 5.000 500 350 350 

  4.099 2.208 2.208 
     
Unoterte aksjer:     
Nesset Sparebank 2.540 254 254 254 
Hjelmeland Sparebank 29.842 3.283 3.283 3.283 
Kvinesdal Sparebank 17.732 1.773 1.773 1.773 
Nordito / PBS Holding AS 21.509 938 938 938 
Norgesinvestor Oportunies AS 2.600 260 260 260 
Ya Holding ASA 51.000 612 459 459 

  7.120 6.967 6.967 
     
Kostpris  -  Virkelig verdi   31.961  27.117 
Balanseført verdi - Handel/omløpsportefølje  27.117  
 
 
 

 
  



 

 

 

Aksjer til varig eie, anleggsmidler 

 
 

  2011 2012 
  Antall Bokført 

verdi 
Tilgang/ 
avgang 

Antall Bokført 
verdi 

Virkelig 
verdi 

Anleggsportefølje:        
Aberdeen Eiendom 
Norden/Baltikum 

 92.464 1.000  92.464 1.000 1.000 

North Bridge Nordic  8.083 928  8.083 928 928 
Germany Property Eiendomsfond  94.000 940  94.000 940 940 
Røros Næringshage AS  200 200  200 200 200 
Eiendomskreditt AS  9.000 945 2.000 11.000 1.153 1.153 
ViS Midt-Norge AS  1 150 - 1 0 0 0 

Røros E-verk AS  5 0  5 0 0 
TerraGruppen AS  453.748 39.395 # 453.748 18.967 18.967 
Terra Boligkreditt AS    8.808.192 8.808.192 36.523 36.523 
Gjøsvika Invest AS  10.125 3.263  10.125 3.263 3.263 
J. Engzelius & Søn  AS  0 0 550 550 4.500 4.500 

Sum til varig eie    46.821   67.474 67.474 
Sum nedskrivning anlegg   0   0  
Sum bokført beløp    46.821   67.474  
       
       
Pengemarkedsfond:       
Handelsportefølje:  Antall  Bokført verdi 
DnBNOR Banklikviditet Global  62.816,2269  59.313 

Sum pengemarkedsfond    59.313 
       
       
Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis post 7.1                                                       153.904 

       
       
  2011 2012 
Tilknyttede selskaper:  Antall Bokført 

verdi 
Tilgang/ 
avgang 

Antall Bokført 
verdi 

Røros Tomteselskap AS  4 40  4 40 
Terra Eiendomsmegling Røros – 
NØ   

 100 500  100 500 

Sum tilknyttede selskaper post 8.2  540   540 

       
 
Beholdningsendringer anleggsaksjer 2012 

Inngående balanse 01.01 46.821 
Tilgang i året 41.231 

Avgang i året 20.578 

Reversering tidligere nedskrevet 0 

Nedskrivning i år 0 
Utgående balanse 31.12   67.474 

 
#     Ca. 61,5% av aksjekapitalen i TerraGruppen AS er i 2012 konvertert til nye aksjer i nytt selskap, Terra 
Boligkreditt AS. For RørosBanken utgjør det ca. kr. 20,5 mill kroner i aksjekapital. I tillegg er det høsten 2012 
gjennomført 2 emisjoner i Terra Boligkreditt AS. 



 

 

NOTE 6 VARIGE DRIFTSMIDLER OG BYGNINGER 

 

Opplysninger om varige driftsmidler 

 
 Maskiner, 

inventar, 
transportmidler 

Bygninger  Tekniske 
anlegg 

Anskaffelseskost 01.01.12 25.121 35.475 11.922 
Tidligere av- og nedskrivninger 23.174 18.450 3.567 
Bokført verdi 01.01.12 1.947 17.025 8.355 
    
Tilgang 2012 1.019 0 0 
Avgang 2012 0 0 0 
Oppskrivninger 2012 0 0 0 
Ord. avskrivninger 2012 636 371 1192 
Nedskrivninger 2012 0 0 0 
Bokført verdi 31.12.12 2.330 16.654 7.163 

 
Bokførte verdier kommer fram i balansen post 11.1 og 11.2 
 
Fast eiendom, andre varige driftsmidler og tekniske anlegg blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket 
akkumulerte avskrivninger og eventuell nedskrivning. 
Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende, mens påkostninger eller forbedringer tillegges 
driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.  
Årets ordinære avskrivninger belastes årets driftskostnader. 
 
Avskrivningssatsene for de forskjellige eiendeler er i hovedtrekk som følger: 
 

Maskiner/ EDB-utstyr   20 - 33 % 
Inventar, transportmidler   10 - 20 % 
Tekniske anlegg           10 % 
Bygninger              2 % 

 
og avskrivningsplanen er ikke endret i forhold til tidligere år. 
 
 

INVESTERINGER I ANLEGGSMIDLER 

 
 Maskiner, inventar, 

transportmidler 
Bygninger og andre 
faste eiendommer 

Tekniske 
anlegg 

 Investert Solgt Investert Solgt Investert Solgt 
       
2008 2.165 0 12.539 0 0 0 
2009 180 0 1.643 0 851 0 
2010 123 0 0 0 81 0 
2011 620 0 0 0 0 0 
2012 1.019 0 

 
0 0 0 0 

       



 

 

NOTE 7 ANSVARLIG KAPITAL 

Note 7.a. Egenkapitalendring 

 
Kjernekapital / Ansvarlig kapital 2012 2011 

Sparebankens fond, saldo 01.01. 348.353 327.684 
+ Disposisjon av årets overskudd 26.090 20.669 

Sparebankens fond pr. 31.12. 374.443 348.353 
   Fondsobligasjon 50.000 50.000 

Kjernekapital pr. 31.12. 421.283 392.736 
-  Netto overfinansiert pensjonsforpl. -394 - 1.878 
-  Immateriell eiendel 0 0 
-  Utsatt skattefordel -2.766 - 3.739 
-  Andel ansv. kapital i andre 
finansinst. 

-30.828 -22.539 

Tellende  ansvarlig kapital 31.12. 390.455 370.197 
 
 
 
 

Note 7.b. Kapitaldekning 

 
Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8 % av et nærmere definert 
beregningsgrunnlag. 
 
 
 
 2012 2011 
Kredittrisiko Grunnlag Kapitalkrav Grunnlag Kapitalkrav 
Lokale og regionale myndigheter 2.007 161 713 57 
Offentlig eide foretak 0 0 0 0 
Institusjoner 27.177 2.174 101.612 8.129 
Foretak 419.660 33.573 442.775 35.422 
Massemarkedsengasjement 0 0 3.050 244 
Engasjement med pantsikkerhet i bolig 1.345.889 107.671 1.153.688 92.295 
Forfalte engasjement 19.034 1.523 35.487 2.839 
Obligasjoner Med Fortrinnsrett 14.108 1.129 21.188 1.695 
Andeler i verdipapirfond 5.931 474 27.650 2.212 
Øvrige engasjement 199.494 15.960 220.850 17.666 
     
Operasjonell risiko 153.525 12.282 145.313 11.625 
Fradrag i kapitalkravet     
Ansvarlig kapital i annen 
finansinstitusjon 

-30.828 -2.466 - 22.539 - 1.803 

Nedskr. på grupper av utlån -16.000 -1.280 -18.000 -1.440 

Totalt beregningsgrunnlag/ 
kapitalkrav 

2.139.997 171.201 2.111.787 168.941 

Beregningsgrunnlag i % av 
forvaltningskapitalen 

 
59,58% 

  
55,56% 

 

     
Kapitaldekning %  18,25%  17,53% 
     
Overskudd av ansvarlig kapital 
(ut over 8%-kravet) 

 219.254  201.256 



 

 

 

NOTE 8 LIKVIDITETSFORHOLD – FINANSIERING 
 

Note 8.a. Fordeling etter restløpetid for hovedposter 

 
Post i balansen Int. 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1-5 år over 5 år Uten løpetid Sum 
Kontanter      8.774 8.774 
Fordringer på sentralbanker 48.216      48.216 
Utlån til og fordringer på 
kredittinstitusjoner 

 
15.761 

   
1.501 

   
17.262 

Utlån til og fordringer på 
kunder 

 
382.594 

 
33.735 

 
134.093 

 
597.708 

 
1.866.424 

  
3.014.554 

Nedskrivninger      -24.682 - 24.682 
Obligasjoner og sertifikater 4.386 0 23.816 145.359 160.918  334.479 
Eiendeler uten restløpetid      193.263 193.263 

Sum eiendelsposter 450.957 33.735 157.909 744.568 2.027.342 177.355 3.591.866 
        
Gjeld til kredittinstitusjoner 60  50.000    50.060 
Innskudd fra og gjeld til 
kunder 

  
69.425 

 
321.085 

   
2.143.854 

 
2.534.364 

Gjeld stiftet ved utstedelse 
av verdipapir 

  
82.500 

 
70.000 

 
300.000 

 
100.000 

  
552.500 

Ansvarlig lånekapital     50.000  50.000 
Gjeld uten restløpetid      30.499 30.499 
Egenkapital      374.443 374.443 

Sum gjeld og egenkapital 60 151.925 441.085 300.000 150.000 2.548.796 3.591.866 
Netto likviditetseksponering 
på balanseposter 

 
450.897 

 
-118.190 

 
-283.176 

 
444.568 

 
1.877.342 

 
-2.371.441 

 
0 

        

 
Kassekreditt er medtatt under intervall inntil 1 mnd. 
Ordinære kundeinnskudd er plassert uten løpetid. 
 
 
 

Gjennomsnittsrenten for våre aktiva- og gjeldsposter er beregnet som månedlig gjennomsnitt av volum  
og er slik: 
 
        2012  2011 
Post   3 / 6.2 Avkastning pengemarkedsfond   5,85 %  2,00% 
Post   4 Utlån og fordringer på kunder   4,69 %  4,84% 
Post   6 Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdip.  4,85 %  4,83% 
Post 15 Innskudd fra og gjeld til kunder    2,51 %  2,54% 
Post 16 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir  3,56 %  4,00% 
Post 20 Evigvarende ansvarlig lånekapital   6,35 %  7,19% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

LIKVIDITETSRISIKO 
 
Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser i rett 
tid. I forhold til dette står de trekkrammer banken har i Norges Bank og DNB  sentralt, sammen med Norges 
Banks generelle likviditetspolitikk. God likviditetsstyring sikrer at banken er i stand til å dekke sine løpende 
forpliktelser, og at dette gjøres til lavest mulig kostnad.  
Et sentralt mål er også utviklingen i bankens netto utlåns-/ innskuddssituasjon som forteller noe om bankens 
grad av avhengighet til pengemarkedet. I bankens likviditetspolicy er innskuddsdekningen satt til en nedre grense 
på 80%. 
 
RørosBanken har pr. 31.12.  ikke benyttet kontokreditt i DNB på  kr. 100 mill. 
RørosBanken har pr. 31.12. en ubenyttet låneramme i Norges Bank på ca. kr. 172 mill. ut over innestående på 
konto i Norges Bank. 
Innskuddsdekningen var ved utgangen av året 84,07 % mot 96,35 % ved samme tid i fjor. 
Likviditetssituasjonen må karakteriseres som tilfredsstillende. 
 
 

Note 8.b. Tidspunkt frem til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser 

 
 

Post i balansen Int. 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1 år 1-5 år over 5 år Uten rente-
eksponering 

Sum 

Kontanter      8.774 8.774 
Fordringer på sentralbanker      48.216 48.216 
Utlån til og fordringer på 
kredittinstitusjoner 

   
1.501 

   
15.761 

 
17.262 

Utlån til og fordringer på 
kunder 

   
1.500 

 
121.423 

 
34.846 

 
2.856.785 

 
3.014.554 

Tapsavsetninger      -24.682 -24.682 
Obligasjoner og sertifikater 76.633 222.215 26.334 3.297 6.000  334.479 
Ikke rentebærende eiendeler      193.263 193.263 

Sum eiendeler 76.633 222.215 29.335 124.720 40.846 3.098.117 3.591.866 
        
        
Gjeld til kredittinstitusjoner  50.000     60 50.060 
Gjeld til Norges Bank        
Innskudd fra og gjeld til 
kunder 

  
69.425 

 
321.085 

   
2.143.854 

 
2.534.364 

Gjeld stiftet ved utstedelse 
av verdipapir 

  
552.500 

     
552.500 

Ansvarlig lånekapital  50.000     50.000 
Ikke rentebærende gjeld      30.499 30.499 
Egenkapital      374.443 374.443 

Sum gjeld og egenkapital 50.000 671.925 321.085 0 0 2.548.856 3.591.866 

Netto renteeksponering på 
balansen 

 
26.633 

 
-449.710 

 
-291.750 

 
124.720 

 
40.846 

 
549.261 

 
0 

Netto renteeksponering som 
gj.snitt av forvaltning 

 
0,74% 

 
-12,52% 

 
-8,12% 

 
3,47% 

 
1,14% 

 
15,29% 

 
0 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 
RENTERISIKO 
 
Renterisiko oppstår i forbindelse med banken utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til aktiviteter i norske 
og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. Renterisiko er et resultat av at  bankens aktiva- og passivaside ikke 
har sammenfallende rentebinding. 
 
Bankens styre har fastsatt maksimumsrammer for bankens renterisiko på plassering i obligasjoner. Det er 
rammer for trading-aktiviteter og den sentrale renteposisjonering. Det foretas en jevnlig kontroll av at 
virksomheten holdes innenfor disse rammer. Den samlede rammen for renteeksponering gir utrykk for hva 
banken maksimalt kan tape (urealisert) ved en ugunstig, generell renteendring på 1 %. RørosBankens maksimale 
ramme for renterisiko på obligasjoner er fastsatt til 3 mill. kroner. 
Pr. 31.12.12 er denne renterisikoen på 1,2 mill. kroner. 
 
 

Note 8.c. Valutarisiko 

 
Banken er ikke eksponert med noen valutarisiko pr. 31.12.12, ut over egen kontantbeholdning av utenlandsk 
valuta lik NOK 571.000,-, og risikoen for kurstap ved fakturering av datatjenester fra SDC ( i danske kroner). 
 
 
Note 8 d. Gjeld til kredittinstitusjoner og gjeld ved utstedte verdipapirer 
  
Gjeld til kredittinstitusjoner og Norges Bank m/avtalt løpetid post 14.2: 
 
Kreditor Beløp Lagt ut Forfall Rentereg. Rentesats 
Kredittforening for 
sparebanker 

 
50.000 

 
2011 

 
28.10.2013 

 
29.1.2013 

 
2,93% 

Sum innlån fra 
kredittinst. 

50.000     

 
 
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir post 16: 
Utstedte obligasjonslån er oppført i balansen til pålydende verdi. Direkte kostnader i forbindelse med utstedte 
lån kostnadsføres som en justering av de løpende rentekostnader.  Gjelden er i norske kroner og banken hadde 
ved årsskiftet ingen beholdning av egne lån. 
 
ISIN-nr. Beløp Lagt ut Forfall Rentereg. Rentesats 
NO0010559990 82.500 2009 11.03.2013  2,43% 
NO0010649288 70.000 2012 06.09.2013 06.03.2013 2,55% 
NO0010584865 100.000 2010 22.09.2014 22.03.2013 3,29% 
NO0010572860 100.000 2010 11.05.2015 11.02.2013 3,03% 
NO0010657620 100.000 2012 14.08.2015 14.02.2013 3,38% 
NO0010662596 100.000 2012 05.02.2016 05.02.2013 3,05% 

Sum obligasjonslån 552.500     
 
Sum sertifikatlån 
 

 
0 
 
 

    

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Note 8 e. Ansvarlig lånekapital 
 
 
Ansvarlig lånekapital  
post 20 

Beløp Lagt ut Forfall Rentereg. Rentesats 

NO0010593684 50.000 2010 22.12.2020 22.3.2013 5,73% 

Sum ansvarlig 
lånekapital 

50.000     

 
 

Note 8.f. Rente og valutaavtaler 

 
Finansielle instrumenter utenfor balansen blir benyttet for å dekke kunders finansieringsbehov, samt i 
sikringsøyemed.  Banken har inngått rentebytteavtaler for å  redusere bankens renterisiko i forbindelse med 
fastrente utlån til kunder. 
Banken er ikke eksponert i andre pengemarkedsinstrumenter, finansielle derivater, rente- og valutainstrumenter. 
 
Rente- og valutakontraktene blir gjort med gode finansinstitusjoner slik at banken vurderer kredittrisikoen som 
minimal. 
 
Banken mottar og betaler gjennomsnittlig flytende rente,  risikoen i sikringsforetningen ved en slik avtale består i 
at det ikke er perfekt samvariasjon mellom sikringsavtalen og den sikrede post. 
 
 
 

Sikringsportefølje 
rentebytteavtale fastrentelån 

Forfall Hovedstol 
(1.000) 

Markedsverdi 
inkl. påløpt rente 

    
v/ SMN Markets 2.3.2020 25.000 - 3.008 
v/ DNB Markets 9.5.2017 30.000 - 844 
v/ DNB Markets 22.8.2017 50.000 - 521 
v/ DNB Markets 9.5.2019 20.000 - 697 

SUM   - 5.070 

 
 
  



 

 

 
Note 8.g. Kontantstrømanalyse 
 
 2012 2011 
Utlånsvirksomheten:   
Årets avdrag på nedbetalingslån mv. til kunder 575.740 713.444 
Nydiskontering nedbetalingslån mv. i året til kunder -793.889 -636.782 
Endring i saldo på kreditter -92.869 43.208 
Rente- og provisjonsinnbetalinger på utlån 134.054 134.669 
Inngått på tidligere års konstaterte tap på utlån 112 1.451 
A -176.852 255.990 
   
Innskuddsvirksomheten:   
Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid -152.657 84.216 
Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid 66.030 32.594 
Renteutbetalinger til kunder -63.958 -64.037 
B -150.585 52.773 
   
Verdipapirinvesteringer:   
Endring i verdipapirer som holdes på kort sikt 168.460 14.053 
Kursgevinster /-tap på verdipapirer som holdes på kort sikt 9.948 -7.803 
Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater 17.233 19.341 
Mottatt aksjeutbytte på aksjer som holdes på kort sikt 8.161 6.917 
C 203.802 32.508 
   
Innskudd i kredittinstitusjoner:   
Endring i fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 0 0 
Endring i fordringer på andre kredittinst. enn banker uten 
løpetid 

0 0 

Renteinnbetalinger fra innskudd i kredittinstitusjoner 2.749 8.741 
D 2.749 8.741 
   
Løpende drift:   
Andre inntekter 15.219 14.890 
Betalbare driftskostnader -50.331 -35.689 
Betalbar skatt -10.626 -9.806 
Gaver -2.000 -750 
Endring i andre eiendeler 8.531 -2.623 
Endring i periodiseringer -3.842 -17.193 
Endring i annen gjeld 2.540 -20 
E -40.509 -51.191 
   
Kontantstrøm fra driften A+B+C+D+E=F -161.395 298.821 
  



 

 

 
 2012 2011 

Finansiering:   
Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner -199.973 48.722 
Endring i finansiering ved utstedelse av verdipapirer 52.500 -240.000 
Renteutbetalinger på finansiering -22.565 -33.328 
Endring i ansvarlig lån 0 0 
G -170.038 -224.606 
   
Investering i varige driftsmidler:   
Investert i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler -1.019 -620 
Salg av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler til salgspris 0 0 
Kursgevinster / -tap på verdipapirer som holdes på lang sikt 133 0 
Netto kjøp / salg av langsiktige verdipapirer -19.726 -6.786 
Utbytte på anleggsaksjer 0 0 
H -20.612 -7.406 
   
Endring i likviditetsbeholdning (F+G+H) -352.045 66.809 
Likviditetsbeholdning 01.01 426.297 359.488 
Likviditetsbeholdning 31.12 74.252 426.297 
   
Likviditetsbeholdning 31.12 består av:   
Kontanter og fordringer på sentralbanker 56.990 60.703 
Innskudd i og fordringer på banker uten avtalt løpetid 17.262 365.594 
Sum likviditetsbeholdning 31.12 74.252 426.297 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Note 9 OPPLYSNINGER VEDR. ANSATTE OG TILLITSMENN 

Note 9.a. Antall ansatte og lønnskostnader 

 
Antall ansatte pr. 31.12.12 var 44 personer, hvorav 1 som vaktmester, 1 i kantine.   
 
Gjennomsnittlig utførte årsverk i 2012 var 41 inkl. kantine og vaktmester. (38 i år 2011) 
Gjennomsnittlig utførte årsverk i 2012  på ren bankdrift var 39,5 (36,5 i år 2011) 
 
         2012          2011              2010             
  
Gjennomsnittlig årsverk        41                38                   36     
Antall ansatte pr 31.12.        44                    42                    39      
 
Lønn                 21.526  19.678  18.130 
Pensjoner       3.966             -  8.197       845 
Sosiale kostnader                 3.182                3.396               2.418 
Sum lønn m.v.    28.674   14.877    21.393 
 

Banken har pensjonsordning for alle ansatte, se note 9c. 
 

Note 9 b  Ytelser og lån/sikkerhet til ledende personer/tillitsvalgte 
 
      Lønn og Pensjons- Lån/ 
       honorar  ordning  garantier 

Ledende ansatte 
Arild Hagen  Adm. Banksjef  1.298  175  2.319 
Even Kokkvoll Ass. Banksjef     973  128  3.319 
Jan Røros  Administrasjonssjef    741               96                113 
Knut Leinan  Avd.leder PM     638    43  2.498 
Nils Sandnes  Avd.leder BM     632  121  1.428 
Ingrid B. Svendsen Markedssjef     639                77    1.853 
                  4.921  640            11.530  
 
Styret 
Bjørn Frydenborg Leder (fom mai)      88            0 
Erling Mjelva  Nestleder (fom mai)      61          58 
Terje Danielsen         44        618    
Erling Skogås  Ansattes repr       45      1.433 
Hilde Bonde          39                 3.123 
Nils Martin Tidemann         44      1.582 
Eva  Wefling Storeng         54           693 
May Kristin Knutsen     Leder (tom april)            33      1.871 
Jan Gunnar Skogås  (tom april)       15      1.612 
         423               10.990  
Kontrollkomite           
Kjell Arne Nicolaisen Leder        39           0 
Erling Kjellmark         30     1.406 
Bente Sundt          29        775 
           98      2.181 
 
Forstanderskap        57 
 
Ansatte 
Rentesubsidierte lån til ansatte 
eks ledende ansatte/styrerepr. (se over)      39.328   



 

 

Lån til foretak der adm. banksjef og/eller styrets leder har bestemmende innflytelse er 33,1 mill. kroner.  
 
Rentefordel av lån til ansatte beløper seg til kr 0,-. 
Det foreligger ingen forpliktelser om at RørosBanken skal yte vederlag ved opphør/endring av 
ansettelsesforhold eller verv til banksjef eller styreleder, ut over pensjonsordningen som er beskrevet i note 9 c. 
 
Revisors godtgjørelse fordeler seg med kr. 331.000,- på revisjon og kr. 371.000,- i konsulentbistand. 
 

Note 9.c. Pensjonsforpliktelser ovenfor tjeneste og tillitsmenn. 

 
Banken har i 1996 innført Norsk regnskapsstandard for pensjonskostnader. 
Den påløpte forpliktelsen er aktuarberegnet.  Den estimerte verdien korrigeres hvert år i samsvar med oppgave 
fra livsforsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi.  Pensjonsmidlene betraktes som en investering, 
hvor avkastningen på investerte midler reduserer pensjonskostnadene.  Overfinansiering av 
pensjonsforpliktelsen føres som eiendel i balansen og underdekning føres som gjeldspost.  Tilsvarende føres 
skatte-effekten mot henholdsvis utsatt skattefordel og utsatt skatt. 
 
Sikret pensjonsordning 
Sparebanken har en kollektiv pensjonsordning for alle ansatte som er dekket gjennom DNB. Forpliktelser 
gjennom denne ordning dekker 45 yrkesaktive og 10 pensjonister. 
 
Usikret pensjonsordning 
Stortinget har vedtatt ny lov tilknyttet AFP-ordningen med den konsekvens at eksisterende ordning er avviklet 
med unntak for våre ansatte som har valgt å benytte gammel AFP-ordning. Den nye loven medførte en 
tilbakeføring av tidligere AFP-avsetning på 5,3 mill. kroner  i 2010. 
Banken hadde tidligere en egen avtale om 70 % lønn i AFP-perioden (fra 62-67 år).  Denne avtalen er i 2011 
sagt opp og erstattet med andre kompensasjonsordninger for våre ansatte fra 62 år.  
Samlet avsetning i denne ordningen var pr. 31.12.2010 15,465 mill. kroner. Pr. 31.12.2011 er 11,465 mill. kroner 
tilbakeført resultatregnskapet som inntekt. Det forklarer den store forskjellen i pensjonskostnad siste 3 år. 
Resterende 4 mill. kroner gjelder framtidig pensjonsavtale for banksjef om muligheten til å kunne fratre fra fylte 
62 år med 65% av lønn og 70% lønn fra fylte 64 år.  
 
Regnskapsmessig behandling av ny AFP-ordning vil, grunnet manglende informasjon og pålitelighet i 
beregninger, likestilles med innskuddsordning og kostnadsføres løpende med årets premiebetaling inntil 
avklaring omkring beregningene foreligger. 
 
 
Ved beregning av de framtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: 
 
Diskonteringssats 3,8 %    
Forventet avkastning av midlene 4,0 % 
Lønnsregulering 3,5 % 
G - regulering/ inflasjon 3,25 % 
Pensjonsregulering 3,25 % 
 
 
For usikret ordning er dessuten lagt til grunn: 
 
Frivillig avgang før 40 år 2,0 % 
Frivillig avgang etter 40 år   0 % 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Årets pensjonskostnad framkommer slik: 
 
Sikret ordning    
Nåverdi av årets pensjonsopptjening 2.262   
Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelser 1.597   
Forventet avkastning på pensjonsmidlene - 1.307    
Periodisert arbeidsgiveravgift 176   
Amortisering av estimatavvik 945   
Arb.g.avg. av betalt premie -214   
Administrasjonskostnader 190 3.649  
    
     
Gammel usikret ordning AFP    
Pensjonsutbet. Iflg. beregning - 573   
Arb.g.avg. av utbetaling -36 - 609  
    
    
    
Løpende pensjonskostnader    
Løpende pensjoner v/NAV 573   
Løpende pensjoner v/lønn 72   
Innskuddspensjon 43   
Ny avtalefestet pensjon 238 926  
    
Kostnadsført i 2012,  post 8.1.2  3.966  
    
 
 
 
Avstemming av pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler 

 
 Sikret ordning 

 31.12.12 
Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 44.697 
Estimert verdi av pensjonsmidler -29.193 
Estimert netto pensjonsmidler/- forpliktelser 15.504 
AGA av netto pensjonsforpliktelse 992 
Ikke resultatført virkning av estimatendringer -16.018 
Beregnet arbeidsgiveravgift -1.025 
Balanseført netto pensjonsmidler -547 
   
   
 Usikret ordning AFP Usikret ordning tillegg 
Underfinansiert forpliktelse 31.12.2011 1.096 4.000 
Pensjonsutbetaling inkl. arbeidsg.avg. i 2012 -609 0 
Tilbakeført ved opphør av ordning  0 
Balanseført forpliktelse pr. 31.12.2012 487 4.000 
 
 
Fordring i balansen post 13.2.1 Overfinansiering av pensjonsforpliktelse     547 
Gjeld i balansen       post 19.1    Pensjonsforpliktelser    4.487 
 

 

 



 

 

 

Note 10 DIVERSE ANDRE TILLEGGSOPPLYSNINGER 
 

Note 10.a. Skatt 

 

Skattekostnaden består av: 

 
Betalbar skatt: 
Av skattepliktig netto inntekt og formue som beregnes ved ligningen hvert år. 
 
Utsatt skatt/ skattefordel: 
Knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige 
periodiseringen avviker fra den skattemessige. 
 
Utsatt skatt i balansen: 
Fremtidig betalbar skatt på netto positive midlertidige forskjeller etter utligning av negative midlertidige 
forskjeller og underskudd til fremføring. 
 
Utsatt skattefordel i balansen: 
Realiserbar fremtidig reduksjon av betalbar skatt knyttet til negative midlertidige forskjeller . 
 

Resultatforskjeller: 

Alle forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessig resultat deles i: 
 

Permanente forskjeller 
Ikke fradragberettigede kostnader (gaver etc.) 
Skattefri inntekter 

 
Midlertidige resultatforskjeller 

Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessige periodiseringer. 
Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag 
eller som skal inntektsføres over tid. 

 
 



 

 

SKATTER 

 
Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og 
årets skattegrunnlag. 
 
Resultat før skattekostnad  38.699 
   
Permanente forskjeller   
Kostnader som ikke er 
fradragsberettigede 

 
89 

 

Inntekter som ikke er skattepliktige - 4.607 - 4.518 

   
Midlertidige forskjeller knyttet til    
Driftsmidler og pensjon -65  
Verdijustering verdipapir - 3.412 - 3.477 

   
Årets skattegrunnlag  30.704 

BEREGNING AV SKATT 

3% skatt av netto utbytte 
aksjer 

43 

28 % skatt av  30.704 8.597 
Formueskatt 0,3 %  1.073 

Betalbar skatt 9.713 
Netto økning utsatt skatt 973 
For mye avsatt skatt forrige år - 60 

Årets skattekostnad, post 13 10.626 
 
Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som 
eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.  
 
Det er beregnet utsatt skatt og utsatt skattefordel vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til: 
 
 31.12.12 31.12.11 Endring 
    
Nedskriving  
obligasjoner/pengemarkedsfond 

4.000 7.412 - 3.412 

Anleggsreserver/ driftsmidler 1.939 1.695 244 
Overfin. pensjonsforpliktelser (sikret) - 547 -848 301 
 5.392 8.259 - 2.867 
    
Utsatt skatt (28%) 1.510 2.312 802 
    
Underfin. pensjonsforpliktelser AFP 
(usikret) 

487 1.096 - 609 

Underfin. pensjonsforplikt. tillegg (usikret) 4.000 4.000 0 
 4.487 5.096 - 609 
    
Utsatt skattefordel (28%) 1.256 1.427 171 
    
Sum midlertidige forskjeller 9.879 13.355 - 3.476 

Sum utsatt skatt/skattefordel (28%) 2.766 3.739 973 

    
Netto endring utsatt skatt/utsatt skattefordel  Post 10.2  973 



 

 

Note 10.b. Sikringsfondsavgift 

 

Sparebankenes sikringsfond 

 
Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle 
sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond. 
Styret i Bankenes Sikringsfond besluttet at det ikke skal betales avgift for 2012. 
 
Fondet plikter å dekke tap inntil kr. 2 mill. som en innskyter har på innskudd i en sparebank. Med innskudd 
menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter 
innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. 
 
RørosBankens soliditet tilsier en svært liten risiko for at våre kunder kan lide tap i vår bank. 
 
 
 2012 2011 
Avgift betalt i kr. 0 0 
 

Note 10.c. Andre provisjoner og gebyrer 

 
 2012 2011 
   
Garantiprovisjon,  linje 4.1 490 504 

   
Inntekt fra betalingsformidling 2.293 2.546 
Inntekt betalingskort 4.620 4.808 
Verdipapirforvaltning 1.367 1.244 
Inntekt leasing 71 75 
Inntekt forsikring (skade og liv) 3.496 3.322 
Inntekt fra Terra Boligkreditt 2.335 2.181 
Inntekt bankbokser 189 186 
Andre provisjoner 2.946 3.587 
Sum provisjoner og gebyrer,  linje 4.2 17.317 17.949 

 
 
 
 
PRINSIPP FOR PERIODISERING  AV GEBYR, PROVISJONER M.V. 
 
Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som 
kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.  
Opptjente ikke betalte inntekter pr. 31.12. inntekstføres og føres som tilgodehavende i balansen. 
Gebyrer som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales.  Etableringsgebyr for låneavtaler 
tas til inntekt i samsvar med kostnader som påløper ved lånebehandlingen.  Gebyrene anses ikke å overstige de 
kostnader som påløper ved etablering av låneavtaler. 
 
  



 

 

 

Note 10.d. Overtatte eiendeler 

 
Det har ikke vært endring i våre overtatte eiendeler i 2012, beløpet kr. 160.000 fordeler seg på 3  hyttetomter, 
post 5. 
 

Note 10.e.  Betingede forpliktelser 

 

Garantier 2012 2011  

Betalingsgarantier 21.790 22.502  
Kontraktsgarantier 9.147 8.852  
Lånegarantier 90.686 91.761  
Annet garantiansvar 1.995 2.058  
Garanti ovenfor Sparebankenes 
Sikringsfond 

0 0  

SUM 123.618 125.173  
 

Note 10.f. Forpliktelser 

 
Bokført verdi av obligasjoner og pengemarkedsfond deponert som sikkerhet for retten til dagslån i Norges Bank 
er 185 millioner kroner.   
 
 
 
Note 10.g. Annen gjeld 
 
 2012 2011 
Bankremisser 519 499 
Betalingsformidling, adv.giro, clearing 3.209 3.942 
Betalbar skatt 9.713 7.842 
Samlekonto innskudd 525 524 
Skattetrekk, mva. 1.529 1.435 
Gaver 3.170 1.964 
Leverandørgjeld 0 0 
Annen gjeld 236 155 

Sum annen gjeld   post 17.3 18.901 16.361 
 
 








