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RØROSBANKEN RØROS SPAREBANK 

ÅRSBERETNING 2013 

1. Norsk og internasjonal økonomi 

Utsiktene til en gradvis forbedring og 

normalisering av økonomien i Europa og 

USA har bedret seg gjennom 2013. 

Vekstimpulsene er imidlertid fortsatt svake 

og derfor holdes rentene svært lave. Den 

Europeiske sentralbanken satte i november 

ned styringsrenten til 0,25 %. Ledigheten i 

Europa har økt også dette året og synes nå å 

stabilisere seg på ca. 12,0 % av 

arbeidsstyrken. Det er store variasjoner fra 

land til land og de største problemene er 

fortsatt i Spania, Portugal, Italia og Hellas.  

Tyskland er på en stabil kurs mot en 

vedvarende forbedring av den økonomiske 

aktiviteten. 

Regelverket omkring et felles europeisk 

banktilsyn har nå kommet på plass og vil bli 

implementert i tiden som kommer.  Dette 

skal bidra til at den enkelte stat ikke får hele 

regningen hvis og når en større 

finansinstitusjon får problemer. 

I USA registreres en forsiktig optimisme i 

boligmarkedet og i sysselsettingen. 

Sentralbanken har i flere år foretatt 

betydelige støttekjøp av verdipapirer for å 

unngå kollaps i finansmarkedene.  En 

gradvis reduksjon av denne aktiviteten er 

varslet, men vil bli foretatt i en takt som ikke 

svekker tilliten til at realøkonomien virkelig 

er på bedringens vei. USA sitt 

handelsunderskudd er fortsatt stort, men 

vokser ikke i samme takt som tidligere. 

Kina fortsetter som en stor motor i 

verdensøkonomien selv om veksttakten er 

noe redusert og ligger på knapt 8 %. Frykten 

for en ukontrollert inflasjon og hard landing 

har ikke slått til, men både kinesiske 

myndigheter og andre observatører følger 

utviklingen nøye. Også de øvrige 

«fremvoksende» økonomier, som Brasil, 

India og Russland, kan vise til en god vekst. 

Oljeprisen har holdt seg noenlunde stabil på 

i underkant av 110 $ pr. fat gjennom hele 

2013. Dette er en avgjørende faktor for 

Norge og sammen med en god avkastning 

på plasserte midler bidrar dette til at verdien 

av vårt oljefond (Statens Pensjonsfond 

Utland) i 2013 alt i alt økte med over 30 % 

og endte på ca. 5100 milliarder kroner. 

Hovedindeksen på Oslo Børs la på seg 23 % i 

året som gikk og endte på knapt 550 poeng. 

Det er interessant å merke seg at det først 

og fremst er tradisjonelle næringer innen 

«fastlands-Norge» som hadde den beste 

utviklingen. Oljeindustrien utgjør naturlig 

nok en viktig del volummessig, men hadde 

en moderat vekst dette året.  Dette har nær 

sammenheng med at den norske kronen 

svekket seg betydelig mot andre valutaer  i 

gjennomsnitt med vel 10 %.  

Norges Bank har holdt styringsrenten 

uendret på 1,50 % siden mars 2012. 

Inflasjonen i Norge holder seg på om lag 2,0 

% og er dermed godt under Norges Banks 

måltall på 2,5 %.  3-mnd. Nibor-rente har 

falt gjennom året og er på 1,68 ved 

utgangen av 2013. Arbeidsledigheten er på 

brutto 3,7 % (inkludert alle på tiltak). Dette 

er en liten økning fra i fjor, men et unikt lavt 

nivå internasjonalt.  Riktig nok har det i det 

siste kommet enkelte signaler om at 

ledigheten kan forventes å øke noe også i 

2014. Frykten for at dette kan inntreffe 

knyttes i særlig grad til risikoen for en 

redusert aktivitet i oljesektoren og de 

ringvirkninger dette vil ha. Sektoren har med 

sin uvanlig høye aktivitet vært en vesentlig 

drivkraft for etterspørselen og 

kostnadsnivået også i andre sektorer i de 

siste årene.  

Boligprisene i Norge har økt betydelig i flere 

år.  Det siste tiåret har gjennomsnittlig 

kvadratmeterpris doblet seg, men det er 

naturlig nok svært store variasjoner i denne 

utviklingen fra område til område. I siste 

kvartal i fjor snudde prisveksten og for 2013 

under ett vises en flat prisutvikling. Mange 

venter en prisnedgang i 2014 og 2015. Hvor 

stor boligpriskorreksjon vi får avhenger av 

mange faktorer. Den underliggende 

balansen mellom tilbud og etterspørsel i 

boligmarkedet, godt hjulpet av en 

vedvarende lav rente, skulle tilsi at 

nedgangen blir av midlertidig karakter.   
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Kredittveksten her i landet var 6,1 % i 2013, 

en marginal nedgang fra året før.  

Nedgangen gjør seg mest gjeldende i 

bedriftsmarkedet. 

 

2. Lokalt næringsliv 

Den registrerte arbeidsledigheten i vår 

region er nå som tidligere svært lav og 

ligger på ca. 2,0 %. Det har de siste to årene 

vært særlig stor aktivitet innen bygg og 

anleggsbransjen som i perioder har hatt 

kapasitetsproblemer.  Det har ikke vært 

gjennomført noen større enkeltprosjekter, 

men derimot et stort antall boliger, tilbygg, 

renovering og endringer også av 

næringsbygg.  Antall byggemeldte nye 

boligenheter i Røros kommune økte fra 10 i 

2012 til 30 i 2013.  Innen hyttemarkedet var 

tilsvarende antall 32 og 30.  Tilbygg til 

hytter økte fra 33 i 2012 til 60 i fjor. 

Markedsprisen på brukte sentrumsnære 

boliger i Røros holder seg på et rimelig godt 

nivå.  I andre deler av regionen kan det være 

slik at markedspris ved salg ikke tilsvarer 

byggekostnadene. 

Varehandelen i Røros har hatt en positiv 

utvikling i omsetningen.  Det er et bredt og 

godt vareutvalg i det lokale handelstilbudet 

og tilreisende og hytteeiere er en viktig del 

av kundegrunnlaget.  Handelslekkasje ut av 

regionen forekommer naturligvis, men i den 

senere tid er det faktisk kundenes økende 

bruk av netthandel som ser ut til å 

representere den største konkurransen.  

Lokale butikker vil alltid ha en fordel ved å 

yte god service, noen lokale aktører har 

dessuten allerede tatt i bruk nettet som en 

tilleggskanal i sin distribusjon. 

Varehandel er en viktig faktor for å 

opprettholde et levende sentrum i den 

gamle delen av Bergstaden. Trafikkforhold, 

bygningsmasse og gjeldende restriksjoner 

som skal ivareta det historiske særpreget er 

imidlertid ikke alltid egnet til å fremme 

lønnsom og effektiv moderne butikkdrift. 

Det er derfor interessant å konstatere at en 

butikk som tidligere flyttet ut av sentrum 

likevel valgte å flytte tilbake i året som gikk. 

Det ble i året som gikk gitt dispensasjon til 

også å kunne etablere rene 

kontorarbeidsplasser i Kjerkgata.  Dette kan 

vise seg å være et nødvendig og positivt 

tilskudd til mangfoldet og aktivitetsnivået i 

sentrum samtidig som det er et godt signal 

om at en god og lønnsom servicebedrift er 

ønsket i kommunen. 

Industrien er fortsatt den største 

enkeltsektoren i Røros både i sysselsatte og 

i omsetning, selv om antall ansatte har gått 

vesentlig ned sammenlignet med 

situasjonen for noen år siden.  Det er høyt 

teknologisk nivå i mange av våre bedrifter, 

noe som bidrar til høy verdiskaping pr. 

arbeidsplass.  SINTEF gjennomførte i 

bedrifter deltok for å fokusere ytterligere på 

fornying, omstilling og vekst. Programmet 

var vellykket og SINTEF gjentar nå 

programmet med 8 nye bedrifter, nå med 

deltakere fra både Røros og Nord-

Østerdalen.  I likhet med første runde har 

RørosBankens Næringsfond støttet også 

dette programmet med kr. 200.000. 

Reiselivet er inne i en god utvikling og viser 

til økte besøkstall for 2013. To solide, lokale 

reiselivsbedrifter har gått sammen i året 

som gikk og mener med dette å ha styrket 

sin markedsposisjon ytterligere.  Planer om 

utbygging av overnattingskapasiteten samt 

et velværesenter er nå nærmest klargjort for 

å iverksettes. Innovasjon Norges årlige 

ble avviklet på Røros i april med 750 

besøkende fra hele verden. Ved denne 

anledningen kom fasilitetene ved Verket 

Røros (idrettshallen som sto ferdig i 2011) 

til sin rett som effektive og velfungerende 

arrangementslokaler.  Generelt er det skapt 

et svært godt miljø og en god erfaringsbase 

for arrangementer av ulike slag i Røros.  

Dette er et viktig bidrag til kundegrunnlaget 

for både overnattings- og handelsbedrifter i 

regionen. Som et ledd i å styrke denne delen 

av næringslivet i Røros ble mange 

funksjoner i februar samlet i det nye 

«Reiselivets Hus» i sentrum av Røros, en 

satsing som allerede har vist seg svært 

vellykket og har gitt målbare positive 

resultater. 

Trafikken ved Røros flyplass har økt 

suksessivt måned for måned etter at 

Widerøe overtok ruteflygingen i november 

2012.  I 2013 var passasjerantallet til og fra 
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Røros knapt 22000, en økning på nær 13 %.  

Utviklingen viser at et godt og 

markedstilpasset rutetilbud i seg selv 

genererer økt trafikk.      

RørosBanken har i snart 25 år vært medeier i 

det lokale næringsselskapet Gjøsvika Invest 

AS som tilrettelegger lokaler for industri og 

servicevirksomhet. Selskapet ble i 2013 

omorganisert og består nå av et rent 

holdingsselskap, Røros Vekst AS, og med de 

ulike virksomhetene lagt inn i 4 

datterselskaper og 3 tilknyttede selskaper.  

Banken eier 21 % av konsernet Røros Vekst 

AS, som har en samlet egenkapital på 18 

mill. kroner. Røros Vekst AS er en sentral 

eier i bl.a. det nye industriområdet 

Havsjøveien Næringspark AS, ca. 3-4 km sør 

for Røros sentrum. Her har bl.a. 

paraplyorganisasjonen Rørosmat AS, som 

har et 30-talls medlemsbedrifter i hele 

fjellregionen, hovedsete og er i ferd med å 

etablere seg som en veldrevet og anerkjent 

aktør også på nasjonal basis. Produktene fra 

Rørosmat har fått et godt kvalitetsstempel 

som ren og kortreist mat og sortimentet 

utvides stadig. Gjennom en lang periode har 

Rørosmat AS og deres medlemsbedrifter 

lykkes i å profesjonalisere salgsinnsatsen og 

dermed løftet produksjonen hos mange av 

lokalmatprodusentene til betydelige og 

lønnsomme volumer. 

Rørosregionen Næringshage AS ble dannet i 

2011 og har fått en sentral posisjon i 

næringsutviklingsarbeidet i Rørosregionen. 

Aktiviteten er stor og omfatter 

kursvirksomhet, prosjektarbeid, utredninger 

og individuell rådgivning mot 

enkeltbedrifter.  Kanskje den viktigste 

effekten av organisasjonens arbeid er at det 

skapes en felles arena for å bringe sammen 

bedrifter og mennesker med samme behov 

for utvikling av produkter og kompetanse.  

Det er i denne sammenheng verdt å merke 

seg at Røros i 2013 kom høyt på listen over 

kommuner med stort antall såkalte 

«gasellebedrifter» - små og mellomstore 

bedrifter med uvanlig høy vekst  som årlig 

kåres av Dagens Næringsliv. 

3. Finansnæringen 

2013 ble et svært godt år for hele 

finansnæringen.  Strengere krav til bankenes 

soliditet og likviditetsstyring i årene som 

kommer har vært varslet i lengre tid og ble 

for en stor del klargjort gjennom året.  Det 

er liten tvil om at nettopp de kommende 

kapitalkravene har tvunget frem et nytt 

prisbilde på bl.a. utlån mot publikum.  Ledet 

an av de største markedsaktørene har derfor 

utlånsmarginen i bankene økt suksessivt.  

Dette har gitt merkbart bedret lønnsomhet 

for alle i næringen. Ser vi på utviklingen i de 

enkelte sektorer på Oslo Børs så har finans 

alene en verdiøkning på 50 %.   

Det er et kontinuerlig fokus på nye rammer 

og regler både fra europeiske og norske 

myndigheter. Basel III er betegnelsen på det 

nye regelverket som vil tre i kraft 

fortløpende frem mot 2018 med en stadig 

skjerpelse av kapital- og likviditetskrav.  

Den alvorlige internasjonale finanskrisen 

som toppet seg i 2008 er noe av 

bakgrunnen for nye krav, som utvilsomt er 

både nødvendige og riktige.  En lang 

innføringsperiode bidrar til at regelverket 

bør være mulig å tilpasse seg for alle 

aktører.  Det er imidlertid også en viss risiko 

at for strenge krav kan lede til en alt for 

forsiktig kredittgivning fra bankene og 

dermed forsterke en allerede usikker 

konjunkturutvikling. Eksempelvis besluttet 

Finansdepartementet like før årsskiftet at 

den såkalte motsykliske bufferen (en del av 

kapitaldekningskravet i bankene) i Norge 

skal være 1,0 % og at denne vil begynne å 

gjelde fra 1.7.2015.  Motsyklisk buffer kan 

maksimalt være 2,5 %, men kan også settes 

til 0 % igjen dersom konjunkturene tilsier 

lempeligere krav til bankene.   

Etter flere år uten krav til innbetaling av 

avgift til Bankenes Sikringsfond ble igjen 

avgift pålagt i 2013 og dette videreføres i 

2014.  Dette til tross for at Sikringsfondet er 

godt oppfylt allerede og at det garanterte 

innskuddet i norske banker vil bli redusert 

fra 2 mill. kroner til ca. kr. 800.000 som en 

 etter en 

overgangsperiode. For RørosBanken utgjør 

Sikringsfondsavgiften vel 2 mill. kroner pr. 

år. 

Lokale fusjonsforhandlinger 

For å møte fremtidige utfordringer på 

kapitalsiden og for å sikre en selvstendig og 

robust sparebank med høy kompetanse i 

Fjellregionen ble RørosBanken og Tolga-Os 
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Sparebank i 2013 enig om å utrede 

mulighetene for en sammenslåing av 

bankene. Begge bankenes styrer og 

forstanderskap sluttet seg til forslaget om å 

sette ned et forhandlingsutvalg.  Etter en 

overordnet kartleggingsrunde anbefalte 

RørosBankens styre og forstanderskap i 

desember enstemmig å gå videre med mer 

detaljerte forhandlinger og utarbeidelse av 

en fusjonsplan.  Resultatet i Tolga-Os 

Sparebanks øverste organer var imidlertid 

negativt og dermed er planene for en 

interessant strukturendring i banksektoren i 

vår region beklageligvis lagt til side i 

overskuelig fremtid. Vårt nære og kollegiale 

samarbeid med Tolga-Os Sparebank 

fortsetter som før i mange fora, ikke minst 

gjennom det lokale, felles eide 

eiendomsmeglerselskapet som er knyttet til 

Aktiv-kjeden og dermed også en del av 

Eika-samarbeidet. 

 

4. RørosBanken  en del av Eika Alliansen 

RørosBanken er aksjonær i Eika Gruppen AS 

og en bank i Eika Alliansen. Sammen med 74 

andre lokalbanker bidrar RørosBanken til 

velstand og økonomisk trygghet for 

enkeltmennesker og næringsliv i sine 

lokalsamfunn. Eika Gruppens strategiske 

fundament er å styrke lokalbankene, og er 

gjennom det en viktig faktor for mange 

norske lokalsamfunn. 

Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av 75 

selvstendige lokalbanker samt OBOS (Oslo 

Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Eika 

Gruppen utgjør til sammen en av Norges 

største finansgrupperinger med en samlet 

forvaltningskapital på om lag 300 milliarder 

kroner (inkludert Eika Boligkreditt). 

Selskapet skiftet navn fra Terra-Gruppen AS 

til Eika Gruppen AS i mars 2013.  

Lokalbankene i Eika har en sterk lokal 

tilhørighet og nærhet til kundene. Med sin 

lokale verdiskaping i mange norske 

kommuner representerer de et stort og 

viktig mangfold i finansnæringen.  Med 190 

bankkontorer i ca. 120 kommuner har 

lokalbankene en betydelig distribusjonskraft 

og lokalbankenes 1 million kunder har blant 

landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, 

både i personmarkedet og bedriftsmarkedet. 

I 2013 gjennomførte Eika Gruppen et 

forskningsprosjekt med sikte på å kartlegge 

lokalbankens betydning for veksten i SMB-

bedrifter (Menon-undersøkelsen). Denne 

viste med stor tydelighet at bedriftene i 

kommuner der en lokal sparebank var til 

stede hadde signifikant større vekst og 

større muligheter til finansiering enn tilfellet 

var i kommuner uten lokalbank. Resultatene 

bekrefter det inntrykket vi har hatt gjennom 

flere år og må antas å gjelde også i vår 

region. 

Konkurransedyktige produkter  

Lokalbankenes kunder er primært 

personkunder og det lokale næringslivet. 

Eika Gruppen styrker lokalbankene ved å 

levere kostnadseffektive tjenester og 

konkurransedyktige produkter og tjenester 

som dekker lokalbankenes og disse 

kundenes behov. Eika Forsikring er Norges 

femte største forsikringsselskap og leverer 

et bredt spekter skade- og 

personforsikringsprodukter som selges i 

lokalbanken.  Eika Kredittbank leverer 

komplette debet- og kredittkortprodukter 

samt leasing og salgspantlån. Eika 

Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for 

personkunder og bankene. Aktiv 

Eiendomsmegling er en landsdekkende 

eiendomsmeglerkjede, der mange kontorer 

samarbeider med den lokale Alliansebanken. 

Eika Boligkreditt er direkte eid av 

aksjonærene i Eika Gruppen AS. Selskapet 

har en forvaltningskapital på omlag 55 

milliarder og er med sin tilgang til det 

internasjonale markedet for Obligasjoner 

med fortrinnsrett (OMF) en viktig 

finansieringskilde for lokalbankenes 

boliglånsportefølje.   

Stordriftsfordeler for lokalbankene 

Utover produktleveransene sørger Eika 

Gruppen for at lokalbankene får tilgang til 

effektive og gode fellesskapsløsninger.  Det 

er i første rekke komplette løsninger innen 

IT, infrastruktur og betalingsformidling, 

kompetanseutvikling med Eika skolen, 

virksomhetsstyring med Eika ViS og 

økonomi- og regnskapstjenester med Eika 

Økonomiservice. Med et profesjonalisert 

prosjekt- og utviklingsmiljø leverer Eika 

også en lang rekke digitale løsninger. Det 
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gjelder kundeløsninger på nett og mobil og 

integrerte løsninger som effektiviserer 

kunde og saksbehandlersystemene i 

bankene.  

Utover disse fellestjenestene arbeider Eika 

Gruppen for lokalbankene innenfor områder 

som kommunikasjon, marked og merkevare 

og næringspolitikk for å ivareta bankenes 

næringspolitiske interesser gjennom dialog 

med relevante myndigheter.  

 

5. RørosBanken  strategisk plattform 

Styret og ledelsen i RørosBanken 

gjennomfører årlig en evaluering og 

justering av bankens strategiske plattform. 

Sentralt i dette arbeidet er tilpasningen til 

lovkrav og stadige endringer i disse.  

Gjennom et sett med verktøymaler fra bl.a. 

Eika-ViS AS har vi fått et godt grunnlag for å 

tilrettelegge alle virksomhetsområder med 

egne måltall og rammer for risikostyringen. I 

tillegg til dette må banken hele tiden gjøre 

veivalg på sin markedsposisjon og profil, 

kompetanseutvikling og samfunnsrolle.  

Bankens grunnleggende mål er å være en 

solid, pålitelig og hjelpsom partner for 

kunder, lokalsamfunn og ansatte.  Dette skal 

oppnås gjennom god og lønnsom bankdrift 

og vi henter våre inntekter både i egen 

region og i andre geografiske områder. 

Strategiplanen definerer bankens vekstmål 

på de ulike produktområdene, soliditets- og 

likviditetsmål og krav til 

egenkapitalavkastning. Risikostyringen har 

hatt spesielt høy fokus i året som gikk og 

det er bl.a. ansatt egen controller/risk 

manager. Det vises til egen omtale av dette 

senere i årsberetningen.  

Samfunnsansvar 

Ett av de overordnede hovedmålene i 

bankens strategiplan er å bidra til vekst og 

utvikling i vår region og å støtte både 

kultur- og næringsliv på en slik måte at vårt 

nærområde blir et godt sted å bo. Dette 

settes ut i livet ved bl.a. å bruke en del av 

bankens netto overskudd som gaver og 

større prosjektmidler til lag og foreninger og 

å sette av midler til å holde en god aktivitet i 

RørosBankens Næringsfond.  Dette fondet 

har ved årsskiftet en disponibel kapital på 

ca. 1,8 mill. kroner og det er foreslått avsatt 

ytterligere 1,0 mill. kroner av overskuddet 

for 2013. I tillegg til å anvende deler av 

beskattet overskudd bruker banken årlig 

betydelige summer på sponsoravtaler og 

markedsmidler som støtter opp under den 

store aktiviteten som utføres i frivillig sektor 

i Røros og omegn. 

Banken har som en integrert del av 

strategiplanens verdigrunnlag vedtatt etiske 

retningslinjer for virksomheten. Disse 

omhandler både intern virksomhet og vår 

samhandling med kunder og leverandører. I 

2013 ble det gjennomført et internt prosjekt 

med fokus på «kjøreregler» alle 

medarbeidere imellom. Disse skal ivareta et 

åpent og tillitsfullt internt arbeidsmiljø samt 

bidra til å redusere bankens renommerisiko.   

Ved hjelp av kursopplegg fra både 

bransjeorganisasjoner og Eika Alliansen er 

det implementert instruks for hvitvasking.  

Mange av medarbeiderne har allerede 

gjennomført dette og de øvrige vil 

gjennomgå kurset i løpet av første halvår 

2014. Det er utpekt en hvitvaskingsansvarlig 

for banken. 

RørosBanken har ikke utarbeidet eksplisitte 

regler for å ivareta menneskerettigheter.  De 

ansattes rettigheter er godt ivaretatt 

gjennom ansettelsesavtaler og det regelverk 

som banken er en del av som medlem av 

Finans Norge.  De fleste av de ansatte er 

organisert i Finansforbundet. Banken har en 

egen Bedriftsavtale som regulerer de interne 

plikter og rettigheter og denne revideres og 

fornyes annethvert år eller ved behov. 

Krav til likestilling/diskriminering er godt 

ivaretatt selv om disse forholdene ikke er 

nedfelt skriftlig i bankens regelverk, jfr. 

også kommentarer under kapitlet 

«RørosBankens organisasjon». 

 Det er ikke utarbeidet særskilte regler for 

bankens energibruk og miljøpåvirkning.  Det 

er integrert miljøkrav i bankens 

kredittpolicy, dette vil bli nærmere beskrevet 

også i bankens kreditthåndbok ved første 

revidering. Banken forurenser ikke det ytre 

miljø. Det legges vekt på å anvende 

miljøriktige produkter der dette lar seg 

gjøre. 
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6. 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 2013 

gjennomført grundige analyser og drøftinger 

i forbindelse med ICAAP-prosessen.  

 

Fra september 2013 har banken ansatt en 

erfaren Controller/risk manager med ansvar 

for å vedlikeholde og strukturere alt arbeid 

med bankens risikostyring.  Hennes ansvar 

er todelt og skal på den ene side sikre en 

uavhengig rapportering direkte til styret om 

den løpende utviklingen i bankens risiko i 

forhold til lovmessige og interne rammer 

(compliance).  Dessuten vil en stor del av 

arbeidet omfatte regelmessig måling og 

analyse av arbeidsprosesser og metoder for 

å følge opp effektivitets- og salgsmål. 

Banken har i tråd med nye retningslinjer 

etablert risiko- og revisjonsutvalg som 

består av styrets nestleder samt to 

styremedlemmer. Utvalget skal forberede 

styrets behandling og oppfølging av 

regnskaps- og risikorapportering. Det skal 

videre sikre at banken har et velfungerende 

system for intern kontroll og bl.a. vurdere 

ekstern revisors uavhengighet. Utvalget skal 

minst ha kvartalsvise møter. 

Kredittrisiko 

Bankens risikoeksponering i 

utlånsporteføljen er 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 fullmakts system tar 

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 ved endring og minst 

årlig. Totalt er fordelingen mellom de 

forskjellige risikoklasser forholdsvis stabil. 

En mer detaljert beskrivelse av 

risikoklassifiseringssystemet er gjengitt i 

notene i regnskapet. Misligholdet har holdt 

seg på et stabilt lavt nivå gjennom året.  En 

erfaren medarbeider er engasjert i 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.  

Det er vedtatt opprettet en intern 

risikokomite bestående av ovennevnte 

misligholdsansvarlig, adm. banksjef, 

kredittsjefer PM og BM samt controller/risk 

manager som kvartalsvis vil gjennomgå 

utviklingen i mislighold, utsatte 

engasjement og endringer i 

risikoklassifiseringen. 

Bankens portefølje av rentebærende 

verdipapirer påfører også banken 

kredittrisiko. Hovedtyngden av bankens 

beholdning av rentebærende verdipapirer 

omfatter verdipapirer utstedt av 

kredittforetak (OMF). Den samlede 

beholdningen utgjør ved årsskiftet ca. 531 

millioner kroner. Av dette er 61 mill. kroner 

plassert i likviditetsfond 

(pengemarkedsfond). 

Obligasjonsbeholdningen ga en bokført 

kursgevinst på 0,9 mill. kroner i 2013 mot 

en gevinst på 6,3 mill. året før.  

Etter styrets vurdering er kredittrisikoen i 

bankens utlånsportefølje moderat til lav. 

Markedsrisiko - renterisiko 

Markedsrisiko er risikoen for tap som 

skyldes endringer i aksje-/verdipapirkurser, 

valutakurser og endringer i markedsrenter. 

Renterisiko er et resultat av at 
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rentebindingstiden for bankens eiendels- og 

gjeldsside ikke er sammenfallende. 

Renterisikoen oppstår i forbindelse med 

bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i 

tilknytning til aktiviteter i norske og 

internasjonale penge- og kapitalmarkeder. 

Bankens styre har fastsatt rammer for 

bankens innlåns- og plasseringsvirksomhet 

og gjennom dette begrenset renterisikoen. 

Det meste av bankens virksomhet er knyttet 

opp mot flytende rente, men banken har nå 

kundeinnskudd på i alt 456 mill. kroner til 

fastrente i 12 mnd. med rullerende forfall. 

Renterisikoen er beregnet til 1,1 mill. 

kroner. 

Aksjekursrisiko omhandler risiko for tap på 

aksjer, andeler og egenkapitalbevis. Banken 

har ved utgangen av året aksjer definert som 

handels- og omløpsportefølje for i alt 19,6 

mill. kroner. Handel med omløps- og 

handelsaksjer har gitt kursgevinst på 7,5 

mill. kroner.  Det er mottatt utbytte på disse 

med 0,6 mill. kroner i året som gikk. Styret 

gjør en løpende vurdering av 

handelsvirksomheten og mener at dette gir 

banken en rimelig god avkastning over tid 

samtidig som den totale aksjekursrisikoen er 

moderat.  Plassering i anleggsaksjer 

omfatter i hovedsak vår eierandel i Eika 

Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS og er på 

samlet 88,6 mill. kroner. Utbytte fra 

anleggsaksjer var i alt 3,9 mill. kroner. I 

2012 overtok banken alle aksjene i det 

lokale eiendomsselskapet J Engzelius & Søn 

AS. Etter overført konsernbidrag har aksjene 

i datterselskapet en bokført verdi på 11,7 

mill. kroner. 

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 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 83,8 %. 

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 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 Eika-

ViS AS i Trondheim, som har 

spesialkompetanse på virksomhetsstyring 

og løpende krav fra myndigheter på risiko 

og kontrollområdet.  

Banken opprettet i 2013 en egen stilling 

som controller/risk manager i banken.  

Denne har 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 2013. Dermed kan 

den operasjonelle risikoen betegnes som lav 

til moderat ved årsskiftet. 
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7. RørosBankens organisasjon 

Banken har 44 fast ansatte medarbeidere 

ved årets slutt, av disse er 42 tilknyttet 

ordinær bankdrift, 2 arbeider med kantine- 

og vaktmestertjenester. Ved Oslo-kontoret 

er det 3 ansatte.  I alt er det utført 41 

årsverk i 2013, det samme som i 2012. 

Banken har 5 medarbeidere som har passert 

60 år, gjennomsnittsalderen er 49 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. Som i tidligere år er 

det også i 2013 brukt betydelige ressurser 

på videreutdanning og skolering av 

medarbeidere, bl.a. har 6 medarbeidere 

gjennomført sertifisering som BM-rådgivere.  

Det fysiske og psykososiale miljø kan 

betegnes som godt, noe som bl.a. 

fremkommer i årlige MTI-undersøkelser. 

Sykefraværet i banken var 3,3 % i 2013 

inkludert en medarbeider på langtids 

sykemelding.  Dette er en liten økning fra 

året før.  Bankens lønns- og 

personalsystemer er kjønnsnøytrale. Banken 

har ingen bonus- eller provisjonsordninger. 

Av bankens 44 fast ansatte er 18 menn og 

26 kvinner, i ledergruppen er 3 av 9 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 å skape et bredt 

kompetansemiljø på alle områder.  Styret 

mener dette er helt avgjørende for å takle en 

nødvendig vekst og for å kunne møte de nye 

krav og rammebetingelser som næringen 

står overfor i årene som kommer.  

Bankens ledergruppe er ved inngangen til 

2014 slik: 

Arild Hagen, adm. banksjef, (64 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, (54 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, 

(54 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, (52 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, 

(60 år) ansatt 1.12.2010, erfaring som 

rådgiver og banksjef i Fokus Bank siden 

1976. Rapporterer til ass. banksjef. 

Petter Gullikstad, leder bedriftsmarked, (54 

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, (49 

år) ansatt 1.3.1988, autorisert finansiell 

rådgiver med erfaring fra flere avdelinger i 

banken. Rapporterer til seksjonsleder PM. 

Nina Stokkvin, leder av Oslokontoret, (50 

år) ansatt 1.8.2013. Autorisert finansiell 

rådgiver med bred erfaring fra bank, sist i 

Lillestrømbanken. Hovedansvar for 

spareprodukter. Rapporterer til ass. 

banksjef. 

Stein Røsten, IKT-ansvarlig, (45 år), ansatt 

28.2.2001. Erfaring fra IT-bransjen og deltar 

hyppig i utviklingsprosjekter i Eika Gruppen. 

Rapporterer til administrasjons-

/økonomisjef. 

Britt Solli, Controller/risk manager, (59 år), 

ansatt 1.9.2013.  Lang erfaring fra 

energibransjen og som banksjef i Haltdalen 

Sparebank i årene 2001  2013. 
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Styret har satt i gang en prosess med sikte 

på å rekruttere ny adm. banksjef etter at 

nåværende daglig leder har varslet at han 

går over i pensjonistenes rekker fra 

1.7.2014. 

 

8. Bankens drift og balanseutvikling i     

2013 (morbank) 

Driftsresultat 

Før tap og skatt fikk banken et overskudd på 

45,5 mill. kroner, av dette bidrar 

kursgevinster på aksjer og obligasjoner med 

i alt 10,7 mill. kroner.  Tap på utlån er 

bokført med i alt 6,2 mill. kroner, her av 2 

mill. i økte gruppevise avsetninger.  Det er 

beregnet skatt med 9,2 mill. kroner slik at 

nettoresultatet før disponeringer er 29,7 

mill. kroner.  Dette gir en 

egenkapitalavkastning på 7,6 % for 2013, 

noe som er i tråd med bankens budsjett og 

målsetting og som styret er godt tilfreds 

med. 

Rentenettoen målt etter tradisjonelle 

nøkkeltall er på 1,77 % av gjennomsnittlig 

forvaltningskapital (gfk) mot 1,88 % i fjor. 

Reduksjonen må sees i sammenheng med at 

banken får en økende andel av lån gjennom 

Eika Boligkreditt (EBK) og vår provisjon 

(renteinntekter) fra disse lånene kommer 

som annen inntekt sammen med provisjoner 

av ulike slag.  Samlet økte «andre inntekter» 

fra 17,8 mill. i 2012 til 22,0 mill. kroner i 

2013. Provisjon fra EBK-lån økte i 2013 fra 

2,3 mill. til 5,6 mill. kroner, dette kommer 

som et resultat av en økning både i volum 

og i gjennomsnittlig rentemargin på lånene.  

Provisjoner fra forsikringssalg økte fra 3,4 

mill. til 4,3 mill. kroner. Forbedret 

skadeprosent og en god vekst i salget, 

særlig på skadeforsikring, bidro til en 

vesentlig forbedring av inntektene. 

Driftskostnadene i 2013 var på i alt 55,9 

mill. kroner, en økning med 3,3 mill. kroner 

fra året før.  Målt mot gfk gir dette en 

kostnadsandel på 1,49 % (1,47 % i fjor).  

Bankens K/I (kostnader pr. inntektskrone) 

blir 0,53 (inkl. verdipapiravkastning) og 0,60 

ex. verdipapirinntekter.  Styret er 

oppmerksom på at dette er en 

kostnadsandel som ligger godt over bankens 

langsiktige målsetting for å være en 

konkurransedyktig aktør i finansmarkedene.  

Kostnadsbildet er imidlertid resultat av en 

planlagt utvikling og har nær sammenheng 

med de investeringer banken nå har gjort for 

å bygge en robust og kompetent 

organisasjon som skal kunne håndtere en 

rimelig vekst i bankens samlede 

aktivitetskapital uten å øke bemanningen 

nevneverdig i årene som kommer. 

Balansen  utlån og innskudd 

Brutto utlån i bankens egen balanse økte 

med 4,2 % og er nå på 3.143 mill. kroner.  

Størst økning hadde vi på BM-området med 

ca. 20 %.  Andelen av lån til næringslivet 

(egen balanse) har dermed økt fra 32,0 % til 

36,5 % sammenlignet med utgangen av 

2012. Eiendomssektoren er den største 

enkeltnæringen i bankens portefølje med en 

andel på ca. 39 % av alle næringslån. Innen 

dette segmentet har banken også flere 

større kunder i markeder utenom 

Rørosregionen, først og fremst i det sentrale 

Østlandsområdet.   

Av bankens samlede utlån er ca. 51 % gitt til 

kunder bosatt utenfor Rørosregionen. Blant 

personkunder er andelen lån til fjernkunder 

58 %. 

Som «stort engasjement» regnes et 

enkeltengasjement (konsolidert) som er 

større enn 10 % av bankens ansvarlige 

kapital, dvs. større enn 39 mill. kroner. 

Banken har i dag 4 slike med samlet 

låneengasjement på 263 mill. kroner eller 67 

% av ansvarlig kapital. 

Utlån i Eika Boligkreditt AS økte fra 815 mill. 

til 1.055 mill. kroner i 2013, en økning med 

29 %. Dette er godt over våre budsjetter, 

men i tråd med en ønsket utvikling for å yte 

våre boliglånskunder et konkurransedyktig 

produkt.  Veksten kommer for en stor del 

blant fjernkunder som nå utgjør hele 72 % av 

alle lån i EBK.  Utlån i EBK utgjør da ca. 34 % 

av alle personmarkedslån i banken. Styret 

har satt en ramme for EBK-andel til 42 %.   

Gjennom året er bankens nettoprovisjon på 

lånene justert slik at lønnsomheten på 

utlånsporteføljen nå er tilfredsstillende. 

Bankens samlede aktivitetskapital (egen 

balanse og lån i EBK) endte på 4.915 mill. 
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kroner i 2013 mot 4.407 mill. året før. Dette 

er en økning på 11,5 %. 

 Misligholdte lån over 90 dager har holdt seg 

på et moderat nivå gjennom hele året og 

utgjør ved årets slutt 24,0 mill. kroner eller 

0,76 % av bto. utlån.  Med bakgrunn i en 

relativt stor utlånsvekst mot 

bedriftsmarkedet er gruppevise 

tapsavsetninger økt med 2 mill. kroner til 18 

mill. kroner og utgjør 0,57 % av bto. utlån.  

Individuelle tapsavsetninger er 9,3 mill. 

(0,30 % av bto. utlån), som er om lag det 

samme som året før.  

Bankens risikoklassifiseringssystem deler 

porteføljen i lav risiko (klasse A og B), 

moderat risiko (C ) og høy risiko (klasse D 

og E).  Andelen av lån i høy risikoklasse er 

2,0 % ved utgangen av 2013 mot 3,3 % ved 

forrige årsskifte.  Andelen av lån i moderat 

risiko er om lag uendret på ca. 10 % av 

lånemassen.  En vesentlig endring av 

risikoklassifiseringssystemet er satt i gang 

som en del av et større endringsprosjekt i 

Eika Gruppen med sikte på effektivisering og 

forbedring av kreditt- og risikostyringen i 

bankene. Resultatet av dette kan trolig 

foreligge i 2. halvår 2014.  

Etter styrets oppfatning er kvaliteten i 

bankens utlånsportefølje god, risikoen er 

samlet sett moderat og i tråd med vedtatt 

policy på området.  

Kundeinnskuddene økte med 98 mill. til 

2.632 mill. kroner i 2013, en økning på 3,9 

%. Innskuddsdekningen er 83,8 %.  Lån i 

sertifikat- og obligasjonsmarkedet økte fra 

550 mill. til 700 mill. kroner. 

Kredittspreader (risikopåslag på Nibor-

rente) har suksessivt gått merkbart ned 

gjennom året og dette gjør etter hvert 

positivt utslag på bankens innlånsrente.  

Forfallsstrukturen på innlån er gunstig med 

en jevn fordeling over de kommende 4 

årene.  I 2014 er det i alt 200 mill. kroner 

som kommer til forfall.   Banken har en 

trekkrettighet i DNB på 100 mill. kroner som 

bare benyttes i unntakstilfelle. I tillegg til 

denne likviditetsbufferen har banken 

kontante midler og likvide verdipapirer 

tilsvarende en verdi av i alt ca. 593 mill. 

kroner.  Likviditetsrisikoen anses som lav. 

 

Egenkapital  soliditet 

RørosBanken har ved utgangen av 2013 en 

ren kjernekapital (sparebankens fond) som 

beløper seg til 402,6 mill. kroner (10,4 % av 

balansen).  Medregnet fondsobligasjon på 

50 mill. er bankens kjernekapital 452 mill. 

kroner.  Korrigert for plasseringer i 

egenkapitalinstrumenter i andre banker er 

bankens ansvarlige kapital 383 mill. kroner.  

Dette gir en kjernekapitaldekning på 16,85 

%.  Ren kjernekapital utgjør 14,65 %.  Styrets 

langsiktige minimumsmål for ren 

kjernekapital er 14,5 %.  Med dette er 

banken godt i rute for å møte de nye 

kapitalkravene som implementeres 

fortløpende i de kommende årene. Det er 

styrets mål å ha en kapitaldekning som 

ligger godt over minimumskravene med god 

margin. Styret mener at dette er nødvendig 

for å ha en soliditet og finansiell styrke som 

sikrer tillit hos kapitalleverandører og ikke 

minst for å kunne utøve en ønsket rolle som 

partner i utviklingen av våre lokalsamfunn.  

Bankens fondsobligasjon på 50 mill. kroner 

ble tatt opp i 2010 og må i løpet av 2014 

byttes i en tilsvarende som reguleres etter 

nytt regelverk for å ha den samme kvaliteten 

som kjernekapital i tiden fremover.  I tillegg 

vurderer styret det slik at det vil være 

gunstig også å benytte seg av ansvarlig lån 

for å fylle kapitalkravet som beskrevet 

ovenfor.  Med bakgrunn i dette har 

forstanderskapet i møte den 18.12.2013 

godkjent opptak av ansvarlig lån på inntil 75 

mill. kroner samt opptak av ny 

fondsobligasjon inntil 75 mill. kroner i løpet 

av 2014. 

 

9. RørosBanken  konsernregnskap 

Banken er eneeier av selskapet J Engzelius & 

Søn AS som eier tre større og noen mindre 

eiendommer sentralt i Røros kommune. 

Selskapet har bokførte anleggsmidler for i 

alt 17,7 mill. kroner, lånegjelden til banken 

er ca. 17 mill. Selskapet hadde i 2013 et 

resultat på kr. 1.651.000 og selskapets 

bokførte egenkapital pr. 31.12.2013 er kr. 

320.000. Takster og en  generell vurdering 

av tilsvarende eiendommer i Røros tilsier at 

verdiene er betydelig større enn dette og 

styret anslår verdivurdert egenkapital i 
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selskapet til minimum 15 mill. kroner. Det er 

gjennomført betydelige oppussingsarbeider 

på flere av eiendommene i året som gikk.  

En del av eiendommene er utleid til kontor, 

forretnings- og boligformål.  Aksjene i 

selskapet er i bankens regnskap bokført til 

11,7 mill. Budsjettet for 2014 viser at det er 

realistisk å få balanse i driften dette året og 

et akseptabelt driftsoverskudd i de 

etterfølgende årene. J Engzelus & Søn AS har 

ingen ansatte.  Det leies inn 

vaktmestertjeneste etter behov og bankens 

BM-leder er selskapets forretningsfører.  

Selskapets virksomhet er ubetydelig sett i 

sammenheng med bankens ordinære 

virksomhet og det er derfor ikke utarbeidet 

samlet konsernregnskap.  

 

10. Utsiktene fremover 

Mens den økonomiske utviklingen i verden 

omkring oss synes å være i en gradvis 

stabilisering og bedring, er det nå noe større 

utsikkerhet knyttet til den økonomiske 

veksten i Norge.  Vårt kostnadsnivå er høyt, 

investeringsaktiviteten i olje- og 

gassektoren reduseres, boligbyggingen 

avtar betydelig og mange frykter en økt 

ledighet.  Vi velger likevel å tro at disse 

signalene først og fremst er uttrykk for en 

korreksjon som ikke burde være 

overraskende, men kanskje til og med 

nødvendig.  De fleste faktorer peker mot 

fortsatt høyt aktivitetsnivå, rekordlav rente 

og at kjøpekraften vil bli opprettholdt og 

bidra til fortsatt god balanse i de fleste 

sektorer.  Et positivt element har vært 

svekket norsk kronekurs som vil være til 

stor hjelp for tradisjonell eksportrettet 

virksomhet, ikke minst for norsk 

reiselivsnæring.  

Som tidligere beskrevet er utviklingen i 

lokalt næringsliv i det store og hele svært 

positiv med god vekst og lønnsomhet i 

enkeltbedrifter og mye optimisme i mange 

bransjer.  Lokalt næringsliv har vist en god 

evne til å omstille seg i takt med 

markedsendringer.  De vekstprogrammene 

som Sintef har initiert har vært med på å 

løfte ambisjoner og endringsvillighet blant 

mange bedrifter ytterligere, et tiltak som må 

betegnes som både vellykket og nødvendig. 

Ledigheten er som før rekordlav.  

Det kan mot denne bakgrunnen virke noe 

paradoksalt å påpeke at så vel Røros som 

resten av vår region er inne i en særdeles 

bekymringsfull utvikling når det gjelder 

folketall og alderssammensetning.  Trenden 

har vært til stede i flere år, men synes nå å 

materialisere seg i praksis ved at bl.a. 

elevtallet ved barneskolene går dramatisk 

ned.  Andelen av befolkningen over 60 år 

øker vesentlig sammenlignet med andelen 

yngre og yrkesaktive.  Ganske snart vil dette 

resultere i et behov for færre lærere, 

redusert tilbud ved videregående skole 

samtidig som behovet for kommunale 

tjenester/kostnader knyttet til eldreomsorg 

øker.  Over tid vil en slik utvikling føre til at 

regionen blir et mindre attraktivt bosteds- 

og etableringsalternativ. 

RørosBanken har et uttrykt mål om å være 

en sentral aktør og partner som skal 

medvirke til vekst og utvikling i regionen.  

Dette betinger at banken har god 

lønnsomhet og en soliditet som tillater at 

den kan bidra med økonomiske ressurser og 

kompetanse der det er naturlig.  Det 

betinger videre et svært nært og tillitsfullt 

samarbeid med lokale myndigheter og andre 

samfunnsaktører og at det er vilje til stede 

for å satse og samarbeide fra begge sider.  

RørosBanken deltar derfor på flere arenaer 

som har et langsiktig mål om utvikling av 

næringsliv og infrastruktur. Det er styrets 

målsetting å videreføre en slik rolle.  Bl.a. vil 

banken se velvillig på hvordan den kan bidra 

til etablering av et regionalt fond for 

risikokapital etter retningslinjer som allerede 

er skissert i et prosjekt som er initiert fra og 

gjennomført av Regionrådet. Nyetableringer 

og vesentlig vekst i eksisterende næringsliv 

er avhengig av at det er risikokapital 

tilgjengelig også i fjellregionen.  Som påpekt 

ovenfor er på den annen side også regionen 

i seg selv avhengig av at det etter hvert 

skapes nye vekstimpulser og ny 

sysselsetting utover det som skjer i den 

daglige driften i eksisterende næringsliv.  

Lykkes vi ikke i dette, vil regionen om få år 

fremstå som lite attraktiv både som bosted 

og som lokaliseringssted for nye 

fremtidsrettede bedrifter. 

På tross av noen alvorlige bekymringer 

omkring den langsiktige veksten i vår region 

har RørosBankens styre god tro på at 
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banken vil få et godt resultat også i 2014. 

Banken har en solid posisjon i våre 

nærmarkeder og har dessuten et stort og 

godt innarbeidet kundegrunnlag i andre 

deler av landet som sikrer både vekst og 

god risikospredning. 

 

11. Takk 

Bankens styre og ledelse ønsker å takke alle 

ansatte for en stor innsats for banken i året 

som gikk.  Finansnæringen er i stadig 

endring og kravet til kompetanse, 

proaktivitet og serviceholdning er 

vedvarende høyt.  Det er stor vilje til å 

omstille seg og følge opp markedets krav 

blant våre medarbeidere, noe banken er helt 

avhengig av. Et resultat av denne kulturen 

vises bl.a. gjennom de årlige 

kundetilfredshetsmålingene der 

RørosBanken også i 2013 kunne vise til 

særdeles høy score. 

Styret vil videre takke forstanderskapets 

medlemmer og alle andre tillitsvalgte for 

helhjertet innsats til beste for RørosBanken 

også dette året.

 

 

Røros, 10. februar 2014. 

 
 

  

   

Bjørn Frydenborg - sign Erling Mjelva - sign Hilde Kristin Bonde - sign 
Styrets Leder Styrets nestleder  
   

 
Terje Danielsen  sign 
 

 
Gry Krokstad - sign 

 
Nils Martin Tidemann - sign 

   

Erling Skogås - sign  Arild Hagen - sign 
Ansattes representant  Adm. banksjef 
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RESULTATREGNSKAP  (i hele tusen)     
  

  

  
Note 2013 2012 

     

1. Renteinntekter og lignende inntekter 
   1.2 Renter og lign. inntekter av utlån til og fordr.på kredittinstitusjoner        1.406          2.749  

1.3 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 20    136.095      134.054  

1.4 Renter og lign. inntekter av sert., obl. og andre verdipapirer 20      16.560        17.233  

1.5 Andre renteinntekter 
 

                1  

 
Sum renteinntekter og lignende inntekter 

 

   154.061      154.037  

   

    

2. Rentekostnader og lignende kostnader 
 

    

2.1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 
 

     -1.654            -808  

2.2 Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 20    -62.834       -63.958  

2.3 Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 20    -18.328       -18.581  

2.4 Renter og lignende kostnader på ansvarlig kapital 20      -2.881         -3.176  

2.5 Andre rentekostnader og lignende kostnader 
 

     -1.924               -    

 
Sum rentekostnader og lignende kostnader 11    -87.621       -86.523  

   

    

I Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 
 

      
66.440        67.514  

   

    

3. Utbytte og andre inntekt. av verdipap.med variabel avkastn. 

  3.1.1 Inntekter av andeler i pengemarkedsfond 
 

             -            7.021  

3.1.2 Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 3        4.619          1.140  

 
Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastn.        4.619          8.161  

   

    

4. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 
 

    

4.1 Garantiprovisjon 
 

          449             490  

4.2 Andre gebyrer og provisjonsinntekter 
 

     21.549        17.317  

 
Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 14      21.998        17.807  

    
  

5. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 
 

    

5.1 Andre gebyrer og provisjonskostnader 19      -3.725         -3.761  

   

    

6. Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer     

 
som er omløpsmidler 

   6.1 Netto verdiendring på sert., obl., og andre verdipapirer 
 

          940       6.293  

6.2.1 Netto verdiendring på pengemarkedsfond 20        1.476            -755  

6.2.2 Netto verdiendring på aksjer og andre verdip.m/ var.avkastn. 
 

       8.330          4.410  

6.3 Netto verdiendring på valuta 
 

          878             636  

 
Sum netto verdiendr. og gev./tap på valuta og verdipapirer 

 

     11.624        10.584  

   

    

7. Andre driftsinntekter 
 

    

7.1 Driftsinntekter faste eiendommer 
 

          455             446  

7.2 Andre driftsinntekter 
 

             -                 90  

 
Sum andre driftsinntekter 

 

          455             536  

   

    

8. Lønn og generelle administrasjonskostnader 
 

    

8.1.1 Lønn 17    -23.912       -21.526  

8.1.2 Pensjoner 16, 17      -2.774         -3.966  

8.1.3 Sosiale kostnader 17      -4.343         -3.182  

8.2 Administrasjonskostnader 19    -13.052       -13.265  

 
Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 

 

   -44.081       -41.939  
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 Note 2013 2012 
    

9. Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immat. eiendeler     

9.1 Ordinære avskrivninger 10      -2.098         -2.200  

   

    

10. Andre driftskostnader 
 

    

10.1 Driftskostnader fast eiendom 
 

     -1.812         -1.694  

10.2 Andre driftskostnader 

 
     -7.889         -6.698  

 
Sum andre driftskostnader 19      -9.701         -8.392  

    
  

II Driftsresultat før tap 
 

     45.531        48.310  

   

    

11. Tap på utlån, garantier mv. 
 

    

11.1 Tap på utlån 4      -6.331         -9.727  

   

    

12. Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på     

 
verdipapirer som er anleggsmidler 

 

    

12.1 Gevinst/-tap ved salg på verdipap. som er anl.midler 
 

        -288             133  

   

    

13. Skatt på ordinært resultat 18      -9.245       -10.626  

     
     VI Resultat for regnskapsåret 

 

     29.667        28.090  

   
    

17.2 Disponeringer 
 

    

17.2 Overført til sparebankens fond 12 

      
28.167        26.090  

17.2 Overført til gavefond og/eller gaver 12        1.500          2.000  

    
  

 
Sum disponeringer 

 

     29.667        28.090  
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EIENDELER  (i hele tusen)  

 

    

  
Note  2013   2012  

1. Kontanter og fordringer på sentralbanker 6       55.923        56.990  

     3. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 
 

  
 3.1 Utlån til og fordr. på kredittinst.uten avtalt løpetid og oppsigelsesfrist 

 

      14.523        17.262  

3.2 Utlån til og fordr. på kredittinst.med avtalt løpetid og opps. 
 

    

 
Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 6       14.523        17.262  

     4. Utlån til og fordringer på kunder 
 

    

4.1 Kasse- / drifts- og brukskreditter 
 

   369.668     344.536  

4.2 Byggelån 
 

      10.025          6.629  

4.3 Nedbetalingslån 
 

 2.763.742 2.663.389  

 
Sum utlån for spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 4, 6  3.143.435   3.014.554  

4.4 Individuelle nedskrivninger på utlån 4, 6        -9.328         -8.682  

4.5 Nedskrivninger på grupper av utlån 4, 6      -18.000       -16.000  

 
Sum netto utlån og fordringer på kunder 

 

 3.116.107   2.989.872  

   
    

5. Overtatte eiendeler 5, 6            160             160  

     6. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 
 

    

 
med fast avkastning 

 
    

6.2 Utstedt av andre 
   6.2.1. Sertifikater og obligasjoner 
 

   470.274      334.479  

 
Sum sertifikater og obligasjoner 6, 7     470.274     334.479  

     7. Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 
 

    

7.1.1 Andeler i pengemarkedsfond 9       60.789        59.313  

7.1.2 Aksjer, andeler i aksjefond og egenkapitalbevis 9       96.009        94.591  

 
Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis 6     156.798     153.904  

    
  

8. Eierinteresse i tilknyttet selskap 
 

    

8.2 Eierinteresse i andre tilknyttede selskaper 9            540             540  

     9. Eierinteresser i konsernselskaper 
   9.1 Eierinteresse i andre konsernselskaper 3, 9       11.700               -    

    
  

10. Immaterielle eiendeler 
 

    

10.2 Utsatt skattefordel 18         1.691          2.766  

   
    

11. Varige driftsmidler 
 

    

11.1 Maskiner, inventar og transportmidler 10         8.403          9.493  

11.2 Bygninger og andre faste eiendommer 10       16.283        16.654  

 
Sum varige driftsmidler 6       24.686        26.147  

     12. Andre eiendeler 
 

    

12.1 Andre eiendeler 6            638          2.810  

   
    

13. Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke 
 

    

 
mottatte inntekter 

 

    

13.1 Opptjenete ikke mottatte inntekter 
 

        6.111          6.389  

13.2.1 Overfinansiering av pensjonsforpliktelse 16            126             547  

13.2.2 Andre forskuddsbet. Ikke påløpte kostnader 
 

               
 

 
Sum forsk.bet. ikke påløpte kostn. og opptj. Ikke mottatte innt. 6, 16         6.237          6.936  

SUM EIENDELER   

  
3.859.277 

  
3.591.866 
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GJELD OG EGENKAPITAL (i hele tusen)     

  
Note  2013   2012  

GJELD: 
 

    

14. Gjeld til kredittinstitusjoner 
 

    

14.1 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 
 

           329               60  

14.2 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 
 

      50.000        50.000  

 
Sum gjeld til kredittinstitusjoner 6, 11       50.329        50.060  

   
    

15. Innskudd fra og gjeld til kunder  
 

    

15.1 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 
 

 2.107.458   2.081.818  

15.2 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 
 

    525.325   452.546  

 
Sum innskudd fra og gjeld til kunder 6, 11 2 .632.783  2 .534.364  

   
    

16. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 
 

    

16.1 Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak 
 

    100.000               -    

16.3 Obligasjonsgjeld 6, 11 600.000      552.500  

 
Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir 

 

700.000      552.500  

   
    

17. Annen gjeld 
 

    

17.3 Annen gjeld 6, 11       12.401        18.901  

   
    

18. Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 6         8.507          7.111  

   
    

19. Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 
 

    

19.1 Pensjonsforpliktelse 16         2.647          4.487  

19.2 Utsatt skatt 
 

             -                 -    

 
Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 6         2.647          4.487  

   
    

20. Ansvarlig lånekapital 12       50.000        50.000  

   
    

 
 SUM GJELD  

 
 3.456.667  3.217.423  

EGENKAPITAL:  

    

 
    

22. Opptjent egenkapital 
 

    

22.1 Sparebankens fond 12 402.610      374.443  

 
SUM EGENKAPITAL 6     402.610  374.443  

   
    

SUM  GJELD OG EGENKAPITAL   3.859.277  3.591.866  

POSTER UTENOM BALANSEN: 
 

    

23. Garantier overfor kunder 4, 13  147.232     123.618  

24. Forpliktelser med avtalt løpetid 4, 13 377.642      370.646  
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NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2013 
 
 

NOTE 1 -  GENERELL INFO – RETTVISENDE BILDE     
 
 
RørosBankens (bankens) årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om 
årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk, som gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Under 
enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle beløp i 
resultatregnskapet, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt. 
  
Siste ark i noteopplysningene viser bankens nøkkeltall og resultatanalyse i %. 
 
Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i 2013.  
 
 

NOTE 2 -  REGNSKAPSPRINSIPPER     
 
 

UTARBEIDELSE AV KONSERNREGNSKAP     
 
Bankens heleide datterselskap, J. Engzelius & Søn AS, ble 100% overtatt av banken i november 2012. Intensjonen 
er å selge selskapet til nye eiere. J. Engzelius & Søn AS har uvesentlig betydning for bankens regnskap og drift. 
Etter  samlet vurdering ut fra regnskapslovens § 3.2.a unnlates det å sette opp eget konsernregnskap. 
Opplysninger om datterselskapets hovednøkkeltall er gitt i note 3. Andre opplysninger om konsernforholdet er gitt i 
årsberetningen. 
 
 

RESULTATPOSTER         
 
Bruk av estimater  

Det er brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og gjeld, 
samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god 
regnskapsskikk.  
 
Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer  

Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som de blir opptjent eller påløper som 
kostnader.  Foretatte beregninger viser at etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved 
etablering av det enkelte utlån.  De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid.  
 
Inntektsføring/kostnadsføring  

Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte 
inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen.  På engasjementer der det blir foretatt 
nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode.  Aksjeutbytte blir 
inntektsført i det året de blir utbetalt.  Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet.  Det vil si at 
den enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat.  Kjøp og salg av 
verdipapirer blir bokført på oppgjørstidspunktet. 
 
 

UTLÅN – BESKRIVELSER OG DEFINISJONER     
 
Vurdering av utlån 

Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til 
amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt 
avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke 
kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av 
lånene.  
Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt AS (EBK) er ikke balanseført. 
 
Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt  

Banken foretar løpende vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. 
Engasjementer over 3 mill. kr i personmarked og 10 mill i bedriftsmarked vurderes særskilt.  For engasjementene er 
det verdien av bankens sikkerheter, låntakers betalingsevne etc. som vurderes. Dersom gjennomgangen viser at 
tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning.  
 
Behandling av misligholdte engasjementer  

Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når 
rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager.  
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Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement.  Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om 
tap må påregnes.  Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag 
for salgskostnader.  Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som 
individuelle nedskrivninger.  
 
Behandling av konstaterte tap  

Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til 
sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på 
engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som 
endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom 
eller at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet.  Beregnet verdifall på engasjementet føres da 
som konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra 
bankens låneportefølje og fra individuelle nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er 
konstatert at kunden ikke er søkegod.  
 
Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer  

Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skjer i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan knyttes 
til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet.  
 
Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån  

Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. 
Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko 
for manglende betalingsevne basert på en analyse av historiske tapstall.  Andre forhold kan være verdifall på fast 
eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved markert renteoppgang eller nedbemanning på større 
arbeidsplasser.  
 
Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån  

Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall foretas enkeltvis av alle utlån som anses som vesentlige.  
Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i 
gruppevurdering av utlån.  Banken fordeler sine utlån på PM – lån til personmarkedet og BM – lån til 
bedriftsmarkedet.  
 
 
 

FINANSIELLE INSTRUMENTER         
 
Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår 
gjennom bankens virksomhet. Pr. 31.12.2013 har banken på denne måten sikret 125 mill. kroner som 
rentebytteavtale mot fastrentelån til kunder. 
 
 
 

VERDIPAPIRER         
 
Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). 
Handelsportefølje, omløpsporteføljen og anleggsportefølje verdivurderes etter forskjellige regler og hver for seg.  
I resultatregnskapet er obligasjoner, aksjer, egenkapitalbevis og fond vurdert som individuell handelsportefølje (alt 
til virkelig verdi), individuelle omløpsmidler (bare realiserte gevinster, eventuelt urealisert tap blir bokført) og som 
anleggsmidler 
 
 
Obligasjoner og sertifikater  

Banken har obligasjoner definert som andre omløpsmidler.  Andre omløpsmidler er vurdert til den laveste verdi av 
anskaffelseskostnad og virkelig verdi på hvert enkelt papir.  Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til 
krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer.  Verdifastsettelse skjer etter de offisielle 
ligningskursene fastsatt av VPS eller ved prising utført av eksternt meglerhus. 
 
Aksjer og egenkapitalbevis  

Banken har pr. 31.12. både handelsportefølje, omløpsportefølje og anleggsaksjer. I bankens policy for 
markedsrisiko er rammen for handels- og omløpsaksjer satt til 20 mill. kroner.  
Anleggsaksjer, det vil si poster beregnet til varig eie eller bruk, er vurdert til anskaffelseskost og blir ikke regulert for 
løpende kurs- og verdiendringer.  Aksjene blir likevel nedskrevet hvis virkelig verdi synes å være lavere enn 
anskaffelseskost og verdinedgangen skyldes forhold som antas ikke å være av forbigående karakter. 
Transaksjoner knyttet til slike aksjer skal avgjøres av styret i hvert enkelt tilfelle. 
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VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELER             
 
Varige driftsmidler  

Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske 
avskrivninger og eventuelle nedskrivinger. Ordinære avskrivninger beregnes på grunnlag av eiendelens antatte 
økonomiske levetid og eventuell restverdi.  
 
Immaterielle eiendeler  

Inkluderer utsatt skattefordel. 
 
 

PENSJONSFORPLIKTELSER OG PENSJONSKOSTNADER             
 
Banken bruker Norsk Regnskapsstandard for bokføring av pensjonskostnader. Ytelsesordningen er gjenstand for 
årlig aktuarberegning og kostnadsføres under "lønn og generelle administrasjonskostnader". En pensjonist inngår i 
gammel AFP ordning.  Ordningen er dekket gjennom DNB Pensjonstjenester AS. 
Innskuddsordningen kostnadsføres med årspremien også under ”lønn og generelle administrasjonskostnader”.   
Aktuarberegnet pensjonsforpliktelse, bestående av differanse mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av 
pensjonsmidlene korrigert for avvik i estimater og effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen enten som 
langsiktig gjeld (hvis negativ) eller som anleggsmiddel (hvis positiv). Forutsetningene som blir lagt til grunn for 
utregning av pensjonsforpliktelser, blir revurdert årlig.  
Regnskapsmessig behandling av ny AFP-ordning (ytelsesbasert flerforetaksordning) vil, grunnet manglende 
informasjon og pålitelighet i beregninger, likestilles med innskuddsordning og kostnadsføres med årets 
premiebetaling inntil avklaring omkring beregningene foreligger.  
 
 
 

SKATT             
 
Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt.  Netto utsatt 
skattefordel er beregnet med 27 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige 
og skattemessige verdier.  Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, som reverserer eller kan 
reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.  Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og 
endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel.  Eventuelle endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel vises som 
årets skattekostnad i resultatregnskapet sammen med betalbar skatt for inntektsåret. Utsatt skatt beregnes på 
bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i 
framtiden.  
 
 

OMREGNINGSREGLER FOR VALUTA             
  
Bankens seddelbeholdning i valuta er omregnet til NOK etter offisielle middelkurser på Oslo Børs pr. 31.12.  
Inntekter og utgifter i bankens regnskap er omregnet til NOK etter kursene på det tidspunkt de ble realisert.   
 
 

LANGSIKTIG GJELD             
 
Obligasjonsgjeld blir oppført til nominelt beløp .  Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres løpende.  
 
 

KONTANTSTRØMOPPSTILLING             
 
Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og 
innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt 
utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet.  Investeringsaktiviteter er definert 
som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner.  I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i 
driftsmidler og eiendommer.  Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og 
nedbetaling av obligasjonsgjeld og markedsinnlån.  
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NOTE 3 -  EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER         
 
 

J Engzelius & Søn AS 
     

      2013 er det første hele driftsåret hvor selskapet  er heleid datterselskap av RørosBanken. Styret har  
 arbeidet med å utvikle eiendomsmassen og få på plass nye leiekontrakter. Dette arbeidet har medført 

 både relativt store vedlikeholdskostnader og en større investering i Leighgården i 2013. 
  

      I 2013 er det mottatt et konsernbidrag på 10 mill kroner fra morselskapet. Budsjettet for 2014 viser et 
 resultat før skatt i balanse. 

     

      Nøkkeltall 2013 2012 

   Leieinntekter                        931                         894  
   Driftsresultat                        152                        -569  
   Ordinært resultat før skatt                    -1.328                     -1.630  
   Ordinært resultat                      1.651                     -1.630  

   
 

     Sum eiendeler                     26.463                    16.080  
   Egenkapital                        320                     -8.631  
   

 
     Mellomværende med morselskap 2013 2012 

   Renteinntekt                            2                            5  
   Rentekostnad                     1.526                      1.291  
   Innskudd                     7.766                      1.030  
   Lån                     24.776                    23.870  
    

 
 
 

NOTE 4 -  UTLÅN     
 
 
Beløpet som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko overfor kunder (definert i note 6), 
uten å ta hensyn til sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer, er bokført verdi av netto utlån tillagt garantier 
og ubenyttede kreditter (ikke opptrukne gitte kredittrammer). 
 

 

Bankens maksimale eksponering for kredittrisiko 31.12.2013 31.12.2012 

Brutto utlån 3.143.435 3.014.554 

Nedskrivning på individuelle utlån -9.328 -8.682 

Nedskrivning på grupper av utlån -18.000 -16.000 

Netto utlån 3.116.107 2.989.872 

Garantier 147.232 123.618 

(Ubenyttede kreditter Ikke opptrukne kredittrammer) 216.489 185.264 

Maksimal eksponering for kredittrisiko 3.479.828 3.298.754 
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Risikoklassifisering             
 
Prinsipper for risikoklassifisering 

Risikoklassifisering er en integrert del av kredittvurderingen og det er således normalt en sammenheng mellom 
risikoklassifisering og prising på lån. 
Systemet muliggjør en god overvåking av risikoutviklingen i bankens engasjementsportefølje. 
 
Klassifiseringen av personkunder skjer ved at faktoren ”kundens økonomiske stilling” vektlegges i tillegg til 
sikkerheten.  For næringslivskunder utføres klassifiseringen av økonomiske faktorer på grunnlag av utvalgte 
nøkkeltall fra kundens reviderte regnskap, samt en verdivurdering av de sikkerheter som er stilt for engasjementet 
og øvrige faktorer som beliggenhet, ledelse, marked og bransje. 
Klassifiseringen er delt inn i 5 grupper der A representerer minst risiko og E størst risiko.  Klassifiseringen synliggjør 
kundenes risikoeksponering for hver av faktorene økonomi og sikkerhet.  Disse faktorene danner grunnlag for 
fastsettelsen av den akkumulerte risikoklasse der økonomi/sikkerhet vektes i forholdet 60/40. 
 

Kriterier             Personmarked       Bedriftsmarked 

  Vekt Komponent   Vekt  Komponent 

Økonomi 60 % Gjeldsgrad 
 

45 % Økonomi, rentabilitet og 

  
Brutto inntekt 

  
Likviditetsgrad 2 

    

20 % Øvrige faktorer 

Sikkerhet  (1) 40 % Verdi eiendeler 
 

35 % Verdi eiendeler 
      

(1)  Verdi på eiendeler som pantsettes nedjusteres i tråd med retningslinjer. 

 

 

Risikoklasser Sum engasjement Brutto utlån Garantier 

   
Ubenyttede 

kreditter 
Individuelle      
nedskrivninger 

Personmarked 2013 2013 2013 2013 2013 

Lav risiko        1.548.514 70,03 % 1.344.793 115.742 87.979 212 

Moderat risiko  403.544 18,25 % 383.375 309 19.860 350 

Middels risiko    230.381 10,42 % 222.107 0 8.274 1.789 

Middels høy risiko    15.587 0,70 % 15.525 0 62 1.799 

Høy risiko        5.746 0,26 % 5.546 0 200 2.163 

Uklassifisert 7.408 0,34 % 6.638 0 770 22 

  2.211.180 100,00 % 1.977.984 116.051 117.145 6.335 

       

       

Risikoklasser Sum engasjement Brutto utlån Garantier 

   
Ubenyttede 

kreditter 
Individuelle      
nedskrivninger 

Bedriftsmarked 2013 2013 2013 2013 2013 

Lav risiko         698.895 53,93 % 623.172 22.559 53.164 138 

Moderat risiko  369.911 28,54 % 342.324 3.888 23.699 677 

Middels risiko    186.948 14,43 % 161.279 3.830 21.839 0 

Middels høy risiko    35.011 2,70 % 33.915 905 191 1.800 

Høy risiko        1.019 0,08 % 1.019 0 0 378 

Uklassifisert 4.193 0,32 % 3.742 0 451 0 

  1.295.977 100,00 % 1.165.451 31.182 99.344 2.993 

       

       

Risikoklasser Sum engasjement Brutto utlån Garantier 

   
Ubenyttede 

kreditter 
Individuelle      
nedskrivninger 

Totalt 2013 2013 2013 2013 2013 

Lav risiko         2.247.409 64,08 % 1.967.965 138.301 141.143 350 

Moderat risiko  773.455 22,05 % 725.699 4.197 43.559 1.027 

Middels risiko    417.329 11,90 % 383.386 3.830 30.113 1.789 

Middels høy risiko    50.598 1,44 % 49.440 905 253 3.599 

Høy risiko        6.765 0,19 % 6.565 0 200 2.541 

Uklassifisert 11.601 0,33 % 10.380 0 1.221 22 

Totalt 3.507.157 100,00 % 3.143.435 147.233 216.489 9.328 
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Risikoklasser Sum engasjement Brutto utlån Garantier 

   
Ubenyttede 

kreditter 
Individuelle      
nedskrivninger 

Personmarked 2012 2012 2012 2012 2012 

Lav risiko        1.528.522 70,87 % 1.361.058 91.406 76.058 213 

Moderat risiko  346.947 16,09 % 331.974 309 14.664 363 

Middels risiko    248.788 11,54 % 242.373 0 6.415 1.584 

Middels høy risiko    24.462 1,13 % 24.183 0 279 958 

Høy risiko        1.942 0,09 % 1.942 0 0 2.190 

Uklassifisert 6.124 0,28 % 5.691 0 433 32 

  2.156.785 100,00 % 1.967.221 91.715 97.849 5.340 

       

       

Risikoklasser Sum engasjement Brutto utlån Garantier 

   
Ubenyttede 

kreditter 
Individuelle      
nedskrivninger 

Bedriftsmarked 2012 2012 2012 2012 2012 

Lav risiko         605.173 51,87 % 532.120 22.194 50.859 138 

Moderat risiko  301.407 25,84 % 271.412 6.693 23.302 402 

Middels risiko    180.661 15,49 % 169.357 1.477 9.827 0 

Middels høy risiko    57.711 4,95 % 53.497 1.489 2.725 924 

Høy risiko        9.265 0,79 % 8.957 50 258 1.878 

Uklassifisert 12.434 1,07 % 11.990 0 444 
   1.166.651 100,00 % 1.047.333 31.903 87.415 3.342 

       

       

Risikoklasser Sum engasjement Brutto utlån Garantier 

   
Ubenyttede 

kreditter 
Individuelle      
nedskrivninger 

Totalt 2012 2012 2012 2012 2012 

Lav risiko         2.133.695 64,20 % 1.893.178 113.600 126.917 351 

Moderat risiko  648.354 19,51 % 603.386 7.002 37.966 765 

Middels risiko    429.449 12,92 % 411.730 1.477 16.242 1.584 

Middels høy risiko    82.173 2,47 % 77.680 1.489 3.004 1.882 

Høy risiko        11.207 0,34 % 10.899 50 258 4.068 

Uklassifisert 18.558 0,56 % 17.681 0 877 32 

Totalt 3.323.436 100,00 % 3.014.554 123.618 185.264 8.682 

 
 

Forskyvninger mellom risikogrupper 

Som det fremgår har det kun vært en mindre forskyvning mellom risikoklassene, bortsett fra markant nedgang i middels 
høy og høy risiko fra 2012 til 2013 (fra 2,81% til 1,63%).  

 Forventet årlig tapsnivå - forventet tap i forhold til renteinntekter 

I banken tilstrebes å vektlegge risiko ved prising av engasjementer slik at lån og kreditter med laveste rente har en 
tilsvarende lav risiko.   
 
Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer er av stor viktighet, og tillegges stor vekt. 
Kredittrisikoen overvåkes løpende gjennom analyser, misligholdsrapportering, restanse- og overtrekks- rapportering.   
 
Det er budsjettert et årlig tap på 0,20 % av brutto utlån de nærmeste 3 år, for 2013 utgjorde det 6,6 MNOK (0,21%). Dette 
er basert på erfaring fra tidligere år, kjennskap til bankens lånekunder samt den løpende vurdering av utlånsmassen. 
Tapene forventes i det alt vesentlige å komme i grupper med høy risiko og forventes å ligge innenfor den samlede 
forventede renteinntekten for gruppen. 

 Bokført/virkelig verdi på utlån til kunder 

Utlån og garantier verdsettes i tråd med "Forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier”.  Det er ikke 
grunner som skulle tilsi at virkelig verdi/markedspriser skulle avvike fra amortisert kost.   
Lån og garantier verdsettes til pålydende når renter og avdrag betjenes etter avtalen og det ellers ikke er objektive forhold 
som tilsier at engasjementet bør nedskrives.  
 
Dersom det foreligger objektive bevis for verdifall på enkelte utlån eller grupper av utlån, er lånene nedskrevet. Etter 
forskriften skal slike lån nedskrives med forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av fremtidige kontantstrømmer, 
beregnet etter forventet levetid på lånet.  
Nedskrivning klassifiseres som tapskostnad, og renteinntekter resultatføres etter effektiv rentemetode. 
Vår modell bygger på at der det foreligger objektive bevis for risiko for tap, gjøres det en totalvurdering av kundens 
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betalingsevne, av den realsikkerhet som er stilt for lånet samt av sannsynligheten for tap. Det beregnede sannsynlige tap 
nedskrives som individuell nedskrivning på engasjementet. Nedskrivningen klassifiseres som tapskostnad. 
 
 
De objektive bevis på at et utlån har verdifall baserer seg på observerte data banken har kjennskap til om følgende type 
hendelser:   Vesentlige finansielle problemer hos låntaker, betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd, 
opplåning for inndekning av termin, finansiell restrukturering, gjeldsforhandling, konkurs. 
 
 
 

Utlån og garantier fordelt på geografi, sektor/næring og tap           
 
 

 

 
  U t l å n 

 
               G a r a n t i e r 

 
2013 2012 2011 

 
2013 2012 2011 

Eget nærdistrikt 1.577.427 1.503.037  1.288.211  
 

28.631    29.111     29.294  

Utenfor eget nærdistrikt 1.566.008 1.511.517  1.432.059  
 

3.588      3.821       4.117  

Eika Boligkreditt 
    

115.013    90.686     91.762  

SUM 3.143.435 3.014.554 2.720.270 

 
 147.232   123.618   125.173  

 
Eget nærdistrikt er definert som Rørosregionen (Røros, Holtålen og Os). 

 

Utlån, garantier og tap fordelt etter sektor og næring 

       
       

      Potensiell ekspon. 

  
        Brutto utlån 

 
        Garantier     ved trekkfasiliteter 

    2013 2012   2013 2012 
 

2013 2012 

Personkunder 1.974.858 1.967.221   115.750 91.415 
 

117.317 94.815 

A Primærnæring 120.114 111.317 
 

192 192 
 

7.437 8.338 

B Bergverksdrift og utvinning 0 0 
 

0 0 
 

0 0 

C Industri 41.656 46.491 
 

158 0 
 

23.178 18.450 

D El.,gass-,damp og varmtvannsforsyn. 436 0 
 

662 1.004 
 

6.564 10.000 

E Vannforsyn., avløp og renovasjonsvirksomh. 18.430 17.690 
 

686 686 
 

1.000 1.000 

F Bygg og anlegg 75.820 74.337 
 

8.685 9.118 
 

11.384 5.340 

G Varehandel, rep.av motorvogner 205.631 195.323 
 

5.996 6.028 
 

10.572 10.958 

H Transport og lagring 66.631 70.252 
 

13.274 13.336 
 

1.325 1.642 

I Overnattings. og serveringsvirksomhet 34.739 33.762 
 

140 140 
 

2.650 2.860 

J Informasjon og kommunikasjon 4.316 4.082 
 

0 300 
 

51 70 

K Fin.- og forsikringsvirksomhet 52.931 22.513 
 

0 0 
 

4.187 3.909 

L Oms. og drift av fast eiendom 458.061 379.010 
 

536 0 
 

25.118 24.843 

M Faglig, vitensk. og teknisk tj.yting 8.083 4.103 
 

205 0 
 

659 544 

N Forretningsmessig tjenesteyting 39.015 45.649 
 

50 498 
 

1.450 1.232 

O Off.adm., trygdeord. underlagt off.forvaltn. 1.700 1.500 
 

163 163 
 

0 0 

P Undervisning 590 1.039 
 

290 290 
 

152 57 

Q Helse- og sosialtjenester 15.443 14.343 
 

362 328 
 

1.003 737 

R Kulturell virk., underholdn. og fritidsaktiviteter 13.088 14.329 
 

83 120 
 

2.267 341 

S Annen tjenesteyting 11.893 11.593   0 0 
 

175 128 

SUM 3.143.435 3.014.554   147.232 123.618   216.489 185.264 

 
 

  
        Misligholdte 

 
         Tapsutsatte 

 
        Individuelle 

  
     engasjementer 

 
      engasjementer 

 
     tapsavsetninger 

 
  2013 2012   2013 2012   2013 2012 

 
Personkunder 18.854 16.671 

 
721 738 

 
6.335 6.164 

A Primærnæring 
 

2.293 
      C Industri 597 3.504 
    

275 1.500 

F Bygg og anlegg 403 1.285 
    

402 402 

G Vareh./rep.motorv. 1.089 1.409 
    

678 478 

H Transport/lagring 3.249 138 
    

138 138 

I Overnatt./servering 
      

1.500 
 

SUM 24.192 25.300   721 738   9.328 8.682 

 
 
 
 
 
 



25 
 

Tap på utlån og garantier             
 
Styret mener at det pr. 31.12.2013 ikke foreligger engasjement med fare for vesentlig tap sett i forhold til de  
nedskrivninger som allerede er foretatt.  Styret anser heller ikke at det foreligger vesentlig risiko for tap på bankens  
øvrige plasseringer og garantier. 

        
Mislighold refererer seg til kunder som ikke har betalt termin på utlån innen 90 dager etter forfall,  
eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket som avtalt innen 90 dager etter at overtrekket fant sted.  
 
Mislighold over 30 dager utgjør 36,1 mill kr. 
 

      

Individuelle nedskrivninger 
 

2013 2012 2011 

Individuelle nedskrivninger 
 

8.682 13.576 15.725 

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

 
2.805 11.179 7.642 

+ Netto endring individuelle nedskrivninger i perioden 3.451 6.285 5.493 

= Individuelle nedskrivninger pr. 31.12   9.328 8.682 13.576 

     Nedskrivninger på grupper av utlån 
 

2013 2012 2011 

Gruppenedskrivninger pr. 01.01 
 

16.000 18.000 16.000 

Tilbakeført uspesifisert avsetning 
    + Periodens gruppenedskrivninger 
 

2.000 -2.000 2.000 

= Gruppenedskrivninger pr. 31.12   18.000 16.000 18.000 

     

     

     Årets tapskostnader 
 

2013 2012 2011 

     Periodens endring i individuelle nedskrivninger 
 

646 -4.895 -2.149 

+ Periodens endring i gruppenedskrivninger 
 

2000 -2.000 2.000 

+ Per. konstaterte tap som det tidl. år er foretatt individuell nedskrivning for 2805 11.179 7.642 

+ Per. konstaterte tap som det tidl. år ikke er foretatt individuell nedskr. for 946 5.555 4.316 

-  Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap 66 112 1.451 

= Periodens tapskostnader   6.331 9.727 10.358 

Inntektsførte renter på nedskrevne utlån   933 528 661 

     

     

     Tapsutsatte engasjementer 
 

2013 2012 2011 

Tapsutsatt engasjement  (som ikke er misligholdt) 
 

721 738 1.049 

 -Nedskrivninger på ikke misligholdte engasjementer 429 428 725 

Netto tapsutsatte engasjementer   292 310 324 

     Misligholdte engasjementer   2013 2012 2011 

 Brutto misligholdt engasjementer (over 90 dager) 
 

24.192 25.300 45.146 

 -Nedskrivninger på misligholdte engasjementer (over 90 dg) 8.899 8.254 12.851 

= Netto misligholdte engasjementer  (over 90 dager) 15.293 17.046 32.295 

 
 

Aldersfordeling av misligholdte og tapsutsatte utlån 
  

      

31.12.2013 
Over 3 mnd 
tom 6 mnd 

Over 6 mnd 
tom 12 

mnd Over 1 år 
Sum mislig-

holdte lån 
Taps- 

utsatte lån 

Privatmarked 15 6.783 12.056 18.854 721 

Bedriftsmarked 164 3.111 2.063 5.338 0 

Sum 179 9.894 14.119 24.192 721 

      31.12.2012           

Privatmarked 272 505 15.893 16.670 738 

Bedriftsmarked 788 1.277 6.565 8.630 0 

Sum 1.060 1.782 22.458 25.300 738 
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NOTE 5 -  OVERTATTE EIENDELER     
 
 
Overtatte eiendeler er aktiva som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement.  På 
overtakelsestidspunktet blir det lagt en antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen.  Nedskrivning på overtatte 
eiendeler føres som tap på utlån i resultatregnskapet.  Gevinst/tap ved et eventuelt salg av nevnte eiendeler blir 
også ført som gevinst/tap på utlån. 
 

Type eiendel 2013 2012 

3 hyttetomter for videresalg 160.000 160.000 
 
 
 

 

NOTE 6  - FINANSIELL RISIKO         
 

Likviditetsrisiko             
 

Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke skal kunne gjøre opp sine forpliktelser på forfall.  Bankens 
innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital.  Derimot vil bankens lånekunder 
ønske langsiktig finansiering og kredittramme.  På denne måten eksponeres banken for likviditetsrisiko. 
 
God likviditetsstyring sikrer at banken er i stand til å dekke sine løpende forpliktelser, at den oppfyller alle lovkrav, 
og at dette gjøres til lavest mulig kostnad.  Det er vedtatt en likviditetspolicy for banken, siste versjon ble vedtatt 
11.02.2013.  Ut i fra denne policyen utarbeides en periodisk risikorapport (kvartalsvis).  Et sentralt mål er 
utviklingen i bankens netto utlåns-/innskuddssituasjon (innskuddsdekning), som forteller noe om bankens grad av 
avhengighet til pengemarkedet.  Innskuddsdekningen var ved utgangen av året 83,75 % mot 84,07 % i 2012.  I 
bankens likviditetspolicy er det satt en nedre grense på 80 %. 
 
For å fylle dette likviditetsgapet funder banken seg også gjennom langsiktige innlån fra penge- og kapitalmarked.  
Forfallsstrukturen fremgår i note 11 om gjeld.  Kommiterte trekkrettigheter i DNB, 100 mill. kroner, er på kort sikt 
sentral i denne sammenheng, rammen har  i liten grad  vært benyttet gjennom 2013. Ubenyttet låneramme i Norges 
Bank er pr. 31.12.2013 161 mill. kroner. 
 
Likviditetssituasjonen anses tilfredsstillende for banken. 
 
Restløpetid for hovedposter i balansen 

Eiendeler: Sum 
Inntil 1 
mnd 

 1mnd - 3 
mnd 

 3 mnd - 
1 år  1-5 år Over 5 år 

Uten rest 
løpetid 

Kontanter 7.087 0 0 0 0 0 7.087  

Fordringer på sentralbanker 48.836 0 0 0 0 0 48.836  

Utlån til og fordr. på kredittinst. 14.523 0 0 0 0 0 14.523  

Utlån til og fordr. på kunder 3.143.435 406.861 26.658 144.201 598.003 1.967.712 0  

Tapsavsetninger -27.328 0 0 0 0 0 -27.328  

Obligasjoner 470.274 0 11.009 8.500 270.419 180.346 0  

Øvrige eiendelsposter  202.450 0 0 0 0 0 202.450  

Sum eiendelsposter 3.859.277 406.861 37.667 152.701 868.422 2.148.058 245.568 

Gjeld: 
       Gjeld til kredittinstitusjoner 50.329 0 0 0 50.000 0 329 

Innskudd fra og  
gjeld til kunder 2.632.783 24.000 124.300 309.100 0 0 2.175.383 

Obligasjonsgjeld 700.000 0 0 200.000 500.000 0 0 

Øvrig gjeld  23.555 0 0 0 0 0 23.555 

Ansvarlig lånekapital 50.000 0 0 0 50.000 0 0 

Egenkapital 402.610 0 0 0 0 0 402.610 

Sum gjeld og egenkapital 3.859.277 24.000 124.300 509.100 600.000 0 2.601.877 

        Netto likviditetsekspon. i balansen 382.861 -86.633 -356.399 268.422 2.148.058 -2.356.309 

Kassekreditt er medtatt under intervall inntil 1 mnd. 
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Kredittrisiko             
 
Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap på grunn av at motparten ikke er i stand til å innfri sine 
forpliktelser ved forfall. Se note 4 for informasjon om kredittrisiko i utlånsengasjement. 
Kredittrisiko representerer det største risikoområdet for banken og vedrører alle fordringer på kunder som i 
hovedsak er utlån. Også andre utstedte kreditter, garantier, rentebærende verdipapirer, innvilgede ikke trukne 
kreditter er forbundet med kredittrisiko. Motpartrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter innebærer 
også kredittrisiko. 
 

Markedsrisiko             
 
Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i rente-, valuta eller egenkapitalinstrumenter, og er nedenfor 
nærmere omtalt under renterisiko og valutarisiko. Risikoen er knyttet til resultatsvingninger som følge av endringer i 
markedspriser og kurser.  
 

Renterisiko             
 
Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens utlåns- og innlånsvirksomhet og i tilknytning til bankens beholdning 
av verdipapirer.  Renterisiko er resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside ikke er 
sammenfallende. 
 

Ved årsslutt var det totale rentegapet slik at en renteendring på 1 % ville ha gitt 1,1 mill. kroner i resultateffekt.  Alle 
poster i og utenfor balansen som renteberegnes er inkludert i denne beregningen.   
På balanseposter ser man nedenfor at en renteendring på 1% ville gitt 2,4 mill. kroner i resultateffekt. Ser man 
kortsiktig, dvs. inntil 1 måned, er rentegapet på 0,8 mill. kroner. 
 
Markedspolicy  ble sist  vedtatt 20.06.2012.  I denne policyen er det vedtatt at bankens samlede renterisiko kan 
maksimalt utgjøre 5 mill. kroner.  Dette beregnes som samlet estimert verdiendring for alle rentebærende poster og 
rentederivater ved ett prosentpoengs endring i alle renter  Pr. 31.12.2013 utgjør denne renterisikoen som nevnt 1,1 
mill. kroner. 
Tid frem til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser fremgår av tabellen nedenfor. 
 

Renteendringstidspunkt for hovedposter i balansen. 

    
Eiendeler: Sum 

Inntil 1 
mnd 

 1mnd - 3 
mnd 

 3 mnd - 1 
år  1-5 år Over 5 år 

Uten rente 
ekspon. 

Kontanter          7.087  0 0 0 0 0 7.087 

Fordringer på sentralbanker       48.836  48.836 0 0 0 0 0 

Utlån til og fordr. på kredittinst.       14.523  14.523 
   

0 0 

Utlån til og fordr. på kunder  3.143.435  0 2.962.490 11.433 130.099 39.413 0 

Tapsavsetninger      -27.328  0 0 0 0 0 -27.328 

Obligasjoner     470.274  94.662 355.373 11.119 9.120 0 0 

Øvrige eiendelsposter     202.450  
  

0 0 
 

202.450 

Sum eiendelsposter  3.859.277  158.021 3.317.863 22.552 139.219 39.413 182.209 

Gjeld: 
       Gjeld til kredittinstitusjoner       50.329  0 50.000 0 0 0 329 

Innskudd fra og gjeld til kunder  2.632.783  24.000 2.299.683 309.100 0 0 0 

Obligasjonsgjeld     700.000  
 

600.000 100.000 
 

0 0 

Øvrig gjeld       23.555  0 0 0 0 0 23.555 

Ansvarlig lånekapital       50.000  50.000 0 0 0 0 0 

Egenkapital     402.610  0 0 0 0 0 402.610 

Sum gjeld og egenkapital  3.859.277       74.000   2.949.683     409.100              -                -          426.494  

        Netto renteeksponering i balansen      84.021      368.180   -386.548     139.219       39.413      -244.285  

        Rentegap (v 1%endring) 2.443 840 3.682 -3.865 1.392 394 0 

 

 

Valutarisiko             
 
Valutarisiko er risikoen for tap som følge av endringer i valutakurser. 
Bankens balanseposter i utenlandsk valuta utgjøres av kassebeholdningen. Denne er omregnet til norske kroner 
basert på kursen ved årets utgang. Risiko for valutatap ansees å være uvesentlig.  
I tillegg har banken driftsavtale i danske kroner med den danske datasentralen SDC.   Avtalen har en rammeverdi 
på ca 5 mill. danske kroner. 



28 
 

NOTE 7 -  OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER 
 

  
 
Verdsettelse 

Bankens beholdning av omløpsobligasjoner er vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi 
på hvert enkelt papir.  Alle bankens obligasjoner og sertifikater er i NOK og verdifastsettelse skjer etter de offisielle 
ligningskursene fastsatt av VPS eller verdivurdert av eksternt meglerhus. 
Ved årsskiftet har banken deponert obligasjoner pålydende 100 mill. kroner  som sikkerhet for lån i Norges Bank. 
 
Gjennomsnittlig rente pr. sektor viser snitt nominell rente på rapporteringstidspunktet ( 31.12.) 
Samlet renteavkastning gjennom året er 4,04% regnet ut fra månedlig gjennomsnittsbeholdning. 
 
 
 

 
Risiko- Pålydende Kjøps- Markeds- Bokført Gj.sn. Dura- Renterisiko 

 
vekt verdi kost verdi verdi rente sjon ending 1 % 

Bank 
             Børsnotert 20 %        53.000      52.982        53.243      52.955  2,99 % 0,14                 73  

Kommune/kraft 
       

 

     Børsnotert 100 %                 -                 -                  -                 -    
   Kredittforetak - OMF                 

             Børsnotert 10 %      285.000    286.254      286.716    286.168  2,24 % 0,16               459  

Industri 
    

  
        Børsnotert 100 %        96.642      95.992        97.546      95.150  6,29 % 0,31               307  

Fondsobligasjoner og ansvarlige lån 
   

  
        Børsnotert og ikke notert 100 %        36.000      36.150        37.652      36.001  7,08 % 1,21               437  

Sum omløpsmidler        470.642    471.378      475.157    470.274                 1.276  

           
        

Sum sertifikater, obligasjoner  2013        470.642    471.378      475.157    470.274  4,04 %   0,27             1.276  

Sum sertifikater, obligasjoner  2012      336.112    336.021      338.511    334.479  4,85 %   0,36             1.200  

 
 
 

 

NOTE 8 – ANSVARLIG LÅNEKAPITAL I ANDRE FORETAK         
 
Det er under balansepost 4, utlån med avtalt løpetid, bokført 3 mill.kr  i ansvarlig lånekapital.  Beløpet består i sin 
helhet av medlemsinnskudd i Kredittforeningen for Sparebanker (KFS), og fordeler seg på følgende 2 poster: 

 

Beløp Løper til 

Kredittforeningen for Sparebanker (medlemsinnskudd)          1.500  28.10.2013 
Kredittforeningen for Sparebanker (medlemsinnskudd)          1.500  18.01.2018 
   
   

Medlemsinnskudd i Kredittforeningen for Sparebanker blir først tilbakebetalt etter at regnskapsåret er avsluttet, dvs 
at medlemsinnskuddet med utløpsdato i 2013 først kan bli tilbakebetalt i 2014. 

 
 
 

NOTE 9 -  AKSJER     
 
Verdsettelse 
Banken har pr. 31.12.13 aksjer, egenkapitalbevis og pengemarkedsfond plassert som enten handelsportefølje, 
omløpsportefølje eller 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: Det vil si poster beregnet til varig eie eller bruk.  Disse er vurdert til anskaffelseskost og blir 
ikke regulert for løpende kurs- og verdiendringer.  Aksjene blir likevel nedskrevet hvis virkelig verdi synes å være 
lavere enn anskaffelseskost og verdinedgangen skyldes forhold som må antas ikke å være av forbigående 
karakter.   
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Handelsportefølje Antall aksjer Anskaffelses- Balanseført Virkelig 

Børsnoterte aksjer:   kost verdi verdi 

Det Norske Oljeselskap ASA              10.000                    362                  667                   667  

Aker Solutions ASA              10.000                  1.286               1.084                1.084  

Austevoll Seafood ASA              60.000                  1.905               2.130                2.130  

Ganger Rolf ASA                9.731                  1.171               1.241                1.241  

Golden Ocean Group ASA            100.000                     847               1.454                1.454  

Norsk Hydro ASA              60.000                  2.191               1.624                1.624  

Protector ASA              49.131                     635                  938                   938  

Sparebank1 SMN              40.000                  1.220               2.200                2.200  

Sparebank1 Nord-Norge            100.000                  3.347               3.550                3.550  

Sparebank1 SR-bank              20.000                     789               1.205                1.205  

Subsea7 ASA                7.000                     877                  813                   813  

Sum handelsportefølje                 14.630             16.906              16.906  

     Omløpsportefølje 
    Børnoterte aksjer: 
    Grieg Seafood ASA              50.000                  1.017               1.017                1.225  

MelhusBanken                1.430                     233                  169                   169  

Sandnes Sparebank              11.000                  1.715                  935                   935  

Ya Holding ASA              51.000                     612                  611                   663  

Sum omløpsportefølje                   3.577               2.732                2.992  

     Anleggsportefølje Antall aksjer Anskaffelses- Balanseført Eierandel 

 
  kost verdi   

Aberdeen Norden/Baltikum 92.464 92 92 
 North Bridge Nordic Property 8.083 807 807 
 German Property 94.000 940 940 
 Eiendomskreditt AS 11.000 1.153 1.153 
 Eika Boligkreditt AS 10.350.377 43.025 43.025 1,83 % 

Eika Gruppen AS 453.748 18.968 18.968 1,91 % 

Hjelmeland Sparebank 29.842 3.283 3.283 1,23 % 

Kvinesdal Sparebank 17.732 1.773 1.773 0,48 % 

Nesset Sparebank 5.080 518 518 
 Nordito / PBS Holding AS 21.509 938 938 
 Norgesinvestor AS 10.000 1.000 1.000 
 Røros Vekst AS 183.723 3.674 3.674 22 % 

Røros E-verk AS 5 0 0 
 Røros Næringshage AS 200 200 200 
 Røros Tomteselskap AS 4 40 40 40 % 

Eiendomsmegleren i Fjellregionen AS 100 500 500 50 % 

J.Engzelius & Søn AS 550 11.700 11.700 100 % 

Sum anleggsportefølje   88.611 88.611   

     Pengemarkedsfond Antall andeler Risikovekt Balanseført  

 
   

verdi 

 DNB Banklikviditet Global 62816,2269 10 % 60.789 

 

     
Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis   

       
169.038  

  
 
 

Beholdningsendringer - anleggsmidler  2013 2012 

Inngående balanse              68.014              47.361  

Tilgang               24.889               41.231  

Avgang               -4.292             -20.578  

Sum langsiktige plasseringer 31.12              88.611               68.014  



30 
 

 

NOTE 10 -  VARIGE DRIFTSMIDLER         
 
Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte 
avskrivninger og eventuelle nedskrivninger.  Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er 
fordelt lineært over driftsmidlets økonomiske levetid. 

 

 

Maskiner, Bygninger/tomt Tekniske Totalt 

 

inventar, bil 
 

anlegg 
 Anskaffelseskost pr. 01.01.2013                   26.140                           35.475                 11.922                   73.537  

Tilgang i året                        638                                   -                           -                          638  

Avgang i året                           -                                     -                           -                             -    

Anskaffelseskost pr. 31.12.2013                   26.778                           35.475                 11.922                   74.175  

- Tidligere av- og nedskrivninger                   23.810                           18.821                   4.760                   47.391  

- Årets ordinære avskrivninger                        535                                371                   1.192                     2.098  

Netto bokført verdi pr. 31.12.2013                     2.433                           16.283                   5.970                   24.686  

Avskrivningssatser  20-33,3%   2 %  10 %   

     
Fast eiendom Type 

Geografisk 
beliggenhet 

               
Areal m 2 

Balanseført 
verdi 31.12 

Kjerkgt. 1 og 3 bygninger Røros 
 

16.248 

Tomt v/parkering tomt Røros 
 

35 

Sum       16.283 

 
 
 

NOTE 11 - GJELD         
 

Gjeld til kredittinstitusjoner             
 

Gjeld til kredittinstitusjoner Gj.sn rentesats 2013 2012 

    Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 
 

                  329                      60  

Lån / innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 2,86 %              50.000               50.000  

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 2,86 %              50.329               50.060  

 
Gjennomsnittlige rentesatser er her beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i forhold til gjennomsnittlig 
gjeld.  Alle poster er tatt opp i norske kroner. 
 

Fordeling av lån med avtalt løpetid Beløp Løper til Rentesats 

Kredittforeningen for Sparebanker 50.000 18.01.2018 3M Nibor + 0,91 % 
 
Det er ikke stilt sikkerhet for lån i KFS. 
 
 

Innskudd fra og gjeld til kunder             
 

Innskudd fra og gjeld til kunder Gj.sn rentesats 2013 2012 

    Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 2,13 %         2.107.458          2.081.818  

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 3,17 %            525.325             452.546  

Sum gjeld til kunder 2,44 %         2.632.783          2.534.364  

Det er ikke stilt sikkerheter for gjelden. 
 

Gjennomsnittlige rentesatser er her beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i forhold til gjennomsnittlig 
gjeld.  Alle poster er tatt opp i norske kroner. 
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Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon m.v. av finansinstitusjoner pålegger alle 
sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond.  Fondet plikter å dekke tap som en innskyter har på 
innskudd i en medlemsinstitusjon.  Dersom en innskyter har innskudd som samlet overstiger 2 MNOK, plikter ikke 
fondet å dekke tap på den del av samlet innskudd som overstiger dette beløp.  Årlig innbetales en avgift til 
Bankenes Sikringsfond etter bestemmelser i Banksikringsloven.  For 2009 og 2010 ble sparebankene pålagt å 
betale full sikringsfondsavgift.  I 2011 og 2012 var bankene igjen fritatt for avgiften. Full avgift er betalt for 2013.  
 

 

2013 2012 2011 2010 

Avgift til Bankenes Sikringsfond 1.924 0 0 2.077 
 

     
 
 

 
 
 

     

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer             
 
Lånene er i norske kroner, og det er ikke stilt sikkerhet for gjelden.  Banken har ved årsskifte ingen beholdning av 
egne lån. Utstede obligasjonslån er oppført i balansen til pålydende verdi. Direkte kostnader i forbindelse med 
utstedelse kostnadsføres som en justering av de løpende rentekostnader. 
 

ISIN-nummer Opptatt Forfall Pål. Bokf. Rentesats 

      NO001-0572860 11.05.2010 11.05.2015 100.000 100.000 3M Nibor + 1,12 

NO001-0584865 22.09.2010 22.09.2014 100.000 100.000 6M Nibor + 1,12 

NO001-0657620 14.09.2012 14.08.2015 100.000 100.000 3M Nibor + 1,25 

NO001-0662596 05.11.2012 05.02.2016 100.000 100.000 3M Nibor + 1,20 

NO001-0671092 06.02.2013 06.02.2017 100.000 100.000 3M Nibor + 1,04 

NO001-0683824 17.06.2013 17.06.2014 100.000 100.000 12M Nibor + 0,22 

NO001-0687254 06.09.2013 08.08.2016 100.000 100.000 3M Nibor + 0,80 

 
Gjennomsnittlig rentesats er 2,88 % mot 3,56% i 2012. 
 
Gjennomsnittlige rentesatser er her beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig 
saldo pr. måned på obligasjonslånene. 
 
 

Annen gjeld           

      
 

2013 2012 2011 

  Avsatt skatt siste år 5.185            9.713            7.842  

  Annen off.gjeld og avgifter 1.531            1.529            1.435  

  Interimskonti betalingsformidling 2.286            3.209            3.942  

  Leverandørgjeld 
 

                  -                     -    

  Bankremisser 462               519                499  

  Annen gjeld, herunder samlekto innskudd 716               761                679  

  Gaver 2.221            3.170            1.964  

         12.401          18.901          16.361  
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NOTE 12 - EGENKAPITAL – ANSVARLIG KAPITAL - KAPITALDEKNING       
 

Egenkapital           
 
Egenkapital endring   Sparebankens fond 
 

Saldo 31.12.2012     374.443 
Disponering av overskudd      28.167 
Saldo pr. 31.12.2013    402,610 

 
 

Ansvarlig kapital            
 
For å styrke bankens kjernekapital er det i 2010 lagt ut en fondsobligasjon på 50 mill. kroner 

 

Fordeling av lån med avtalt løpetid Beløp Løper til Rentesats 
 NO0010593684   RørosBanken 10/20  50.000  22.12.2020 3M Nibor + 3,90 % 
 
 
 
 

Kapitaldekning           
 
RørosBanken har valgt å rapportere etter standardmetoden.  Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital 
minst skal utgjøre 8 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag.  Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i 
balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den 
enkelte type eiendel eller forpliktelse.  Kapitaldekningen er et uttrykk for bankens soliditet. 

 

Ansvarlig kapital 
 

2013 

 

2012 

Sparebankens fond 
 

402.610 

 
        374.443  

Sum egenkapital   402.610           374.443  

Fradrag 
     - Netto overfinansiert pensjonsforpliktelse 
 

-90 

 
             -394  

 - Utsatt skattefordel  
 

-1.691 

 
          -2.766  

 - Ansvarlig kapital i andre fin.int. og verdip.foretak 
 

-67.542 

 
        -61.656  

Ren kjernekapital             333.287            309.627  

Fondsobligasjon               50.000              50.000  

Kjernekapital 
 

          383.287  
 

        359.627  

Ansvarlig lån 
 

                    -    
 

                 -    

Total ansvarlig kapital           383.287          359.627  

     Spesifikasjon av beregningsgrunnlaget   Grunnlag  Kapitalkrav  Grunnlag  Kapitalkrav 

Lokale og regionale myndigheter 375 30                    2.013                 161  

Institusjoner 29.600 2.368                  27.175              2.174  

Foretak 409.550 32.764                419.663            33.573  

Engasjement med pant i eiendom 1.508.000 120.640             1.345.888          107.671  

Forfalte engasjement 19.613 1.569                  19.031              1.523  

Obligasjoner med fortrinnsrett 28.613 2.289                  14.113              1.129  

Andeler i verdipapirfond 6.075 486                    5.925                 474  

Øvrige engasjement 189.050 15.124                199.494            15.960  

Operasjonell risiko 169.338 13.547                153.525            12.282  

 - ansvarlig kapital i annen finansinstitusjon -67.542 -5.403                -61.656            -4.933  

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

Beregningsgrunnlag for kapitaldekning       2.274.675            181.974              2.109.169          168.734  

     Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital 
 

58,94 % 
 

58,72 % 

Overskudd av ansvarlig kapital ut over myndighetskrav 201.313 
 

190.893 

     Ren kjernekapitaldekning  

 
14,65 % 

 
14,68 % 

Kjernekapitaldekning 
 

16,85 % 
 

16,81 % 

Kapitaldekning 

 
16,85 % 

 
16,81 % 
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NOTE 13  POSTER UTENOM BALANSEN       
 

 
 

Garantier overfor kunder           
 
Banken sitt garantiansvar overfor kunder fordeler seg slik: 
 

 

2013 2012 

Betalingsgarantier 21.212                   21.790  

Kontraktsgarantier 9.097                     9.147  

Lånegarantier Eika Boligkreditt 115.014                   90.686  

Annet garantiansvar 1910                     1.995  

Garanti Sikringsfondet 
 

                          -    

                  147.233                  123.618  

 
 

Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i Eika Boligkreditt (EBK).  EBK er et kreditforetak som eies av 
bankene i Eika Alliansen og som tilbyr RørosBanken sine kunder gunstig boliglån innenfor 60 %.  Det må være 
avholdt takst på eiendommen, og taksten må ikke være eldre enn 6 måneder når lånet opptas.  Bankens kunder 
har pr. 31.12.13 lån for 1.055 mill. kroner hos EBK 
 
Garantibeløpet er tredelt overfor EBK og utgjør: 
Tapsgaranti – den del av lånet som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen.  For lån som overstiger 50 % av 
sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum 25.000 kroner pr. lån og garantien gjelder i 6 år fra dato for 
rettsvern. 
Saksgaranti – gjelder for hele lånebeløpet, fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd 
rettsvern. 
Andel av felles garantiramme på 1 % av bankens totale låneportefølje ved utgangen av måneden. 
 
EBK har ytterligere rett til å motregne eventuelle tap i bankens provisjon for kundebehandling i en periode på inntil 
3 år. 
 

Spesifikasjon av garantier til EBK 2013 
                   

2.012  

Tapsgaranti 65.779                   51.972  

Saksgaranti 39.102                   30.518  

Andel av felles garantiramme 10.133                     8.196  

                  115.014                    90.686  

 
 
Alle lån i EBK ligger innenfor 60% av forsvarlig verdigrunnlag, altså i godt sikrede boliglån.  Restrisiko knyttet til lån 
formidlet til EBK er etter bankens vurdering begrenset.  Bankens utlån gjennom EBK i 2013 gjelder i all vesentlighet 
nye lån eller refinansiering, og disse har i all vesentlighet ikke vært bokført på bankens balanse. 
 
Siden lån formidlet til EBK utelukkende er godt sikrede lån, forventer banken lav misligholdssannsynlighet samt at 
volumet på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være vesentlig for bankens likviditet 
Den samlede likviditetsforpliktelsen for bankene og OBOS skal være lik EBKs likviditetsbehov for de kommende 12 
måneder, beregnet ut fra forfall av obligasjoner i perioden.  Pr. 31.12.13 var det ingen forpliktelse. 
 
 

Forpliktelser med avtalt løpetid           

     

     

 
2013 2012 

Ubenyttede trekkrettigheter                 216.489                  185.264  

 
   

Pantstillelser           
 
Norges Bank fastsetter vilkår for pantsettelser av verdipapirer som sikkerhet for lån i Norges Bank i medhold av §3 i 
forskrift om bankens adgang til lån og innskudd i Norges Bank. 
 
Følgende sikkerheter er stilt som sikkerhet overfor Norges Bank (verdi etter haircut): 

2 obligasjoner i kredittforetak og 
pengemarkedsfond 

 
 
 

2013 2012 

                152.411                  185.382  
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  NOTE 14 – SPESIFIKASJON AV ANDRE GEBYRER OG PROVISJONSINNTEKT 
  

 

 
2013 2012 

Garantiprovisjon 449            490  

Verdipapiromsetning 1.436         1.439  

Betalingsformidling 6.837         6.924  

Forsikringstjenester 4.340         3.496  

Kredittformidling (EBK, Eika Kortbank, Eika Finans) 7.577         4.136  

Annen virksomhet 1.359         1.322  

 
      21.998        17.807  

 
 
 

NOTE 15 – ANDRE INNTEKTER   
 

 
2013 2012 

Andre inntekter 0              90  

Husleie inntekter 455            446  

 
           455             536  

 

 
 
 

NOTE 16 – PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER   
 
Banken har innført Norsk regnskap standard for pensjonskostnader.  Banken har en kollektiv pensjonsordning for 
sine ansatte som er dekket gjennom DNB.  Forpliktelsen gjennom denne ordningen dekker 43 yrkesaktive og 10 
pensjonister. 
2 ansatte er tilknyttet innskuddspensjon. 
 
Banken har også en AFP ordning som har vært dekket gjennom DNB.  Stortinget vedtok 18. februar 2010 ny lov 
om statstilskudd til avtalefestet pensjon. 1 pensjonist er i denne gamle ordningen fremdeles. 
I tillegg gjelder den usikre pensjonsordningen framtidig pensjonsavtale på banksjef med mulighet til å fratre fra fylte 
64 år med 70% lønn til 67 år. Det er i 2013 tilbakeført til sammen 1,84 mill. kroner på disse ordningene. 
 
 
Ny AFP- ordning er etablert med virkning fra 01.01.2011. Den nye ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en 
førtidspensjonering, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta 
ut den nye AFP- ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved 
arbeid fram til 67 år.  Den nye AFP- ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres 
gjennom premier som fastsettes som en prosentsats av lønn.  Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering 
av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert 
pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetning foretas i regnskapet.  Det er ikke 
fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende år.  
 
DNB har foretatt beregninger i hht Oppdatert NRS 6. Beregningene baserer seg på informasjon pr 31.12.2013 og 
knytter seg til den kollektive ytelsesbaserte pensjonsforsikring. Beregningen av pensjonsmidlene og påløpne 
forpliktelse gjøres på balanse dagen. De estimerte verdier korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over 
pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse. Det avvik som oppstår amortiseres 
over forventet gjenstående tjenestetid til de aktive.  Arbeidsgiveravgiften er en del av foretakets ytelse og er da en del 
av pensjonsforpliktelsen.  Arbeidsgiveravgiften beregnes før korreksjon for eventuelle uamortiserte estimatavvik. 
Videre er omkostningene ved pensjonsordningen inkludert i pensjonskostnaden.  
 
 
 
 
Følgende forutsetning er lagt til grunn for 
beregningen: 

  

2013 2012 

Avkastning på pensjonsmidler 

  
4,10 % 3,80 % 

Diskonteringsrente 

  
4,40 % 4,00 % 

Årlig lønnsvekst 

  
3,75 % 3,50 % 

Årlig G-regulering 

  
3,50 % 3,25 % 

Årlig regulering av pensjoner under betaling 

  
3,50 % 3,25 % 
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     Pensjonskostnader: 
        Årets pensjonsopptjening 
  

          2.334             2.262  

 + Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 
  

          1.681             1.597  

 = Pensjonskostnad (brutto) 
  

          4.015             3.859  

 -  Forventet avkastning på pensjonsmidler (-adm.kostn) 
  

         -1.215            -1.307  

 = Pensjonskostnad (netto) 
  

          2.800            2.552  

 + Resultatført estimatavvik 
  

             923                945  

 + Administrasjonskostnader 
  

             213                190  

 + Periodisert arbeidsgiveravgift 
  

              -30                 -38  

 = Pensjonskostnad               3.906  
            

3.649  

Hertil kommer innskuddbaserte ytelser: 
    Premie innskuddspensjon 
  

               71                  43  

Premie ny AFP-ordning 
  

             280                238  

Tilbakeført fra gammel AFP og usikret ordning 
  

         -1.840               -609  

Utbetaling av AFP etter gammel ordning 
  

             357                645  

SUM pensjonskostnad               2.774  
            

3.966  

     

 
Overfinansiering av AFP / usikret ordning 

Pensjonsforpliktelser: pensjonsforpliktelse (gammel ordning) 

 

2013 2012 2013 2012 

 
 Estimert   Estimert   Estimert   Estimert  

     Pensjonsforpliktelser (brutto/PBO)           50.266           44.697            4.487             5.096  

 - utbetaling 
  

         -1.840               -609  

 - Pensjonsmidler (markedsverdi)           32.581           29.193                  -                     -    

 = Pensjonsforpliktelser (netto) -17.685         -15.504            2.647             4.487  

 + Arbeidsgiveravgift                    8                  33  
   + Ikke resultatført estimatavvik           17.803           16.018                  -                     -    

 = Balanseført pensjonsforpliktelser inkludert avgift                126                547            2.647             4.487  

 
 
 
 
 

NOTE 17 – OPPLYSNINGER VEDRØRENDE  ANSATTE OG TILLITSMENN   
 
 

Antall ansatte og lønnskostnader         
 

 
2013 2012 2011 

Gjennomsnittlig årsverk  41,07 41 38 

Antall ansatte pr. 31.12. 45 44 42 

Herav utgjør vaktmester og kantinehjelp 1,5 1,5 1,5 

    Lønn        23.912              21.526            19.678  

Pensjoner          4.614                3.966              4.635  

Tbf. AFP-avsetning        -1.840                      -             -12.832  

Sosiale kostnader          4.343                3.182              3.396  

Sum lønn m.v.        31.029              28.674            14.877  

 
 
Banken har pensjonsordning for alle ansatte, se note 16. Banken har ingen form for bonusordning. 
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Ledende ansatte og tillitsvalgte         
 

      Lønn og Pensjons- Lån/ 

   

honorar ordning garantier 

Ledende ansatte 
     Arild Hagen Adm. Banksjef 

 
        1.487                222            2.427  

Even Kokkvoll Ass Banksjef  

 
        1.042                153            3.699  

Jan Røros Administrasjon og økonomisjef            774                129                 55  

Knut Leinan Avdelingsleder PM 

 
           675                  45            2.790  

Petter Gullikstad Avdelingsleder BM 

 
           875                177            2.184  

Ingrid B. Svendsen Markedssjef 

 
           662                103            1.778  

Britt Solli Risk Manager (fom 01.09.2013)            312                  18            3.410  

Sum 

  
        5.827                847          16.343  

      Styre 

     Bjørn Frydenborg Leder 

 
             96  

 
               -    

Erling Mjelva Nestleder 

 
             61  

 
               -    

Terje Danielsen 
  

             46  
 

             849  

Erling Skogås ansatterepr. 

 
             51                  30            1.622  

Hilde Bonde 

  
             49  

 
             632  

Nils Martin Tidemann 

  
             48  

 
          1.855  

Gry Krokstad fom mai 2013 

 
             39  

 
          1.989  

Ewa Wefling Storeng tom april 2013 

 
             19  

 
               -    

Sum 

  
           390                  30            6.947  

      Kontrollkomite 

     Kjell Arne Nicolaisen Leder 

 
             45  

 
               -    

Erling Kjellmark 

  
             33  

 
          1.515  

Bente Sundt 

  
             31  

 
             880  

Sum 

  
           109                  -              2.395  

      Forstanderskap 

     May Irene Løseth Leder 

 
             13  

 
               -    

Øvrige medlemmer 
  

109 
   

Ingen avtaler gir daglig leder/ledende ansatte, styrets medlemmer eller andre tillitsvalgte særskilte vederlag ved 
opphør eller endring av ansettelsesforholdet/vervet ut over pensjonsordningen som er beskrevet i note 16. 

 
 

Lån og sikkerhetsstillelser         
 

 
2013 2012 2011 

Ansatte       60.351              52.291            42.086  

 
Renter på lån til ansatte er den fastsatte normrente til enhver tid.    
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NOTE 18 – SKATTEKOSTNAD   
 
Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i utsatt skatt/utsatt skattefordel.  
 
Betalbar skatt:  

Betalbar skatt utgjør 28 % av skattepliktig resultat samt 0,3 % formueskatt. Det skattepliktige resultat vil avvike fra 
det regnskapsmessige resultat gjennom permanente forskjeller og midlertidige forskjeller. Permanente forskjeller 
består av ikke fradragsberettigede kostnader og/eller ikke skattepliktige inntekter. Midlertidige forskjeller er 
forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige periodiseringer, som over tid vil utlignes.  
 
Utsatt skatt/utsatt skattefordel:  

Utsatt skatt og utsatt skattefordel beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og 
skattemessige verdier. Den del av utsatt skattefordel som overstiger utsatt skatteforpliktelse skal balanseføres når 
det er sannsynlig at banken vil kunne nyttiggjøre seg fordelen gjennom fremtidige fradrag i skattepliktig inntekt. 
Skattesatsen baseres på 27 %.  
Kostnaden i resultatregnskapet korrigeres for evt avvik i fjorårets beregnede skatt og den endelig utlignede skatt.  
 

Spesifikasjon av midlertidige forskjeller: 31.12.2013 30.12.2012 Endring 

Netto pensjonsforpliktelse                   2.522                   3.940     -1.418  

Anleggsreserve driftsmidler                   2.201                   1.939         262  

Nedskrivning av urealisert gev. utl. aksjer i 
handelsportefølje                     -543                         -          -543  

Nedskriving av obligasjoner og pengemarkedsfond                   2.085                   4.000     -1.915  

Sum                   6.265                   9.879     -3.614  

    27% utsatt skatt,(28% i 2012) post 19.2 i balansen                   1.691                   2.766     -1.075  

    Beregningsgrunnlag betalbar skatt på årets resultat: 2013 2012 

 Resultat før skattekostnad                 38.912                 38.699  

  +/- permanente forskjeller                -11.303                  -4.518  

  +/-årets endring i midlertidige forskjeller                  -3.614                  -3.477  

  = skattbar inntekt                 23.995                 30.704  

 

    Spesifikasjon av betalbar skatt: 
   Inntektsskatt (28% av skattbar inntekt + utbytteskatt)                   6.749                   8.640  

 Formueskatt                   1.236                   1.073  

 Reduksjon grunnet avgitt konsernbidrag                  -2.800                         -    

 Betalbar skatt, inngår i post 17.3 i balansen                   5.185                   9.713  

 

    Skattekostnad i resultatregnskapet består av: 
   Inntektsskatt (28% av skattbar inntekt + utbytteskatt)                   6.749                   8.640  

 Formueskatt                   1.236                   1.073  

  +/- endring i utsatt skatt                   1.075                      973  

  - formye/+ forlite avsatt tidl.år                      185                       -60  

 Årets skattekostnad post 13 i resultat                   9.245                 10.626  

  
 

NOTE 19 – SPESIFIKASJON AV KOSTNADER   
 

Andre gebyrer og provisjonskostnader 2013 2012 

Formidlingsprovisjon, Tillitsmann 181 167 

Transavg. og interbankgebyr 3.544 3.594 

 
3.725 3.761 

Administrasjonskostnader 
  EDB-kostnader 6.367 6.088 

Telefon, porto 602 573 

Rekvisita 412 388 

Reiser, opplæring, møter, Oslo etc. 1.497 1.647 

Reklame- og sponsoravtaler 4.174 4.566 

 
13.052 13.262 
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   Andre driftskostnader 
  Utgifter fast eiendom, lys - varme - drift 811 710 

Utgifter fast eiendom, renhold 1.002 984 

Leie lokaler 113 64 

Maskiner og inventar m.v. som ikke aktiveres 278 403 

Maskiner og inventar, vedlikehold 387 253 

Kjøpte tjenester 411 533 

Eika Gruppen 4.644 3.798 

Andre driftskostnader 1.493 945 

 
9.139 7.690 

   Godtgjørelse til revisor inkl. mva 
  Lovpålagt revisjon 350 331 

Andre attestasjonstjenester 211 371 

 
 
 
 

NOTE 20 – SAMMENDRAG AV GJENNOMSNITTSRENTER   
 
 
Gjennomsnittsrenten for våre aktiva- og gjeldsposter er beregnet som månedlig gjennomsnitt av volum 
 
        2013  2012 

Post   3 / 6.2 Avkastning pengemarkedsfond    2,49%  5,85% 
Post   4 Utlån og fordringer på kunder    4,44 %  4,69% 
Post   6 Sertifikater, obligasjoner o.a. rentebærende verdip.   4,04 %  4,85% 
Post 15 Innskudd fra og gjeld til kunder     2,44 %  2,51% 
Post 16 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir   2,88 %  3,56% 
Post 20 Evigvarende ansvarlig lånekapital    5,76 %   6,35% 
 
 
 
 
 
 

NOTE 21 – RENTEBYTTEAVTALER   

 
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 sikringsforretningen ved en slik avtale består i at 
det ikke er perfekt samvariasjon mellom sikringsavtalen og den sikrede post. 
 
 
 

Sikringsportefølje rentebytteavtale 
fastrentelån 

Forfall Hovedstol Markedsverdi 
inkl. påløpt rente 

    

v/ SMN Markets 2.3.2020 25.000 - 2.584 

v/ DNB Markets 9.5.2017 30.000 - 805 

v/ DNB Markets 22.8.2017 50.000 - 589 

v/ DNB Markets 9.5.2019 20.000 - 645 

SUM   - 4.623 
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KONTANTSTRØMANALYSE   
 
 2013 2012 

Utlånsvirksomheten:   

Årets avdrag på nedbetalingslån mv. til kunder                     579.585                   575.740  

Nydiskontering nedbetalingslån mv. i året til kunder                   -683.689                  -793.889  

Endring i saldo på kreditter                      -28.528                    -92.869  

Rente- og provisjonsinnbetalinger på utlån                     136.095                   134.054  

Inngått på tidligere års konstaterte tap på utlån                               66                           112  

A                         3.529                  -176.852  

Innskuddsvirksomheten:   

Endring i saldo på innskudd fra kunder uten avtalt løpetid                       25.640                  -152.657  

Endring i saldo på innskudd fra kunder med avtalt løpetid                       72.779                     66.030  

Renteutbetalinger til kunder                      -62.834                    -63.958  

B                       35.585                  -150.585  

Verdipapirinvesteringer:   

Endring i verdipapirer som holdes på kort sikt                   -131.610                   168.460  

Kursgevinster /-tap på verdipapirer som holdes på kort sikt                       10.746                        9.948  

Renteinnbetalinger på obligasjoner og sertifikater                       16.560                     17.233  

Mottatt aksjeutbytte på aksjer som holdes på kort sikt                         4.619                        8.161  

C                      -99.685                   203.802  

Innskudd i kredittinstitusjoner:   

Endring i fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid                                -                                 -    

Endring i fordringer på andre kredittinst. enn banker u/ løpetid                                -                                 -    

Renteinnbetalinger fra innskudd i kredittinstitusjoner                         1.406                        2.749  

D                         1.406                        2.749  

Løpende drift:   

Andre inntekter                       19.606                     15.219  

Betalbare driftskostnader                      -53.782                    -50.331  

Betalbar skatt                        -9.245                    -10.626  

Gaver                        -1.500                      -2.000  

Endring i andre eiendeler                         3.946                        8.531  

Endring i periodiseringer                           -444                      -3.842  

Endring i annen gjeld                        -6.500                        2.540  

E                      -47.919                    -40.509  

Kontantstrøm fra driften A+B+C+D+E=F                   -107.084                  -161.395  

Finansiering:   

Endring i innskudd fra kredittinstitusjoner                             270                  -199.973  

Endring i finansiering ved utstedelse av verdipapirer                     147.500                     52.500  

Renteutbetalinger på finansiering                      -24.787                    -22.565  

Endring ansvarlig lån                                -                                 -    

G                     122.983                  -170.038  

Investering i varige driftsmidler:   

Investert i varige driftsmidler og immaterielle eiendeler                           -638                      -1.019  

Salg av varige driftsm. og immaterielle eiendeler til salgspris                                -                                 -    

Kursgevinster / -tap på verdipapirer som holdes på lang sikt                           -288                           133  

Netto kjøp / salg av langsiktige verdipapirer                      -18.779                    -19.726  

Utbytte på anleggsaksjer   

H                      -19.705                    -20.612  

   

Endring i likviditetsbeholdning (F+G+H)                        -3.806                  -352.045  

Likviditetsbeholdning 01.01                       74.252                   426.297  

Likviditetsbeholdning 31.12                       70.446                     74.252  

Likviditetsbeholdning 31.12 består av:   

Kontanter og fordringer på sentralbanker                       55.923                     56.990  

Innskudd i og fordringer på banker uten avtalt løpetid                       14.523                     17.262  

Sum likviditetsbeholdning 31.12                       70.446                     74.252  
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NØKKELTALL             

         Resultatanalyse ( i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital )   2013 2012 

         Renteinntekter og lignende inntekter 
    

4,10 4,30 

Rentekostnader og lignende kostnader         2,33 2,42 

Netto rente- og provisjonsinntekter 
    

1,77 1,88 

         Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 
  

0,14 0,20 

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 
   

0,59 0,50 

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 
   

0,10 0,10 

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdip. som er handels- eller oml.midler 0,29 0,32 

Andre driftsinntekter           0,01 0,01 

Sum andre inntekter 
     

0,93 0,93 

         Lønn og sosiale kostnader 
     

0,83 0,80 

Administrasjonskostnader 
     

0,35 0,37 

Ordinære avskrivninger av varige driftsmidler 
   

0,06 0,06 

Andre driftskostnader 
     

0,26 0,24 

Sum driftskostnader           1,49 1,47 

         Resultat før tap og skatt 

     

1,21 1,34 

Tap på utlån, garantier mv 
     

0,17 0,27 

Gevinst (-) / tap (+) på verdipapirer som anleggsmidler     0,00 0,00 

Resultat etter tap 
     

1,04 1,07 

Skatt på ordinært resultat 
     

0,25 0,29 

Resultat av ordinær drift etter skatt         0,79 0,78 

         

         Andre nøkkeltall           2013 2012 

         Lønnsomhet 

        Egenkapitalavkastning etter skatt 
    

7,64 % 7,79 % 

Kostnadsprosent ekskl verdipapir 
    

61,80 % 59,00 % 

         Soliditet 

        Egenkapital i % av FVK 
     

10,40 % 10,40 % 

Kapitaldekning 
     

16,85 % 16,81 % 

Ren kjernekapitaldekning 
     

14,65 % 14,68 % 

         Tap og mislighold 

       Netto tap i % av brutto utlån 
     

0,20 % 0,32 % 

Brutto misligholdte lån ( over 90 dg. ) i % av brutto utlån 
  

0,77 % 0,84 % 

Brutto tapsutsatte engasjement i % av brutto utlån 
   

0,02 % 0,02 % 

         Vekst, innskuddsdekning, størrelse 

      Endring forvaltningskapital 
     

7,40 % -5,50 % 

Endring forvaltningskapital inkl. Eika Boligkreditt 
   

11,51 % -4,74 % 

Utlånsvekst i egne bøker 
     

4,28 % 10,80 % 

Utlånsvekst inkl. Eika Boligkreditt 
    

9,63 % 8,02 % 

Innskuddsdekning 
     

83,75 % 84,07 % 

Innskuddsvekst 
     

3,88 % -3,31 % 

 








