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Styrets rapport for 1. kvartal 2013  
 

 
 

Norsk og internasjonal økonomi 
Det er få lyspunkter i den økonomiske 
situasjonen i Europa. Denne perioden har 
det vært størst fokus på Kypros som har 
fremstått som et skatteparadis med et 
omfattende bankvesen. Både den kypriotiske 
stat og bankene har fått store betalings-
problemer og har måttet søke hjelp fra EU. I 
denne saken må også bankenes kunder ta en 
del av regningen. 
 
Arbeids- og boligmarkedet i USA viser 
gryende tegn til bedring – tilstrekkelig til at 
aksjemarkedene har reagert positivt.  
 
Hovedindeksen ved Oslo Børs gikk opp 
knapt 4 % til 471 poeng i første kvartal. 
Oljeprisen viser en nedadgående tendens. 
 
Den ordinære prisveksten her i landet er på 
ca. 0,9 % p.a. og dermed vesentlig lavere enn 
Norges Banks styringsmål på 2,5 %. Av 
denne grunn kan en ikke se bort fra at 
Norges Bank vil vurdere en rentenedsettelse 
på ett av de kommende rentemøtene før 
sommeren. 
 
Nye krav til bankenes egenkapital og 
likviditetssituasjon i årene som kommer er 
nå på det meste avklart og så vel større som 
mindre banker har begynt å tilpasse sine 
rentebetingelser med sikte på å oppfylle 
kravene ved at rentenettoen må økes 
merkbart. 
 
I mars i år endret Terra-Gruppen navn til 
Eika – et nytt merkenavn som også gjelder 
alle produktselskaper og som skal støtte opp 
om den lokale bankens egen profil. I tillegg 
til endring av merkenavn og grafisk profil 
har alliansen det siste året gjennomgått en 
grunnleggende fornyelse av sin strategiske 
plattform for å leve opp til målet om å styrke 
lokalbankene. 

 
 
RørosBankens drift 
Resultatet før tap og skatt er på 11,9 mill. 
kroner, mot 17,0 mill. i samme periode i fjor.  
Nedgangen skyldes at rentenettoen er 
redusert fra 16,0 til 15,6 mill. samt en 
betydelig mindre avkastning på 
obligasjonsporteføljen. Plassering i 
pengemarkedsfond er vesentlig  
redusert, disse hadde en uvanlig god 
avkastning i begynnelsen av fjoråret. Netto 
rente av ordinære utlån og innskudd viser en 
merkbar forbedring sammenlignet med 
forrige år.  
 
Aksjeporteføljen har hatt en gevinst på 3,9 
mill. kroner.  Driftskostnadene er på 12,7 
mill. (1,42 %) mot 12,2 mill. kroner (1,33 %) 
i fjor. 
 
 
Utlån 
Utlån i egen balanse er på 3.037 mrd. kroner 
som er en økning med 286 mill. fra året før 
(+10 % siste 12 mnd.) Utlån i Eika Bolig 
Kreditt har økt med 70 mill. i første kvartal 
og beløper seg nå til 886 mill. kroner. Lån i 
EKB utgjør 30 % av alle lån til 
personmarkedet i banken. Samlet 
aktivitetskapital inkl. EBK er 4.526 mill. 
kroner. Mislighold over 90 dager er redusert 
fra ca. 76 mill. kroner på samme tid i 2012 til 
ca. 31 mill. kroner ved utgangen av 1. kvartal 
i år. Det er i perioden bokført tap med 1,4 
mill. kroner, herav en økt avsetning med 1 
mill. på gruppevise tapsavsetninger. Samlede 
tapsavsetninger er 26,1 mill. som er 84 % av 
misligholdte lån. 
 
 
Innskudd – likviditet 
Kundeinnskudd viser en liten økning fra 
årsskiftet, men er 56 mill. kroner mindre enn 
for ett år siden. Innskuddsdekningen er 83,6 
%.  Bankens likviditet er god. Neste forfall 
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på større innlån er til sammen 120 mill. 
kroner i september og oktober.  
 
 
Soliditet 
Banken har etter at periodens netto 
overskudd er tillagt og medregnet en 
fondsobligasjon på 50 mill. kroner en 
egenkapital på i alt 433 mill. kroner. Netto 
ansvarlig kapital uten periodens overskudd 
er 360,5 mill. kroner. Bankens 
kapitaldekning er 16,46 %. Dersom netto 
overskudd tas med er kapitaldekningen 
16,85 %. 
 
 
Utsiktene fremover 
Aktivitetsnivået er høyt i Norge.  Ledigheten 
er lav, inflasjonen vesentlig lavere enn målet, 
boligprisene fortsetter å stige. Årets 
lønnsoppgjør var et mellomoppgjør og er i 
havn med en ramme som kan betegnes som 
moderat.  
 
På Røros er nylig arrangementet NTW – 
Norwegian Travel Workshop - avviklet. 
Dette er en årlig lukket reiselivsmesse i regi 

av Innovasjon Norge og den samlet ca. 700 
fagfolk med representanter fra 26 nasjoner. 
Destinasjon Røros la til rette for at 
deltakerne fikk en utmerket mottakelse og 
gode muligheter for å bli kjent med vår 
region – alt i alt en unik markedsføring av 
regionen som kan få betydelige 
ringvirkninger i årene som kommer. 
 
For øvrig er det god aktivitet også i handel 
og industri i vårt område. Ledigheten holder 
seg på et lavt nivå.  Etter en nokså laber 
periode i eiendomsmarkedet er aktiviteten 
merkbart økende. Det arbeides nå med et 
prosjekt for å øke tilbudet av utleieboliger i 
Røros. 
 
Utsiktene er gode for at norske banker får et 
godt år også i 2013. Med de nye krav til 
egenkapital og likviditet som er på trappene 
er det en allmenn oppfatning at det er 
nødvendig å øke kundemarginene både på 
innskudd og utlån.  Dette synes nå å bli 
iverksatt blant de fleste aktører og 
markedsbildet har gradvis endret seg de siste 
ukene.

 
 
 
Røros, 22.4.2013 
 
 
 
Bjørn Frydenborg   Erling Mjelva    Eva Wefling Storeng 
styreleder    styrets nestleder     
        
 
 
Terje Danielsen   Nils Martin Tidemann  Hilde Kristine Bonde 
 
 
 
Erling Skogås        Arild Hagen 
         adm. banksjef 
 
 
 



Resultatregnskap for RørosBanken (tall i hele 1.000 kr)
2013 2012 2012

1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 31.des

1. Renteinntekter og lignende inntekter
1.2  Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 317            1.665         2.749         

1.3  Renter ol. innt. av utlån til og fordringer på kunder 32.999       33.369       134.054     

1.4  Renter ol. innt. av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer 3.833         4.998         17.233       

1.5  Andre renteinntekter og lignende inntekter 1                

Sum renteinntekter og lignende inntekter 37.149    40.032    154.037   

2. Rentekostnader og lignende kostnader
2.1  Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 415            808            808            

2.2  Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 15.399       16.836       63.958       

2.3  Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 4.510         5.562         18.581       

2.4  Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 717            853            3.176         

2.5  Andre rentekostnader og lignende kostnader 481            -                 -                 

Sum rentekostnader og lignende kostnader 21.522    24.059    86.523     

I. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 15.627   15.973   67.514    

3. Utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning
3.1  Inntekter av aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning 56              3.205         7.021         

3.2  Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper 166            399            1.140         

Sum utbytte og andre innt. av verdipapirer med variabel avkastning 222         3.604      8.161       

4. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester
4.1  Garantiprovisjon 114            120            490            

4.2  Andre gebyrer og provisjonsinntekter 4.745         3.936         17.317       

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 4.859      4.056      17.807     

5. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjeneste

5.2  Andre gebyrer og provisjonskostnader 951         1.041      3.761       

6. Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og verdipapirer
6.1  Netto gevinst / tap av sertifikater, obligasjoner oa. rentebærende verdipapirer 608            3.367         6.293         

6.2.1 Netto verdiendring og gevinst/tap på verdipapirfond -                 (755)           

6.2.2  Netto gevinst / tap på aksjer oa. verdipapirer med variabel avkastning 3.943         3.101         4.410         

6.3  Netto gevinst / tap på valuta 191            144            636            

Sum netto verdiendring og gevinst / tap på verdipapirer og valuta 4.742      6.612      10.584     

7. Andre driftsinntekter

7.1  Driftsinntekter fast eiendom 113          101          446          

7.2  Andre driftsinntekter -              -              90            

Sum andre driftsinntekter 113         101         536          

8. Lønn og generelle administrasjonskostnader
8.1  Lønn mv.

        8.1.1  Lønn 5.623         4.875         21.526       

        8.1.2  Pensjoner 1.148         1.184         3.966         

        8.1.3  Sosiale kostnader 611            472            3.182         

8.2  Administasjonskostnader 3.296         3.689         13.265       

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 10.678    10.220    41.939     

9. Avskrivninger av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler

9.1  Ordinære avskrivninger 552         552         2.200       

10. Andre driftskostnader
10.1  Driftskostnader fast eiendom 474            473            1.694         

10.2  Andre driftskostnader 972            995            6.698         

Sum andre driftskostnader 1.446      1.468      8.392       

11. Tap på utlån, garantier mv.

11.1  Tap på utlån 1.437      2.504      9.727       

12. Nedskrivning aksjer/fond mv.
12.1  Nedskrivning av anleggsaksjer -                 -                 -                 

12.2  -Gevinst/+tap ved salg aksjer i tilknyttet selskap -                 (133)           (133)         

Sum aksjer/fond som anleggsaksjer -              (133)        (133)        

II. Resultat av ordinær drift før skatt 10.499   14.694   38.716    

13. Skatt på ordinært resultat 2.100      3.400      10.626     

III. Resultat av ordinær drift etter skatt 8.399     11.294   28.090    



Eiendeler RørosBanken (tall i hele 1000 kr)
2013 2012 2012

31.mar 31.mar 31.des

1. Kontanter og fordringer på sentralbanker 61.235 57.805 56.990        

3. Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

3.1  Utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfr. 42.923 104.400 17.262        

4. Utlån til og fordringer på kunder

4.3  Kasse- / drifts- og brukskreditter 365.021 251.840 344.536       

4.4  Byggelån 6.117 9.321 6.629          

4.5  Nedbetalingslån 2.667.074 2.489.310 2.663.389    

4.6  Andre utlån -              

 Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 3.038.212   2.750.471     3.014.554   

4.7  - Individuelle tapsavsetninger -9.142 -10.247 -8.682         

4.8  - Gruppevise tapsavsetninger -17.000 -20.000 -16.000       

Sum netto utlån og fordringer på kunder 3.012.070   2.720.224     2.989.872   

5. Overtatte eiendeler 160 160 160             

6. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer

6.1  Utstedt av det offentlige

6.1.1  Sertifikater og obligasjoner 0 0 -              

6.2  Utstedt av andre

6.2.1  Sertifikater og obligasjoner 330.721 389.168 334.479       

6.2.2  Andre rentebærende verdipapirer 

Sum sertifikater og obligasjoner 330.721      389.168        334.479      

7. Aksjer, andeler og grunnfondsbevis

7.1  Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 96.965 75.189 94.591         

7.1  Andeler i pengemarkedsfond 59.313 111.411 59.313         

Sum aksjer, andeler og grunnfondsbevis 156.278 186.600 153.904      

8. Eierinteresser i tilknyttet selskap

8.2  Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper 540 540 540             

10. Immatrielle eiendeler

10.2 Utsatt skattefordel 2.766 3.739 2.766          

10.3 Andre immaterielle eiendeler 0 0 -              

Sum immaterielle eiendeler 2.766 3.739 2.766          

11. Varige driftsmidler

11.1  Maskiner, inventar og transportmidler 9.034 9.878 9.493          

11.2  Bygninger og andre faste eiendommer 16.561 16.932 16.654         

Sum varige driftsmidler 25.595 26.810 26.147        

12. Andre eiendeler

12.2  Andre eiendeler 199 1.144 2.810          

13. Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte innt.

13.1  Opptjente ikke mottatte inntekter 7.203 11.720 6.389          

13.2  Forskuddsbetalte ikke påløpte kostander

13.2.1 Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 547 849 547             

13.2.2 Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader -              

Sum forskuddsbet. ikke påløpte kostn. og opptjente ikke mottatte innt. 7.750          12.569          6.936          

I Sum Eiendeler 3.640.237  3.503.159   3.591.866  



Gjeld og Egenkapital     RørosBanken (tall i hele 1000 kr)

2013 2012 2012

31.mar 31.mar 31.des

Gjeld:

14. Gjeld til kredittinstitusjoner

14.1  Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner u/ avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 3.411                2.354                60                      

14.2  Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid eller oppsigelsesfr. 50.000              50.000              50.000               

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 53.411              52.354              50.060              

15. Innskudd fra og gjeld til kunder

15.1  Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 2.038.724         2.175.427         2.081.818          

15.2  Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 500.386            419.376            452.546             

Sum innskudd fra og gjeld til kunder 2.539.110        2.594.803        2.534.364         

16. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

16.1  Sertifikater og andre kortsiktige låneopptak -                        -                        -                     

16.2  Obligasjonsgjeld 570.000            400.000            552.500             

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 570.000           400.000           552.500            

17. Annen gjeld

17.3  Annen gjeld 18.640              20.651              18.901              

18. Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter 21.747              20.608              7.111                

19. Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

19.1  Pensjonsforpliktelser 4.487                5.096                4.487                 

19.2  Utsatt skatt -                     

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 4.487                5.096                4.487                

20. 20.1 Evigvarende ansvarlig lånekapital 50.000              50.000              50.000               

II Sum Gjeld 3.257.395       3.143.512       3.217.423       

Egenkapital:

22. Opptjent egenkapital

22.2  Sparebankens fond 374.443            348.353            374.443             

Udisponert overskudd 8.399                11.294              

III Sum Egenkapital 382.842          359.647          374.443             

IV Sum Gjeld og Egenkapital 3.640.237   3.503.159   3.591.866    

Poster utenom balansen

23. Betingede forpliktelser 125.295          119.020          123.618          

24. Forpliktelser 184.620          223.130          185.382          



RørosBanken             Note til regnskap pr. 31.03.2013

                                                             hele tusen kroner 31.03.13 31.03.12 31.12.12

Mislighold og tapsutsatt 

Brutto misligholdte engasjementer (over 90 dg.) 31.518         76.366         25.300         

- Spesifisert tapsavsetning av misligholdte engasjementer 8.492           9.519           8.254           

Netto misligholdte engasjementer 23.026        66.847        17.046        

Fordelt etter sektor:

Personmarked 22.275         40.852         16.670         

Næringsliv 9.243           35.514         8.630           

31.518        76.366        25.300        

Tapsutsatte lån:

Ikke misligholdte engasjement - tapsutsatt 2.766           1.051           738              

- Spes. tapsavsetning på ikke misligholdte engasjement 651              728              428              

Netto tapsutsatte lån 2.115          323             310             

Tapsavsetninger individuell og gruppevis

Individuelle tapsavsetninger pr. 01.01. 8.682           13.576         13.576         

- konstaterte tap i perioden av tidligere individuell avsetning -               3.036           11.179         

+ periodens individuelle tapsavsetninger 460              -293             6.285           

Sum individuelle tapsavsetninger på utlån 9.142          10.247        8.682          

Gruppevise tapsavsetninger pr. 31.12.11 16.000         18.000         18.000         

Endring av gruppevise avsetninger hittil i år 1.000           2.000           -2.000          

Sum gruppevise tapsavsetninger på utlån 17.000        20.000        16.000        

Tap på utlån

Økt/-redusert avsetning til gruppevise avsetninger 1.000           2.000           -2.000          

Økt avsetning til individuelle avsetninger 460              -293             6.285           

Konstatert tap ikke tidligere avsatt -               833              5.555           

Konstatert tap på tidligere gruppevise avsetninger -               -               -               

- Inngått på tidligere konstaterte tap 23                36                113              

Netto tap på utlån 1.437          2.504          9.727          

2013 2012 2012

Forholdstall  (i % av gj.sn.forvaltningskapital) 1.1 - 31.3 1.1 - 31.3 31. des.

Gjennomsnittlig forvaltningskapital (beregningsgrunnlag) 3.622.098 3.688.894 3.584.222

Netto renteinntekter 1,75 1,74 1,88

Netto andre driftsinntekter 0,48 0,69 0,60

Kurstap/gevinster,mottatt utbytte 0,53 0,76 0,34

Driftskostnader 1,42 1,33 1,47

Driftsresultat 1,34 1,86 1,35

Tap 0,16 0,27 0,27

Nedskrivning/-Gevinst av anleggsverdipapir 0,00 -0,01 0,00

Skatt 0,24 0,37 0,30

Overskudd etter skatt 0,94 1,23 0,78



Kapitaldekning                                  hele tusen kroner 31.03.13 31.03.12 31.12.12

Type ansvarlig lånekapital

Kjernekapital

Sparebankenes fond 374.443 348.353 374.443

Fondsobligasjon 50.000 50.000 50.000

Sum brutto kjernekapital 424.443 398.353 424.443

Fradrag i kjernekapital

Immaterielle eiendeler 0 0 0

Utsatt skattefordel -2.766 -3.739 -2.766

Overfinansiering av pensjonsforpliktelser -394 -611 -394

Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner -60.732 -39.819 -30.828

Sum netto kjernekapital 360.551 354.184 390.455

Tilleggskapital 0 0 0

Sum netto ansvarlig kapital 360.551 354.184 390.455

Myndighetsbestemt kapitalkrav 175.206 166.774 171.201

Overskudd av ansvarlig kapital 185.345 187.410 219.254

Spesifikasjon av beregningsgrunnlag, kapitalkrav og kapitaldekningsprosenter:

Kreditt- og motpartsrisiko                 hele tusen kroner 31.03.13 31.03.12 31.12.12
Lokale og regionale myndigheter 169 61 161

Offentlig eide foretak 0 0 0

Institusjoner 2.425 6.160 2.174

Foretak 34.854 36.570 33.573

Massemarked 0 0 0

Engasjement med pant i bolig 111.486 92.734 107.671

Forfalte engasjement 1.529 5.545 1.523

Obligasjoner med fortrinnsrett 1.122 1.701 1.129

Andeler i verdipapirfond 474 1.341 474

Øvrige engasjement 15.818 15.166 15.960

Sum kreditt- og mortpartsrisiko 167.877 159.278 162.665

Operasjonell risiko 13.547 12.282 12.282

Øvrig risiko (fradrag i kapitalkravet) -6.218 -4.786 -3.746

Sum kapitalkrav 175.206 166.774 171.201

Sum beregningsgrunnlag (kapitalkrav x 12,5) 2.190.075 2.084.675 2.140.013

Beregningsgrunnlag i % av forvaltningskapital 60,16 % 59,51 % 59,58 %

Kapitaldekning 16,46 % 16,67 % 18,25 %

Ren kjernekapitaldekning (eks. fondsobligasjon) 14,18 % 14,59 % 15,91 %


