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AnSgeRETNING TIL REGNSKAPET FOR 2011

lnnledning lnnskuddsfom Beløp ¡ m¡ll.ki Andel ¡ %

Arsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Arendal og Omegns Sparekasse, etablert i 1890, er en
selvstendig sparebank med lokalisering iArendal. Banken
her som målsetning å være en totalleverandør av
finansielle tjenester til personkunder og mindre nærings-
kunder. Det primære markedsområdet er Arendal og
omkringliggende kommuner.

201 t har vært et brukbart år for banken, med høy aktivitet
på alle områder. Selv om konkurransen lokalt er hard,
finner stadig nye kunder veien til banken. Et av våre
viktigste konkunansefortrinn er personlig service og en
hurtig beslutningsprosess. For 5. året på rad har banken
blitt kåret til beste bank på kundetilfredshet av Norsk
Kundebarometer.

Selv om 2011 var et urolig år i verdensøkonomien,
oppnådde banken et resultat før skatt på MNOK '14,5.

Bankens skattekostnad, som kommer samfunnet til gode,
vil utgjøre ca. MNOK 4,5.

Flere land sliter med høy statsgjeld og har av den grunn
innført kraftige innstramninger i offentlig forbruk. Dette har
igjen ført til lavere økonomisk vekst og høyere arbe¡ds-
løshet Mange sentralbanker har derfor opprettholdt
stimuleringstiltak som for eksempel rekordlav rente.

Norge har klart seg godt også i 201 1. Arbeidsløsheten er
fortsatt lav og undersøkelser fra Sparebankforeningen
indikerer at de fleste har et positivt syn på utviklingen i

egen økonomi fremover.

Myndighetene legger stor vekt på å sikre robuste banker
og redusere sannsynligheten for nye kriser. Høyere
kapitalkrav og strenge likviditetskrav vil gjøre det dyrere å
drive bank. Noe som kan føre til mer fokus på
kostnadsreduksjoner, krav til økte marginer og dyrere
banktjenester for kundene.

Forvaltningskapital

Forvaltningskapitalen er økt med MNOK 109,1 og utgjør
ved årsskiftet MNOK 2.280,6. Dette er en økning på 5,0 %
mot en reduksjon på 3,7 % i 2010. Gjennomsnittlig
forvaltningskapital var i 201 1 MNOK 2226,0.
Kapitaldekningen var 18,4 % pr. 31.12.11 mol17,9 o/o i

2010.

lnnskudd

lnnskudd fra kunder er økt med MNOK 66,4, som tilsvarer
en økning pà 4,6 % mot 4,4 Yo àrelfør. Det meste av
økn¡ngen har skjedd på høyrentekonti. lnnskuddene utgjør
ved årsskiftet 66,5 % av forvaltningskapitalen.

SUM l.516.l? l.¿149,72 100,00 100,00

Utlån

Netto utlån økte med MNOK 57,5 til i alt MNOK 1.959,5.
Dette tilsvarer en økning på 3,0 % mot 7,6 % i 2010.
Det meste av økningen på utlån er konvertering av
boliglån i andre banker.

Banken har gjennom 201 1 i større utstrekning benyttet seg
av Terra Boligkreditt (TBK) som finansieringskilde Utlån
formidlet til TBK økte til MNOK 85,9 fra MNOK 41,2 i 2010.
Restrisiko knyttet til lån formidlet til TBK er etter bankens
vurdering lav. Banken har heller ikke overtatt noen
misligholdte lån fra Tena Boligkreditt.

Totalt sett har låneetterspørselen vært stabil gjennom hele
året Utlån på bok utgjør 87,0 o/o av forvaltningskapitalen.
Forøvrig vises det til notene 1 og 8 i regnskapet.

Utlånsfomàl Belrp ¡ m¡ll.kn
2011 2010

Andel ¡ %
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46,98

927,84
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6,43
6,10
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66,51
16,75
1,08
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Bol¡glån
Nær¡ngslån
Forbrukslån
øvrige làn

't 722,66
129,'t3
127,12

4,20

'1 610,07 86,87 83,62
159,29 6,51 8,27
151,01 6,41 7,84

4,98 0,21 0,26

suM 1.983,11 1.925,36 100,00 100,00

Bankens styring av finansiell risiko

Bankens finansielle risikoer består hovedsakelig av
markedsrisiko, kredittrisiko, renterisiko, kursrisiko og
likviditetsrisiko. Kredittrisiko er beskrevet under tap på
utlån.

Styret legger vekt på at banken skal ha en lav risiko. Det
innebærer bl.a at renter¡sikoen holdes innenfor gitte
rammer, framfor å utnytte kortsiktige inntjen ingsm u lig heter

Markedsrisiko

Finansmarkedet er i betydelig strukturell og teknologisk
utvikling Et nært og godt samarbeid med
produktleverandører er et prioritert mål for banken. Dette
er med på å sikre tilgang på kvalitetsmessige gode
produkter til privat- og næringslivskunder



Renterisiko

Vi vurderer renterisikoen til å være fra lav til moderat.
Banken har i hovedsak flytende renter på innskudd og
utlån til kunder Fastrenteinnskudd fra kunder utgjør
MNOK 96,3, og har en gjennomsnittlig løpetid på 6
måneder. Fastrenteutlån utgjør MNOK 9,1 , og har løpetid
fraltil5år.

Bankens beholdning av obligasjoner er på MNOK 159,7
med en durasjon på 0,32 år. Dette gir en rentefølsomhet
ved 1 Yo renteendring på MNOK 0,6 mill. Bankens lave
durasjon på obligasjonsbeholdningen skyldes at
porteføljen hovedsakelig består av obligasjoner med
kvartalsvis rentejustering. Se for øvrig note 10 og 12.
Banken har tre løpende obligasjonslån som har pålydende
MNOK 110,0, MNOK 72,5 og MNOK 50,0.

Valutarisiko

Bankens regnskapsposter eksponert i utenlandsk valuta
gjelder kun omsetning av utenlandske sedler, og garantier
tilknyttet kunders valutalån. Bokført saldo på
kassebeholdning av valuta pr.31 12.11 ca. MNOK 0,4
Gevinst på valuta relateres t¡l kjøp og salg av valuta i

kasse. Banken har utstedt lånegarantier til Sparebanken
Pluss på MNOK 22,0 for valutalån opptatt av kunder i

Arendal og Omegns Sparekasse Pr.31 .12.11 hat
valutaporteføljen en negativ markedsverdi på MNOK 2,0.

Kursrisiko

Bankens kursrisiko vurderes som lav Porteføljen består av
pengemarkedsfond, anleggsaksjer og obligasjoner.
Bankens bokførte beholdning utgjør ved utgangen av 201'l
henholdsvis MNOK 20,3, MNOK 34,5 og MNOK 159,7.
Banken har aksjer for MNOK 2,3 som er notert på Oslo
Børs.

Likv¡ditetsrisiko

Likviditetsrisiko kan forenklet sies å være risikoen for at
banken ikke kan gjøre opp for sine forpliktelser i tide Vi
har hatt et sterkt fokus på bankens likviditetssituasjon i

etterkant av finanskr¡sen. Banken har i 2012 forfall på F-
lån på MNOK 65,0, KfS på MNOK 60,0, KfS på MNOK
10,0 og obligasjonslån på MNOK 72,5. Fo¡ å møte forfall i

2012 h{ banken styrket likviditeten ved låneopptak og
større fokus på TBK som finansieringskilde. Utover dette
har banken også en trekkfasilitet på MNOK 105 i DNB,
samt trekkrammer på deponerte obligasjoner i Norges
Bank. Se for øvrig note 13 for spesifisering av beløp,
rentestruktur og løpetid.

Et sentralt mål er også utviklingen i bankens forhold
mellom innskudd og utlån som forteller noe om grad av
avhengighet til pengemarkedet. Banken er opptatt av å
opprettholde en solid innskuddsdekning. Ved utgangen av
året var denne på 76,5 o/o av brutto utlån mot 75,3 % året
før. Deler av obligasjonsporteføljen pålydende MNOK 92,5
er deponert i Norges Bank som sikkerhet for et F-lån på
MNOK 65,0. Totalt sett har banken en meget god
I ikvid itetssituasjon.

Verdipapirer

Bankens beholdning av verdipapirer er redusert med
MNOK 25,3 til i alt MNOK 214,5 Beholdningen av aksjer,
egenkapitalbevis og andeler i pengemarkedsfond er økt
med MNOK 22,7 mill. kroner til i alt MNOK 54,8. Økningen

tilskrives plasser¡ng av overskuddslikviditet i

pengemarkedsfond.

Obligasjonsporteføljen er redusert med MNOK 48,0 til
MNOK 1 59,7. Akkumulerte negative kursreguleringer
utgjør MNOK 6,5. Netto verdiendring og gevinsltap på
sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende
verdipapirer utgjorde totalt MNOK 0,7. Netto verdiendring
og gevinsVtap på aksjer og andre verdipapirer med
variabel avkastning utgjorde MNOK 0,3 Utbytte fra aksjer
utgjorde totalt MNOK 1,0 i 2011. Forøvrig vises det til note
10 og 12 i regnskapet

Driftsresultatet

Arets ordinære resultat etter tap utgjør MNOK 14,5, og
svarer til 0,65 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot
0,93 % året før. Styret har foreslått følgende disponering
av årets overskudd:

Resultat før skatt
- skattekostnad

Arets overskudd

Disponert som følger:
Overført til bankens fond
Gaver

Kr 14 460.205
<< 4.456.462

Kr 10 003.743

( 9.403 743( 600.000

Styret er brukbart Íornøyd med resultatet. Rentenettoen er
økt med MNOK 5,3 til MNOK 43,3. Andre driftsinntekter
viser en reduksjon på MNOK 2,2 til MNOK 8,8. Dette
skyldes i hovedsak en normalisering av bidrag fra aksjer
og obligasjoner i2011 pàMNOK 1,'l mot MNOK 3,3 i

2010. Andre driftskostnader viser en økning på MNOK 3,3
til MNOK 24,6. Økning i driftskostnader kan i hovedsak
tilskrives forårets regelendring på bokføring av
pensjonskostnader Etter at årets avsetning til bankens
fond er foretatt med MNOK 9,4 er dette kommet opp i

MNOK 213,3, hvilket svarer til9,4 %o av
forvaltningskapitalen (se note 1 5).

Tap på utlån

Tapene er høyere i 2011 enn i 2010 og utgjør netto MNOK
13,0 etter at det er inngått kroner MNOK 0,7 på tidligere
bokførte tap. Finanstilsynet anbefalte også bankene ¡ et
rundskriv i2011 à vurdere hvorvidt nedskrivninger på
grupper av utlån bü økes. På bakgrunn av dette har
banken økt nedskrivninger på grupper av utlån med MNOK
2,0 til MNOK 11,4. Avsetninger til å dekke fremtidige tap
på utlån utgjør 1,.19 % av brutto utlån. Tapsavsetningene
er foretatt etter F¡nenstilsynets forskrifter og vurderings-
prinsipper. lndividuelle nedskrivn¡nger på utlån og
garantier fordeler seg med MNOK 4,4 til næringslivet og
MNOK 12,6 til privatkunder

Banken har gode rutiner for avdekking og oppfølging av
tapsutsatte engasjementer. Våre næringslivskunder skal
levere regnskap en gang i året og låneengasjement
klassifrseres som A, B, C, D og E-kunder. I tillegg blir
restanselister og overtrekkslister gjennomgått av styret
hvert kvartal Styret har vurdert bankens risiko for tap på
utlån og garantier pr 31 .12.11 , og forventer en reduksjon
av tap i 2012.

Vi har i løpet av året gjennomført kontrolltiltak i henhold til
Finanstilsynets forskrift om internkontroll. Herunder har vi
vurdert de vesentlige risikoer i banken, slik som
kredittrisiko, renterisiko, likviditetsrisiko og mislighetsrisiko.
Styret mener at benken har bra oversikt over dens
virksomhet, og at kontrollene innenfor de vesentlige
risikoområdene er tilfredsstillende.



Pensjonsordning

Bankens pensjonsforpliktelse er delvis dekket gjennom
kollektiv pensjonsforsikring i Storebrand AS. Forpliktelsen
fremgår av regnskapet i samsvar med reglene i norsk
regnskapsstandard om pensjonskostnader (se note 4)

Personalet

Ved årsskiftet var det 21 ansatte i banken, hvorav 6 på
deltid. Dette tilsvarer 19,4 årsverk Samarbeidet med
bankens ledelse og ansatte må sies å være meget godt og
det samme kan s¡es om arbeidsmiljøet. Banken forurenser
i liten grad det ytre miljø

Sykefraværet var 2,9 Yo i 201 1 mot 2,3 % i 2010 Pà
landsbasis var sykefraværet, iflg. Statistisk Sentralbyrå pr
3. kvartal, på 6,6 %. Det har ikke vært skader eller ulykker i

banken i inneværende år. Arendal og Omegns
Sparekasse har en stab av dyktige medarbeidere som gjør
en stor innsats på sin arbeidsplass De ansatte er en viktig
ressurs og får følgelig god anledning til å oppdatere seg på
det faglige plan. Fire av våre ansatte, inkludert banksjefen,
har gjennomført autoriseringen som finansiell rådgiver
(AFR). I tillegg holder ytterligere fem ansatte på med
samme læringsløp.

Likestilling

Banken arbeider aktivt og målrettet for å fremme likestilling
mellom kjønnene, noe som vi også er pålagt i lov om
likestilling Vi mener det ikke gjøres forskjell på ansatte,
eller ved ansettelser, på grunn av nasjonal opprinnelse,
religion eller livssyn. Vi ønsker å utvikle et arbeidsklima
som er tilfredsstillende både for kvinner og menn. Banken
arbeider også for rettferdig avlønning med lik lønn for
arbeid av lik verdi. Arbeidet vedrørende
likestillingsspørsmål gjøres i et samarbeid mellom bankens
ledelse og de tillitsvalgte. Banken har 21 medarbeidere,
hvorav 13 er kvinner.

lntern virksomhet

Aret 2011 har også vært preget av stor aktivitet på alle felt.
Stadig flere av bankens kunder tar i bruk automatiske
tjenester og i særdeleshet er bruken av nettbank økende.
Pr.31.'12.11 hadde vi 5.723 nettbankavtaler. Den fysiske
s¡kring fungerer bra med hensyn til innbrudd/brann samt
verditransport. Personalet har også gjennomgått bankens
eget opplegg ved eventuelle ran Dette opplegget følges
opp årlig av alle ansatte.

Terra-Gruppen - bankallianse og finanskonsern

Finanskonsernet Terra-Gruppen er eid av 78 selvstendige
og lokalt forankrede norske sparebanker og OBOS (Oslo
Bolig- og Sparelag) A¡endal og Omegns Sparekasse er
aksjonær i Terra-Gruppen med en eierandel pâ 0,84 o/o.

Sammen med de andre aksjonærene i Terra-Gruppen
utgjør aksjonærbankene derfor en av Norges største
finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på
om lag 280 milliarder kroner.

Stor og solid kundemasse
Bankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har totâlt ca.
750.000 kunder og de har landets høyeste
kundetilfredshet og lojalitet - både i personmarkedet og
bedriftsmarkedet - blant banker med fysisk kundekontakt i

Norge. Terrabankene har samlet en betydelig
distribusjonskapasitet med 1 90 bankkontorer i 105

kommuner. Slik sett bidrar Tena og sparebankene til
mangfold ifinansnæringen, lokal verdiskaping og nærhet
til kundene.

Konkurransedyktige produkter til bankene
Terra-Gruppens produktselskap har siden selskapet ble
etablert i 1997 levert konkunansedyktige produkter og
tjenester som dekker aksjonærbankenes behov. De
viktigste produktselskapene er Terra BoligKreditt som
bidrar til bankenes funding med boliglån og Terra
Forsikring som leverer skade- og personforsikring. Tena
Finans og Kredittbank (tidligere ïerra KortBank og Terra
Finans) produserer løsninger innen debet- og kredittkort
samt leasing og salgspantlån, mens Terra Forvaltning
leverer fondsprodukter for personkunder og bankene.
Terra Markets leverer aksje- og obligasjonshandel samt
analyse og corporatetjenester og Tena Aktiv
Eiendomsmegling driver meglerkjedene Terra og Aktiv.

Terra-Gruppen har vokst kraftig siden starten - gjennom
etableringer, organisk vekst og oppkjøp. I 2011 ble
konsernets produktselskaper organisert i tre divisjoner for
å hente ut synergier på tvers av produktselskap og for å
oppnå en bedre utnyttelse av konsernets ressurser. Videre
bidrar organiseringen til å videreutvikle Terra som en
salgs- og markedsrettet produk! og tjenesteleve¡andør to¡
bankene.

Stordriftsfordeler i Terra Alliansen
Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen bidrar til at
Arendal og Omegns Sparekasse og de andre bankene
oppnår gode vilkår for effektiv drift og strategiske og
økonomiske gevinster. Gjennom Terra Alliansen får
banken levert fellestjenester in nen lT, betalingsformid ling
og kompetanseutvikling gjennom Terra-Skolen. Terra-
Gruppen er største aksjonær i Skandinavisk Data Center
AS (SDC) som leverer bankenes lT-systemer og Terra
Alliansen utøver et tett samarbeid med SDC innen drift og
utvikling

Med et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø leverer
Terra Alliansen også nye digitale løsninger som
kundeløsninger på nett og mobil - og integrerte løsninger
som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i

bankene.

Utover d isse fellestjenestene leverer Terra-Gruppen
tjenester innen økonomi- og regnskapsservice,
merkevarebygging og kommunikasjon. I tillegg arbeider
Terra-Gruppen med å fremme bankenes næringspolitiske
interesser gjennom dialog med relevante myndigheter.

Eierstyri ng og selskapsledelse
(Corporate governance)

Som basis for sin virksomhet skal banken legge til grunn
strenge krav til redelighet og fonetningsmoral. Ellers
bygger en på ansatte med stor integritet og holdninger i

samsvar med bankens etiske retn¡ngslinjer.

Styringsstruktur
Bankens øverste organ er forstanderskapet som er
sammensatt av representanter for innskytere, ansatte og
offentlig oppnevnte. Forstanderskapet består av 2/5
innskytere, 2/5 offentlig valgte, og 1/5 ansatte.

Bankens styre har i 201 1 bestått av pà 4 eksterne
medlemmer og en representant for de ansatte. Det har
vært avholdt 1I styremøter

Banken har fastsatt egen rutine for vurdering av
egnethetskravet til styremedlemmer og varamedlemmer.
Det innhentes informasjon om utdannelse, arbeidserfaring
og styreverv



Kontrollmekanismer
Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for
tilsyn med bankens virksomhet og består av 3 medlemmer.
Komiteen avgir en årlig erklæring til forstanderskapet og
avgir dessuten rapport til Finanstilsynet om sitt arbeid.

Utsiktene to¡ 20'12

Arendal og Omegns Sparekasse legger vekt på å ha et
tillitsvekkende og godt omdømme, og vi har stort fokus på
god bankdrift og fornøyde kunder. Sammen med bankens
gode soliditet, er vi godt rustet til å møte de mange
utfordringer som råder i dagens finansmarked, samt være
en god bank for våre kunder og ansatte.

Bankbygget vil i løpet av 2012 gjennomgå en
totalrenovering som vil by på flere utfordringer både for

kunder og ansatte. Banken vil under prosessen ¡ størst
mulig grad tilrettelegge for at kunder og ansatte blir minst
mulig berørt.

Det er ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret
som er av vesentlig betydning for banken ut over det som
fremgår av årsoppgjøret. Det er budsjettert med en vekst
pâ 5,0 o/o og et forventet overskudd på MNOK 2O,1 1ø¡

skatt for â¡e12012.

Styret vil takke samtlige ansatte og øvrige tillitsvalgte for
godt samarbeid og stor innsats i året som er gått, og rette
en hjertelig takk til kunder og øvrige forbindelser for den
store tilliten og gode oppslutningen banken har hatt i 201 1.

Takk

Arendal, 22. febru

.ruM
9*r 4¿*o
Svein Andersen

Per Olav Nærestad
(banksjef)



2010 2011 Resultatresnskap 01.01 - 31.12 Note: 2011 2010
Prosent av gj. sn. foru. kap

O,O2% 0,02 % Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
3,79 % 4,09 % Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder

0,35 o/o 0,36 % Renter og lignende inntekter av sert., oblig. og andre renteb. verdipapirer

0,00 % 0,00 % Andre renteinntekter og lignende inntekter

4,16 % 4,47 Yo Sum renteinntekter og lignende inntekter

0,39 % 0,34 % Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner

1,49 % 'l ,66 % Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder

O,48 o/o 0,47 % Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer

0,05 % 0,05 % Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital

0,04 % 0,00 % Andre rentekostnader og lignende kostnader

2,45% 2,53 % Sum rentekostnader og lignende kostnader

528 430

91.000 83.847

7.998 7.826
057

99.526 92.160

7.635 8.549

37.016 33.041

't0.432 10.517

1.'t46 1.074
0 994

56.225 54.175

1,72 % I,95 % Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 43.297 37.985

O,05Yo 0,04 % Utbytte og andre inntekter av verdipap. med variabel avkastning

O,O1 o/o 0,01 % Garantiprovisjon

0,39 % 0,40 % Andre gebyrer og provisjonsinntekter

0,41 o/o 0,41 % Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

0,13% 0,13 % Provisjonskostnader og kostnaderved banktjenester

0,07 % 0,03 % Netto verdiendring og gevinst / tap på sertifikater og obligasjoner

O,O7 To 0,01 % Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer

O,Q1 o/o 0,01 % Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater

0,16 % 0,06 % Sum netto gev / tap på val. og verdipap. som er omløpsmidler

O,O1 % 0,01 % Andre driftsinntekter

960 1.095

268 324
8.866 8.696

9.134 9.020

2.918 2.846

723 1 613

332 1.644

301 279
1.356 3.536

168263

50 Sum andre driftsinntekter 8.795 10.973

0,40 % 0,41 o/o Lønn
-0,04% 0,08% Pensjoner

0,08 % 0,08 % Sosiale kostnader

0,24 o/o 0,27 Vo Administrasjonskostnader

0,68 % 0,85 % Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

0,06 % 0,02 % Avskr. mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

O,O4 % 0,06 % Driftskostnader faste eiendommer
0,18o/o 0,17 %o And¡e driftskostnader
O,22% 0,23 % Sum andre driftskostnader

2

4
9.162 8.859

1.830 -918

1.870 1.813

6.116 5.399
18.978 15.153

421 1.299

1.365 820

3.834 4.033

5.199 4.853

0,96 % 1,11 % Sum andre driftskoslnader 24.598 21.305

1,25 olo 
'l ,24 Yo D¡ills¡esultat før tap oq skatt 27.494 27.653

0,38 % 0,59 % Tap på utlån, garantier mv.

0,05 % 0,00 % Nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler
13.034 8.304

0 1.161

0.93 % 0,65 % Resultat av ordin¿er drift 14.460 20.510

0,27 % 0,20 % Skatt på ordinært resultat 4.456 5 927

0,66 % % Resultat av ordinær drift etter skatu resultat for 10.004 14.583

0,03% 0,03%Gaver
0,63 % 0,42 Yo Overtørt til sparebankens fond

600 600

9.404 13.983

0,66% 0,45% Disponeringer

15

14.583



Balanse per 31, desember Note: 201',l 20'lo

Byggelån 8 19.866 19.031

Nedbetalingslån I 'l .878.984 1.832.124

Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger 1.983.'1 15 1.925 356

- Nedskrivninger på individuelle utlån 8 -12.255 -',t4.O20

- Nedskrivninger på grupper av utlån 8 -1 1.400 -9.400

Sum netto utlån og fordringer på kunder 1.959.460 1.901.936

Beløp i tusen kroner

Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Kasse-/drift s- og brukskreditter

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

Utsatt skattefordel
Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

Maskiner, inventar og transportmidler
Bygninger og andre faste eiendommer
Sum varige driftsmidler

Andre eiendeler

Opptjente ikke mottatte inntekter

Overfi nansiering av pensjonsforpliktelser

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader
Sum forskuddsbet ikke påløpte kostn og opptjente ikke mottatte inntekter

56.862
30.532

I 84.265

3.625
7.960

74 201

159.660 207.694
54.836 32.132

497 1.008

00
497 1.008

10
't2

9

6

6

6

769

9.964
10.733

41

954
8.921

9.875

12

3.'t95 3.083
4.342 4.180

44
7.54',t 7.267

Sum eiendeler 2.280.562 2.171.509



Balanse per 31. desember Note: 2011 201 0

Beløp i tusen kroner

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist

Sum gjeld til kredittinstitusjoner

lnnskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid

lnnskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid

Sum innskudd fra og gjeld til kunder

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipaptr

Påløpt, ikke ilignet betalbar skatt
Annen gjeld

Sum annen gjeld

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter
Avsetning for påløpte kostnader
Ansvarlig lånekapital

13

13

13

13

13

9

20.298
250.000
270.298

1 .395.1 83

120.983
1.516.166

232.544

3.929
7.482

1',l.411

6.785

5.164
24.878

7.840
215.000
222.840

1 392.551
57.172

1.449.723

252.946

5.453
5.652

11.105

4.990

1.152
24.841

Sum gjeld 2.067.246 1.967.597

Sparebankens fond 14,15 213.316 203 912

Sum eqenkapital 213.316 203.912

2.280.562

Poster ulenom balansen
Garantier
Andre forpliktelser

16

16

45.574
61.243

39.201

58 051

Arendal 22.02.2012

(banksjef)

3,-* fu.*
Svein Andersen

(nestleder)



Kontantstrømanalyse 01.01 - 31.12 2011 2010

Beløp ¡ tusen kroner

Kontantstrømmer f ra operasjonel le aktiviteter

T il'f øtI'fra årets drift

Økningl-nedgang diverse gjeld

Økning/-nedgang diverse fordringer
Likviditetsendring fra resultatregnskap

Økningi brutto utlån

Økning innskudd fra kunder
Økning/nedgang innskudd fra kredittinstitusjoner

Økning av obligasjonsgjeld

13.953 12844
2.568 -3.751
-540 -955

15.981 8.138

-57.757 -137.691

66.442 60 795

47.457 -60.322
-20.403 -93 713

A. Netto virksomheten 51.720 -222.793

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter
Netto investering i varige driftsmidler
Økning i verdipapirer

-1.279 0

25.331 143 613

B. Likvid¡tetsendring vedr. investeringer 24.052 143.613

Økning/nedgang i lån til kredittinstitusjoner
Økning/nedgang i ansvarlig lånekapital

-22.572

37

-5

38

33c. -22.535

A + B + C = Sum endring likvider 53.237 -79.147

Likviditetsbeholdning pr. 01.01 3 625 82772

Likviditetsbeholdning pr. 31.12 56.862 3.625

Tilfø¡lfra årets virksomhet fremkommer slik:

Resultat før skattekostnad

Ordinære avskrivninger
Endring i tapsavsetninger utlån m.v.

Skattekostnad

Gaver

14.460 20.510
421 1 299

4.516 -3.503

4.844 -4.862
-600 -600

Tilført fra årets virksomhet 13.953 12.8U

2.500 000

2 000.000

1 500.000

1.000 000

500 000

2008

I Forvaltningskapital

20102009

El Utlån tr lnnskudd



Note 1 Generelle reqnskapsprinsipper

Arsregnskapet er avlagt etter regnskapsloven, god fonetningsskikk og årsregnskapsforskrifter for banker.

Virkelig verdi
Når regnskapsposter vurderes til virkelig verdi, i motsetning til anskaffelseskost, benyttes observerte markedsverd¡er.

Si kringsvurdering/ porteføljevurderi ng/derivater
Banken har ikke sikringsfonetninger. Når slike forretninger inngås, vurderes fonetningen i sammenheng med det

underliggende objekt. Bankens portefølje av obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning samt

aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning, fordeles i utgangspunktet for hver av gruppene i

handelsportefølje, øvrige omløpsmidler og anleggsmidler. Gruppene vurderes regnskapsmessig hver for seg som en

portefølje, idet papirene er rimelig likvide.

Utlån og garantier
Utlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår utlånets hovedstol, gebyrer og

eventuelle direkte kostnader. Da banken kun har en uvesentlig andel utlån med fastrente eller med fast margin anses

amort¡sert kost å tilsvare virkelig verdi.

Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer

lånets kontantstrømmer over forventet løpet¡d til lånets amortiserte kost på etableringst¡dspunktet. Effektiv rentes metode

innebærer også at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres

¡nternrenten på etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres

renter basert på lånets nedskrevne verdi.

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall

Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer
neddiskontert med effektiv rente.

I resultatregnskapet består posten tap på utlån og garantier av konstaterte tap, endringer i nedskrivninger på lån og

avsetninger på garantier, samt inngeng på tidligere avskrevne fordringer.

Tap på utlån og garantier er basert på en gjennomgang av bankens utlåns- og garantiportefølje etter Finanstilsynets regler

for verdsettelse av engasjementer. Banken foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån

og garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger

Misligholdte lån
Banken anser et engasjement for å være misligholdt senest 90 dager etter at uordnet restanse eller uordnet overtrekk

oppsto. Tapsutsatte engasjementer hvor det er åpnet konkurs- eller gjeldsforhandlinger, iverksatt rettslig inkasso, utpanting

er foretatt, utlegg er tatt eller hvor andre forhold som svikt i likviditet eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i

låneavtaler med banken, defineres også som misligholdte.

Konstaterte tap
Ved konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsfonetning ikke har ført frem eller ved rettskraftig dom bokfører banken

engasjementer som er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen måte

har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer.

Periodisering av provisjoner og gebyrer
Gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad.

Regnskapsmessig behandling av obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis
Bankens beholdning i obligasjoner, aksjer og grunnfondsbevis er som tidligere år porteføljevurdert og bokført til laveste av

anskaffelseskost og virkelig verdi/markedsverdi.

Omregning av utenlandsk valuta
Utover eventuelle aksjeposter i utenlandsk valuta, har banken kun utenlandske sedler som regnskapsposter i utenlandsk

valuta Omregning skjer ved opptelling av valuta omregnet til NOK ved kjøpskurs på balansedagen.

Varige driftsmidler
Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskr¡vningene

for året belaster årets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert på

anskaffelseskost og fordeles lineært utover den forventede økonom¡ske levetid som driftsmiddelet har.

I de tilfeller den virkelige verdi av et varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte verdien, foretar banken nedskrivning

til virkelig verdi på dette driftsmiddelet.



Utstedte sertif ikater og obli gasjoner

Utstedte sertifikater og obligasjoner er oppført i balansen til pålydende verdi med tillegg av overkurs og fradrag for underkurs.

Overkurs inntektsføres og underkurs kostnadsføres planmessig som en justering av løpende rentekostnader frem til forfall.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel
Regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk, NRS F om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28

prosent på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene som

finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan

reverseres ¡ samme periode er utlignet og nettoført i balansen.

Skattekostnad
I resultatregnskapet inngår både endring i utsatt skett samt periodens betalbare skatt ¡ posten skattekostnad. Ytterligere

detaljer om skatt, se note 9.

Pensjonskostnad og - forpliktelser
Selskapets ansatte har tidligere inngått i AFP ordningen for bank og finansnæringen. I forbindelse med omleggelse av AFP

ordningen er selskapets ensatte nå overført til ny felles AFP ordntng

Ny AFP ordning anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte flerforetaksordninger

beregnes og avsettes i regnskapet, i den utstrekning administrator for ordningen er i stand til å foreta en beregning av selskapets

andel av forpliktelsen i ordningen. Dersom administrator ikke er i stand til å foreta beregninger av forholdmessig andel behandles

flerforetaksordningen som en innskuddsbasert ordning, med løpende kostnadsføring av betalt premie. For nærmere beskrivelse

av effekten av endret AFP orning se omtale i Note 4.

Note 2 Antall ansatte, ytelser og lån til ansatte og tillitsvalgte

Gjennomsnittlig antall ansatte har i løpet av regnskapsåret vært 21 , som semlet utgjorde 19,4 årsverk.

Lønn og annen godtgjørelse til banksjef LO2O

Pensjonskostnad til banksjef 136

Godtgjørelse til styrets medlemmer 155

Godtgjørelse til kontrollkomiteens medlemmer 27

Godtgjørelse til forstanderskapets medlemmer 7

Godtgjørelse til valgkom¡teens medlemmer 5

Det er inngått særskilt pensjonsavtale (frivillig) med banksjefen. Se note 4. Utover dette er det ingen avtaler som gir

banksjef, ledende ansatte eller noen av styrets medlemmer særskilte vederlag ved opphør eller endring av

ansettelsesforholdeUvervet.

Revisjon
Revisors godtgjørelse utgjorde NOK 347 485. Denne fordeler seg på revisjon med NOK 240.000, bistand med NOK

37 988 og mva NOK 69.497 Bistand fordeler seg med NOK 7.250 for attestasjonstjenester og NOK 30.738 til rådgivning

Lån Garanti

Til styret
Age Nystø|, styreleder 0 0

Per Olav Nærestad, banksjef 3.181 0

Torstein Ribe, nestleder 1.607 0

Svein Andersen 0 0

Julie Møller Digre 0 0

Grete Jahr Pedersen, ansattes representant 2.269 0

Til øvrige ansatte 16.526 0

Til kontrollkomitè 2.799 0

Til øvrige medlemmer av forstanderskapet I 128 0

Vilkår for lån og garantier er ikke opplyst, i det disse er gitt på standard vilkår, eller generelle vilkår som benyttes for ansatte.

Rentesubsidieringen utgjør NOK 7l .991 .
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Note 3 Spesifikasion av qebyrer og provisjonsinntekter

Verdipapiromsetning og forvaltning

Forsikringstjenester
Betalingsformidling

Øvrige gebyrer

20't't 2010

Sum 8.866 8.696

Note 4 Pensionskostnader oq pensionsforpliktelser

Sikrede ytelser
Banken har pensjonsforsikring i Storebrand som forvalter pensjonsmidlene innenfor de generelle retningslinjer som gjelder for

forsikringsselskaper. Hovedbetingelser er 30 års opptjening o! câ 670/o av lønn ved fratredelse. Pensjonsalder er 67 år. Pr

31.12.11 er 22 aktive og 2 pensjonister tilknyttet pensjonsordningen. Banken er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter

lov om obligatorisk tjenestepensjon. Den ordningen banken har oppfyller kravene etter denne loven.

Usikrede ytelser
Banksjefen har en frivillig avtale om førtidspensjon fra han fylte 62 år. Forventet gjenstående tjenestetid er 16 år. Arets forpliktelse

er beregnet og tatt med under uforsikret pensjonskostnad og forpliktelse. Nåverdien ble ved avtaleinngåelse fordelt og belastet

lineært over årene frem til oppnådd pensjonsalder. For hvert år banksjefen velger å ¡kke ta ut pensjon, reduseres avsetningen

tilsvarende. Førtidspensjonen skal årlig utgjøre 80 o/o av lønn fra fratreden og frem til fylte 67 år. Etter dette inngår banksjef i den

ordinære ytelsesbaserte ordningen.

Ved verdsettelse av pensjonsmidlene og ved måling av påløpne forpliktelser, benyttes estimerte verdier. Disse est¡matene

korrigeres hvert år i samsvar med oppgave over pensjonsmidlenes flytteverdi og aktuarberegninger av forpliktelsenes størrelse.

Tidligere AFP ordning ble i f,or vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av etter den gamle ordningen frem til 31 12.2010.

Gevinsten ved awiklingen av ordningen ble inntektsført i2010, og presentert som en reduksjon av personalkostnader.

Som erstatning for den gamle AFP ordningen er det etablert en ny AFP ordning. Den nye AFP ordningen er, i motsetning til

den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, 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 ijobb, og den gir ytterligere opptjening

ved arbeid frem til 67 år. Den nye AFP ordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom

premier som fastsettes som en prosent av lønn. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler

i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalingene

kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes

at premienivået vil øke for de kommende årene. Totalt betalt premie i 201'l pà denne ordningen er 0,1 mill. kroner.

Arets pensjonskostnad 2011 2010

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

Rentekostnad av pensjonsforpl¡ktelsen

Forventet avkastning på pensjonsmidler

Admin istrasjonskostnader

1.172 645

690 649
-633 -572
111 101

407 -1.741Resu ltatførte estimatavvik

Netto 1.747 -918

830Premie innskuddsbasert AFP ordning

Resultatført pens¡onskostnad 1.830 -918

Avstemming av pensjonsordningens finansierte status pr, 31.12

Sikrede ytelser:
Bereg nede pensjonsforpliktelser

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

lkke resultatført estimatawik

2011 20't0

-18.084 -14.717

12.780 11.365

9.646 7.532

Netto pensionsmidler 4.342 4.180

Usikrede ytelser
Beregnede pensjonsforpliktelser 449 't.278

-35 -126lkke resultatført estimatawik /

11
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Økonomiske forutsetninger:

Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering

Regulering av folketrygdens grunnbeløp

Forventet avkastning på fondsmidler

Forventet pensjonsøkning

Note 5 Administrasionskostnader

20't't 2010

3,9 o/o 4,5 o/o

4,0 o/o 4,0 %

3,8 o/o 3,8 o/o

4,8% 5,3%
1,60/o '1,60/o

De viktigste enkeltposter er som følger:

EDB-relaterte kostnader

Markedsføring
Porto og telefon

Andre amdminstrasjonskostnader

2011 2010

4.285 3.666
489 632
168 270

1.174 830

Sum 6.116 5.398

Note 6 Var¡qe driftsmidler og immaterielle eiendeler

Maskin/
inventar

lmmat.
eiendeler

Bygning /
hytte

Sum

Anskaffelseskost 01 01

Tilgang i året

Avgang i året

4 424

0

0

5.916
0

0

't2.771

1.279

0

23.110
1.279

0

Anskaffelseskost 31.1 2 4.424 14.0505.916 24.390

Akk ord. avskrivninger 01 .01

Arets ord. avskrivninger

Akk ord avskr. solgte driftsmidler

Akkumulerte avskrivninger 31 .12

3.470
185

0

3.655

5 916
0

0

5.916

3.849
236

0

4 085

't2.147
421

0

13.656

Balanseført verdi pr. 31.12 769 9.965 10.734

Økonomisk levetid

Note 7 Andre driftskostnader

Fra 3-10 år 5âr 25-50àr

De viktigste enkeltposter er som følger:

Honorar, ekstern revisor

Vedlikehold/anskaffelse av inventar mv

Forsikring, avgifter og kontigenter

Andre driftskostnader

2011 2010

347 349
356 515

2.748 2327
383 842

Sum 3.834 4.033
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Note 8 Utlån og tap på utlån

Utlàn og garantier etter geografisk fordeling: Utlån
201't 20't0

Garantier
201'1 2010

Egen kommune
Nabokommuner

Landet for øvrig

1.s14.163 1.460.534

312.887 309.502
156.065 1 55.320

42.672 36 741

1.487 't.248

1.415 1 212

Sum 1.983.115 1.925.356 45.574 39.201

Spesifikasjon pà viktige næringer Primærnæring lndustri Bygg og anlegg Handel,
hotell og rest.

Utlån
Garantier
Eksponeringer

Mislighold
Tapsutsatte
lndiv. nedskrivn

2011 20'tO

3.265 3287
75 75

537 488

00
00
00

201't 20't0
2.902 2 462
800 't.041

1.375 1 498

00
00
00

2011 2010
13.059 't6.752

2.067 2.640
2.048 5 096

00
0 4.253
0 1.750

20'11 2010

38.383 35.137
1 .083 1 190

7.008 6.552
o 3441

628 1.871
620 4740

Eiendoms-
forvaltnino/drift

Transport og
kommunikasion

Tjenesteytende
virksomhet ellers

Personkunder

Utlån
Garantier
Eksponeringer

Mislighold

Tapsutsatte
lndiv. nedskrivn

20't1 2010
34.759 45.214

20't1 2010

9.600 11 683
777 987

1.617 587

00
00
00

20't't 2010
27.164 25 379

851 0

2.051 2.152
00

8.751 8.855
3.800 3.800

2011 2010

1.853.983 1.785.442

39.921 32.81t
34.601 29.75?

3.908 8.77ç
34.184 9.951

7.835 373C

lnntektsførte renter pä engasjement med individuelle nedskrivninger er 1,5 mill. kroner for 2011.

Misligholdte engasjement

Totale misligholdte engasjement

lndiv nedskr på misligh engasjement

2011 20',l'0

3.908 12.220
-795 -5 000

Netto misliqholdte enqasiement 3.113 7.220

Totale øvrige tapsutsatte engasjement
I ndividuelle nedskrivninger

43.563 24.930
-16.210 -9.020

Netto øvr¡ge tapsutsatte engasjement 27.353 15.9't0

Endring i individuelle nedskrivninger
utlån til og 

Garanti-
loronno Da': ansvar

kunder

lndividuelle nedskrivninger pr. 01.01

- Periodens konstaterte tap, hvor tidl. foretatt indiv. nedskr.
+ Økning individuelle nedskrivninger i perioden
+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden

- Tilbakefør¡ng av tidligere individuelle nedskrivninger i perioden

14.020 0

-6.702 0

2950 0

5.945 4 750
-3.958 0

= lndividuelle nedskrivninqer 31 .12

13

12.255 4.750



Note I Utlån og tap på utlån (forts.)

Endríng i individuelle nedskr¡vninger
utlån til og 

Garanti-lofonno De-: ansvar
kunde¡

Endring i nedskrivning på grupper av utlån

Gruppevise nedskrivninger pr 01.01
+ Periodens nedskrivninger på grupper av utlån

9.400
2.000

0

0

31.12 11.400

Arets tapskostnader

Periodens endring i individuelle nedskrivninger
+ Periodens endring i nedskrivninger på grupper av utlån
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt indiv. nedskrivninger for
+ Periodens konstaterte tap som det tidligere år er avsatt indiv. nedskrivniger for
- Periodens ¡nngang på tidligere perioders konstaterte tap

Tap på
utlån

Tap på

garantier

-1 .765 4.750
2.000 0

2.040 0

6.703 0

-694 0

Periodens tapskostnad 8.284 4.750

Risi koklassifiseri n g.

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

overvåkes bl.a. gjennom misligholdsrapportering, restanserapportering og risikoklassifisering.
Ettersom risikoklassifiseringen for personkunder ikke har en fullgod historikk er det vanskelig å predikere gjennom-

snittlig forventet tapsnivå for hver risikogruppe. Basert på erfaringstall og den sammensetning banken har i nærings-
livsporteføljen, antas forventet gjennomsnittlig årlig tap å utgjøre mindre enn 0,5 %o for perioden 2012-2015.
Størstedelen av tapene forventes å ramme risikoklassen C og lavere.
Bankens tapskostnad 'Ío¡ 2011 utgjorde 0,66 % av utlånsporteføljen pr 31 .12.'11 . Tapsanslaget for 2011 er basert
på erfaringstall, lokale markedsforhold og sammensetning av eksisterende portefølje. Det forventes nedgang i

netto tapskostnad fo¡ 2012.

Kundekategori: A
2011 2010

B

2011 201(
c

2011 2011

Brutto utlån

Garantier
Eksponering

lndivduelle nedskr

% av totale utlån

1.132.928
25.317

43.973
0

57,13 0/o

1.353.530
20.859

40.154
0

70,30 Vo

403.058
2.539

10.029

200
20,32%

286.864

1.238
7.926

0

14,90 0/o

312.517
17.'t18
4.69'l

10.165

15,76 0/o

170.745

7.153
I 658
2.020

8,87 o/o

[.undel€tegori: D
2011 2011,

E

2011 2010
Uklassifisert
20'11 20'10

Brutto utlån

Garantier
Eksponering
lndivduelle nedskr

70 ev totale utlån

100.834

0

871
2.800

5,08 %

81 406

9.400
147

4.6s0
4,23 o/o

22.675
550

330

3.840
1.14 o/o

23.649

500

210
7.350

1,23 0/o

11.10:
5C

1.34!
c

o 56 0/,

9.1 6:
5(

95(
(

0.48 0/<

Gruppevise nedskr¡vninger er ikke tilordnet risikogruppene
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Note 9 Skatt

Regnskapsmessig behandling av skatt:

Utsatt skatt:
Kursregulering obligasjoner

Netto pensjonsforpliktelse / pensjonsmidler
Anleggsreserve
Grunnlag utsatt skattefo¡del

Utsatt skattefordel 28o/o

Endring grunnlag utsatt skattefordel
Endring utsatt skattefordel

Betalbar skatt:
Resultat før skattekostnad
Permanente forskjeller
Endring grunnlag utsatt skatt

2011 20'10

-6.099 -6 897

3.928 3.028

398 267

-1.773 -3.602

497

512
0

-1.008

1 132

0

14.460 20.510
-922 -1.160

-1.829 -4.046

Grunnlag betalbar skatt 11.709 15.304

Arets betalbare skatt
Formuesskatt
Avregning betalbar skatt fra tidligere

Utsatt skatt netto endring

3.274 4.285
655 615

15 -105

512 I 132

Skattekostnad 4.456 5.927

Note 10 Obliqasioner. sertifikater oq andre rentebærende verdipapirer

Anskaff.
kost

Kurc
reg

Bal.løtl
verdi

Virkelig
verdi

Andel
børsnot.

Spesifikasjon av grupper:
Omløpsmidler
Holde til forfall

98.757 -2.435
67.003 -3.664

96.322
63 339

96.322
66.007

77%
72%

Sum omløpsmidler oq anleqosmidler 165.760 -6.099 159.661 162.329 75 o/o

Beholdning etter debitorkategori :

Stats- og statsgaranterte

Offentlig sektor utenom stat
Andre norske

Ansvarlig lån

lkke norske

00
00

140.757 -4.642
20 000 -1.457

5.003 0

00
00

136.115 138.288

18.543 18.968

5.003 5.073

0 o/o

0%
86%
13 o/o

0 o/o

Sum 165.760 -6.099 159.661 162.329 75Yo

lngen av verdipapirene er i utenlands valuta. Virkelig verdi er opplyst der slik verdi kan fastsettes Gjennomsnittlig effektiv

rente utgjør 4,35 %, og er beregnet til MNOK 8,0. Beholdningen av obligasjoner har en gjennomsnittlig durasjon/varighet
på 0,32 år, som gir en rentefølsomhet på MNOK 0,6 ved en endring på '1 % Banken stiller obligasjoner for pålydende

MNOK 92,5 som sikkerhet for F-lån i Norges Bank. Pr. 31.12 11 har Arendal og Omegns Sparekasse et F-lån med forfall

13.02.2012 pålydende MNOK 65 i Norges Bank

I desember 2008 valgte Arendal og Omegns Sparekasse å benytte seg av muligheten som tillater reklassifisering av deler av

obligasjonsporteføljen til kategorien holde til fortail Pr 31 .12.20'11 er markedsverdien på porteføljen holde til forfall MNOK 2,7

høyere enn bokført verdi.
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Note 10 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer (forts.)

Beholdningsendring gjennom året av obligasjoner, sertifikater og andre rentebærende verdipapirer:

lnngående balanse 01.01

Tilgang i året
Avgang i året

Kursregulering

207.694
30.512

-79.343
798

59.661.1

Note I I Gjenstående løpetid og rentebetingelser for en del poster i balansen

Restløpetir

Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordr. på kredittinst

Utlån til og fordr. på kunder
Tapsavsetninger
Obligasjoner og sertifikater
Eiendeler uten restløpetid

Total

56.862

30.532
1.983.1 15

-23.655

159.660
74.048

0

0

110.826

0

0

0

lnnt¡l
I mnd

1-3

mnd
3 mnd
til 1 år

1-5 år Over
5år

0 0 56.862
6.750 2.000 21 782

368.408 1 413.',t56 0

0 0 -23.655

80.849 39 605 0

0 0 74.048

00
00

16.124 74.601

00
0 39.206
00

Sum eiendeler 2.280.562 110.826 16.124 1t3.807 456.007 1.454.761 129.037
Gjeld og egenkapital
Gjeld til kredittinstitusjoner
lnnskudd fra og gjeld til kunder

Øvrig gleld med restløpetid

Gjeld uten restløpetid

Ansvarlig lånekapital

Egenkapital

270.298 0 125.000 20.000 I 0s.000

1 .516.166 ',t1 .020 16.404 68 849 0

0 0 72.500 160.044

0000

o 20298
0 1.419.893

00
0 23.360

232 544
23.360
24.878

213.316
0

0

0

0

0

0

o 24878
0 213.316

Sum gjeld og egenkap¡tal 2.280.562 11.020 14'1.404 161.349 265.04 24.878 1.676.867

Netto balansen 99806 25.280 47.542 190.963 .429.883 .830

Renterisiko - avtalUsannsynlig tidspunkt for endring av rentebetingelser på hovedpostene i balansen.

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

fastrenteinnskudd fra kunder på MNOK 96,3, markedsinnlånn i KfS på MNOK 185,0 og F-lån i Norges Bank på MNOK 65,0.

Beholdningen av obl¡gasjoner har en gjennomsnittlig durasjon/varighet på 0,32 år. Dette gir en rentefølsomhet ved 1 %

renteendring på MNOK 0,6 ved årets slutt, som i liten grad awiker fra hva den har utgjort gjennom året. Fastrenteinnskudd

fra kunder har en gjennomsnittlig løpetid på ca. 6 måneder. Løpetid på gjeld til kredittsititusjoner (KfS) varierer fra 2 måned

til 3 år og 6 måneder.
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Note 12 Aksier. andeler oq andre verdipapirer med variabel avkastninq

Spesifikasjon etter grupper
Bal.lø¡t

verdi
Virk.
verdi

Andel Ansk.
børsn. kost

Handels- og omløpsmidler
Anleggsmidler

20332 20.332
34.504 36.345

O o/o 20.000

7% 34504

Sum omløpsmidler og anleggsmidler 54.836 56.677 54.504

Spesifikasjon etter selskap
Anskaff.

kost
Virkelig Antall % eier-

verdi aksjer andel

H andels- og omløpsmidler
Landkreditt Høyrente, pengemarkedsfond

Anleggsmidler
Kredittinstitusjoner
Eiendomskreditt ASA
Kredittforeningen for Sparebanker
Terra-Gruppen ASA
Kvinesdal Sparebank

Andre selskaper
PBS Holding AS

P-Hus Vest AS

Aberdeen Eiendom Norden

Aberdeen Eiendom Norge

North Bridge Nordic Property

Norges lnvestor Pro AS

Norges lnvestor Opportunities AS (a- og b-aksjer)

Romreal Estate AS
German Property AS
North Bridge Opprtrunity
Visa (a- og b-aksjer)

Andre aksjer

20 332 20.332 NA

1.756

762

15 185

985

1.083

300

2.047

221

2.408
2.500

2 000

2.383

883

1.360

219
412

17 160 0,98 %

740 1,53 %
159.700 0,84 %

9.851 1,79 %

24.979
6

192.867
15 620
24.669
25.000
20.000

111 300
84.600

13 600
488

54.836

Sum omløps/anleggsaksjer og grunnfondsbevis 54.836

Beholdningsendring gjennom året av verdipapirer

lnngående balanse 01.01

Tilgang i året

Avgang i året
Kursregulering

32 132

25.388
-3.016

332

balanse 31.12 54.836

Arendal og Omegns Sparekasse har i gjennom 2011 plassert overskuddslikviditet i pengemarkedsfond Dette er fond

som forvaltes av DnB Nor Kapitalforvaltning, Tena Forvaltning og Landkreditt. Selv om slike fond har klare likhetstrekk

med obligasjoner og består utelukkende av obligasjoner i norske sparebanker (foruten Banklikviditet Global), skal fondet
bokføres semmen med aksjebeholdningen. Pr.31.12.11 hadde Arendal og Omegns Sparekasse plasseringer i

pengemarkedsfondet Landkreditt Høyrente
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Note 13 Gield

Gjeld ti I kredittinstitusjoner
Gj sn

rentesats
Saldo pr
31.',12.11

Lån/innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid

Lån/innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid

2,72%
3,46 0/o

20.298
250.000

Gjelden er i norske kroner.

Lån fra kredittinstitusjoner u/løpetid har renteregulering hver 3 måned, og det er avtalt flytende rente. Lån/innskudd med avtalt

løpetid består av innskuddslån i Kfs og F-lån i Norges Bank på henholdsvis MNOK 185 og MNOK 65. lnnskuddslån i Kfs utgjør

fem poster på henholdsvis 60,20,25,50 og 30 mill. kroner med respektive'fortal27.02.12,01 .10.12,28.10.13,02.06.14 og

30.06.15. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden.

Som sikkerhet for F-lån i Norges Bank har Arendal og Omegns Sparekasse deponert obligasjoner pålydende MNOK 92,5.

F-lån med Íortal ß.O2.2012, pålydende MNOK 65,0, har en flytende rente på 6M Nibor + 20 bp og renten kapitaliseres

ved forfall.

Gjennomsnittlig rente for gjeld uten løpetid er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig

gjeld til kredittinititusjoner. Gjennomsnittlig rente på gjeld med avtalt løpet¡d er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad

i året i prosent av vektet gjeld gjennom året til kredittinstitusjoner.

lnnskudd fra og gjeld til kunder
Gj sn

rentesats
Saldo pr
31.12.11

lnnskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid

lnnskudd fra og gjeld til kunder m/avtalt løpetid

lnnskudd fra kunder er i norske kroner

2,5',1 o/o

2,28%
1 395.183

120.983

Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnitt av inngående og utgående

saldo på innskudd fra kunder.

Gjeld stiftet ved utstedelse
av verdioaoirer

OPPTATT FORFALL NOM RENTE GJ SNITT RENTE GJELD PR 31.12

Obligasjon NO001 0462005

Obligasjon NO001 0543465

Obligasjon NO001 0627599

2008 30/09/13 3M NIBOR +2258P
2009 121'lÙl12 3M NIBOR + 65 BP

20'11 2Ol1Ol14 3M NIBOR + 150 BP

4,82 0/o

3,72%
5,02%

MNOK 110,0

MNOK 72,5

MNOK 50,0

All obligasjonsgjeld er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av

faktisk rentekostnad iåret i prosent av vektet saldo på respektive obligasjonslån. Obligasjonslån NO0010543465 ble nedkvittert

med MNOK 70,0 i løpet av 2011
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Note 13 Gield lforts.)

Ansvarlig Lånekapital OPPTATT FORFALL NOM RENTE GJ SNITT RENTE GJELD PR 31.12

Evigvarende fondsobligasjon 2005 3M NIBOR + 150 BP 4,61 0/o 25 mill

Evigvarende fondsobligasjon er i norske kroner. Det er ikke stillet sikkerhet for gjelden. Etter '10 år fra utstedelse kan banken

tilbakekalle fondsobligasjonen Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad for året. Aktiverte
kostnader ved låneopptak kostnadsføres over I 0 år og var pr 31 .12.11 pâ kr 12'l .875. Fondsobligasjoner kan maksimalt

utgjøre 15 prosent av samlet kjernekapital.

Opplysninger om store enkelttransaksjoner

09.03.1 1 lnnløst KfS på MNOK 1 0,0

30.06 11 lnnløst KfS på MNOK 30,0

30.06 11 Tegnet innskuddslån i KfS på MNOK 50,0 - forfall 02.06.2014

16.08.1 1 Tilbakekjøpt MNOK 20,0 i obligasjonslån NO001 0543465

20.10.'11 Utstedt obligasjonslån, NO0010627599, på MNOK 50,0 - forfall 20.10.2014
20.1O.'11 Tilbakekjøpt MNOK 50,0 i obligasjonslån NO0010543465

13 12.11 Tegnet innskuddslån i KfS på MNOK 25,0 - forfall 28.10.2013

Note 14 Kapitaldekning

Ansvarlig kapital

Sparebankens fond

Overfinansiert pensjonsforpliktelse - 28% (netto)

Utsatt skattefordel og immaterielle eiendeler
Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner
Annen kjernekapital, fondsobligasjon

2011 2010

213.316 203.912

-4.342 -4.180

497 -2.141

-22.496 -20.856

24.878 24 841

Netto ansvarlig kapital 210.859 201.576

Risikovektet beregningsgrunnlag, Basel ll

Kredittrisiko

Operasjonell risiko

Fradrag i beregningsgrunnlaget

1.078.938 1.068.338

99.825 87.188
-33.900 -30.250

Totalt beregningsgrunnlag 1.1¡14.863 1.125.275

Kapitaldekning ihht Basel ll 18,42% 17,91%
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Note 15 Endringer i egenkapitalen

Sparebankens fond 01.01

Arets overføring til fond

2011 2010

203.9',12 189.929
9.404 13.983

213.3't6 203.912

Note l6: Poster utenom balansen

Garantiansvar:

Fordeling av garantiansvar
Betalingsgarantier

Kontraktsgarantier
Lånegarantier

Lånegarantier TBK
Sikringsfondsgaranti

20'11

5.662 5.695
2.667 3.365

22.826 21 861

14.419 7.594
0 686

2010

Samlet garantiansvar 45.574 39.201

Terra BoligKreditt AS (TBK) er et kredittforetak som eies av Terra-Gruppen AS og som tilbyr kunder gunstig finansiering av
boliglån innenfor 60 % av verditakst. Arendal og Omegns Sparekasse har garantiansvar for deler av de låneengasjement

som banken har formidlet Banken har pr.3'1.12.11 formidlet lån for MNOK 85,9

Banken har pr 31 .12.10 følgende garantier til TBK:

Tapsgaranti

Saksgaranti
Andel av felles garantiramme

2011 2010

5.599 2 044
8.033 5.1 80
787 370

Sum garantiansvar TBK '14.419 7.594

Derivater:

Arendal og Omegns Sparekasse har ingen eksponering i derivater.

Andre risikofaktorer

Banken har utstedt lånegarantier til Sparebanken Pluss på 22 mill. kroner for valutalån opptatt av kunder i Arendal og

Omegns Sparekasse. Pr.3'l .12.11 har valutaporteføljen en negativ markedsverdi på 2 mill. kroner.

Andre forpliktelser på 58,1 mill. kroner inkluderer foruten ubenyttede kreditter t¡l kunder, en garantiramme til TBK 12,0 mill. kroner.
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TiI forstanderskapet i
Arendal og Omegns Sparekasse

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Arendat og Omegn Sparekasse som viser et overskudd på

kr 1 0 004 000,-. Årsregnskapet består av batanse per 31 . desember 201 1, resultatregnskap og

kontantstrømoppstitting, for regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivelse av

vesenttige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og doglig leders onsvor for årsregnskapet

Styret og dagtig leder er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for
s[ìk intern kontrotl som styret og dagtig leder finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen
av et årsregnskap som ikke innehotder vesenttig feilinformasjon, verken som følge av

mistigheter etter feit.

Revisors oppgover og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår
revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med [ov, forskrift og god revisjonsskikk i

Norge, herunder lnternationat Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke innehotder vesentlig feitinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og

opptysningene i årsregnskapet. De vatgte handtingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesenttig feitinformasjon, enten det
skytdes mistigheter etter feit. Ved en stik risikovurdering tar revisor hensyn tit den interne
kontrolten som er retevant for setskapets utarbeidetse av et årsregnskap som gir et
rettvisende bitde. Formåtet er å utforme revisjonshandtinger som er hensiktsmessige etter
omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets
interne kontrott. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte
regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledetsen

er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis titstrekketig og hensiktsmessig som grunntag

for vår konktusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bitde av den finansielte stittingen tit Arendal og Omegn Sparekasse per 31. desember 2011 og

av resuttater og kontantstrømmer for regnskapsåret som bte avsluttet per denne datoen i
samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.



Uttalelse om øvrige forhold

Konklusj on om ôrsberetni ngen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forstaget tiI anvendetse
av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
\

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har
funnet nødvendig i henhotd tiI internasjonat standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon etler forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon', fit€rìer vi at ledetsen har oppfylt sin ptikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopptysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge,

Mandat, den 22. f ebruar 2012
BDO AS



ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE

B ERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN
I

ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE

Kontrollkomiteen har ført tilsyn med ot bankens virksomhet er drevet i samsvar med
Sp ar e b ankl ov e n s b e s t e mm e I s e r, b anke ns v e dt e h e r, for s t ande r s knp e t s v e dt ak o g an dr e

bestemmelser som banken har pliW til å rette seg etter.

Komiteen har giennomgått sty'ets protokoller, og.for øvrigforetatt de undersøkelser som

Sp ar e b ankl ov e n o g kontr o I I ko m i t e e ns i n s tr uks b e s t e mmer.

Kontrollkomiteen har giennomgått styrets og revisors beretning, resultatregnskapet og
balansen uten at dette gir þranledning til noen bemerlcninger.

Kontrollkomiteen vil anbefale at resultatregnsknpet og balansen fastsettes som bankens
regnsknpfor 201 I.

Arendal, 22. februar 20 I 2
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Knut C. Gjermundsen, nestleder
,{ge Pettersen
Aleksander Høie

Kommunevolgte:
Jon K. Lindset
Terje Stiansen
Einar Halvorsen
Kristen Bjormyr
Marianne Fløystad
Terje Eikin
Benedikte Stornes Nilsen
Karen Landmark

Valgt av de ansalte:
Nina M. Tveite
Tove Janne Andersen
Eivind Lauvrak

Varamedlemmer:
Else Bakke
Leif Midttun
Ellinor Elmenhorst
Alf Sigfred Aanonsen
Dag Lothar Kanestrøm

Varamedlemmer:
Liv HeidiArnesen
Linda Dagestad Øy garden

Milly M. O. Grundesen
Aslak Heim Pede rsen
Tormod Vågsnes

Varamedlemmer:
Øystein Samuelsen
Gunn M. Johansen

Styret:
Äge NystøI, leder
Torstein Ribe, nestleder
Svein Andersen

Julie Møller Digre
Grete Jahr Pedersen (valgt av de ansatte)

Varamedlemmer:
Knut C. Gjermundsen
Nina Tandberg
Hilde Aanestad (valgt av de ansatte)

Kontrollkomile:
Jon Hermansen, leder
Nina Kjemperud
Jon Løw Karlsen, nestleder

Vøramedlem:
Bjørn Fossestøl

Valgkomite:
Beate Bierud (kommunevalgt)
Ä.ge Pettersen (innskytervalgt)
Nina Tveite (valgt av de ansatte)

Varamedlem:
Leif Midttun

Revisjonen:
BDO
Inge Soteland (statsautorisert revisor)



BANKENS ANSATTE PR 3I. DESEMBER 2011

Administrasjon
Per Olav Nærestad, banksjef

Rune Kristoffersen
Øystein Elefsen

Utlån
Arvid Pedersen

Harald Joachim Johnsen
Silje Mari Mikalsen

Forsikring og plassering
Geir Stornes

Lisbeth Rastad
lrene Solberg Larssen
Grete Jahr Pedersen

Anita Jensen

Ekspedisjon/ intern drift
Ashild Neset

Anne-Lise Lauvland
Unni Moland Andersen

Hilde S Aarrestad
Eivind Lauvrak

Linda Noddeland
Gunn Merete Johansen

Øystein Samuelsen
Nina Marete Tveite

Tove Janne Andersen

Arendal og Omegns Sparekasse
Torvet 8, 4836 Arendal

Telefon 37 00 49 00, telefaks 37 00 49 0l
post@sparekassen. no - www.sparekassen. no


