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ARSSenETNING TIL REGNSKAPET FOR 2013

lnnledning

Arsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Arendal og Omegns Sparekasse, etablert i 1 890, er en
selvstendig sparebank med lokalisering i Arendal. Banken
har som målsetning å være en totalleverandør av
finansielle $enester til personkunder og mindre nærings-
kunder. Det primære markedsområdet er Arendal og
omkringliggende kommuner.

2013 har vært et godt år for banken, med høy aktivitet på
alle områder. Selv om konkurransen er hard, klarer banken
seg godt. Resultatet før skatt ble MNOK 25,1. Bankens
skattekostnad, som kommer samfunnet til gode, vil uþjøre
nesten MNOK 7,0.

To av bankens viktigste konkurransefortrinn er personlig
service og en hurtig beslutningsprosess. Ellers kan vi stolt
konstatere at vi for 7 . àrel pâ rad ble kåret til beste bank
på kundetilfredshet av Norsk Kundebarometer.

I perioden august 2012 til september 2013 ble bankbygget
totalrenovert og oppgradert til dagens standard inkludert
universell utforming, samtidig som vi har forsøkt å ta vare
på mange av byggets kvaliteter og særegenheter. Hele
bygget er nå tatt i bruk, og med hovedinngangen flyttet
tilbake til hjørnet har vi også fått en bedre eksponering mot
Torvet. Byggeperioden var krevende på mange vis, men
takket være stor fleksibilitet og positivitet hos både kunder,
ansatte og samarbeidspartnere, klarte vi å gjøre dette på
en god og forsvarlig måte. Vi takker også for mange
positive tilbakemeldinger knyttet til hvordan vi har
modernisert og tatt vare på bygget.

Forvaltningskapital

Forvaltningskapitalen er økt med MNOK 15,6 og utgjør ved
årsskiftet MNOK 2.354,6. Dette er en økning på 0,7 % mot
en økning pà2,6% i2012. Gjennomsnittlig
forvaltningskapital var i 2013 MNOK 2.363,7 .

Kapitaldekningen var 23,2 % pr. 31 .12.13 mol21,3 o/o 
i

2012.

lnnskudd

lnnskudd fra kunder er økt med MNOK 117,4, som
tilsvarer en økning pà 7 ,5 % mot 3,9 o/o ärelfør. Det meste
av økningen har skjedd på høyrentekonti. lnnskuddene
utgjør ved årsskiftet 71,9 o/o av forvaltningskapitalen.

rnnskuddsrorm 
ao?å'uo ' 

t"''Tór, 
,o,,{no"t 

t "oro,,,

Fol¡o 57,70 69,64 3,41 4,42
Lønnskont¡ 97,91 93,82 5,78 5,95
Honnørkonto 54,18 52,95 3,20 3,36
Kapitalkont¡ 908,16 889,75 53,65 56,48
Særuilkår 555,30 450,03 32,80 28,57
BSU 16,95 1 6,64 1,00 1,06
tPA 2,62 2,62 0,15 0,17

suM 1.692,82 1.575.45 100,00 100,00

Utlån

Netto utlån på egen bok økte med MNOK 7,6 til i alt MNOK
1.939,8. Dette tilsvarer en oppgang på 0,4 % mot en
nedgang pà 1,4 % i 2013. Utlån formidlet til Eika
Boligkreditt (EBK) økte til MNOK 292,6 fra MNOK 172,7 i

2012. Slik at totale utlån inkl EBK viser en vekst på MNOK
127,6 eller 6,1 %. Restrisiko knyttet til lån formidlet til EBK
er etter bankens vurdering lav. Banken har heller ikke
overtatt noen misligholdte lån fra EBK.

Totalt sett har låneetterspørselen vært stabil gjennom hele
året. Brutto utlån utgjør 83,3 % av forvaltningskapitalen.
Forøvrig vises det til notene 'l og 8 i regnskapet.

Utlånsformål
Beløp ¡ m¡ll,kr. Andel i %

2012 2012

Boliglån 1 739,15
Nær¡ngslån 110,90
Forbrukslån 108,43
Øvrigelàn 3,70

suM 1.962,18 1.956,67 100,00 100,00

Bankens styr¡ng 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 renterisikoen holdes innenfor gitte
ramm er, framfor å utnytte kortsiktige inntjeningsm uligheter

Markedsrisiko

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

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 103,8, og har en gjennomsnittlig løpetid på 8
måneder. Fastrenteutlån utgjør MNOK 19,2, og har løpetid
fra 1 til 10 år.

Bankens beholdning av obl¡gasjoner er på MNOK 258,1
med en durasjon pà 0,20 år. Dette gir en rentefølsomhet
ved 1o/o renteendring på MNOK 0,5 mill. Bankens lave
durasjon på obligasjonsbeholdningen skyldes at
porteføljen hovedsakelig består av obligasjoner med
kvartalsvis rentejuster¡ng. Se for øvrig note 10 og 12.

Banken har to løpende obligasjonslån som har pålydende
MNOK 50,0 og MNOK 100,0.

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.31.12.13 ca. MNOK 0,3.
Gevinst på valuta relateres til kjøp og salg av valuta i

kasse. Banken har utstedt lånegarantier til Sparebanken
Pluss på MNOK 16,5 for valutalån opptatt av kunder i

Arendal og Omegns Sparekasse. Pr. 31.12.13 har
valutaporteføljen en posit¡v markedsverdi på MNOK 1,4.

Kursrisiko

Bankens kursrisiko vurderes som lav. Porteføljen består av
anleggsaksjer og obligasjoner. Bankens bokførte
beholdning utgjør ved utgangen av 20'13 henholdsvis
MNOK 27,4 og MNOK 258,1.

Likviditetsrisiko

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 finanskrisen. Banken har i 2014 forfall på lån
hos Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) på MNOK
50,0 og obligasjonslån på MNOK 50,0. For å møte forfall
i 2014 vwdercî banken nye låneopptak kombinert med
større fokus på EBK som finansieringskilde. Utover dette
har banken også en trekkfasilitet på MNOK 110,0 i DNB,
samt trekkrammer på deponerte obligasjoner ¡ 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 86,3 % av brutto utlån mot 80,5 % året
før. Deler av obligasjonsporteføljen pålydende MNOK 65,5
er deponert i Norges Bank. ïotalt sett har banken en god

likviditetss¡tuasjon.

Verdipapirer

Bankens beholdning av verdipapirer er redusert med
MNOK 1,2 til i alt MNOK 285,4. Beholdningen av aksjer,
egenkapitalbevis og andeler i pengemarkedsfond er
redusert med MNOK 10,0 til i alt MNOK 27,3. Nedgangen i

aksjeporteføljen tilskrives innløsning av flere fond. I tillegg
valgte banken å realisere enkelte poster som ikke har
strategisk verdi. Totale tap på verdipapirer klassifisert som
anleggsmidler var MNOK 2,0 i 2013.
Obligasjonsporteføljen er økt med MNOK 8,7 til MNOK
258,1. Akkumulerte negative kursreguleringer utgjør
MNOK 1,7. Netto verdiendring og gevinsVtap på
sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende
verdipapirer utgjorde totalt MNOK 1,3. Netto verdiendring
og gevinsUtap på aksjer og andre verdipapirer med
variabel avkastning utgjorde MNOK 0,0. Utbytte fra aksjer
utgjorde totalt MNOK 2,0 i 2013. Forøvrig vises det til note
10 og 12 i regnskapet.

Driftsresultatet

Arets ordinære resultat etter tap utgjør MNOK 25,'1, og
svarer til 1,07 o/o av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot
1,10 o/o àrelfør. SÇret har foreslått følgende disponering
av årets overskudd:

Resultat før skatt
- skaüekostnad

Ärets overskudd

Disponert som følger:
Overført til bankens fond
Gaver

Kr 25.099.535
6.956.452

Kr 18.143.083

( 17.393.083
( 750.000

Styret er godt fornøyd med resultatet. Rentenettoen er økt
med MNOK 0,9 til MNOK 43,0. Andre driftsinntekter viser
en økn¡ng på MNOK 0,3 til MNOK 11.1. Andre
driftskostnader viser en økning på MNOK 3,3 til MNOK
28,1. Etter at årets avsetning til bankens fond er foretatt
med MNOK 17,4 er dette kommet opp i MNOK 247,7,
hv¡lket svarer til 10,5 % av forvaltningskapitalen (se note
15).

Tap på utlån

Tapene er betydelig lavere i 201 3 enn i 2012 og utgjør en
netto inntektsføring på MNOK 1,2 etter at det har vært en
inngang på MNOK 0,4 på tidligere konstaterte tap.
Avsetninger til å dekke fremtidige tap på utlån utgjøl 1,14
% av brutto utlån. Tapsavsetningene er foretatt etter
Finanstilsynets forskrifter og vurderingsprinsipper.
lndividuelle nedskrivninger på utlån og garantier fordeler
seg med MNOK 2,6 til næringskunder og MNOK 11,4 til
privatkunder.

Banken har gode rutiner for avdekking og oppfølging
av tapsutsatte engasjementer. Våre næringskunder skal
levere regnskap en gang i året og låneengasjement
klassifiseres som A, B, C, D og E. I tillegg blir restanse-
lister og overtrekkslister gjennomgått av styret hvert
kvartal. Sgret har vurdert bankens risiko for tap på utlån
og garantier pr. 31.12.13 og forventer moderate tap
i 2014.

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

Pensjonsordning

Bankens pensjonsforpliktelse er delvis dekket gjennom
kollektiv pensjonsfors¡kring i Storebrand AS. Forpliktelsen



fremgår av regnskapet
regnskapsstandard om

i samsvar med reglene i norsk
pensjonskostnader (se note 4).

Personalet

Ved årsskifretvat del22 ansatte i banken, hvorav 5 på
deltid. Dette tilsvarer 20,7 årsverk. Samarbeidet med
bankens ledelse må sies å være meget godt og det
samme kan s¡es om arbeidsmiljøet. Banken forurenser i

svært liten grad det ytre miljø.

Sykefraværet var 5,7 o/o i 2013 mot 4,1 % i 2012. Pà
landsbasis var sykefraværet, iflg. Statistisk Sentralbyrå pr.
3. kvartal, på 6,3 %. Vi har fokus på tiltak for å redusere
sykefraværet. 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. Syv av våre ansatte, inkludert banksjefen,
har gjennomført autoriseringen som finansiell rådgiver
(AFR). I tillegg holder ytterligere tre 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 likestillings-
spørsmål gjøres i et samarbeid mellom bankens ledelse og
de tillitsvalgte. Av bankens 22 medarbeidere er 13 kvinner.

lntern virksomhet

Aret 2013 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 og app til
mobile enheter økende. P¡. 3'l.12.13 hadde vi 6.400
nettbankavtaler. Den fysiske sikring fungerer bra med
hensyn til innbrudd/brann samt verditransport. Personalet
har også gjennomgått bankens eget opplegg ved
eventuelle ran. Dette opplegget følges opp jevnlig.

Samfunnsansvar

I forbindelse med renovering av bygget valgte banken å
implementere en mer miljøvennlig form for energitilførsel
ved å bore energibrønner.

Banken har i forhold til økonomisk kriminalitet en egen
hvitvaskingsrutine som er retningsgivende for hvordan
banken skal/bør håndtere og følge opp arbeidet rundt
antihvitvask.

Banken har også etiske retningslinjer som presiserer
forventninger og krav som banken stiller til sine ansattes
handlemåte og opptreden. I tillegg har banken rutiner som
sikrer forbrukerne gjennom blant annet forsvarlig
utlånspraksis og etterlevelse av MlFlD.

Utover ovennevnte har banken ingen retningslinjer eller
rapportering på dette området.

Eika Gruppen - bankallianse og finanskonsern

Arendal og Omegns Sparekasse er aksjonær i Eika
Gruppen AS og en bank i Eika Alliansen. Sammen med 74
andre lokalbanker bidrar Arendal og Omegns Sparekasse
til velstand og økonomisk trygghet for enkeltmennesker og
næringsliv i sine lokalsamfunn. Eika Gruppens strateg¡ske
fundament er å styrke lokalbankene, og er gjennom det en
viktig faktor for mange norske lokalsamfunn.

Eika Gruppen er eid av 75 selvstendige lokalbanker samt
OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). Aksjonærene i Eika
Gruppen uþjør 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.

En allianse for lokalbanker
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 ifinansnæringen. Med 190 bankkontorer i rundt
120 kommuner har lokalbankene en betydelig
distribusjonskraft og lokalbankenes 1 million kunder har
blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både i

personmarkedet og bedriftsmarkedet.

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 av 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 kroner 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 lT, 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. Dette 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 samt næringspolitikk for å ivareta
bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog med
relevante myndigheter.



Eierstyring og selskapsledelse
(Corporate governance)

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

samsvar med bankens etiske retningslinjer.

Styri ngsstruktur
Bankens øverste organ er forstanderskapet som er
sammensatt av representanter for innskytere (215), ansatte
(1/5) og offentlig oppnevnte (2/5).

Bankens styre har i 2013 bestått av 4 eksterne
medlemmer og en representant for de ansatte. Det har
vært avholdt 12 sgremøter.

Banken har fastsatt egen rutine for vurdering av
egnethetskravet til styrem edlem mer og varamedlemmer.
Til vurderingen innhentes det informasjon om utdannelse,
arbeidserfaring og styreverv.

Ko ntrollm eka n ismer
Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for
tilsyn med bankens virksomhet og består av 3 medlemmer.

Komiteen avgir en årlig erklæring til forstanderskapet.

Utsiktene lo¡ 2014

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 ¡ dagens finansmarked, samt være
en god bank for våre kunder og ansatte med utgangspunkt
i vårt renoverte og moderniserte bygg ved Torvet i Arendal.

Det er ikke innhuffet forhold etter utløpet av regnskapsåret
som er av vesentlig betydning for banken ut over det som
fremgår av årsoppgjøret.

Takk

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 2013.

Arendal, 24. februar 2014

(leder)
Svein Andersen

(nestleder)

Odd-Keilon Osmundsen Grete Ja
(banksjef)
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2012 2013 Resultatresnskap 0l.0l -31.12 Note: 20't3 2012
Prosent av gj. sn foN. kap

0,03 % 0,06 % Renter og lignende ¡nntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner
4,04 % 3,93 % Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder
0,28 % 0,32 % Renter og lignende inntekter av sert., oblig. og andre renteb. verdipapirer
0,00 % 0,00 % Andre renteinntekter og lignende inntekter
4,35Yo 4,31 % Sum renteinntekter og lignende inntekter

0,32 % 0,26 % Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner
1,73 % 1,78 % Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder
0,43 o/o 0,35 % Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer
0,05 % 0,04 % Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital

0,00 % 0,05 % Andre rentekostnaderog lignende kostnader
2,53Vo 2,48 % Sum rentekostnader og lignende kostnade¡

1.316 801

92.307 93.250

7.543 6.495

0 10

101.166 100.556

6.171 7.394
41.789 40.022

8.146 9.980

898 1.065

1.197 0

58.201 58.461

1,82% 1,83 % Netto rente- og kredittprovisionsinntekter 42.965 42.095

0,0'l % 0,08 % Utbytte og andre inntekter av verdipap. med variabel avkastn¡ng

0,01 Yo 0,01 % Garantiprovisjon
0,38 % 0,45 % Andre gebyrer og provisjonsinntekter
0,39 % 0,46 % Sum provisjonsinntekter og inntekterfra banktjenester

0,12Vo 0,14% Provisjonskostnaderog kostnaderved banktjenester

0,15 % 0,05 % Netto verdiendring og gevinst / tap på sertifikater og obligasjoner
0,01 % 0,00 % Netto verdiendring og gevinst / tap på aksjer og andre verdipapirer
0,01 o/o 0,01 % Netto verdiendring og gevinst / tap på valuta og finansielle derivater
0,18 % 0,07 % Sum netto gev / tap på val. og verdipap. som er omløpsmidler

0,00 % 0,00 % Andre driftsinntekter

'1.968 206

223 286
r0.501 8.790
10.724 9.076

3.269 2.720

1.254 3.557

0 285

340 284
1.594 4.126

42

0,47 % 0,47 ?6 Sum andre driftsinntekter 11.059 10.760

0,46% 0,48/o Lønn
0,09% 0,09%Pensjoner
0,08 % 0,'11 % Sosiale kostnader

0,20 % 0,25 % Administrasjonskostnader
O,84 o/o 0,93 % Sum lønn og generelle administrasjonskostnader

0,O2Yo 0,03 % Avskr. mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

0,03 % 0,04 % Driftskostnader faste eiendommer
0,18 o/o 0,20 % Andre driftskostnader
O,22 % 0,24 % Sum andre driftskostnader

2

4

'1 1.355 I 0.648

2.043 2.170
2.629 1.952
5.767 4.671

21.794 19.441

899 765

4.663 4.211

5.562 4.976

433776

1,08 andre 28.132 24.850

1,21 % 1,10 % Driftsresultat før tap os skatt 25.892 28.005

0,11 o/o -0,05 % Tap på utlån, garantier mv.
0,00 % -0,08 % Nedskrivning og gevinst / tap på verdipapirer som er anleggsmidler

-1.163 2.543
-1.956 -51

1,10 Yo 1,07 % Resultat av ordinær drift 25.099 25.411

0,34 % 0,30 % Skatt på ordinært resultat 6.956 7.782

ordinær drift etter skatU 143 .629

0,03% 0,03%Gaver
0,74 o/o 0,74 o/o Oveóørt til sparebankens fond

750 600

17.393 ',17.029

for
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Balanse per 31. desember Note: 2013 20't2
Beløp i tusen kroner

Kontanter og fordringer på sentralbanker
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner

Kasse-/drifts- og brukskreditter
Byggelån
Nedbetalinqslån

55.169
9.752

I 125.029
8 17.136

30.757
56.823

97.758
19.792

I 1.820.018 1.839.118

- Nedskrivninger på grupper av utlån 8 -1 1.400 -11.400
Sum netto utlån og fordringer på kunder 1.939.763 1.932.133

Sum utlån før spesifiserte og uspesifiserte tapsavsetninger
- Nedskrivninger på individuelle utlån

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med va¡iabel 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
Overfinansiering av pensjonsforpliktelser

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

L962.183 1 .956.668

8 -11.020 -1 3.1 35

258.079 249.331
27.350 37.321

I
b

0

0

0

3.169
52.618

55.787

26'l

3.503

4.310

646
8.459

0

0

0

572
24.846
25.418

367

2.790
4.098

0

6.888

10

't2

Sum eiendeler 2.354.620 2.339.038



Balanse per 31. desember 2013Note
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 verdipaprr

Påløpt, ikke ilignet betalbar skatt
Annen gjeld

Sum annen gjeld

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

'13

l3

13

13

38.651

180.000

218.651

1 .556.9',l9

135.900
1.692.819

149.834

2.371

3.700
6.071

5.539

9.015
24.953

46.244
180.000
226.244

1.434.060
141 .393

1.575.453

260.007

6.931

3.840
10.771

5.619

5.683
24.916

13

I

Sum gjeld 2.106.882 2.108.693

Sparebankens fond 14,15 247.738 230.345

Sum egenkapital 247.738 230.345

Sum gjeld og egenkapital 2.354.620 2.339.038

Poster utenom balansen
Garantier
Andre forpliktelser

16

16

75.283
62.897

47.875
47.463

Arendal 24.02.2014

8*i, fr"'ln*
Svein Andersen

(nestleder)

Oe/q, *L 6,,t, r. &Aæ¿ u, qe /ffi
Odd-Keilon Osmundsen Grete Jahr Pedersen Per Olav Nærestad

(banksjef)

(leder)



Kontantstrømanalyse 01.01 - 3'1.12 2013 2012
Beløp ¡ tusen kroner

Kontantstrømmer fra operasjonel le akt¡v¡teter

Tilfwlfra årets drift

Økning/-nedgang diverse gjeld

ØkningÊnedgang diverse fordringer
Likviditetsendri ng fra resultatreg nskap

Økningi brutto utlån
Økning innskudd fra kunder

Økning/nedgang innskudd fra kredittinstitusjoner
Økning av obl i gasjonsgjeld

'16.054 18.344
-1.449 -788

-1.465 725

13.',t40 18.28',1

-5.514 26.445
I 17.366 59.286
-7.594 -44.054

-110.173 27.463

A. Netto likviditetsendring fra virksomheten 7.225 87.421

Kontantstrøm m er fra fi nansieringsaktiviteter
Netto investering i varige driftsmidler
Økning i verdipapirer

-31.145 -15.117

1.224 -72.156

B. Likviditetsendring vedr. investeringer -29.921 -87.273

Økninginedgang i lån til kredittinstitusjoner
Økning/nedgang i ansvarlig lånekapital

47.070 -26.290
38 37

G. Likviditetsendring fra finansiering 47.108 -26.2s3

A + B + C = Sum endring likvider 24.412 -26.105

Likviditetsbeholdning pr. 01 .01 30.757 56.862

Likviditetsbeholdning p¡. 3'1.12 55.169 30.757

Ttfø¡lfra årets virksomhet fremkommer slik:
Resultat før skattekostnad
Ordinære avskrivninger
Endring i tapsavsetninger utlån m.v.

Skattekostnad

Gaver

25.099 25.411

776 433
-2.115 881

-6.956 -7.781
-750 -600

TilÍø¡l f¡a årets virksom het 16.054 18.344

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

2010

I Forvaltningskap¡tal

2012

o Utlån o lnnskudd

2011 2013



Note I Generelle regnskapsprinsipper

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

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

Si kringsvurdering/ porteføljevurderi ng/derivater
Banken har ikke sikringsforretninger. Når slike forretninger inngås, vurderes forretn¡ngen 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

porlefø|1e, 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

amortisert kost å tilsvare virkelig verdi.

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

lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. 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 inngang 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.

Mísligholdte 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

láneavtaler med banken, defineres også som misligholdte.

Konstaterte tap
Ved konkurs, akkord som erstadfestet, utleggsforretning ikke harførtfrem ellerved rettskraftig dom bokførerbanken
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 resultahegnskapet 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 dríftsmidler
Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene

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

anskaffelseskost og fordeles lineært utover den forventede økonomiske 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 sert¡f¡kater og obl¡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 skatVutsatt skattefordel er beregnet med 27
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 i samme per¡ode er utlignet og nettoført i balansen.

Skattekostnad
I resultatregnskapet inngår både endring i utsatt skatt samt periodens betalbare skatt i 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 ansatte nå overført til ny felles AFP ordnrng.

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 ordningen se omtale i Note 4.

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

Antall ansatte ved årsslutt av regnskapsårelvar 22, som samlet utgjorde 20,7 årsverk.

Lønn og annen godtgjørelse til banksjef 1.238
Pensjonskostnad til banksjef 402

Godþjørelse til styrets medlemmer 155

Godtgjørelse til kontrollkomiteens medlemmer 27

Godtgjørelse til forstanderskapets medlemmer 7

Godtgjørelse til valgkomiteens 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

ansettelsesforholdeVvervet.

Revisjon

Revisors godtgjørelse utgjorde NOK 386.000. Denne fordeler seg på revisjon med NOK 180.000, bistand med NOK

128.800 og mva NOK 77.200. Bistand fordeler seg med NOK 8.000 for attestasjonstjenester og NOK 120.800 til rådgivning.

Lån Garanti
Til sgret
Age Nystø|, styreleder 0 0

Per Olav Nærestad, banksjef 3.037 0

Svein Andersen, nestleder 0 0

Odd-Keilon Osmundsen 0 0

Julie Møller Digre 533 0

Grete Jahr Pedersen, ansattes representant 1.900 0

Til øvrige ansatte 21 .466 0

Til kontrollkomitè 4.111 0

Til øvrige medlemmer av forstanderskapet 6.226 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 6.238.
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Note 3 Spesifikasion av qebyrer oq provisionsinntekter

Verdipapiromsetning og forvaltning

Forsikringstjenester
Betalingsformidling

Øvrige gebyrer

2013 2012

217 177

1.616 1.682
5.745 5.778
2.923 '1.153

Sum l0.s0t 8.790

Note 4 Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

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

forsikringsselskaper. Hovedbetingelser er 30 års opptjening og ca 670/o av lønn ved fratredelse. Pensjonsalder er 67 àr. Pr.

31.12.13 er 21 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 fylte 62 år. Forventet gjenstående tjenestetid er 13 år. Avtalen er i 2013

endre fra en ytelsesbasert ordning til en innskuddsbasert ordn¡ng hvor árlig innskudd ul$ør 22 % av pensjonsgrunnlaget.

lnnskuddet forrentes tilsvarende bankens plasseringskonto. Saldo på konto ved fratredelse skal utbetales fordelt på 60

månedsrater. Etter dette inngår banksjef i den ordinære ytelsesbaserte ordningen. Kostnad på denne ordningen er i 2013

0,2 mill. kroner.

Tidligere AFP ordning ble vedtatt awiklet i 2010, og banken har ingen pensjonister i denne ordningen.

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 fondsoppbygg¡ng i ordningen og det forventes

at premienivået vil øke for de kommende årene. Totalt betalt premie i 2013 pà denne ordningen er 0,1 mill. kroner.

Arets pensjonskostnad

Nåverdi av årets pensjonsopptjening

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

Forventet avkastning på pensjonsmidler

Administrasjonskostnader
Resultatførte estimatawik oq planendringer

2013 2012

958 1.293
746 715
-331 -638

185 132

142 549

Netto pensionskostnad ytelsesbaserte ordninger 1.700 2.051

Premie innskuddsbasert AFP ordning 100 I l9
Resultatført pensjonskostnad 1.800 2.'l7O

Avstemming av pensjonsordningens finansierte status pr. 31.12

Sikrede ytelser:
Beregnede pensjonsforpliktelser

Pensjonsmidler (til markedsverdi)

I kke resultatført estim atawik

2013 20't2

-20.941 -17.'t50
15.725 13.855

9.526 7.393

Netto pensionsmidler 4.310 4.098

Usikrede ytelser
Beregnede pensjonsforpliktelser
lkke resultatført estimatawik / planendrinqer

1 .013

0

600
-32

Pensjonsforpliktelse

11
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Økonomiske forutsetni nger:

Diskonteringsrente
Forventet lønnsregulering

Regulering av folketrygdens grunnbeløp

Forventet avkastning på fondsmidler
Forventet pensjonsøkning

Note 5 Administrasjonskostnader

2013 2012

4,1 o/o 4,2 %
3,8o/o 4,0 %
3,s% 3,8%
4,4% 4,8%
1,4% ',t,6%

De viktigste enkeltposter er som følger:

EDB-relaterte kostnader
Markedsføring

Porto og telefon
Andre adm instrasjonskostnader

20't3 20't2

4.315 3.633

507 156

166 182
779 700

Sum 5.767 4.671

Note 6 Variqe driftsmidler oq immaterielle eiendeler

Maskin/
inventar

lmmat.
eiendeler

Bygning /
hytte

Sum

Anskaffelseskost 01 .01

Tilgang i året
Avgang i året

4.424
2.830

0

5.916
0

0

29.167
28.315

0

23.110
31.145

0

Anskaffelseskost 31.1 2 7.254 5.916 57.482 70.652

Akk.ord. avskrivninger 01.01

Arets ord. avskrivninger

Akk. ord. avskr. solgte driftsmidler
Akkumulerte avskrivninger 3l .12

3.852

233
0

4.085

5.916

0

0

5.916

4.321

543
0

4.864

12.147

776
0

14.865

Balanseført verda or. 31.12 3.169 52.618 55.787

Økonomisk levetid

Note 7 Andre driftskostnader

Fra 3-10 år 5år 25-50år

De viktigste enkeltposter er som følger:

Honorar, ekstern revisor

Vedlikehold/anskaffelse av inventar mv.

Forsikring, avgifter og kontigenter

Andre driftskostnader

2013 2012

386 367

468 216
3.340 3.082
468 547

Sum 4.662 4.212
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Note I Utlån og tap på utlån

Utlàn og garantier etter geografisk fordeling: Utlån
2013 20',12

Ga¡antier
2013 20't2

Egen kommune
Nabokommuner

Landet for øvrig

1.509.133 1.499.099

296.732 306.938
156.318 150.631

73.869 45.592
648 1.118
766 1.165

Sum 1.962.183 1.9s6.668 75.283 47.875

Spesifikasjon pâ viktige næringer
Primærnæring lndustri Bygg og anlegg Handel,

hotell oq rest.

Utlån
Garantier

Eksponeringer
Mislighold
Tapsutsatte

lndiv. nedskrivn

2013 2012
2.666 2.758

75 75

31 0

00
00
00

2013 2012
'1.514 5.729

525 1.752

1.107 350

00
0 1.161

0 400

2013 20't2
12.894 15.566
1.322 3.578
3.'129 2.703

00
00
00

20't3 20't2

24.386 26.401

496 713
3.285 3.408

00
0 720
0 380

Eiendoms-
forvaltnino/drift

Transport og
kommunikasion

Tjenesteytende
v¡rksomhet ellers

Personkunder

Utlån

Garantier
Eksponeringer
Mislighold

Tapsutsatte
lndiv. nedskrivn

2013 2012
41.694 41.24(

450 45C

1.000 46t
0c
0c
0c

2013 2012
6.868 5.560
437 610

1.063 1.044
00
00
00

2013 2012
20.882 21.355

366 366
638 1.492

00
8.576 8.634
2.600 2.600

2013 2012
1.851.280 1.838.059

71.612 40.332

52.693 33.328

6.890 638

36.338 44.009

11 .420 14.305

lnntektsførte renter på engasjement med individuelle nedskrivninger er 2,1 mill. kroner for 2013.

Misligholdte engasjement

Totale m isligholdte engasjement
lndiv nedskr på misligh engasjement

2013 2012

6.890 638
-1.950 -200

Netto misligholdte engasjement 4384.940

Totale øvrige tapsutsatte engasjement
lndividuelle nedskrivninger

43.213 54.524
-12.070 -17.685

Netto øvrige tapsutsatte engasjement 31.143 36.839

Endring í individuelle nedskrivninger
utlån til og 

Garanti-
Îoroflno oa

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
- Tilbakeføring av tidligere individuelle nedskrivninger i perioden

13.1 35 4.750
-2.206 0
't.215 0

885 0

-2.009 -l .750

= lndividuelle nedskrivninger 31.1 2

l3

11.020 3.000



Note I Utlån oq tap på utlån (forts.)

Endring i individuelle nedskrivninger -utlån 
til og 

Garanti-
lo¡dftno Da

ansvar
kunder

Endring i nedskrivning på grupper av utlån

Gruppevise nedskrivninger pr 0l .01

+ Periodens nedskrivninger på grupper av utlån

11.400
0

0

0

31.12

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 inngang på tidligere perioders konstaterte tap

Tap på Tap på

utlån garantier

-2.115 -1.750

00
937 0

2.206 0

-441 0

Periodens tapskostnad 587 -1.750

Risikoklassifisering

Overvåking av kredittrisiko og oppfølging av tapsutsatte engasjementer t¡llegges stor vekt i banken. Kredittrisiko overvåkes bl.a.

gjennom misligholdsrapportering, restanserapportering og risikoklassifisering. Større endringer i klassifiseringen fra 2Q12lil

2013 skyldes i hovedsak at klassifìseringen av bankens kunder blir nå foretatt etter en strengere mal enn tidligere.

Gruppevise nedskrivninger er ikke tilordnet risikogruppene.

Kundekategori: A

2013 20',1i

B

2013 2012
c

2013 201

3rutto utlån

Sarantier
lksponering
ndivduelle nedskr
% av totale utlån

423.282
48.161

22.938
0

21,57 %

618.310

27.701
18.373

0

31,60 %

819.641

3.583
20.877

0

4't.77 %

659.94:
8.83C

13.49r
70c

33.73 01

499.698
1.628

15.778
700

25,47 %

453.352

1 .81S

5.557

2.23!
23,'t7 0/<

Kundekategoril D

2013 2012

E

2013 2012
uKlassilrsen
2013 20'ti

Brutto utlån

Garantier
Eksponering

lndivduelle nedskr

% av totale utlån

169.019

4.704
1.649

5.045

8,61 o/a

166.28:
7Í

3.24t
1.15C

8,50 0l

42.740
0

191

8.075

2,18 0/o

42 466

9.400
137

13.600
2,17 %

7.803

100

1.464

200
0,40 0/o

16.312
50

1.791

200
0,83 %
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Note 9 Skatt

Regnskapsmessig behandling av skatt:

Midlertidige forskjel ler/ grunnlag utsatt skatt:
Kursregulering obligasjoner
Netto pensjonsforpliktelse / pensjonsmidler
Anleggsreserve
Grunnlag utsatt skatUskattefordel

Utsatt skatt 27%

Endring utsatt skattefordel

Betalbar skatt:
Resultat før skatt
Perm anente forskj el ler
Endring midlertidig forskjell

2013 2012

-1.693 -2.672

3.117 3.530
17100 447
18.524 1.305

5.002

4.636

25.099 25.411
-2.077 -143

-17.219 -3.079

365

862

Grunnlag betalbar skatt 5.803 22.'189

Arets betalbare skatt
Formuesskatt

Avregning betalbar skatt fra tidligere
Utsatt skatt netto endring

1.624 6.212
747 719
-51 -11

4.636 862

Skattekostnad 6.956 7.782

Note 10 Obligasjoner, sertifikater og andre rentebæ¡ende verdipapirer

Anskaff.
kost

Kurs Bal.fø¡t Virkelig Andel
reg verdi verdi børsnot.

Spesifikasjon av grupper:
Omløpsmidler
Holde til forfall

221.768 -72 221.696
38.003 -1.620 36.383

221.696
38.207

94%
86%

Sum 259.77'l -1.692 258.079 259.903 93 To

Beholdning etter debitorkategori:
Obligasjoner med fortrinnsrett

Spare- og forretningsbanker

Ansvarlig lån/fondsobligasjoner
lndustri

CLN - Kredittindekserte obligasjoner

144.242 368

78.029 -20

17.500 -786

15.000 -1 .179
5.000 -75

144.610 144.610 100 %
78.009 78.089 100%
16.7',t4 17.231 15 Yo

13.821 15.048 100 %
4.925 4.925 0 %

Sum 259.771 -1.692 258.079 259.903 93%

lngen av verdipapirene er i utenlandsk valuta. Virkelig verdi er opplyst der slik verdi kan fastsettes. Gjennomsnittlig effektiv
rente utgjør 2,97 o/o, og er beregnet til MNOK 7,5. Beholdningen av obligasjoner har en gjennomsnittlig durasjon/varighet
pà 0,2 âr, som gir en rentefølsomhet på MNOK 0,5 ved en endring pà 1 %. Banken har deponert obligasjoner for pålydende

MNOK 65,5 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 er markedsverdien på porteføljen holde til forfall MNOK 1 ,8
høyere enn bokført verdi.
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Note 10 Obliqasjoner, sert¡fikater oq 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

251.267

111.952
-105.863

723

Utsående balanse 31.12 258.079

Note 11 Gjenstående løpetid og rentebetingelser for en del poster i balansen

Restløpetid
lnntil

I mnd
1-3 3 mnd

mnd til 1 år
Over Uten
5 år løpetid

1-5 år
Total

Eiendeler
Kontanter og fordringer på sentralbanker

Utlån til og fordr. på kredittinst.

Utlån til og fordr. på kunder

Tapsavsetninger
Obl i gasjoner og sertifikater
Eiendeler uten restløpetid

55.1 69
9.752

1 .962.1 83
-22.420
258.O79

91.857

0

0

169.615

0

0

0

00
0 r.s00

't8.225 71.957

00
0 29.485

00

0 0 55.169

5.400 2.000 852
351.239 1.351.147 0

0 0 -22.420
216.882 11.712 0

0 0 91.857

Sum eiendeler 2.3s4.620 169.615 18.225 102.942 573.521 1.364.859 125.458

Gjeld og egenkapital
Gjeld til kredittinstitusjoner
lnnskudd fra og gjeld til kunder

Øvrig gjeld med restløpetid

Gjeld uten restløpetid

Ansvarlig lånekapital

0 50.000

31.r 66 66.828
0 49.834
00
00
00

0 38.651

0 1.589.053

00
0 21.468

24.953 0

0 246.895

218.651
1.692.819

149.834
21.468
24.953

246.895

0

5.572

0

0

0

0

130.000

200
I 00.000

0

0

0

Sum 2.354.620 5.572 31.166 166.662 230.200 24.953

balansen 164.043 -12.941 -63.720 1.339.906 -'1.770.609

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

på MNOK 258,1, fastrenteinnskudd fra kunder på MNOK 103,8 og markedsinnlån i KfS på MNOK 180,0.

Beholdningen av obligasjoner har en gjennomsn¡ttlig durasjon/varighet på 0,2 år. Dette gir en rentefølsomhet ved I %

renteendring på MNOK 0,5 ved årets slutt, som i liten grad awiker fra hva den har utgjort gjennom året. Fastrenteinnskudd

fra kunder har en gjennomsnittlig løpetid på ca. I måneder. Løpet¡d på gjeld til kredittsititusjoner (KfS) varierer fra 6 måneder

til 3 år og 2 måneder.
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Note 12 Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastn¡ng

Spesifikasjon etter grupper
Bal.føtl V¡rk. Andel Ansk.

verdi verdi børcn, kost

Handels- og omløpsmidler
Anleggsmidler

0 0 0% 0

27.350 39.007 0 0/o 27.350

Sum omløpsmidler oq anleqqsmidler 27.350 39.007 27.350

Spesifi kasjon etter selskap
Anskaff. Virkelig Antall Yo eie¡-

kost verdi aks¡er andel

Anleggsmidler
Org nr Kredittinstitusjoner
979391285 EiendomskredittASA
986918930 Kredittforeningen for Sparebanker

979319568 Eika Gruppen ASA
885621252 Eika Boligkreditt AS

937894805 Kvinesdal Sparebank

Org nr Andre selskaper
999076653 Nets Holding AS

979338333 P-Hus VestAS
989867172 Aberdeen Eiendom Norden

997592816 Aberdeen Eiendom Norge

990029032 North Bridge Nordic Property

998845467 NBNP2 AS

891052642 German Property AS

991669884 North BridgeOpprtrunity
NA Andre aksjer

1.756 17.160 0,98 %
762 740 1.53 %

7.208 159.700 0,84 %
8.990 2.774.601

985 9.851 1.79 0/o

1.083

300
2.O47

221

1.097

497

883
1.360

161

24.979
b

192.867

15.620
24.669
24.669
84.600

13.600

Sum anleggsmidler 27.350 39.007

Sum omløps/anleggsaksjer og grunnfondsbevis 27.350 39.007

Beholdningsendring gjennom året av verdipapirer

lnngående balanse 01.01

Tilgang i året
Avgang i året

Kursregulering

37.321

0

-9.971

0

balanse 3'1.12 27.350
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Note 13 Gield

Gjeld til kredittinstitusjoner Gj sn

rentesats
Saldo pr

31.12

Lån/innskudd fra kredittinst. u/avtalt løpetid
Lån/innskudd fra kredittinst. m/avtalt løpetid

Gjelden er i norske kroner.

2,12 0/o

2.93%
38.651

180.000

Lån fra kredittinstítusjoner ulløpelid har renteregulering hver 3. måned, og det er avtalt flytende rente. Lån/innskudd med avtall
løpetid består av innskuddslån i KfS. lnnskuddslån i KfS utgjør pr 31.12 fire poster på henholdsvis 50, 50, 30 og 50 mill.kroner
med respektive forfall 02.06J4, 28.04.15 , 30.06.1 5 og 10.02.17 . Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden.

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 løpetid er beregnet på grunnlag av faktisk rentekostnad
i året i prosent av vektet gjeld gjennom året til kredittinstitusjoner.

lnnskudd fra og gjeld til kunder

Innskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid
lnnskudd fra og gjeld til kunder miavtalt løpetid

lnnskudd fra kunder er i norske kroner.

Gj sn

2,49%
3,23%

Saldo pr

1.556.920
1 35.900

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 utstedels" 
opprATT FoRFALL NoM RENTE GJ sNrrr RENTE GJELD pR 31.12

av verdipapirer

Obligasjon NO001 0627599

Obligasjon NO001 0657083
2011 20110114 3M NIBOR + 150 BP 3,33% MNOK 50,0
2012 04102116 3M NIBOR + 155 BP 3,38 % MNOK 100,0

All obligasjonsgjeld er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Gjennomsnittlig rente er beregnet på grunnlag av
faktisk rentekostnad i året i prosent av vektet saldo på respektive obligasjonslån.
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Note 13 Gield lforts.)

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

Evi gva rende fondsobl i gasjon NA 3M NIBOR + I50 BP 3,60 % 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 1 0 år og var pr 31 .12 på kr 46.875. Fondsobligasjoner kan maksimalt

utgjøre l5 prosent av samlet kjernekapital.

Opplysninger om store enkelttransaksjoner

28.06.13 Tilbakekjøpt MNOK 12,5 i obligasjonslån NO0010462005

30.09.13 lnnløst rest obligasjonslån NO0010462005 på MNOK 97,5 - oppr¡nnelig MNOK 110,0

28.10.13 lnnløst innskuddslån i KfS 2 x MNOK 25,0 (totalt MNOK 50,0)

28.10J3 Tegnet innskuddslån i KfS på MNOK 50,0 - forfall 10.02.17

Note 14 Kapitaldekninq

Ansvarlig kapital

Sparebankens fond

Overfinansiert pensjonsforpliklelse - 27 % (netto)

Utsatt skattefordel og im m aterielle eiendeler

Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner

Annen kjernekapital, fondsobligasjon

2013 20't2

247.738 230.345

-4.310 -4.098

00
-11.081 -15.622

24.953 24.916

Netto 257.300 235.541

Ris¡kovektet beregningsgrunnlag, Basel ll

Kredittrisiko

Offentlig eide foretak

lnstitusjoner

Foretak

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom

Forfalte engasjementer

Obligasjoner med fortrinnsrett

Andeler i verdipapirfond

Øvrige engasjementer

Operasjonell risiko

Fradrag i beregningsgrunnlaget

5.000 0

42.375 45.325

45.925 68.550

741.588 726.638

5.363 4.225

14.463 16.525

00
181.988 177 .525

96.138 92.850

-22.475 -27.000

Totalt bereqninqsqrunnlaq 1.110.363 1.104.638

Kapitaldekninq ihht Basel ll 23,17 % 21,32%

Ren kiernekapital
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Note 15 Endringer i egenkapitalen

Sparebankens fond 01.01

Arets overføring til fond

2013 2012

230.345 213.316
'17.393 17 .029

Sparebankens fond 31.1 2 247.738 230.345

Note 16: Poster utenom balansen

Garantiansvar:

Fordeling av garantiansvar
Betalingsgarantier
Kontraktsgarantier
Lånegarantier
Lånegarantier EBK

Sikringsfondsgaranti

2013 20',t2

3.376 4.591

1.721 5.205
11.621 16.320

58.565 21.759
00

Samlet garantiansvar 75.283 47.875

Eika BoligKreditt AS (EBK) er et kredittforetak som eies av Eika 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. 31.12 formidlet lån for MNOK 292,1 .

Banken har pr 31 .12 følgende garantier til EBK:

Tapsgaranti

Saksgaranti
Andel av felles garantiramme

2013 2012

2'1.245 12.439
34.400 7.593

2.921 1.727

Sum garantiansvar EBK 58.566 21.759

Derivater:

Arendal og Omegns Sparekasse har ingen eksponering i derivater.

Andre risikofaktorer

Banken har utstedt lånegarantier til Sparebanken Pluss på 11,6 mill. kroner for valutalån opptatt av kunder i Arendal og
Omegns Sparekasse. Pr. 31 .12 har valutaporteføljen en agio på I ,4 mill. kroner (i kundenes favør i forhold til
lånedokumenter).
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Til forstanderskapet i
ArendaI og Omegns Sparekasse

REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet for Arenda[ og Omegns Sparekasse som viser et overskudd på

kr 18 143 000,-. Årsregnskapet består av balanse per 31, desember 2013, resultatregnskap og
kontantstrømoppstilting, for regnskapsåret avstuttet per denne datoen, og en beskrivelse av
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og doglig leders ansvor for årsregnskapet

Styret og dagtig teder er ansvartig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bitde i samsvar med regnskapstovens regter og god regnskapsskikk i Norge, og for
stik intern kontrott som styret og dagtig leder finner nødvendig for å mutiggjøre utarbeidetsen
av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feitinformasjon, verken som føtge av
mistigheter etter feit.

Revisors oppgaver og plíkter

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 lnternational Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi
etterlever etiske krav og ptantegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende
sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og
opptysningene i årsregnskapet. De valgte handtingene avhenger av revisors skjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det
skytdes misligheter eller 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. Formålet 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 grunnlag
for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bitde av den finansiette stittingen til Arendat og Omegns Sparekasse per 31 . desember 2013 og
av resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret som bte avstuttet per denne datoen i
samsvar med regnskapstovens regler og god regnskapsskikk i Norge.



Uttalelse om øvrige forhold

Konklusjon om årsberetni ngen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opptysningene i

årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget tiI anvendelse
av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om regístrering og dokumentasion

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrotlhandtinger vi har

funnet nødvendig i henhotd tit internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (lsAE) 3000

"Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon e[ter forenktet revisorkontrotl av historisk finansiell
informasjon., mener vi at ledelsen har oppfytt sin ptikt tit å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopptysninger i samsvar med tov og god

bokføringsskikk i Norge,

Mandat, den
BDO AS

24. februar 2014



ARENDAL OG OMEGI{S SPAREKASSE

BERETNING FRA KONTROLLKOMITEEN
I

ARENDAL OG OMEGNS SPAREKASSE

Kontrollkomiteen har førttilsyn med at bankens virksomhet er drevet i samsvar med

Sparebanklovens bestemmelser, bankens vedtekter, forstanderskapets vedtak og andre

bestemmelser som banken har plikt til å rette seg etter.

Komiteen har gjennomgått styrets protokoller, og for øwig foretatt de undersøkelser

som Sparebankloven og kontrollkomiteens instruks bestemmer.

Kontrollkomiteen har gjennomgått styrets og revisors beretning, resultatregnskapet
og balansen uten at dette gir foranledning til noen bemerkninger.

Kontrollkomiteen vil anbefale at resultatregnskapet og balansen fastsettes som bankens

regnskap for 2013.

Arendal, 24. februar 2014

Ove Andersen
leder
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