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Harstad Sparebank er en ledende bank i Harstad og 
nærområdet. Vi skal aktivt bidra til en positiv samfunnsutvikling 
i vårt markedsområde. Dette gjennom å være en attraktiv 
finansiell samarbeidspartner, en aktiv medeier i selskaper - 
som har som formål å fremme lokalsamfunnet, samt være 
en lokal støttespiller for kultur, idrett og næringsutvikling. 
Banken er veldrevet og meget solid. Gjennom vårt eierskap 
i Terra Gruppen AS, leverer vi tjenester innen blant annet 
kapitalforvaltning, forsikringsløsninger og pensjonssparing.

VISJON
Verdifull for kunder og lokalsamfunn

VERDIER 
Prestasjonsvillig, engasjert, kunnskapsrik
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1. KonjunKturtendenser nasjonalt
og regionalt
1.1. norsk økonomi
Norsk økonomi var i 2012 preget av solid vekst, godt 
hjulpet av høy aktivitet i petroleumsnæringen og i 
bygg og anlegg. 

Sysselsettingen steg og arbeidsledigheten holdt 
seg på langt lavere nivåer enn i våre naboland. 
Finansnæringen fikk et godt år, godt hjulpet 
av små tap i bankene og lave skadeprosenter i 
skadeforsikring. Norges Bank vurderer det slik at 
risikoen i det norske finanssystemet samlet sett ble 
noe redusert i løpet av året.

Sentralbanken senket sin styringsrente, 
foliorenten, fra 1,75 % til 1,5 % ved sitt rentemøte 
i mars. Pengemarkedsrentene falt med et helt 
prosentpoeng gjennom året til i underkant av 2 %. 
Kredittmarkedene som tidvis var turbulente, endte 
året med ganske normale marginer for de fleste 
kredittyper. Fra 1. januar til årets slutt steg Oslo 
Børs med sterke 16 %. 

Boligprisene økte i alle deler av landet, med sterkest 
utvikling i de mest populære byene. Årsveksten ble 7,7 %, 
sammenlignet med fjoråret. Kredittveksten lå gjennom 
store deler av 2012 på om lag 7 %. Husholdningenes 
låneutvikling var stabil, mens bedriftenes låneetterspørsel 
tok seg gradvis opp gjennom 2012.

Konsumprisveksten var relativt lav med 0,8 % i 
2012, til tross for at lønnsveksten trolig havnet 
på i overkant av 4 %. Til tross for god økning i 
kjøpekraften, nedgang i rentenivåene og stigende 
boligpriser holdt spareraten til husholdningene seg 
høy gjennom fjoråret.
 
Utsiktene for 2013 er gode både for Norge og for 
norske banker. Bankenes marginer er på mange 
produktområder høyere enn de var for ett år siden. 
Boligprisene ventes å stige, om enn svakere enn i 
fjor. Låneveksten antas å være robust, uten at vi ser 

noen markert økning i tap. Norge er likevel sårbar 
for eventuelle alvorlige tilbakeslag i internasjonal 
økonomi.  Norges Bank har varslet at de kan komme 
til å øke rentene både i år og neste år. 

1.2. reGionAl økonomi
Til tross for at de økonomiske problemer i Europa 
begynner å slå inn i enkelte sektorer går det 
fortsatt godt for Nord-Norge. Petroleumsnæringen 
er gjennom høy leteaktivitet og positive funn den 
største vekstdriveren.  Petroleumsaktiviteten i de 
nordligste fylkene har vokst betydelig de senere 
år. Det som i sin tid startet med oljefeltet Norne og 
gassfeltet Snøhvit vil gjennom nye utbygginger gi 
store ringvirkninger i landsdelen.

Den store optimisme som har vært i vår region 
vedrørende økt sysselsetting i petroleumsnæringen, 
ble bekreftet da Statoil besluttet å legge 
administrasjonen for et nytt driftsområde til Harstad. 

STyreTS ÅrSBereTninG for 2012

Harstad sparebank hadde i 2012 et resultat før skatt på kr 28,8 mill., mot kr 28,5 mill.  
i 2011. innskuddsveksten har vært på 3,5 %, og innskuddsdekningen pr 31.12.12  
er på 96,2 %. utlånsøkningen, inkludert bankens portefølje i terra Boligkreditt as,  
har vært på 5,5 %. nivåene på tap og mislighold er svært lave og indikerer at den 
økonomiske utviklingen i regionen er god. Bankens kapitaldekning er pr. 31.12.2012 
på 23,9 %.

Det nye driftsområdet skal være operativt fra første 
halvdel av 2013. Harstad-kontoret skal blant annet drifte 
Aasta Hansten-feltet og Norne-feltet på Helgeland, samt 
Snøhvit-feltet utenfor Hammerfest. På sikt vil også 
Skrugard/Havis-feltet i Barentshavet rapportere til det 
nye driftsområdet. Det er forventet en vesentlig økning i 
antall Statoilansatte ved Harstadkontoret.

I tillegg til at Statoil satser stort i Harstad er det positivt 
å registrere at Aibel øker antall sysselsatte i byen. Et 
nytt oljeselskap har valgt Harstad som base for sin 
satsning i nord. I forbindelse med sin videre satsning på 
Barentshavet etablerte Lundin Norway avdeling i byen i 
desember måned.

Kongen i statsråd vedtok kommunesammenslutningen 
mellom Harstad og Bjarkøy kommune 24. juni 2011. Ved 
årsskiftet var sammenslåingen av kommunene en realitet. 
Med sin positive holdning til en frivillig sammenslåing med 
Harstad har Bjarkøy vært proaktiv for å opprettholde et 
levedyktig lokalsamfunn. Sammenslåingen forutsetter 
en realisering av Bjarkøyforbindelsen. Til tross for et 
statlig bidrag på kr 22 millioner er oppstart skjøvet ut i 
tid av Troms Fylkeskommune. Flere kommuner i våre 
nordligste fylker har under 2.000 innbyggere. Med den 
forventede demografiske utviklingen i fremtiden vil vi trolig 
oppleve ytterligere sammenslåinger. Flere kommuner 
vil sannsynligvis komme til den konklusjonen at det blir 
for kostnadskrevende å gi sine innbyggere et forsvarlig 
tjenestetilbud. 

Det ble 25. januar 2012 fattet et positiv vedtak om 
Harstadpakken av Harstad kommune.

Harstadpakken vil åpenbart bidra til at vegene i 
Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet, bidra til et 
bedre miljø og utviklingsmuligheter i sentrum, bedre 
vilkårene for gående, syklende og kollektivtransporten. 
Lokale politikere skal ha honnør for å ha tatt en 
snarlig revurdering av pakken etter at kommunestyret 
opprinnelig sa nei til saken så sent som 1. desember 2011. 

Ved utgangen av 2012 var arbeidsledigheten i Troms 
fylke på 2,1 % av samlet arbeidsstyrke. 1.734 personer i 
yrkesaktiv alder var registrert ledig ved utgangen av året. 
Tilsvarende tall for Nordland fylke var henholdsvis 2,6 % 
og 3.081. Arbeidsledigheten var i Harstad marginalt lavere 
enn for fylket. 2,0 % av samlet arbeidsstyrken i byen var 
helt ledig ved årsskiftet. For landet som helhet var antall 
registrerte arbeidsledige på 2,4 %.

I 1975 passerte folkemengden i Norge 4 millioner 
innbyggere. En ny milepæl nådde vi 19. mars 2012 da vi 
ble over 5 millioner innbyggere. Vi var ved inngangen 
til 4. kvartal 2012 over 5,038 millioner landsmenn. 
Folketilveksten siden forrige årsskiftet er på ca 52.000 
innbyggere. Som i 2011 utgjør økningen innflytting fra 
utlandet 70 % mens resterende 30 % er fødselsoverskudd. 

I Hålogalandsregionen bodde det pr 31.12.12 samlet 
112.858 personer. Ved utgangen av 2011 var tilsvarende 
112.467 personer. For Nordland og Troms var det 
samlede innbyggertallet 396.970 Dette gir en netto 
befolkningsvekst i perioden for Nordland og Troms på 
2.270 personer. 70 % av befolkningsveksten kommer 
i Bodø og Tromsø. Den økte sentraliseringen ser ut 
til å vedvare. I Harstad og Sortland var det bosatt 
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henholdsvis 23.803 og 10.054 i samme tidsrom. Det er 
en marginal økning i befolkningstilvekst i begge byene i 
forhold til 2011.

Antall gjestedøgn på hotellene er en indikator 
på regionens attraktivitet i kurs/konferanse- og 
fritidssegmentet. På tross av en noe svakere 
sommersesong enn forventet økte hotellovernattingene 
i Nord Norge første halvår med 4 %. Antall gjestedøgn 
for Harstadhotellene hadde en positiv utvikling fra 
98.391 i 2011 til 104.044 i 2012.  Det var en tilsvarende 
positiv utvikling i antall gjestedøgn for hotellovernatting 
på Sortland. Antall gjestedøgn økte fra 16.877 i 2011 til 
19.636 i 2012.

Trafikktallene på Harstad/Narvik Lufthavn Evenes har 
hatt en positiv utvikling de senere år. Denne trenden 
fortsatte også i 2012. 616.453 passasjerer benyttet 
flyplassen i 2012. På de siste 10 år har antall passasjerer 
økt med ca. 220.000. Det ligger en forventning om at 
passasjertallet skal øke ytterligere gjennom en fremtidig 
nedleggelse av Framneslia i Narvik samt økt satsning på 
utenlandstrafikken. 

Etter en lang kamp besluttet Stortinget den 14. juni å 
etablere en fremskutt jagerflybase på Evenes.  Evenes 
skal utvikles med henblikk på å ivareta QRA-beredskap 
og tilstedeværelse av kampfly i forbindelse med trening 

og øving (QRA - Quick Reaction Alert). Etableringen av 
basen forventes å gi et betydelig antall arbeidsplasser i 
Evenes samt også ringvirkninger for hele regionen. Det 
knyttes spenning til om Evenes vil bli benyttet til noe 
mer enn som en fremskutt base gjennom en generell økt 
militær aktivitet på flyplassen.

Ved inngangen til 2013 registreres det en betydelig 
større optimisme i regionen enn tidligere år. Med 
petroleumsnæringen i front er det god vind i seilene som 
fellesskapet må utnytte på en god måte. Dette gjør vi 
blant annet ved å legge til rette for en god infrastruktur 
og tjenestetilbud som gjør det attraktivt for selskaper og 
privatpersoner å etablere seg i regionen. 

I februar 2012 ble utredning for veistrekningen Evenes-
Sortland sendt ut på høring. Næringsforeningene i 
Vesterålen, Lofoten, Harstad og Narvik-regionene 
ber regjeringen satse på opprusting av E 10. Midtre 
Hålogaland er en av de sterkeste fiskeriregionene i 
Norge. Nærmere 500.000 tonn villfanget og oppdrettet 
fisk ilandføres, bearbeides og skal transporteres til 
markedene, i stor grad langs E10. Regionen har store 
videreutviklingsmuligheter innenfor denne sektoren. 

Også reiselivsnæringen ønsker opprustning av E10 
og strekningen Evenes-Sortland. I 2012 har denne 
næringen hatt stor suksess med direktefly fra Europa til 
Evenes, for så å frakte turistene til Vesterålen. En bedret 
infrastruktur vil bedre mulighetene for å utvide dette 
tilbudet og gjøre det enda mer attraktivt.

I 2012 kom det en anbefaling fra et internt prosjekt i 
Aker Seafood AS om å legge ned Aker Seafood AS sine 
anlegg på Melbu og Hammerfest. Dette skapte stor uro 
i lokalsamfunnet på Melbu og frykt for arbeidsplassene. 
Det ble en massiv mobilisering mot forslaget, og styret 
i Norway Seafood AS tok til slutt ikke anbefalingen 
til følge. Øksnes kommune er Vesterålens største 
fiskerikommune og tall fra Norges Råfisklag viser at det i 
de tre siste årene er landet fisk med en førstehåndsverdi 
på over en milliard i Øksnes kommune. Dette er aktivitet 
som har en meget positiv effekt på investeringslysten 
i kommunen. Øksnes ligger derfor godt over 
gjennomsnittet når det gjelder selskapsetableringer, noe 
som er svært gledelig.

Året 2012 i Vesterålen har vært preget av flere store 
byggeprosjekter som er i ferd med å bli realiserte.

Nordlandssykehuset Vesterålen på Stokmarknes 
bygger helt nytt sykehus og prosjektet ser ut til å bli 
ferdig i henhold til tidsplanen april 2014. På Sortland 
er Kulturfabrikken Sortland godt i gang og der skal 
det også være innflytting mars 2014. I tilknytting til 
Kulturfabrikken Sortland blir det også bygget et nytt 
hotell i kjeden Radisson Blu som skal stå ferdig april 
2014. Disse prosjektene gir det lokale næringslivet et 
løft i form av oppdrag og større aktivitet i regionen.

2. regnsKaPet for 2012
2.1. resulTAT (morbAnk)
Harstad  Sparebank sitt overskudd før skatt var i 2012 
kr 28,8 mill., tilsvarende 1,10 % av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital.  I 2011 var overskudd før skatt 
kr 28,5 mill., som utgjorde 1,13 % av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital.  

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 
kr 52,4 mill., mot kr 53,8 mill. i 2011. 

Netto andre driftsinntekter for banken var kr 14,2 mill., 
mot kr 12,8 mill. i 2011. Hovedårsaker til økningen er økte 
gebyr- og provisjonsinntekter, samt at verdiutviklingen 
for handelsporteføljen av aksjer/aksjefond har vært 
positiv i 2012 med kr 0,6 mill. I 2011 var verdiutviklingen 
for tilsvarende post negativ med kr 0,9 mill. 

Harstad Sparebanks driftskostnader utgjorde kr 35,1 
mill., mot kr 34,2 mill. i 2011. Driftskostnadene i prosent 
av driftsinntekter eksklusive kursgevinster/tap er 53,4 %, 
mot 50,8 % i 2011. 

Av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde bankens 
driftskostnader 1,34 %. I 2011 var dette forholdstallet 
1,36 %. 

Banken hadde i 2012 tap på utlån og garantier på kr 1,4 
mill, mens det i 2011 på tilsvarende post ble utgiftsført 
kr 3,1 mill.

2.2. bAlAnse (morbAnk) 
Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen kr 2.672 mill. 
Dette er en økning fra 2011 med kr 103,8 mill., som 
tilsvarer 4,0 %. Innskudd fra kunder økte med kr 71,3 
mill. (3,5 %). Brutto utlånsøkning inklusive bankens 
andel av vekst i Terra Boligkreditt AS er kr 130 mill., som 
utgjør 5,5 %. Samlet portefølje i Terra Boligkreditt AS 
utgjorde pr. 31.12.2012 kr 297 mill. 

Bankens egenkapital etter tilførsel fra årets overskudd 
utgjør kr 367 mill. Egenkapitalen i prosent av forvaltnings-
kapitalen er 13,7 % og kapitaldekningen utgjør 23,9 %.

2.3. konserneT
Konsernets overskudd før skatt var kr 27,9 mill. 
Konsernregnskapet inkluderer foruten morbanken det 
heleide datterselskapet Eiendomshuset Harstad AS.  
Selskapet driver eiendomsmegling under merkenavnet 
Terra Eiendomsmegling. Harstad Sparebank overtok 
100 % av aksjene i selskapet i mars 2012. Selskapet er i 
løpet av året restrukturert finansielt og organisatorisk.  

Øvrige finansielle forhold for konsernet er som for 
morselskapet og er kommentert ovenfor.

2.4. sTyreTs vurderinG Av reGnskApeT
Styret mener at resultatregnskapet og balansen 
med tilhørende noter gir et rettvisende bilde av 

bankens virksomhet og stilling ved årsskiftet. Styret 
er ikke kjent med at det er oppstått forhold etter 
regnskapsavslutningen som er av vesentlig betydning 
for denne konklusjonen.

Resultat av bankens ordinære drift i 2012 er som 
budsjettert. 

Styret vurderer 2012 som et godt år for Harstad 
Sparebank. Banken har i 2012 styrket sin egenkapital og 
forbedret sin kapitaldekning. Nivåene på mislighold og 
tap har over flere år vært lave og er ytterligere forbedret 
i 2012. Banken er godt rustet til å møte utfordringene 
i 2013 og å kunne dekke de behov bankens kunder har 
for finansielle tjenester fremover. Alle forhold ligger 
til rette for fortsatt drift, noe som er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet.

2.5. disponerinG Av overskudd (TAll 
i millioner kroner)
Resultatet for regnskapsåret   kr 20,369 

foreslår styret disponert slik: 
Overført til gavefond kr 4,500 
Overført til gaver til allmennyttige formål  kr 0,500 
Overført bankens fond          kr 15,369 

3. risiKoområder
3.1. risikosTyrinG
Styret har som målsetting at bankens og konsernets 
risikovilje ikke skal være høyere enn moderat for noen 
type risiko. Markedsmessige ambisjoner skal nøye 
balanseres mot finansiell evne til å ta på seg risiko. 
Gjennom god risikostyring skal banken fremstå med 
en inntjenings- og resultatutvikling som er stabil og 
forutsigbar.

Styret har årlig revidering av rammeverk for overordnet 
styring og kontroll og risiko. Utviklingen i sentrale 
kvalitets- og risikoindikatorer følges opp og rapporteres 
til styret i henhold til vedtatt årsplan for styret. 

De kommende regulatoriske endringene for 
banksektoren, Basel III, vil ha store konsekvenser for 
risikostyring, kapitalisering og likviditet. De nye kravene 
vil internasjonalt gradvis implementeres fra 2013  
(2. halvår) til 2018. Finanstilsynet har lagt til grunn at 
norske banker bør ha et minstekrav på ren kjernekapital 
på 9,0 %. Harstad Sparebanks kjernekapitaldekning 
ligger pr. 31.12.12 på 24,1 %. Styret arbeider med å 
tilpasse bankens samlede virksomhet til det kommende 
regelverket.  

I det følgende gis en gjennomgang av styrets håndtering av: 
:: Kredittrisiko
:: Likviditetsrisiko
:: Markedsrisiko
:: Operasjonell risiko
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3.2. krediTTrisiko
Kredittrisiko består primært av manglende betalingsevne 
hos låntager, samt at underliggende pant som 
realiseres ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens 
tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig 
dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen 
i banken er derfor primært knyttet til utlåns- og 
garantiporteføljen og delvis til verdipapirbeholdningen. 

Bankens aktivitet på kredittområdet styres 
av strategiplan, risikopolicy, kredittpolicy og 
kreditthåndboken. Styringsdokumentene revideres 
minimum årlig. Styret har delegert en utlånsfullmakt 
til banksjefen, som har delegert fullmakter videre ut i 
organisasjonen basert på kompetanse og risiko. 

Reglene for behandling av lånesøknader har ikke vært 
endret inneværende år.

Alle personkundeengasjement, med unntak av 
enkelte mindre personkundekreditter, samt alle 
næringsengasjement risikoklassifiseres. 

Misligholdte engasjement pr. 30 dager var pr. 31.12.2012 
kr 13,9 mill, tilsvarende 0,62 % av brutto utlån. 

Hovedtyngden av bankens beholdning av rentebærende 
verdipapirer er utstedt av banker/kredittforetak samt 
større industriforetak. Kredittrisikoen i porteføljen 
vurderes som moderat. 

Banken har i 2012 hatt en brutto utlånsøkning før tap 
tilsvarende en årsvekst på 5,5 %, inkl. bankens andel av 
vekst i Terra Boligkreditt.

Bankens eksponering mot bedriftsmarkedet i egen 
balanse utgjør 34,1 % av brutto utlån, garantier og 
ubenyttede trekkfasiliteter.

Samlede tap på utlån og garantier var i 2012 på 0,06 % 
av brutto utlån.

Nivået på mislighold og netto tap i 2012 viser at den 
økonomiske situasjonen i regionen er god.

Den samlede kredittrisikoen i banken vurderes som 
moderat. 

3.3. likvidiTeTsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp 
løpende forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen 
vil avhenge av bankens balansestruktur, 
likviditeten i markedet og bankens kredittverdighet. 
Likviditetsrisikoen styres ut fra vedtatt likviditetspolicy. 
Dokumentet samt beredskapsplan for likviditet revideres 
minimum årlig av styret.

De regulatoriske kravene på likviditetsområdet vil 
endres betydelig i forbindelse med innføring av Basel III. 

Sentralt her er innføring av to kvantitative indikatorer; 
Liquidity Coverage Ratio (LCR) og Net Stable Funding 
Ratio (NSFR). LCR måler størrelsen på foretakets likvide 
aktiva i forhold til netto likviditetsutgang 30 dager fram 
i tid.  NSFR måler i hvilken grad foretaket er langsiktig 
finansiert. Baselkomitèen presenterte 6. januar 2013 en 
rekke endringer i sin anbefaling fra 2010 til et kortsiktig 
likviditetskrav (LCR). De viktigste endringene er at flere 
typer finansielle instrumenter godkjennes som likviditet 
og at innskudd og tilsagn om likviditets- og kredittlinjer 
vil kunne betraktes som noe mindre likviditetskrevende 
under markedsuro. Videre tar Baselkomitèen til orde 
for gradvis innføring av likviditetskravet, for å sikre at 
kravet ikke hindrer pågående gjenoppbygging av sunne 
banker og samfunnsøkonomien.  Opprinnelig plan var å 
innføre LCR med virkning fra 1.1.2015. Det nye forslaget 
innebærer fortsatt at LCR-kravet skal tre i kraft pr 
1.1.2015, men der minimumskravet til oppfyllelse er satt 
til 60 %. Kravet vil deretter øke med 10 % - poeng årlig, 
slik at kravet om full oppfyllelse av LCR først vil gjelde 
fra 1.1.2019. Slik det ser ut nå vil krav om NSFR innføres 
fra 2018. Harstad Sparebank tilpasser gradvis bankens 
balansestruktur til de nye kravene.
 
Kredittmarginene (spreadene) i sertifikat- og 
obligasjonsmarkedet har falt noe høsten 2012, men er 
fortsatt høyere enn før finanskrisen. Nåværende og 
forventede kredittmarginer på bankpapirer taler også for 
fortsatt bruk av Terra Boligkreditt i bankens likviditets- 
og balansestyring. 

I 2013 har banken kun ett forfall på ekstern funding. 
Dette gjelder lån i Eksportfinans AS, med forfall i mars, 
på kr 50 mill. 

Innskuddene har hovedsaklig kort- eller ingen oppsigelses-
tid. Dette innebærer i seg selv en likviditetsrisiko. 
Innskuddene er fordelt på mange innskytere, banken er 
solid og driften går tilfredsstillende. Det anses derfor 
som lite sannsynlig at store mengder kundeinnskudd 
skal forsvinne raskt ut, og kundeinnskudd betraktes 
derfor som langsiktig finansiering. En eventuell framtidig 
reduksjon av innskuddsgarantien til norske  banker kan 
føre til en økt volatilitet i større innskudd generelt, men 
forventes ikke å ramme Harstad Sparebank spesielt.

I henhold til strategidokumentet er målsettingen 
å holde en innskuddsdekning på 75 %. Bankens 
innskuddsdekning pr. 31.12.2012 er  96,2 % og 
målsettingen på 75 % har vært overholdt i hele 2012.

Likviditeten følges opp daglig og rapporteres til styret på 
hvert styremøte.

Samlet vurderes bankens likviditetsrisiko som moderat.

3.4. mArkedsrisiko
Policy for markedsrisiko er bankens overordnede 
retningslinjer, krav og rammer knyttet til markedsrisiko. 

Med markedsrisiko forstås her risiko for reduserte 
verdier av bankens finansielle instrumenter som følge 
av svingninger i markedspriser for finans- og realaktiva. 
Policy for markedsrisiko revideres minimum årlig.

Bankens beholdning av aksjer, egenkapitalbevis og 
obligasjoner kan utsettes for kurssvingninger som gir 
verdifall. Dette bokføres hver måned.  Styret har vedtatt 
grenser for eksponering pr. selskap og pr. bransje. 

Harstad Sparebanks obligasjonsportefølje består 
av papirer mot andre finansieringsforetak og 
industriobligasjoner. 

Obligasjons- og sertifikatbeholdningen kan 
maksimalt utgjøre 15 % av forvaltningskapital 
til enhver tid. Banken hadde pr. 31.12.2012 en 
beholdning av rentebærende portefølje (sertifikater, 
obligasjoner, fondsobligasjoner og rentefond) til 

Kåringen i Lødingen. FoTo: ToFoTo As
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en bokført verdi på kr 261,3 mill., noe som er godt 
innenfor rammen. 

Administrasjonen forvalter en handelsportefølje 
av aksjer som maksimalt kan utgjøre kr 10,3 mill. i 
markedsverdi. Pr. 31.12.2012 utgjorde handelsporteføljen 
ca. kr 6,8 mill., hvorav fondsandelen er på ca. kr 5,4 
mill. De resterende om lag kr 1,4 mill. er investert i 
enkeltaksjer. 

Samlet vurderer styret bankens markedsrisiko som 
moderat. 

3.5. operAsjonell risiko
Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at 
mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke 
fungerer etter hensikten, noe som medfører risiko for 
tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt 
fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til 
svikaktig eller kriminell atferd. 

Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko 
forutsetter god intern kontroll og kvalitetsstyring. 
Banken har i 2012 fortsatt arbeidet med videreutvikling 
av systemer og rutiner for å avdekke og kvantifisere 
operasjonell risiko.

Kombinasjonene av egne erfaringer og data fra 
erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger 
sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en 
bank av vår type. 

Banken har også stadig fokus på hvordan vi best 
mulig kan etterleve og tilpasse oss nye lover og 
forskrifter, både gjennom egen kompetanse på 

området og ved hjelp av våre samarbeidspartnere i 
Terra–Gruppen AS. 

Styret vurderer tilstrekkelig kompetanse som en svært 
viktig faktor for å redusere operasjonell risiko. Banken har 
derfor en plan for kompetanseutvikling for alle ansatte.

Styret anser bankens operasjonelle risiko å være på et 
moderat nivå. 

4. VirKsomHet, organisasjon og styring
4.1. virksomHeT
Harstad Sparebank driver sin virksomhet fra 
kommunene Harstad og Sortland. Det viktigste 
forretningsområdet er bankdrift. I Harstad drives også 
eiendomsmegling gjennom et heleid datterselskap som 
er samlokalisert med banken. På Sortland er våre 2 
ansatte samlokalisert med eiendomsmeglerselskapet 
Folk i Husan Eiendomsmegling AS som banken er 
deleier i. Banken driver også utleie av eiendom som ikke 
nyttes til egne formål. Konsernet Harstad Sparebank 
består foruten morbanken Harstad Sparebank av 
datterselskapet Eiendomshuset Harstad AS.

4.2. TerrA-AlliAnsen
Harstad Sparebank er aksjonær i Terra-Gruppen og med 
i Terra-alliansen sammen med 77 andre selvstendige 
lokalbanker. Terra-Gruppens strategiske fundament er å 
styrke de lokale bankene.

Finanskonsernet Terra-Gruppen ble etablert i 1997 og 
er eid av 78 selvstendige og lokalt forankrede norske 
sparebanker samt OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag). 
Aksjonærene i Terra-Gruppen utgjør til sammen 

en av Norges største finansgrupperinger, med en 
samlet forvaltningskapital på om lag 270 milliarder 
kroner (inkludert Terra BoligKreditt). Terra-Gruppen 
besluttet i 2012 å skifte navn til Eika. Navneskiftet vil bli 
gjennomført 1. kvartal 2013. 

Terra og sparebankene bidrar til et viktig mangfold i 
finansnæringen, med lokal verdiskaping og nærhet til 
kundene. Bankene som er tilsluttet Terra-Gruppen har 
totalt ca. 750 000 kunder og en sterk lokal tilhørighet. 
Både i personmarkedet og bedriftsmarkedet har 
bankene landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet 
blant fysisk betjente banker. Terrabankene har 
tilsammen en betydelig distribusjonskapasitet med 190 
bankkontorer i 105 kommuner. 

Terra-Gruppen styrker lokalbankene gjennom 
leveranser av kostnadseffektive tjenester og 
konkurransedyktige produkter og tjenester som dekker 
bankenes og kundenes behov. Terra Forsikring er 
Norges femte største forsikringsselskap og leverer et 
bredt spekter av skade- og personforsikringsprodukter 
gjennom bankene.  Terra Finans og Kredittbank 
produserer kort- og salgspantprodukter som debet- og 
kredittkort, leasing og salgspantlån. Terra Forvaltning 
leverer fondsprodukter for personkunder og bankene. 
Terra Aktiv Eiendomsmegling er landsdekkende 
med meglerkjedene Terra Eiendomsmegling og 
Aktiv Eiendomsmegling. I 2012 ble det besluttet 
å slå sammen disse kjedene under navnet Aktiv 
Eiendomsmegling.  

I 2012 ble Terra BoligKreditt AS skilt ut fra Terra-
Gruppen slik at selskapet i dag er direkte eid av 
aksjonærene i Terra-Gruppen AS. Selskapet har en 
forvaltningskapital på omlag 50 milliarder og er med sin 
tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner 
med fortrinnsrett (OMF) en viktig fundingkilde for 
lokalbankenes boliglånsportefølje.  

Terra-Gruppens datterselskap Terra-Alliansen 
sørger for at lokalbankene får tilgang til gode 
fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv 
er for liten.  Det er i hovedsak løsninger innen 
IT og infrastruktur inkludert betalingsformidling, 
kompetanseutvikling med Terra skolen, styring 
og kontroll med Terra ViS og økonomi- og 
regnskapstjenester med Terra Økonomiservice. Med et 
profesjonalisert prosjekt og utviklingsmiljø i selskapet 
leverer Terra Alliansen også en lang rekke digitale 
løsninger. Det gjelder kundeløsninger på nett og mobil 
– og integrerte løsninger som effektiviserer kunde og 
saksbehandlersystemene i bankene. 

Utover disse fellestjenestene arbeider Terra-Gruppen 
for eierbankene innenfor områder som kommunikasjon, 
marked og merkevare og næringspolitikk for å ivareta 
bankenes næringspolitiske interesser gjennom dialog 
med relevante myndigheter. 

4.3. sTyrinG Av virksomHeTen (corporATe 
GovernAnce)
Harstad Sparebank har sterk fokus på å etterleve 
strenge etiske prinsipper. For å utvikle et godt 
tillitsforhold mellom banken og de viktigste 
interessegruppene er det nødvendig med gode 
styringssystemer for virksomheten. 

Dette innebærer blant annet:
:: Et kompetent og uavhengig styre
:: Gode interne styringsprosesser
:: En objektiv og uavhengig eksternrevisjon
:: Åpen og god kommunikasjon med ansatte og 
omgivelsene for øvrig 

Styret arbeider etter en årsplan og har årlige 
vurderinger av arbeidsformen med sikte på forbedringer. 
Styret legger vekt på strategiske spørsmål og vedtar/
reviderer årlig bankens strategidokument. Styret mottar 
regelmessig statusrapporter og analyser for de ulike 
risikoer. Samarbeidet med kontrollkomité og revisor er 
åpent og godt. Styret gjennomgår jevnlig protokollen fra 
kontrollkomiteens arbeid, og motsatt. Bankens revisor 
arbeider etter en årlig plan for revisjonsarbeidet. Det er 
ekstern revisor som bekrefter internkontrollen i banken. 
Banken etablerte i 2010 revisjonsutvalg. Bankens styre 
utgjør samlet revisjonsutvalget.

4.4. bemAnninG 
oG orGAnisAsjonssTrukTur
Konsernet  har ved årsskiftet 28 ansatte som tilsvarer 
27,5 årsverk. Banken er organisert med to avdelinger, 
henholdsvis i Harstad og Sortland og datterselskapet 
Eiendomshuset Harstad AS er samlokalisert med 
kunderådgivere i Harstad.

4.5. Arbeidsmiljø
Harstad Sparebank har godt arbeidsmiljø 
og gjennomfører årlig undersøkelser av 
medarbeidertilfredshet. Målingene viser høy trivsel. 
Banken arbeider kontinuerlig med tiltak som kan 
forbedre trivselen ytterligere. 
  
Banken har godt systematiserte, dokumenterte og 
ajourførte rutiner innenfor HMS-området i henhold til 
forskriftene. 

Det har ikke forekommet spesielle skader eller ulykker 
på personer. Banken har bedriftslegeordning. 

Konsernets sykefravær i 2012 var på 4,1 %. I 2011 var 
sykefraværet 2,2 %. Det har gjennom året vært en 
langtidssykemelding. Kortidsfraværet i 2012 utgjorde 2,1 
%. I 2011 var korttidsfraværet 1,4 %.  

4.6. yTre miljø
Banken anvender ikke innsatsfaktorer eller 
produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre 
miljøet. 

Kulturhuskaia i Harstad. FoTo: ToFoTo As
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4.7. kompeTAnsebyGGinG
Harstad Sparebank har utarbeidet plan for 
kompetanseutvikling for alle ansatte. Avhengig av den 
posisjon den enkelte har i banken er det laget forskjellige 
kompetansepakker som skal dekke det som anses som 
nødvendig kunnskap.

Harstad Sparebank har definert at bankens rådgivere 
på personkundemarkedet samt deres ledere skal være 
autorisert. Autorisasjonsordningen for finansielle 
rådgivere (AFR) er en nasjonal autorisasjonsordning 
som fremmer og sikrer nødvendig kunnskap, holdninger 
og ferdigheter hos finansielle rådgivere. Målet er å 
styrke kvaliteten på finansiell rådgivning overfor kunder. 
Ved årsskiftet hadde banken 10 autoriserte finansielle 
rådgivere. Ytterligere 2 er i gang med læringsløpet. 

Alle bankens rådgivere har også bestått 
godkjennelsesordningen for å kunne formidle forsikring.

Gjennom Terra-skolen får banken løpende tilbud om 
ulike sertifiseringsordninger for å oppdatere fag- og 
salgskunnskap innenfor relevante områder. Bankens 
medarbeidere på Kundeservice er i gang med å 
gjennomføre et sertifiseringsløp på emneområdet 
Dagligbank.  

4.8. likesTillinG
Tre av styrets fem medlemmer er kvinner, tilsvarende 
60 %. Pr. 1.1.2013 var 16 av konsernets 28 ansatte 
kvinner, noe som utgjør en kvinneandel på 57 %. 
Ledergruppa består av fire menn og en kvinne. De 
ansattes to tillitsvalgte er kvinner. 

Styret og administrasjonen tilstreber i sitt arbeid 
likestilling mellom kjønnene. 

5. samfunnsansVar
Harstad Sparebanks samfunnsansvar uttrykkes 
gjennom visjonen ”verdifull for kunder og lokalsamfunn”, 
samt i verdiene prestasjonsvillig, engasjert og 
kunnskapsrik.

Banken skal bidra aktivt til en positiv samfunnsutvikling 
i bankens markedsområder. Banken skal berike 
lokalsamfunnet bl.a. gjennom å:
:: Være en attraktiv lokal finansiell partner kjennetegnet 
av fellesskap med lokalsamfunnet, korte og raske 
beslutningsveier, fair play og høy servicegrad.
:: Være aktiv medeier i selskaper som har til formål å 
fremme lokalsamfunnet samt øvrige selskapet hvor det 
er viktig med lokalt eierskap. 
:: Være støttespiller for kultur, idrett og næringsutvikling 
lokalt. Dette kan bl.a. skje gjennom sponsorvirksomhet, 
prosjektstøtte og gaver.

Harstad Sparebank har som mål å være en aktiv, 
veldrevet bank med vekst og god økonomisk drift til 

beste for kundene og ansatte, samt bidra til en positiv 
utvikling i våre markedsområder. Dette arbeidet foregår 
gjennom daglig oppfølging av eksisterende og nye 
kunder, foruten aktivt eierskap i bedrifter som bidrar til 
etablering og videreutvikling av virksomheter. 

Harstad Sparebank er bevisst både samfunnsansvaret 
og den ekstra risiko dette kan medføre. Også i denne 
sammenheng er bankens viktigste oppgave å drive god 
og kontrollert bankvirksomhet  med vekt på inntjening 
og soliditet.

Banken har i løpet av 2012 benyttet kr 4,275 mill. 
til gaveutdeling og sponsing, primært til kultur og 
idrettsaktiviteter. Dette er fordelt som følger:
Tildelinger fra bankens fond for større gaver:               
:: kr 2.300. 000,- 
Utdeling av gaver til allmennyttige formål:                   
:: kr 500 000,- 
Sponsoravtaler, øvrige samarbeidsavtaler etc:                
:: kr 1 475 000,- (markedsbudsjett)

Banken hadde i løpet av 2012 sponsoravtaler med et 
betydelig antall aktører i lokalsamfunnet, hvor de største er:

Generalsponsoravtale:
:: FK Landsås
:: BAKgården

Hovedsponsoravtaler:
:: Harstad Håndballklubb
:: IF Kilkameratene
:: Sortland Volleyballklubb 
:: Stokmarknes Håndballklubb
:: Medkila Skilag 
:: HK Landsås
:: Kvæfjord IL
:: Sortland Friidrettsklubb
:: Illios Festivalen

Sponsoravtaler:
:: Harstad Damefotball
:: Sortland Friidrettsklubb
:: Harstad Alpinklubb
:: Harstad Cykleklubb

Andre samarbeidsavtaler:
:: Harstad Kulturhus 

Av større gaver gitt av banken gjennom året kan nevnes:
Kr 400.000,- til musikkfestivalen BAKgården
Kr 400.000,- til Kunnskapsparken Nord AS – Prosjekt 
styrefokus
Kr 250.000,- til Harstad kulturhus
Kr 150.000,- til sommerfesten på TV Norge
Kr 100.000,- til naturlekepark på Sørrollnes
Kr 100.000,- til konsert med Kaizers Orchestra
Kr 100.000,- til MS Grytøy
Kr 100.000,- til Harstad Røde kors – nytt kjøkken

Kr 100.000,- til Anna Rogde – ny motor
Kr 100.000,- til Harstadregionens Næringsforening – 
prosjekt ”Attraktive Harstad”

Bankens årlige kulturpris ble tildelt musiker Tonje 
Unstad, mens motorcrossføreren Jonas Dalseth 
Jacobsen mottok idrettsprisen. Hver prisvinner tildeles 
diplom, bankens krystallvase og kr 50.000,-. 

Harstad Sparebanks ildsjelspris innen idrett ble for 
første gang tildelt i 2012. Prisen tildeles enkeltpersoner, 
grupper eller foreninger som har utmerket seg men 
en ekstraordinær innsats som ildsjel(er). Størrelsen på 
prisen er Kr 20.000,- og skal gis videre til et idrettslig 
formål. Tildeles prisen til enkeltpersoner gis det i tillegg 
kr 5.000,- som vinneren beholder selv. Årets pris ble 
tildelt Anne Kristiansen og Tor Charles Holmgren for sin 
innsats for IK Hind.

6. utsiKtene framoVer
Styret har i 2012, etter en bred prosess med alle 
medarbeiderne i banken, fastsatt ny strategi for banken 
for perioden 2013 til 2015. Strategiske satsingsområder 
er lønnsomhet, kvalitet og service, vekst, kompetanse 
samt ivaretakelse av bankens viktige samfunnsrolle.  

Banken har i sine planer for 2013 lagt til grunn en 
renteutvikling i tråd med Norges Banks rentebane. En 
sterkere konjunkturutvikling enn forutsatt av Norges 
Bank vil gi en høyere rente, en svakere utvikling det 
motsatte. En høyere rente enn i dag vil isolert sett 
påvirke bankens resultat positivt gjennom høyere 
direkteavkastning på bankens egenkapital.

Finansdepartementet ba i desember Finanstilsynet 
utarbeide et utkast til høringsnotat og forskriftsregler 
som skjerper risikovekter for boliglån etter IRB-
metoden. De største bankene i Norge vil ved en 
regelendring få et betydelig økt egenkapitalkrav bak hver 
utlånskrone til bolig. Store banker har i dag anledning 
til selv å beregne sine egne risikovekter, basert på det 
de mener er sannsynligheten for tap, og banker i det 
norske markedet opererer i dag med en såkalt vekting 
på mellom 10 og 16 prosent for boliglån.
Harstad Sparebank og øvrige banker som i dag benytter 

standardmetoden, der bolig vekter 35 %, vil ikke berøres 
i samme grad av en eventuell endring. Nåværende 
regelverk er i betydelig grad konkurransevridende til 
fordel for de største bankene. Styret mener derfor at 
en regelendring som foreslått er riktig fordi den vil 
redusere eller utligne en konkurransefordel som IRB 
bankene har i dag.  I det framtidsbildet styret ser nå, 
med betydelig skjerpede kapitalkrav til bankene, er 
Harstad Sparebanks sterke kapitaldekning et sterk 
og økende konkurranseparameter. Konkurransen i 
bankmarkedet er imidlertid fortsatt sterk, spesielt 
i privatmarkedet. Skjerpede myndighetskrav til 
likviditet og soliditet vil gi høyere kostnader for 
banksektoren. Kostnadene må bæres gjennom økt intern 
effektivisering, høyere kundepriser og lavere avkastning 
på egenkapitalen. 

For 2013 legger styret til grunn en noe høyere 
utlånsvekst enn i 2012. Innskuddsveksten forventes å 
være på nivå med 2012.  På grunn av avlastningen av 
utlån på egen balanse ved bruk av Terra Boligkreditt vil 
bankens høye innskuddsdekning ved en slik utvikling 
likevel opprettholdes. Samlet for året budsjetteres det 
med et resultat av ordinær bankdrift på samme nivå som 
i 2012. Tapsnivået forventes å være moderat. 

Vår viktigste oppgave for 2013 vil fortsatt være å 
trygge vårt kredittarbeid, sikre en robust funding 
blant annet ved høy innskuddsdekning samt generere 
andre inntekter utenom bankbalansen. Kampen om 
kundene er hard. Dette medfører press mot bankens 
rentemargin som igjen medfører krav om å øke andre 
inntekter samt behov for kostnadseffektiv drift. Videre 
er kompetanseutvikling blant våre medarbeidere samt 
opprettholdelse og ytterligere styrking av bankens 
kundetilfredshet sentrale satsingsområder.

Bankens rolle som stor og viktig bidragsyter til videre 
utvikling av region og lokalsamfunn skal videreføres.

7. taKK
Styret vil takke bankens kunder for den tillit de har vist 
Harstad Sparebank gjennom året. Styret vil videre takke 
alle medarbeidere og tillitsvalgte for godt arbeid og 
samarbeid. 

i styret for Harstad sparebank    
Harstad, 31. desember 2012 / 11. februar 2013

ole T. Andreassen, styreleder rudi m. christensen, nestleder Astrid mathiassen, styremedlem

Tore karlsen, banksjefTrude kind bendiksen, styremedlem 
(ansatterepresentant)

bente Fotland, styremedlem
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Harstad sPareBanKs

iDreTTSpriS 2012 
idrettsprisen for 2012 tildeles jonas dalsetH jaKoBsen 
for å være en lovende motorsportutøver med svært gode 
prestasjoner i A-finale gjennom 5 nM-runder, og med 
sammenlagt 5. plass.

fagjuryens oppgave har i år vært å nominere inntil fem 
kandidater av de mange navneforslag som kom inn på 
enkeltutøvere og lag. fagjuryens oppgave har vært å se både 
bredt og dypt på de ulike kandidatene med et kritisk sportlig 
blikk. fagjuryen har vurdert alle kandidatene i finaleheatet til å 
være innenfor idrettsprisens statuetter og bestemmelser.
 
etter dette har det utelukkende vært Harstad Tidenes lesere 
som gjennom en sms-tjeneste har stemt på kandidatene, og 
dermed avgjort hvem som skal vinne idrettsprisen 2012.

fagjuryens begrunnelse for å nominere kandidaten til 
finaleheatet:
Jonas Dalseth Jakobsen er en ung motorsportutøver 
som har bemerket seg på nasjonalt nivå med 5. plass 
sammenlagt i rallycross nM. Han har vært kvalifisert for 
A-finalen i nM-runden 5 ganger.

Jonas sikter imidlertid mot høyere mål i en idrett som er 
meget ressurskrevende mht utstyr, transporter og support 
under trening og konkurranser. Han er utvilsomt et stort 
talent innenfor sin idrett, og vurderes å ha potensial til 
å kunne nå langt. Han kan bli nord-norges neste ”Mr. 
rallycross” etter legendariske Martin Schanke.
 
Jonas har vunnet idrettsprisen i et år hvor de lokale 
motorsportmiljøene har hatt mye utenomsportslig 
oppmerksomhet. Dette viser at egen klubb 
og utøver likevel har hatt sterk fokus 
på det sportslige.

fagjuryen uttrykker håp om at idrettsprisen 
er med på å muliggjøre Jonas drøm 
om å fortsette sin idrettskarriere i årene 
som kommer.     

fagjuryen har bestått av:
frank Kulseng, Harstad Sparebank,
Kjell rune Henriksen, Harstad Tidende og
Knut p. Bjørklund, Troms idrettskrets

Utdeling av idrettsprisen 2012. prisvinner Jonas Dalseth Jakobsen 
og styreleder ole T. Andreassen. 

FoTo: øyvind Askevold kAArbø

prisvinnerne Tor Charles Holmgren 

og Anne Kristiansen, klare til å motta 

idrettsildsjelprisen for 2012. 

FoTo: øyvind Askevold kAArbø
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Harstad sPareBanKs

KULTUrpriS 2011 
tonje unstad 
i forbindelse med tildelingen 14. juni 2012 i Lillesalen i 
Harstad kulturhus arrangerte banken en minikonsert med 
Tonje for 130 barnehageunger.  

Juryens begrunnelse:
Mottakeren av Harstad Sparebanks Kulturpris for 2011, 
startet sin kunstneriske karriere i Harstad. nordnorsk 
ungdomskulturfestival er en viktig del av festspillene 
i nord-norge og prisvinneren var en aktiv deltaker på 
ungdomskulturfestivalen i flere år på slutten av 90-tallet. 10 
år senere var prisvinneren tilbake på samme festival, men 
nå som instruktør.  

«Jeg ble så glad i visesang, og det er visesanger jeg vil 
være» uttalte hun i et nrK- program i 2010. Hennes første 
plateutgivelse heter «Sett» og kom i april 2006. Vel 3 år 
senere kom «Æ ror aleina» og dermed fikk prisvinneren 
sin første Spellemannspris (den gjeveste utmerkelse en 
artist kan få i norge). Hennes neste utgivelse er barneplata 
«Mygga og flua», og nå fikk hun Spellemannspris i klassen 
beste barneplate. 3 utgivelser, 2 Spellemannspriser, - det er 
norgesrekord!  

Harstad Sparebanks Kulturpris går til en artist som har 
samarbeidet med mange kjente artister. Aller best kjent er 
kanskje hennes samarbeid med Jan eggum, men hun har 
også deltatt på samleplate sammen med artister som Kari 
Bremnes, Lars Lillo-Stenberg, Karoline Krüger og Maria 
Solheim. Årets kulturprisvinner er en meget dyktig musiker, 
hun skriver låtene hun framfører, hun er humorist og 
en meget god formidler. Hun arbeider meget seriøst og 
profesjonelt med sitt fag, hun behersker mange sjangre, hun 
er mangfoldig, nøye og veldig kvalitetsbevisst. Hun utøver 
sitt fag som visesanger over hele landet, - og er alltid flink til 
å fortelle hvor hun «hører til».  

Kulturpris for 2011 tildeles «en av våre» store artister, Tonje Unstad.

Det var stor stemning i Harstad 
Kulturhus da Tonje Unstad etter 
forestilling mottok årets kulturpris.  
FoTo: øivind ArvolA

Harstad sPareBanK og Harstad tidendes

iLDSJeLSpriS 2012 

 
for første gang i 2012 delte Harstad Sparebank i samarbeid 
med Harstad Tidende ut årets ildsjelspris innenfor idrett.

Det var ekteparet Tor Charles Holmgren og Anne 
Kristiansen som ble kåret til verdige vinnere etter lang og 
trofast tjeneste for iK Hind.

prisvinnerne erkjenner hardt arbeid, spesielt de siste årene 
hvor det er blåst nytt liv i friidretten i regionen, men er 
samtidig rask med å rette en stor takk til medlemmene av iK 
Hind som både har vist stort pågangsmot og dugnadsvilje.

Selv om prisvinnerne har vært involvert i friidretten i lengre 
tid (Holmgren kom inn i klubbstyret i 1986) skorter det ikke 
på inspirasjon til å drive videre. i senere tid har de to vært 
høyst  sentrale i etableringen av det nye friidrettsanlegget 
ved Stangnes samt arrangeringen av Barentskampen i 2011.

ildsjelsprisen har en verdi av 25.000 kr, hvor vinnerne kan 
beholde 5.000 kr selv, men de sjenerøse vinnerne har sagt 
klart ifra at premien går til klubben som bidrag til bygging 
av tribune ved det nye anlegget på Stangnes. prisvinnerne 
gir uttrykk for at de gladelig tar på seg nye oppgaver rundt 
driften av iK Hind i årene som kommer og at de ikke vil 
trekke seg ut med det første.
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Banken var økonomisk støttespiller for tV-programmet sommerfesten på tV-norge. Her er Helge schjølberg 
og banksjef tore Karlsen avbildet på kulturhuskaia under planleggingsfasen. FoTo: odd leiF AndreAssen

Verdifull for Kunder og loKalsamfunnHarstad sparebank er opptatt av å støtte nærmiljøet og er en aktiv medspiller for lag og foreninger. 
årlige deler banken ut midler for å støtte opp om kultur- og idrettskativiteter i regionen. 
Bildene viser noen av de aktiviteter der vi har deltatt i 2012.

Høsten 2012 arrangerte banken nettbankkurs for kundene. dette var noe spesielt seniorene satte stor pris på. FoTo: Tore skAdAl
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med stor glede mottar sortland alpinklubb 

sponsormidler fra irene Wenderås i Vesterålen 

sparebank. FoTo: inGer elven

musikkfestivalen Bakgården i Harstad har etablert seg som en av regionens viktigste kulturbegivenheter, og Harstad sparebank er stolt over å kunne 

bidra som en av hovedsponsorene for festivalen. Her gjør morten abel en fremragende konsert for ivrige musikkentusiaster. FoTo: FesTivAlArrAnGøren

i 2012 ble Vesterålen sparebank samlokalisert med folk i Husan eiendomsmegling as for i fellesskap å styrke konkurranseevnen i regionen. FoTo: Tone sørensen
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 morBanK Konsern

 2012 2011    2012
 kr. kr. note nr. (Beløp i hele tusen) note nr. kr.
    Renteinntekter og lignende inntekter  
 2.170 4.387  renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kredittinst.  2.170  
 99.899 97.178 9a, 2 renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kunder 9a, 2 99.806 
 8.453 7.806 5 renter og lign. inntekter av sertifikater, obl. og andre renteb. verdipap. 5 8.453 
 17 0  Andre renteinntekter og lignende inntekter  17 
 110.539 109.371  sum renteinnteKter og lignende innteKter  110.446 
       
    Rentekostnader og lignende kostnader   
 1.895 4.592 4a renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst. 4a 1.895 
 55.876 49.495 4c, 2 renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 4c, 2 55.876 
 408 1.482 4b renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 4b 408 
 0 50 11a Andre rentekostnader og lignende kostnader 11a 0 
 58.180 55.620  sum renteKostnader og lignende Kostnader  58.180 
       
 52.359 53.751  netto rente- og KredittProVisjonsinnteKter  52.266 
       
    Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning   
 2.734 3.728  inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning  2.734 
 2.734 3.728  sum utBytte og andre innt. aV VerdiPaP. med Var. aVKastning  2.734 
       
    Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester   
 416 436  Garantiprovisjon  416 
 12.858 12.311 11b Andre gebyrer og provisjonsinntekter 11b 12.858 
 13.274 12.747  sum ProVisjonsinnteKter og innteKter fra BanKtjenester  13.274 
 
    Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester   
 0 0  Garantiprovisjon  0 
 3.108 3.812  Andre gebyrer og provisjonskostnader  3.108 
 3.108 3.812  sum ProVisjonsKostnader og Kostnader Ved BanKtjenester  3.108 
       
    Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler   
 0 0  netto verdiendr. og gev./tap på sertifikat, obl. og andre renteb. verdipap.  0 
 554 -946 6 netto verdiendr. og gev./tap på aksjer og andre verdipap. med variabel avkastning 6 554 
 197 215  netto verdiendr. og gev./tap på valuta og finansielle derivater  197 
 751 -731  sum netto Verdiendr. og geV./taP På Valuta og VerdiP. som er oml.midl.  751 

    Andre driftsinntekter   
 473 427  driftsinntekter faste eiendommer  257 
 37 425  Andre driftsinntekter  2.509 
 510 852  sum andre driftsinnteKter  2.766 
 
    Lønn og generelle administrasjonskostnader   
 16.231 15.809  lønn m.v.  18.371 
 13.113 13.024 9a    lønn 9a 15.253 
 1.310 1.253 9b    pensjoner 9b 1.310  
 1.808 1.532     sosiale kostnader  1.808 
 12.271 12.102  Administrasjonskostnader  12.271 
 28.502 27.911  sum lønn og generelle administrasjonsKostnader  30.642 

    Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler   
 1.165 1.092  ordinære avskrivninger  1.277 
 0 0  nedskrivninger  432 
 1.165 1.092 7 sum aVsKr. mV. aV Varige dr.midl. og immaterielle eiendeler 7 1.709 

    Andre driftskostnader   
 1.525 2.122  driftskostnader faste eiendommer  1.525 
 3.939 3.037 9c Andre driftskostnader 9c 6.474 
 5.465 5.159  sum andre driftsKostnader  7.999 
       
 31.390 32.374  driftsresultat før taP  28.334 
       
 

resultatregnsKaP Harstad sPareBanK
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 morBanK Konsern

 2012 2011    2012
 kr. kr. note nr. (Beløp i hele tusen) note nr. kr.
    Tap på utlån, garantier mv.  
 1.442 3.062  Tap på utlån  1.442
 0 0  Tap på garantier  0
 1.442 3.062 1h sum taP På utlån, garantier mV. 1h 1.442
     
    Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap 
    på verdipapirer som er anleggsmidler  
 1.766 673 5 nedskrivning/reversering av nedskrivning 5 1.766
 -651 115  Gevinst/tap  -2.799
 1.115 788  sum nedsKr./reVersering aV nedsKr. og geV./taP  -1.033
    På VerdiP.som er anl.midler
     
 8.464 9.653 10b årets skattekostnad 10b 7.572
     
 20.369 18.871  resultat for regnsKaPsåret  20.353
     
 20.369 18.871  Disponeringer  20.353
 0 0  overføringer og elimineringer i konsern  -16
 5.000 3.000  overført til gavefond og/eller gaver  5.000
 15.369 15.871 8a overført til sparebankens fond 8a 15.369
 20.369 18.871  sum disPoneringer  20.353
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 morBanK Konsern

 2012 2011    2012

 kr. kr. note nr. (Beløp i hele tusen) note nr. kr.
    eiendeler   
 64.516 59.782  Kontanter og fordringer på sentralbanker  64.516 
       
    Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   
 17.275 116.873  utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist  17.275 
 41.507 46.766 11c utlån til og fordringer på kredittinst. med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 11c 41.507 
 58.782 163.639  sum netto utlån og fordringer På Kredittinstitusjoner  58.782 
       
    Utlån til og fordringer på kunder   
 47.214 45.035  kasse-/drifts- og brukskreditter  47.214 
 6.104 34.366  byggelån  6.104 
 2.179.674 1.995.893  nedbetalingslån  2.178.952 
 2.232.993 2.075.295 1 sum utlån før nedskrivninger 1 2.232.270 
 -3.831 -4.580 1h -individuelle nedskrivninger på lån 1h -3.831 
 -20.878 -21.228 1h -nedskrivninger på grupper av lån 1h -20.878 
 2.208.283 2.049.486  sum netto utlån til og fordringer På Kunder  2.207.560 
       
 0 0 1e overtatte eiendeler 1e 0 
       
    Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning)   
 10.000 0  utstedt av det offentlige  10.000 
 10.000 0  sertifikater og obligasjoner  10.000 
 203.178 206.096  utstedt av andre  203.178 
 203.178 206.096  sertifikater og obligasjoner  203.178 
 213.178 206.096 5 sum sertifiKater, oBligasjoner og andre renteBærende VerdiPaPirer 5 213.178 
       
    Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning   
 102.030 68.849  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis  102.030 
 102.030 68.849 6 sum aKsjer, andeler og andre VerdiPaPirer med VariaBel aVKastning 6 102.030 
       
    Eierinteresser i konsernselskaper   
 3.900 0  eierinteresser i andre konsernselskaper  0 
 3.900 0  sum eierinteresser i KonsernselsKaPer  0 
       
    Immaterielle eiendeler   
 1.141 1.568 10a utsatt skattefordel 10a 1.208 
 0 0 7 Andre immaterielle eiendeler 7 0 
 1.141 1.568  sum immaterielle eiendeler  1.208 
       
    Varige driftsmidler   
 2.299 1.724  maskiner, inventar og transportmidler  2.467 
 8.539 8.828  bygninger og andre faste eiendommer  8.539 
 10.838 10.553 7 sum Varige driftsmidler 7 11.005 
       
 1.532 783  andre eiendeler  2.005 
    
    Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter   
 6.490 6.952  opptjente ikke mottatte inntekter  6.275 
 859 76  forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader  860 
 370 0     overfinansiering av pensjonsmidler  370 
 489 76     Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader  489 
 7.349 7.028  sum forsKuddsBetalte iKKe PåløPte Kostn. og oPPtjente iKKe mottatte innt.  7.134 
       
 2.671.549 2.567.783  sum eiendeler  2.667.418 
      

Balanse Harstad sPareBanK

 morBanK Konsern

 2012 2011    2012

 kr. kr. note nr. (Beløp i hele tusen) note nr. kr. 
    gjeld og egenKaPital  
    gjeld  
    Gjeld til kredittinstitusjoner  
 4.412 2.591  lån og innskudd fra kredittinst. uten avtalt løpetid eller opps.frist  4.358
 50.000 138.000  lån og innskudd fra kredittinst. med avtalt løpetid eller opps.frist  50.000
 54.412 140.591 4a sum gjeld til Kredittinstitusjoner 4a 54.358
     
    Innskudd fra og gjeld til kunder  
 2.070.123 2.000.348  innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid  2.070.123
 54.904 53.400  innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid  54.904
 2.125.027 2.053.748 4c sum innsKudd fra og gjeld til Kunder 4c 2.125.026
     
    Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  
 0 0  sertifikater og andre kortsiktige låneopptak  0
 99.950 0  obligasjonslån  99.950
 99.950 0 4b sum gjeld stiftet Ved utstedelse aV VerdiPaPirer 4b 99.950
     
    Annen gjeld  
 21.710 18.406 10 Annen gjeld 10 17.649
 21.710 18.406  sum annen gjeld  17.649
     
 3.755 5.453  PåløPte Kostnader og mottatte iKKe oPPtjente innteKter  3.755
     
    Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser  
 0 159 9b pensjonsforpliktelser 9b 0
 0 0 1 spesifiserte avsetninger og garantiansvar 1 0
 38 343  Andre avsetninger og påløpte kostnader  38
 38 502  sum aVsetninger for PåløPte Kostnader og forPliKtelser  38
     
 2.304.892 2.218.700  sum gjeld  2.300.776
     
    egenKaPital  
    Opptjent egenkapital  
 353.992 338.623  sparebankens fond  354.992
 12.665 10.460  Gavefond  12.665
 0 0  Annen egenkapital  -1.015
 366.657 349.083 8a sum oPPtjent egenKaPital 8a 366.642
 366.657 349.083  sum egenKaPital  366.642
     
 2.671.549 2.567.783  sum gjeld og egenKaPital  2.667.418
      
    Betingede forpliktelser  
 70.076 83.117 1 Garantier 1 70.076
 70.076 83.117  sum Betingede forPliKtelser  70.076
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i styret for Harstad sparebank    
Harstad, 31. desember 2012 / 11. februar 2013

ole T. Andreassen, styreleder rudi m. christensen, nestleder Astrid mathiassen, styremedlem

Tore karlsen, banksjefTrude kind bendiksen, styremedlem 
(ansatterepresentant)

bente Fotland, styremedlem
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KontantstrømsoPPstilling morBanK

  morBanK morBanK
  2012 2011

årsoverskudd 20.369 18.871
ordinære avskrivninger 1.165 1.092
pensjonskostnader 1.431 781
nedskrivning aksjer 1.136 330
periodisering overkurs obligasjoner/underkurs obligasjonslån 50 0
urealisert kurstap/kursgevinst, aksjer/obl. 1.072 -1.060
endring utsatt skatt 427 286
økning/reduksjon påløpt skatt -2.659 -1.334
Gaver/gavefond -2.736 -2.209
utbetalt kapitalinnskudd pensjonskasse/balanseføringer 0 0
tilført fra årets VirKsomHet 20.255 16.757  
  
Kontantstrøm  
Tilført fra årets virksomhet 20.255 16.757
endring utlån økning-/nedgang+ -157.697 -25.408
endring overtatte eiendeler økning-/negang+ 0 0
endring utlån til finansinstitusjoner, økning-/nedgang+ 104.857 -17.724
endring innskudd fra kunder, økning+/nedgang- 71.278 185.913
endring innskudd fra finansinstitusjoner, økning+/nedgang- -86.179 -28.299
endring utstedte verdipapier, økning+/nedgang- 99.950 -64.951
endring i øvrige fordringer økning-/nedgang+ -1.042 1.313
endring annen kortsiktig gjeld, økning+/nedgang- -293 3.403
a netto liKVidendring VirKsomHet 51.130 71.003

investering i varige driftsmidler/immatrielle eiendeler - -2.233 -2.946
Avgang varige driftsmidler+ 0 0
endring verdipapirer, obligasjoner, økning-/nedgang+ -7.082 -15.846
endring verdipapirer, aksjer, økning-/nedgang+ -37.081 -2.888
B netto liKVidendring inVestering -46.396 -21.680

a+B sum endringer liKVider 4.734 49.323
likvidbeholdning 01.01. 59.782 10.459
sum liKVidBeHoldning 31.12. 64.516 59.782
beholdning består av: kasse, innskudd i norges bank 64.516 59.782
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KontantstrømsoPPstilling Konsern

  Konsern Konsern
  2012 2011

årsoverskudd  20.353   18.871 
ordinære avskrivninger  1.709   1.092 
pensjonskostnader  1.431   781 
nedskrivning aksjer  -1.012   330 
periodisering overkurs obligasjoner/underkurs obligasjonslån  50   0   
urealisert kurstap/kursgevinst, aksjer/obl.  1.072   -1.060 
endring utsatt skatt  1.285   286 
økning/reduksjon påløpt skatt  -2.659   -1.334 
Gaver/gavefond  -2.736   -2.209 
utbetalt kapitalinnskudd pensjonskasse/balanseføringer  0     0   
tilført fra årets VirKsomHet  19.493   16.757 
 
Kontantstrøm   
Tilført fra årets virksomhet  19.493   16.757 
endring i egenkapital  0     0   
endring utlån økning-/nedgang+  -157.697   -25.408 
endring overtatte eiendeler økning-/negang+  0     0   
endring utlån til finansinstitusjoner, økning-/nedgang+  105.380   -17.724 
endring innskudd fra kunder, økning+/nedgang-  71.278   185.913 
endring innskudd fra finansinstitusjoner, økning+/nedgang-  -86.179   -28.299 
endring utstedte verdipapier, økning+/nedgang-  99.950   -64.951 
endring i øvrige fordringer økning-/nedgang+  -449   1.313 
endring annen kortsiktig gjeld, økning+/nedgang-  -7.450   3.403 
a netto liKVidendring VirKsomHet  44.327   71.003 
  
investering i varige driftsmidler/immatrielle eiendeler -  -2.233   -2.946 
Avgang varige driftsmidler+  0     0   
endring verdipapirer, obligasjoner, økning-/nedgang+  -7.082   -15.846 
endring verdipapirer, aksjer, økning-/nedgang+  -30.333   -2.888 
B netto liKVidendring inVestering  -39.648   -21.680 
  
a+B sum endringer liKVider  4.679   49.323 
likvidbeholdning 01.01.  59.837   10.459 
sum liKVidBeHoldning 31.12.  64.516   59.782 
beholdning består av: kasse, innskudd i norges bank  64.516   59.782
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innHoldsfortegnelse

0. generelle regnskapsprinsipper
 
1. utlån og garantier
1.a. risikoklassifisering av utlån og garantier
1.b. Lån med endringsavtale
1.c. forfalte utlån uten nedskrivninger
1.d. Sikkerheter
1.e. overtatte eiendeler
1.f. Utlån til bokført / virkelig verdi
1.g. Utlån og garantier fordelt etter næring og geografisk område
1.h. Tap på utlån og garantier 

2. finansielle derivater

3. finansiell risiko
3.a. Likviditetsrisiko - fordeling etter restløpetid
3.b. renterisiko – gjenstående tid til renteregulering
3.c. Valutarisiko

4. likviditet – finansiering - rentekostnader
4.a. Gjeld til kredittinstitusjoner
4.b. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
4.c. innskudd fra og gjeld til kunder

5. obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer
 
6. aksjer og eierinteresser
 
7. Varige driftsmidler

8. ansvarlig kapital
8.a. egenkapital
8.b. Kapitaldekning
8.c. Ansvarlig kapital  
 
9. opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte
9.a. Ansatte og tillitsvalgte
9.b. pensjonsforpliktelser
9.c. revisors godtgjørelse

10. skatter
10.a. Utsatt skatt
10.b. Skattekostnad

11. diverse tilleggsopplysninger
11.a. Sikringsfondsavgift - Garanti for innskudd
11.b. Spesifikasjon av provisjoner og gebyrer
11.c. nøkkeltall

noTer TiL
ÅrSreGnSKApeT 2012
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generele regnsKaPsPrinsiPPer

generelt  
Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse 
med gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk. 
I den grad det har funnet sted endringer, er disse også 
innarbeidet i regnskapet slik at regnskapstallene er 
sammenlignbare.

Alle beløp i resultatregnskapet, balanse og noter er i hele 
tusen dersom annet ikke er angitt.

utarBeidelse aV KonsernregnsKaP
Konsernregnskapet omfatter morbanken Harstad 
Sparebank og datterselskapet Eiendomshuset Harstad 
AS (100 % eiet). Opplysninger i konsernforholdet er gitt i 
noter der de er vurdert å være vesentlige.
Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var 
en økonomisk enhet og transaksjoner og mellomværende 
mellom selskapene er eliminert.

utlån, misligHold og taP På utlån og 
garantier
Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende 
med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån.

Utlån er vurdert etter utlånsforskrift av 2. desember 
2004. Utlån måles ved første gangs balanseføring til 
virkelig verdi. Dersom det foreligger objektive bevis for 
at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall foretas 
nedskrivning for verdifallet. Banken har utarbeidet egne 
retningslinjer for nedskrivning for tap på utlån. 

Boliglån overført til og formidlet til Terra Boligkreditt 
AS (TBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er 
vurdert å være overført til TBK, også for overførte lån 
som tidligere har vært på bankens balanse, og er derfor 
fraregnet.

Kriteriet for beregning av tap på individuelle utlån er at 
det foreligger objektive bevis for at et utlån har verdifall. 
Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer 
observerbare data banken har kjennskap til om følgende 
tapshendelser: 
1. Vesentlige finansielle problemer hos debitor. 
2. Betalingsmislighold eller andre vesentlige 
kontraktsbrudd. 
3. Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til 
betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller 
andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos 
debitor. 
4. Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå 
gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller at 
debitors bo blir tatt under konkursbehandling.

Nedskrivning på grupper av utlån foretas dersom det 
foreligger objektive bevis for verdifall i utlånsgruppen. 
Ved vurdering av nedskrivning på grupper av 

utlån, inndeles utlån i grupper med tilnærmet 
like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes 
evne til å betale ved forfall. Verdifall beregnes på 
grunnlag av låntakers inntjening, likviditet, soliditet 
og finansieringsstruktur, samt avgitte sikkerheter for 
engasjementene.
 
Nedskrivning for tap dekker tap i engasjementsmassen 
som er inntrådt. Vurderingene av hvilke engasjementer 
som anses for tapsutsatte tar utgangspunkt i forhold 
som foreligger på balansedagen. Det foretas kvartalsvis 
oppfølging av låneporteføljen med tilhørende vurdering av 
individuelle og gruppemessige nedskrivninger. Det foretas 
en kritisk vurdering i tilknytning til bokføring av eventuelle 
verdifall i utlånsporteføljen. Til grunn for nedskrivning 
for verdifall skal det foreligge en risikoklassifisering i 
samsvar med etablerte retningslinjer i henhold til bankens 
kreditthåndbok. 

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller 
konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, 
ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har 
gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at 
engasjementet vurderes som tapt av banken.

Engasjement defineres som garantier og utlån innbefattet 
opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. 

Misligholdte engasjementer blir å anse som misligholdt når 
kunden ikke har betalt forfalt termin. 

Tapsutsatte engasjement er engasjement med 
nedskrivninger som ikke er misligholdt, men hvor 
kundens økonomiske situasjon innebærer en vesentlig 
sannsynlighet for at et allerede pådratt tap vil 
materialisere seg på et senere tidspunkt.

Endringer i ikke inntektsførte renter på utlån i løpet av året er 
uvesentlig, og endringen er derfor ikke spesifisert.

Individuell nedskrivning er nedskrivning av lån til 
dekning av påregnelige tap på engasjement som er 
misligholdt eller for øvrig identifisert som tapsutsatte pr. 
balansedagen.

Nedskriving av grupper av utlån er nedskrivninger 
til dekning av tap som må påregnes å inntreffe på 
engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter 
reglene i utlånsforskriften.

Periodisering - innteKtsføring/
Kostnadsføring
Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter 
hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper 
som kostnader.  Etableringsgebyrer vil normalt ikke 
overstige kostnadene som er forbundet med etablering av 
lånene. Det er derfor ikke aktuelt med noen periodisering 
av disse inntektene.
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Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte 
kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.  

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres 
opp som et tilgodehavende i balansen.
 
obligasjoner og andre renteverdipapirer
Obligasjonsbeholdningen er klassifisert som 
anleggsmidler og er i utgangspunktet bokført til 
anskaffelseskost. Imidlertid har man ut fra den situasjon 
man har sett i finansverden siden 2008  samt den 
forventning man har til 2013 valgt å vurdere at det 
fra bankens side kan tenkes at man ikke vil holde 
obligasjonene til forfall, men bruker porteføljen som 
en del av bankens likviditetsreserve. Porteføljen er 
derfor bokført til laveste verdi av anskaffelseskost og 
markedsverdi.

aksjer og eierinteresser
Bankens aksjebeholdning består av en anleggsportefølje 
og en handelsportefølje. I tillegg har man en 
omløpsportefølje med pengemarkeds- og rentefond.

Anleggsporteføljen inneholder både aksjer, andeler 
og egenkapitalbevis. Den enkelte post er vurdert 
til det laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig 
verdi. Aksje-, egenkapitalbevis- og andelspostene er 
minoritetsinteresser i bank, bankdriftrelaterte selskaper 
og lokale foretak.

Handelsporteføljen består av aksjer som er 
omløpsmidler, der intensjonen er å realisere gevinster på 
kortsiktige kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt 
kjøp og salg gjennom et aktivt og likvid marked. Aksjene 
er bokført til markedsverdi på balansetidspunktet. 

Omløpsporteføljen er på samme måte som 
handelsporteføljen bokført til markedsverdi på 
balansetidspunktet.

Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det 
år det mottas.

Varige driftsmidler
Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført 
i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte 
ordinære avskrivninger.
Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og 
avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes 
økonomiske levetid. 

 avskrivningssatser levetid 

maskiner/datautstyr 20-30 % 3-5 år

inventar/innredninger 10 % 10 år

Transportmidler 20 % 5 år

bankbygg/fast eiendom         3-5  % 20-33 år

immaterielle eiendeler (aktiverte kostnader) 20-33% 3-5 år

egenkapital
Banken har ett fritt fond – gavefondet, og ett bundet fond 
- Sparebankens fond. 

I Sparebankens fond inngår egenkapitalvirkningene 
som følge av at man i tidligere år har tatt i bruk 
nye regnskapsstandarder for pensjonskostnader 
og utsatt skattefordel. 

Pensjonsforpliktelse
Banken har oppfylt plikten til å ha 
tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk 
tjenestepensjon. Dette er ordnet gjennom  
avtaler om ytelsesbasert pensjon  
og innskuddsbasert pensjon. I tillegg har banken  
også to andre pensjonsordninger.  
Disse er:

:: Avtalefestet pensjon (AFP)
:: Gavepensjon

Pensjonskostnadene vedrørende ytelsesbasert 
pensjon beregnes av aktuar etter norsk 
regnskapsstandard. En benytter utjevningsmetoden 
”korridor” for regnskapsmessig håndtering  
av estimatendringer og avvik mellom forventet  
og realisert avkastning på pensjonsmidler, endring  
i forutsetninger lagt til grunn for beregningen  
og andre estimatavvik. 

skattekostnad
Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i 
utsatt skattefordel.

Grunnlaget for betalbar skatt er det regnskapsmessige 
resultatet før skatt korrigert med permanente og 
midlertidige forskjeller mellom regnskapmessig og 
skattemessig resultat. 

1) Permanente resultatforskjeller
Dette er ikke fradragsberettigede kostnader og skattefrie 
inntekter

2) Midlertidige resultatforskjeller
Dette er forskjeller mellom regnskaps- og 
skattemessige periodiseringer, som skal reverseres 
i senere perioder fordi det er det samme beløp 
som samlet skal komme til fradrag eller som skal 
inntektsføres over tid

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 
som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.

overtatte eiendeler
Banken har pr 31.12.2012 ingen overtatte eiendeler.

note 1. utlån og garantier

BanKens maKsimale eKsPonering for KredittrisiKo  31.12.2012 31.12.2011

bokført verdi utlån (netto etter nedskrivninger)  2.208.283 2.049.486 

Garantier 70.076 83.117 

ikke opptrukne kredittrammer  52.286 78.901 

maksimal eksponering for kredittrisiko 2.330.645 2.211.504

Det beløp som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko pr 31.12.2012 uten å ta hensyn til 
sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer er bokført verdi av utlån hensyntatt nedskrivninger, garantier og 
ikke opptrukne kredittrammer.

1.a. risikoklassifisering av utlån og garantier 
Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Systemet muliggjør en god overvåkning av 
risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje.

Alle næringsengasjement risikoklassifiseres minst en gang pr. år. De mest risikoutsatte engasjementer følges opp 
jevnlig i løpet av året. Engasjementer hvor det er foretatt individuell nedskrivning er klassifisert i gruppen for betydelig 
eller høy risiko. 

99,9 % av total portefølje er pr. 31.12.12 klassifisert, som tilsvarer samme tall som  pr. 31.12.11.

Næringsengasjementer er risikoklassifisert etter en modell som vektlegger nøkkeltall som rentabilitet, soliditet, 
likviditet og finansiering.  Brutto utlån i tabellen nedenfor viser sum brutto utlån med fradrag for hele engasjementet 
på de engasjementene hvor det foreligger mislighold og/eller tapsavsetninger. For alle vesentlige engasjementer 
skal det i henhold til bankens rutiner foreligge en risikoklassifisering. Det benyttes en standardisert modell som er 
felles for både personmarkedet og bedriftsmarkedet, men kriteriene som ligger til grunn for klassifiseringen er vektet 
forskjellig i de to markedene.  Bedriftsmarkedet benytter for hvert av kriteriene flere komponenter som grunnlag for 
klassifiseringen enn personmarkedet.

Systemet for risikoklassifisering deler kundene inn i 5 risikogrupper. Klassifiseringen bygger på en vurdering av 
låntakers økonomi og sikkerhet som vektes 60/40 både for privatmarked og bedriftsmarked. Vektingen i begge 
markeder trekkes sammen til en akkumulert risikoklasse fra A til E, hvor A er lavest risiko.

Kriterier: PersonmarKedet BedriftsmarKedet

  Vekt Komponent Vekt Komponent

økonomi 60 % Gjeldsgrad  60 % rentabilitet  

    brutto inntekt    likviditet  

        soliditet  

        Finansiering  

sikkerhet 40 % sikkerhet 40 % sikkerhet
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fordeling På risiKoKlasse 2012

Personmarked 2012

 Brutto  uBenyttede 
risiKoKlasse utlån garantier Kreditter totalt fordeling i %

Akk.risikoklasse A 817.472 300 10.922 828.695 53,36

Akk.risikoklasse b 343.865 75 768 344.702 22,19

Akk.risikoklasse c 304.671 212 9.179 314.062 20,22

Akk.risikoklasse d 62.494 0 0 62.494 4,02

Akk.risikoklasse e 1.962 0 23 1.985 0,13

mangelfult klassifisert 829 75 265 1.169 0,08

totalt 1.531.294 662 21.156 1.553.112 100,00

næringslivsmarked 2012    

 Brutto  uBenyttede 
risiKoKlasse utlån garantier Kreditter totalt fordeling i %

Akk.risikoklasse A 212.041 53.941 12.365 278.347 34,70

Akk.risikoklasse b 150.131 10.687 13.203 174.021 21,69

Akk.risikoklasse c 267.915 3.939 2.495 274.349 34,20

Akk.risikoklasse d 59.653 426 1.983 62.061 7,74

Akk.risikoklasse e 11.863 372 981 13.216 1,65

mangelfult klassifisert 96 48 103 247 0,03

 totalt 701.698 69.414 31.129 802.241 100,00

        

utlån og garantier fordelt på risikoklasser i 2012     

risiKoKlasse Brutto garantier uBenyttede totalt fordeling

  utlån   Kreditter   i %

Akk.risikoklasse A 1.029.513 54.241 23.287 1.107.041 47,00

Akk.risikoklasse b 493.996 10.762 13.971 518.729 22,02

Akk.risikoklasse c 572.586 4.151 11.674 588.411 24,98

Akk.risikoklasse d 122.147 426 1.983 124.555 5,29

Akk.risikoklasse e 13.826 372 1.003 15.201 0,65

mangelfult klassifisert 925 123 368 1.416 0,06

totalt 2.232.992 70.076 52.286 2.355.353 100,00

fordeling På risiKoKlasse 2011

Personmarked 2011

 Brutto  uBenyttede 
risiKoKlasse utlån garantier Kreditter totalt fordeling i %

Akk.risikoklasse A 819.468 437 11.147 831.052 57,85

Akk.risikoklasse b 353.687 75 792 354.554 24,68

Akk.risikoklasse c 168.043 95 3.209 171.347 11,93

Akk.risikoklasse d 67.465 0 27 67.492 4,70

Akk.risikoklasse e 6.459 0 14 6.473 0,45

mangelfult klassifisert 5.335 75  258 5.668 0,39

totalt 1.420.457 682 15.448 1.436.587  100,00

næringslivsmarked 2011

 Brutto  uBenyttede 
risiKoKlasse utlån garantier Kreditter totalt fordeling i %

Akk.risikoklasse A 185.855 59.014 12.018 256.887 32,08

Akk.risikoklasse b 119.943 5.765 11.284 136.992 17,11

Akk.risikoklasse c 281.367 16.153 37.711 335.231 41,87

Akk.risikoklasse d 63.092 240 2.047 65.379 8,16

Akk.risikoklasse e 4.494 1.214 285 5.993 0,75

mangelfult klassifisert 86 48  108 242 0,03

totalt 654.837 82.435 63.453 800.725  100,00

utlån og garantier fordelt på risikoklasser i 2011

 Brutto  uBenyttede 
risiKoKlasse utlån garantier Kreditter totalt fordeling i %

Akk.risikoklasse A 1.005.323 59.451 23.165 1.087.939 48,63

Akk.risikoklasse b 473.630 5.840 12.076 491.546 21,97

Akk.risikoklasse c 449.410 16.248 40.920 506.578 22,64

Akk.risikoklasse d 130.557 240 2.073 132.870 5,94

Akk.risikoklasse e 10.953 1.214 299 12.467 0,56

mangelfult klassifisert 5.421 123  367 5.911 0,26

totalt 2.075.294 83.117 78.901 2.237.312  100,00

Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Engasjementer i klasse D og E risikoprises. Det er således 
normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lån og kreditter.
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1.b. lån med endringsavtale
Dette er lån der renten på grunn av betalingsvanskeligheter er nedsatt. Bankens låneportefølje med endringsavtaler er 
ikke eksisterende. Av denne grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån.

BoKført Verdi aV lån med reforHandlede VilKår 2012 2011

saldo 31/12                    0                    0

1.c. forfalte utlån uten nedskrivninger
Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditter/innskudd fordelt på antall dager etter forfall som ikke 
skyldes forsinkelser i betalingsformidlingen. Forfalte utlån og overtrekk på kreditter/innskudd blir løpende overvåket. 
Engasjementer hvor det identifiseres en sannsynlig svekkelse i kundens betalingsevne, blir vurdert for nedskrivning. 
Slik vurdering blir også gjort for engasjementene som er inkludert i tabellen uten at svekkelse i kundens betalingsevne 
er identifisert. Forfalte lån hvor det er foretatt nedskrivninger, er ikke inkludert i tabellen.

forfalt/oVertruKKet antall dager 2012 2011

Forfalte engasjement inntil 30  0 15

Forfalte engasjement 31-90  1.599 9.436

Forfalte engasjement 90-180 4.219 2.265

Forfalte engasjement 181-360 7.800 1

Forfalte engasjement over 361 og oppover 237 5.346

Brutto forfalte engasjement 13.855 17.063

indiViduelle og gruPPeVise nedsKriVninger 2012 2011

individuelt nedskrevne engasjementer brutto 9.179 14.725

individuelle nedskrivninger 3.831 4.580

nettoverdi nedskrevne engasjementer 5.348 10.145

  

  

gruppevise nedskrivninger 20.878 21.228

1.d. sikkerheter
Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjon. Sikkerheter kan for 
eksempel være i form av fysisk sikkerhet, garantier, kontantdepot eller avtale om motregning. Fysisk sikkerhet 
skal som hovedregel være forsikret og kan for eksempel være bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av 
sikkherhetens verdi legges til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor 
det er foretatt nedskrivning. Det tas videre hensyn til forhold som kan påvirke sikkerhetens verdi, for eksempel 
konsesjonsbetingelser eller servitutter. Ved vurdering av sikkerheter i form av verdipapirer og ved vurdering av 
motpartsrisiko tas det hensyn til estimert effekt av tvangssalg og salgskostnader.

VirKelig Verdi aV siKKerHetene for utlån 2012 2011

       3.777.093      3.495.977 

1.e. overtatte eiendeler
Overtatte eiendeler er eiendeler som overtas av banken i forbindelse med oppfølging av misligholdte eller nedskrevne 
engasjementer. Ved overtagelsen verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelt avvik fra balanseført 
verdi av misligholdt eller nedskrevet engasjement ved overtagelsen klassifiseres som nedskrivning på utlån. Overtatte 
eiendeler balanseføres etter sin art. Ved endelig avhendelse resultatføres avviket fra balanseført verdi ihht eiendelens 
art i regnskapet. Når overtatte eiendeler ikke skal beholdes til varig eie eller bruk, er eiendelene kategorisert som 
kortsiktige. Dersom eiendelen overtas til eget bruk eller for forvaltning og utvikling over tid, er de kategorisert som 
langsiktige.

tyPe eiendel 2012 2011

overtatte bygninger/leiligheter for videresalg                    0                     0 

overtatte eiendeler                    0                     0 

1.f. Bokført / virkelig verdi utlån til kunder:
Markedspriser benyttes ved prising av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og utlån til kunder. Prisene 
som fastsettes inkluderer påslag for aktuell kredittrisiko. Verdi av nedskrevne engasjementer fastsettes ved 
neddiskontering av forventede fremtidige kontantstrømmer med internrente basert på markedsvilkår for tilsvarende 
ikke-nedskrevne utlån. Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for utlån og fordringer med flytende rente som 
vurderes til amortisert kost.  Virkelig verdi for fastrente utlån som er vurdert til amortisert kost er beregnet ved 
neddiskontering av fremtidige kontantstrømmer. Eventuell endring i kredittrisiko utover endring i estimerte fremtidige 
kontantstrømmer for nedskrevne utlån er det ikke tatt hensyn til. 

Etter simuleringer har man kommet til at banken ikke har vesentlige mer- eller mindreverdier for totalt utlån vurdert til 
virkelig verdi.

1.g. utlån, garantier og trekkfasiliteter fordelt på bransje:

   Potensielle
   eKsPonering Ved f.eKs.
 utlån garantier treKKfasiliteter 

  2012 2011 2012 2011 2012 2011

personmarked 1.531.294 1.420.457 662 682 21.102 15.412

offentlig sektor 0 0 0 0 0 0

Andre kreditforetak 0 0 45.824 51.942 0 0

primærnæring 5.571 5.994 0 0 357 334

industri 4.580 4.772 100 100 1.295 1.198

bygg, anlegg 18.017 14.979 8.581 14.077 6.402 3.607

varehandel 56.218 66.664 8.179 7.755 14.242 18.612

Transport 58.151 58.278 4.708 3.715 2.660 2.709

eiendomsdrift 525.549 468.795 1.505 4.102 2.069 32.683

øvrige 33.612 35.355 516 744 4.159 4.346

sum 2.232.992 2.075.294 70.076 83.117 52.286 78.901
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garantier fordeler seg videre som følger:
 2012 2011

betalingsgarantier 8.595 11.135

kontraktsgarantier 10.219 15.629

Garantiforpliktelser overfor Terra boligkreditt 45.824 51.942

Andre garantier 5.437 4.410

sum 70.076 83.117

Banken stiller garanti for lån som ”våre” kunder har i Terra Boligkreditt (TBK). TBK har som kriteria at lånet er 
innenfor 60 % av panteobjektet.  Betalingsgarantiene overfor TBK består av 260 avtaler mot 282 i fjor.  Garantibeløpet 
er tredelt og består av rammegaranti på 1 % av gjenstående lånebeløp overfor TBK. En saksgaranti hvor banken 
garanterer lånebeløpet fra anmodning om utbetaling og til pantesikkerhet har oppnådd rettsvern.  I tillegg stilles 
tapsgaranti for den delen av lånebeløpet som har sikkerhet utover 50 %. Banken har ikke utbetalt på garantier til TBK i 
2012.

utlån og garantier fordelt etter geografiske områder:
 2012 2011 

 utlån garanti utlån garanti

Harstad kommune 1.552.272 20.573 1.476.164 28.341

nabokommuner 120.560 453 95.213 451

vesterålen 249.838 2.786 196.374 1.943

Tromsø kommune 97.060 350 100.709 350

oslo kommune 85.496 45.824 69.649 51.942

landet for øvrig 125.773 90 136.354 90

utlandet 1.993 0 831 0

sum 2.232.992 70.076 2.075.294 83.117

utvikling av brutto utlån til kunder og innskudd fra kunder

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

2.400.000
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2.200.000
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2.000.000
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1.200.000
1.100.000
1.000.000

900.000
800.000
700.000
600.000
500.000

Brutto utlån

innskudd

1.h. tap på utlån og garantier
Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap som følge av at låntakere, utstedere av verdipapirer banken har 
investert i og lignende ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Banken følger Finanstilsynets anbefaling 
til sikkerhetsstillelse ved utlån, samt påser at de interne retningslinjer følges. Nedenfor beskrives bankens kredittrisiko 
knyttet til utlån til kunder.

Periodens taPsKostnad fremKommer som følger: 2012 2011

periodens endring i individuell nedskrivning -749 1.917

+ periodens endring i nedskrivning på grupper av lån  -350 1.073

+ periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell nedskrivning for  995 0

+ periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for  1.628 215

- periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap  -82 -143

= Periodens tapskostnader  1.442 3.062

Pr 31.12.2009 er mislighold gått over til å bli rapportert pr 30 dager.

mislighold pr 30 dager:
misligHoldte engasjement 2012 2011 2010 2009

brutto misligholdte eng. 13.855 17.063 11.531 25.066

nedskrivninger 784 1.625 722 847

netto misligholdte eng. 13.071 15.438 10.809 24.219

taPsutsatte engasjement 2012 2011 2010 2009

brutto tapsutsatte eng. 4.927 8.671 6.722 1.933

nedskrivninger 3.047 2.956 1.941 1.142

netto tapsutsatte eng. 1.880 5.715 4.781 791

Harstad kommune

nabokommuner

Vesterålen

oslo

tromsø

landet for øvrig

utlandet

selvstendige komm. foretak

Primærnæringer

industri

Bygg og anlegg

Handel

transport

eiendomsdrift

service og tjenesteytinger

utvikling av brutto utlån til kunder 
og innskudd fra kunder:

geografisk fordeling av utlån
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For sammenligning med andre banker som rapporterer mislighold pr 90 dager vises understående.

mislighold pr 90 dager:
misligHoldte engasjement 2012 2011 2010 2009 2008

brutto misligholdte eng. 12.287 7.612 7.595 20.646 35.475

nedskrivninger 784 696 722 847 9.915

netto misligholdte eng. 11.503 6.916 6.873 19.799 25.560

taPsutsatte engasjement 2012 2011 2010 2009 2008

brutto tapsutsatte eng. 4.927 11.945 6.722 1.417 101

nedskrivninger 3.047 3.884 1.941 1.142 96

netto tapsutsatte eng. 1.880 8.061 4.780 275 5

resultatførte renter På utlån HVor det er foretatt nedsKriVning for taP 2012 2011

  408        783

 

indiViduelle nedsKriVninger utlån garantier 

  2012 2011 2012 2011

individuelle nedskrivninger 01.01 4.580 2.663 0 0

- periodens konstaterte tap, hvor det tidligere     

  er foretatt nedskrivninger -995 0 0 0

+ økte nedskrivninger i perioden 252 477 0 0

+ nye nedskrivninger i perioden 604 3.486 0 0

- tilbakeføring av nedskrivninger i perioden -609 2.046 0 0

individuelle nedskrivninger 31.12 3.831 4.580 0 0

nedsKriVning På gruPPer aV utlån utlån   garantier 

  2012 2011 2012 2012

nedskrivning på grupper av utlån 01.01 21.228 20.155 0 0

+/- periodens gruppe nedskrivning -350 1.073 0 0

nedskrivning på grupper av utlån 31.12 20.878 21.228 0 0

forventede tap
Pr. 31.12.2012 var bankens tap på utlån og garantier 0,06 % av brutto utlån. Samlede individuelle og gruppevise 
nedskrivninger utgjør 1,11 % av brutto utlån. Hovedtyngden av tap forventes å kunne komme i klasse D og E. Det 
forventes ingen større endring i tapssituasjonen på kort sikt. 

note 2. finansielle  deriVater  
Rentebytteavtaler er avtaler om å betale flytende rente og motta fast rente, eller motsatt, på en avtalt hovedstol. 
På forfallstidspunktene utveksles kun de aktuelle rentebeløp. Effekten av avtalene ses i direkte sammenheng med 
fastrenteutlånene, og bokføres som en korreksjon til renteinntekten.

Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere renterisikoen på fastrentelån.
Pr 31.12.2012 har banken følgende avtaler:

  oPPrinnelig nedtraPPing Pålydende  

motPart siKret Pålydende Pr 31/12-12 Pr. dato forfall

nordea bank  Fastrentelån 7.000 0 7.000 13.11.2014

nordea bank  Fastrentelån 9.000 6.525 2.475 01.07.2015

dnb kundelån  8.500 1.488 7.013 17.03.2014

dnb kundelån  3.150 513 2.637 27.03.2014

dnb kundelån  4.704 928 3.776 22.04.2014

dnb kundelån  14.500 336 14.164 28.11.2014

dnb kundelån  11.000 120 10.880 10.09.2015

dnb kundelån  9.300 101 9.199 10.09.2015

dnb kundelån  2.567 355 2.212 26.09.2016

dnb kundelån  1.760 100 1.660 20.12.2016

dnb kundelån  20.000 3.500 16.500 03.04.2019

dnb kundelån  9.100 260 8.840 11.10.2021

dnb kundelån  5.000 132 4.868 30.11.2021

dnb kundelån  7.323 610 6.713 01.12.2021

dnb  kundelån  2.400 48 2.352 03.01.2022

dnb  Fastrentelån 3 år 23.700 0 23.700 16.01.2015

dnb  Fastrentelån 3 år 17.000 0 17.000 26.01.2015

dnb  Fastrentelån 3 år 22.000 0 22.000 09.02.2015

dnb  Fastrentelån 3 år 12.000 0 12.000 13.02.2015

dnb  Fastrentelån 3 år 16.300 0 16.300 23.02.2015

dnb  Fastrentelån 3 år 2.800 0 2.800 24.02.2015

dnb  Fastrentelån 3 år 17.000 0 17.000 07.04.2015

dAnske bAnk  Fastrentelån 3 år 15.000 0 15.000 03.07.2015

dAnske bAnk  Fastrentelån 3 år 9.000 0 9.000 06.11.2015

dnb  Fastrentelån 5 år 8.200 0 8.200 27.10.2016

dnb  Fastrentelån 5 år 3.615 0 3.615 02.11.2016

dnb  Fastrentelån 5 år 3.700 0 3.700 02.12.2016

dnb  Fastrentelån 5 år 3.200 0 3.200 07.02.2017

dnb  Fastrentelån 5 år 2.700 0 2.700 13.02.2017

dnb  Fastrentelån 5 år 5.600 0 5.600 21.02.2017

dnb  Fastrentelån 5 år 1.400 0 1.400 24.02.2017

dnb  Fastrentelån 5 år 11.700 0 11.700 03.04.2017

dAnske bAnk  Fastrentelån 5 år 16.800 0 16.800 03.07.2017

dAnske bAnk  Fastrentelån 5 år 10.000 0 10.000 06.11.2017

dnb  Fastrentelån 7 år 4.570 0 4.570 02.11.2018

dnb  Fastrentelån 7 år 1.900 0 1.900 13.02.2019

dnb  Fastrentelån 10 år 4.500 0 4.500 24.02.2022

dnb  Fastrentelån 10 år 2.000 0 2.000 04.04.2022

dAnske bAnk  Fastrentelån 10 år 3.000 0 3.000 06.11.2022

 sum sWaPPer 329.988 15.015 314.973 

Harstad Sparebank har pr 31.12.12 fastrentelån tilvarende 373.375. Dvs at 84,4 % av lånene er swapet til flytende rente.
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note 3. finansiell risiKo 

3.a. likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan innfri sine betalingsforpliktelser ved forfall. Lånemuligheter banken 
har i Norges Bank og andre banker er sentrale parametre i denne sammenheng. Et annet sentralt mål er utviklingen 
i bankens netto utlåns-/innskuddssituasjon, som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. 
Innskuddsdekningen i % av netto utlån var ved utgangen av året 96,23 % mot 100,21 % ved inngangen av året.   

Banken styrer sin likviditetsrisiko gjennom en egen likviditetspolicy vedtatt av styret. Policyen skal revideres ved 
behov og minst én gang per år. Siste gang revidert 24.10.2012. 

Likviditetssituasjonen anses tilfredsstillende for banken.

restløpetid for hovedposter
Poster i Balansen  inntil 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1år 1-5 år oVer 5 år uten løPetid totalt

kontanter og fordr. på sentralbanker 55.184 0 0 0 0 9.332 64.516

utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  31.475 20.077 0 0 0 7.230 58.782

utlån til og fordringer på kunder  90.688 18.142 89.920 424.462 1.609.780 0  2.232.992

individuelle nedskrivninger -60 0 0 -534 -3.207 -30 -3.831

Gruppevise nedskrivninger 0 0 0 0 0 -20.878 -20.878

overtatte eiendeler 0 0 0 0 0 0 0

obligasjoner 0 0 14.920 146.967 51.291 0 213.178

øvrige eiendelsposter med restløpetid  8.882 0 0 0 0 0 8.882

eiendeler uten restløpetid 0 0 0 0 0 117.909 117.909

sum eiendelsposter              2.671.549

Gjeld til kredittinst. 0 54.412 0 0 0 0 54.412

innskudd fra og gjeld til kunder 2.125.026 0 0 0 0 0 2.125.026

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap. 0 0 0 99.950 0 0 99.950

øvrig gjeld med restløpetid 4.893 7.888 6.290 0 0 6.432 25.504

Gjeld uten restløpetid 0 0 0 0 0 0 0

egenkapital 0 0 0 0 0 366.657 366.657

sum gjeld og egenkapital              2.671.549

netto likviditetseksp. på balanseposter -1.943.750 -24.080 98.550 470.944 1.657.864 -259.527 0

Alle poster er i norske kroner.

3.b. renterisiko 
Renterisiko oppstår som følge av at de enkelte eiendels- og gjeldspostene har ulik gjenstående rentebindingstid. 
Bankens renterisiko er lav, ettersom mesteparten av våre utlån og innskudd kan rentereguleres samtidig. 

gjenstående tid til renteregulering
Poster i Balansen  inntil 1 mnd 1-3 mnd 3 mnd-1år 1-5 år oVer 5 år uten løPetid totalt

kontanter og fordr. på sentralbanker 55.184 0 0 0 0 9.332 64.516

utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  48.738 10.044 0 0 0 0 58.782

*utlån til og fordringer på kunder 1.865.983 887 0 310.812 55.311 0 2.232.993

individuelle nedskrivninger -3.831 0 0 0 0 0 -3.831

Gruppevise nedskrivninger -20.878 0 0 0 0 0 -20.878

overtatte eiendeler 0 0 0 0 0 0 0

obli gasjoner 39.931 167.015 1.177 0 5.054 0 213.177

ikke rentebærende eiendeler  0 0 0 0 0 126.790 126.790

sum eiendelsposter              2.671.549

Gjeld til kredittinst. 4.412 50.000 0 0 0 0 54.412

*innskudd fra og gjeld til kunder 2.125.026 0 0 0 0 0 2.125.026

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap. 0 0 99.950 0 0 0 99.950

ikke rentebærende gjeld  0 0 0 0 0 25.504 25.504

egenkapital 0 0 0 0 0 366.657 366.657

sum gjeld og egenkapital              2.671.549

netto likviditetseksp. på balanseposter -144.311 127.946 -98.773 310.812 60.365 -256.039 0

Alle poster er i norske kroner.

*Tidspunkt for renteendring på utlån til og innskudd fra kunder vil til enhver tid følge markedet. Styret vurderer 
rentesituasjonen fortløpende. 

97,1 % av obligasjonsporteføljen har kvartalsvis renteregulering, 0,6 % har halvårlig renteregulering og resten er 
fastrenteobligasjoner med gjenværende løpetid fra 2 år til 8 år. 

3.c. Valutarisiko
Valutarisiko er risikoen for at banken pådrar seg et tap som følge av endringer i valutakursene. Banken har pr. 31.12.12 
ingen valutalån. 

Bankens dataleverandør, danske SDC Udvikling AS, fakturerer i danske kroner. Det knytter seg derfor en valutarisiko 
til gjeld til SDC. 

Bankens kontantbeholding i utenlandsk valuta er begrenset til enhver tid. 
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note 4. liKViditet – finansiering - renteKostnader

4.a. gjeld til kredittinstitusjoner
 Pr. 31.12.12 Pr. 01.01.12 gj.snitt eff. rente

uten avtalt løpetid 4.412 2.591 1,91 %

med avtalt løpetid  50.000 138.000 2,76 %

Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet på grunnlag av faktisk rente- og provisjonskostnad i prosent av 
gjennomsnittlig gjeld til kredittinstitusjoner. 

4.b. gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir
 isin no utstedt forfall nominell rente gj.snitt eff. rente gjeld Pr. 31.12.12

obligasjonslån no0010662885 07.11.12 07.04.14 nibor + 0,50 % 2,51 % 100.000

Gjelden er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet på 
grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig gjeld. Papiret er notert på Oslo ABM.

4.c. innskudd fra og gjeld til kunder
  Pr. 31.12.12 gj.snitt eff. rente

Totale innskudd  2.125.026 2,60 %

Ved beregning av gjennomsnittlig effektiv rente er det tatt hensyn til både kapitaliserte og påløpte, ikke forfalte renter, 
regnet i prosent av porteføljens gjennomsnittlige virkelige verdi ved utgangen av hver måned gjennom året.

note 5. oBligasjoner og andre renteBærende VerdiPaPirer 

Bankens obligasjonsportefølje består av bank-, bankrelaterte-, kommune- og industriobligasjoner. 

oBligasjoner   2012 2012 differanse 2012 differanse

  bokført markedsverdi bokf.-markedsverdi Ansk.kost bokf.–Ansk.kost

sum obligasjonsbeholdning  213.178 216.003 -2.825 215.198 -2.020

Andel av balanseført verdi som er børsnotert:  86,8 % 

Gjennomsnittlig effektiv rente har i år 2012 vært 3,88 %. Ved beregningen er det medtatt mottatte og beregnede renter 
for år 2012, realiserte og urealiserte kursgevinster-/tap samt periodiseringer av overkurs. Avkastningen er regnet i 
prosent av porteføljens bokførte verdi gjennom året. 

oBligasjoner  risiKoKlasser  2012 2011

risikoklasse     0% vekting  9.964 9.981

risikoklasse   10 % vekting  60.028 0

risikoklasse   20% vekting  92.259 161.354

risikoklasse 100% vekting  50.927 44.761

sum  213.178 206.096

BeHoldningsendringer gjennom regnsKaPsåret: 

inngående balanse: 206.096

+ tilgang 61.517

- avgang (salg, uttrekninger)                                                - 56.090

reklassifiseringer (brutto) 0

årets kursgevinst/-tap (netto) 518

+ nedskrivning i regnskapsåret/rev. av tidl. års nedskr. 1.136

utgående balanse  213.178

note 6. aKsjer og eierinteresser

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis fordeler seg som følger

anleggsportefølje
aKsjer, andeler og egenKaPitalBeVis antall Pål. Pr aKsje ansK. Kost BoKført Verdi marKeds Verdi

aksjer og andeler:     

TerrA-Gruppen As 294.498 Forskj. 12.047 12.047 unotert

Terra boligkreditt As 4.854.897 Forskj. 20.108 20.108 unotert

polaris media AsA  823.936 1 6.581 6.581 20.186

dnb AsA 67.343 10 1.308 1.308 4.741

visa norge bankgruppe (c-aksjer) 653 422 279 279 unotert

Harstad skipsindustri As 1.000 100 100 100 unotert

neTs Holding As 24.979 37 992 992 1.150

norpro As (nordito property) 3024 2 6 6 unotert

spama As 90 100 9 9 unotert

eiendomskreditt As 8.759 Forskj. 922 922 unotert

Hålogaland kapital As 30.000 100 3.120 550 unotert

Harstad Gamle posthus As 140 Forskj. 730 620 unotert

eiendomshuset Harstad As 1.723 Forskj. 6.048 3.900 unotert

Folk i Husan eiendomsmegling As 74 1.000 881 881 unotert

Andre aksjer og andeler 12.655 Forskj. 2.403 1 unotert

egenkapitalbevis:     

sparebank1 nord-norge 312 50 19 19 9

Hjelmeland sparebank 16.000 1 1.760 1.760 unotert

kredittforeningen for sparebanker 920 1.000 948 948 unotert 

totalt   58.261 51.031 
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BeHoldningsendringer anleggsPortefølje gjennom regnsKaPsåret: 

inngående balanse: 40.349

+ tilgang 13.934

- avgang  -283

reklassifiseringer (brutto) -200

årets kursgevinst  133

- nedskrivning i regnskapsåret/rev. av tidl. års nedskr. -2.902

utgående balanse  51.031

tilknyttet selskap:
Eiendomshuset Harstad AS (org.nr. 989 463 964), som driver Terra Eiendomsmegling fra Rik. Kaarbøs gt. 17 i Harstad 
er heleid av Harstad Sparebank. Bokført verdi kr 3.900’ er i balansen ført som ”Eierinteresser i konsernselskap”. 

Folk i Husan Eiendomsmegling AS (org nr 968 382 454) som driver eiendomsmegling i Vesterålen er deleid av Harstad 
Sparebank.  Banken eier 74 aksjer à kr 1.000,-, som tilsvarer 35,24 % av aksjene i selskapet. 

mellomværende mellom morselskap og datter/tilknyttede selskaper pr 31.12.12
Det er i regnskapet til mor registrert et ansvarlig lån og kassakreditt på til sammen kr 723’. I tillegg har man en 
utestående fordring på datter på kr 216’. Datter har innskudd hos mor på kr 55’.

Det er i løpet av året ytt konsernbidrag fra mor til datter på kr 6.247’.

Handelsportefølje
  marKedsVerdi Balanseført Verdi/ urealisert

aKsjer og fondsandeler KostPris Pr 31.12.11   marKedsVerdi Pr 31.12.12 KursgeVinst-/taP

norsk Hydro AsA 364 297 298 1

skagen vekst 786 929 1.016 87

skagen Global 2.028 2.458 2.698 240

Telenor AsA 225 618 707 89

statoil AsA 296 384 348 -36

skagen kon-Tiki 436 716 757 41

warrenwicklund norge 264 431 490 59

Terra Alpha 500 393 464 72

sum 4.899 6.225 6.779 554

Andel av balanseført verdi som er børsnotert: 100%. 
Bankens eierandel er ubetydelig i de enkelte selskapene. 

omløpsportefølje
 KostPris Balanseført Verdi/  urealisert

fondsandeler  marKedsVerdi KursgeVinst-/taP

skagen Høyrente institusjon 11.465 11.465 0

Terra sparebank 11.573 11.573 0

Holberg likviditet omF 25.080 25.080 

sum 48.118 48.118 0

sum aksjeportefølje
aKsjer og fondsandeler  KostPris Balanseført Verdi

Anleggsportefølje  58.261 51.031

Handelsportefølje  4.899 6.779

omløpsportefølje  48.118 48.118

sum  111.278 105.928

note 7. Varige driftsmidler

spesifikasjon av postene i morbank
 immaterielle eiendeler masK/inVen/transPort faste eiendommer

Anskaffelseskost pr 01.01.12 (inkl. tidl. oppskr.) 6.535 24.884 28.708

samlede av- og nedskrivninger pr 01.01.12 6.535 23.336 19.880

Bokført pr 01.01.12 0 1.547 8.828

Tilgang i år 0 1.086 329

Avgang i år 0 0 0

ordinære avskrivninger i år 0 -547 -618

Bokført pr 31.12.12 0 2.086 8.539

kunst 0 213 0

sum bokført pr 31.12.2012 0 2.299 8.539

opplysninger om bygninger og fast eiendom:
Banken driver sin virksomhet i eget bygg i Harstad. I tillegg eier banken et bygg som leies ut. 
Avdelingskontoret ”Vesterålen Sparebank” driver sin virksomhet fra leide lokaler på Sortland.

spesifikasjon av postene i konsern
 immaterielle eiendeler masK/inVen/transPort faste eiendommer

Anskaffelseskost pr 01.01.12 (inkl. tidl. oppskr.) 7.635 26.258 28.708

samlede av- og nedskrivninger pr 01.01.12 7.635 24.432 19.880

Bokført pr 01.01.12 0 1.826 8.828

Tilgang i år 432 1.086 329

Avgang i år 0 0 0

ordinære av- og nedskrivninger i år -432 -659 -618

Bokført pr 31.12.12 0 2.253 8.539

kunst 0 213 0

sum bokført pr 31.12.2012 0 2.466 8.539

note 8. ansVarlig KaPital

8.a. egenkapital 
morbank
  eK VirKninger aV

egenKaPital sPareBanKens fond regnsKaPsreformer  gaVefond sum

saldo 01.01.12 335.165 3.458 10.460 349.083

disponeringer gjennom året   -2.795 -2.795

disponering av overskudd 15.369  5.000 20.369

egenkapital pr 31.12.2012 350.534 3.458 12.665 366.657

Av disponering på kr 2.795’ er kr 2.295’ disponert gjennom året og kr 500’ er disponert av årets overskudd til egen konto for 
gaver til allmennyttige form

Konsern
  eK VirKninger aV  eK-VirKninger

egenKaPital sPareBanKens fond regnsKaPsreformer  gaVefond i Konsern-forHold sum

saldo 01.01.12 335.165 3.458 10.460  349.083

disponeringer gjennom året   -2.795 -16 -2.810

disponering av overskudd 15.369  5.000  20.369

egenkapital pr 31.12.2012 350.534 3.458 12.665 -16 366.642
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8.b. Kapitaldekning
Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 9 % av et nærmere definert og risikovektet 
beregningsgrunnlag.

8.c. ansvarlig kapital
Bankens ansvarlige kapital består av kjernekapital. Det risikovektede beregningsgrunnlaget reduseres med 
tapsavsetninger.

 2012 2011

sparebankens Fond 353.992 338.623

Gavefond 12.665 10.460

utsatt skattefordel og immaterielle eiendeler -1.141 -1.568

overfinansiering av pensjonsforpliktelser -370 0

Kjernekapital 365.146 347.515

- fradrag ansvarlig kapital i andre finansinst. -2.580 -9.294

netto ansvarlig kapital 362.566 338.221

Beregningsgrunnlag 2012 2011

vektet beløp av eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen 1.530.263 1.459.628

poster utenom balansen som ikke inngår i handelsp. 12.526 15.549

Ansv. kap. i andre finansinstitusjoner -2.580 -9.294

nedskrivninger på lån -24.709 -25.808

sum beregningsgrunnlag 1.515.500 1.440.075

ansvarlig kapital i prosent 23,92 % 23,49 %

note 9. oPPlysninger Vedrørende ansatte og tillitsValgte

9.a. ansatte og tillitsvalgte  
Det er 28 ansatte i konsernet pr. 31.12.12, hvilket utgjør 27,5 årsverk. 
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2012 er 27,5.

ytelser til ledende Personer lønn og Honorar annen godgjørelse PensjonsKostnad

ytelser til ledende personer lønn og honorar Annen godgjørelse pensjonskostnad

banksjef 1.046 166 161

Ass banksjef / salgssjef  - bedrift 742 24 75

salgssjef – privat 650 17 54

Administrasjonssjef 583 16 87

lokalbanksjef 661 48 85

styrets leder 135 2 0

styrets nestleder 61 0 0

styremedlem 1  52 0 0

styremedlem 2 52 0 0

styremedlem 3  42 10 37

kontrollkomiteens leder 28 0 0

kontrollkomitemedlem 1 23 0 0

kontrollkomitemedlem 2 a 15 0 0

kontrollkomitemedlem 2 b 9 0 0

Forstanderskapets leder 24 0 0

Dersom det oppstår en situasjon hvor styret og banksjefen er enige om at et skifte av banksjef kan være ønskelig av hensyn til 
bankens videre drift, beholder banksjefen lønn i 12 måneder regnet fra utgangen av den måneden fratredelse skjer. 

Banken har bonusordning ut fra bankens oppnådde resultat mot budsjett og salgsscore. Banksjefen er ikke med i 
bonusordningen. I 2012 utgjorde dette kr 4.500,- pr. ansatt i 100 % stilling som omfattes av ordningen.

Det er inngått avtale med banksjef om tilleggspensjon ved eventuell fratredelse mellom 64 og 67 år.

lån og siKKerHetsstillelse utlån siKKerHets-stillelse

banksjef 1.172 0

Ass banksjef / salgssjef  - bedrift 1,568 0

salgssjef – privat 2.414 0

Administrasjonssjef 637 0

lokalbanksjef 819 0

styrets leder 2.000 0

styrets nestleder 3.600 0

styremedlem 1 0 0

styremedlem 2 415 0

styremedlem 3  1.801 0

kontrollkomiteens leder 2.660 0

kontrollkomitemedlem 1 0 0

kontrollkomitemedlem 2 1.502 0

Forstanderskapets leder 0 0

medlemmer av forstanderskapet (ekskl. ansatte) 3.933 0

Ansatte (ekskl. banksjef og ansatterepresentant i styret) 32.500 0

Lånene til banksjef og ledere er til ansattevilkår. Lånene til tillitsvalgte er til ordinære vilkår. Rentesubsidiering for utlån 
til ansatte pga. rentevilkår under normale markedsvilkår utgjør totalt kr 3.000,- .

9.b. Pensjonsforpliktelser  
Banken har en ytelsesbasert pensjonsordning gjennom Storebrand Livsforsikring AS (som er lukket) og en 
innskuddsbasert pensjonsordning gjennom Terra Innskuddspensjon.

Pensjonsordningene omfatter pr. 31.12.12:
:: 23 aktive i ytelsesbasert pensjon, hvorav 2 med 100 % uførepensjon og 1 med 50 % uførepensjon 
:: 10 aktive i innskuddsbasert pensjon
:: 9 alderspensjonister
:: 5 AFP-pensjonister.

Ved beregning av pensjonsansvaret er følgende forutsetninger lagt til grunn:
diskonteringssats  3,90 %

Forventet avkastning av midlene  4,00 %

lønnsregulering  3,50 %

G-regulering/inflasjon  3,25 %

pensjonsregulering  1,30 %

Årets forutsetninger er endret fra fjorårets beregning.
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årets pensjonsopptjening:

 ytelsesBasert innsKuddsBasert 
 Pensjon Pensjon afP gaVePensjon

nåverdi av årets pensjons-opptjening inkl. arb.giv.avgift 961  0 961

rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser  1.102  21 1.123

Administrasjonskostnader 219   219

resultatført aktuarielt tap (gev.)   586 586

innbetalt til ibp  236  236

Avsetning gavepensjon    0

Pensjonskostnad brutto 2.282 236 607 3.125

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 1.150   485

netto pensjonskostnader 1.132 236 607 1.975

Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser pr. 31.12.12:

  ytelsesBasert 
  Pensjon afP gaVePensjon

pensjonsmidler   28.925  28.925

pensjonsforpliktelser  -33.941 -738 -34.783

ikke resultatført estimatavvik  5.611  513 6.124

over-/underfinansiering pensjonsmidler  595 -225 370

utsatt skattefordel    103

eK-andel pensjonsordninger    266      

I tillegg er det avsatt til gavepensjon kr 104’ presentert under annen gjeld i balansen.

9.c. revisors godtgjørelse 
Godtgjørelse til ekstern revisor er i regnskapsåret påløpt med følgende:

lovpålagt revisjon 280

Andre attestasjonstjenester 0

skatterådgivning 0

Andre tjenester utenfor revisjon 36

merverdiavgift  79

sum revisjonskostnader 395

note 10. sKatter

10.a. utsatt skatt og utsatt skattefordel
Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

utsatt sKatt og utsatt sKattefordel 31.12.2012 31.12.2011 endring

pensjonsforpliktelse ytelsesbasert pensjon 834 284 -550

pensjonsforpliktelser AFp/Gavepensjon -463 -155 308

Forpliktelse finansielle instrumenter 312 -31 -343

negativ anleggsreserver driftsmidler -2 729 -2 535 194

Forskjell mellom regnskapsført og kostpris på obligasjoner -2 020 -3 156 -1 136

netto grunnlag utsatt skattefordel -4 066 -5 593 -1 527 

netto utsatt skattefordel -1 138 -1 566 -428

Netto utsatt skattefordel, kr 1.138’ pr. 31.12.12, er oppført som eiendel i balansen. 

10.b. årets skattekostnad

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets 
skattegrunnlag.

resultat før skattekostnad    kr 28.833
Permanente forskjeller
Kostnader som ikke er fradragsberettiget 3.004
Inntekter som ikke er skattepliktige -3.730  -726
midlertidige forskjeller er knyttet til:
Økning netto forpliktelse ytelsesbasert pensjon -550
Finansielle instrumenter -343
Reduksjon forpliktelse avtalefestet pensjon/gavepensjon 308
Økning netto negativ anleggsreserve  194  -391

Avgitt konsernbidrag   -6.247

årets grunnlag for betalbar skatt   21.470

Beregning av skattekostnad
Inntektsskatt 28 % av  21.470  =  6.012
Formuesskatt (stipulert)  =  1.186
Betalbar skatt  =  7.198
Netto endring utsatt skatt  =  428
For mye avsatt skatt (år 08,09 og 10)  =  -913
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag  =  1.749
årets  skattekostnad  =  8.462
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note 11. diVerse andre tilleggsoPPlysninger

11.a. sikringsfondsavgift
Den 01.07.04 ble Sparebankenes sikringsfond og forretningsbankenes sikringsfond slått sammen til ett fond – Bankenes 
sikringsfond. Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle banker å 
være medlem av dette. 

fondet plikter å dekke tap inntil kr 2 mill. som en innskyter har på innskudd i en bank. Med innskudd menes ethvert innestående 
i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra 
andre finansinstitusjoner.

fondets samlede ansvarlig kapital skal til enhver tid minst være lik summen av 1,5 prosent av samlede garanterte innskudd hos 
medlemmene (bankene) og 0,5 prosent av summen av beregningsgrunnlaget for kapitaldekningskravene for medlemmene. 
fondets egenkapital pr 31.12.2011 oversteg minimumskravet med henblikk på ansvarlig kapital og det var derfor ikke grunnlag for å 
kreve inn avgift for 2012.

Det er ved lov av 14.12.2012 nr 84 gjort endringer i banksikringsloven med formål å styrke kapitalen i Bankenes Sikringsfond.  
etter endringene i banksikringsloven skal bankene som er medlem av Bankenes sikringsfond hvert år betale avgift. Gjeldende fra 
01.01.2013

11.b. spesifikasjon av provisjoner og gebyrer
 2012 2011

betalingsformidling 9.436 8.948

Forsikringstjenester 2.154 1.855

Aksjer-/fondstjenester 382 426

Annen virksomhet 886 1.082

sum andre gebyrer og provisjonsinntekter 12.858 12.312

11.c. nøkkeltall
 2012 2011

rente innskudd  2,68 %  2,63 %

snitt innskudd 2.084.919 1.881.138

rente utlån 4,72 % 4,76 %

snitt utlån 2.114.969 2.040.131

kundemargin 2,04 % 2,13 %

driftsresultat før skatt i % av gj.snitt ek 8,02 % 8,35 %

egenkapitalprosent 13,72 % 13,59 %

årsoverskudd i % av gj.snitt ek 5,66 % 5,52 %

rentemargin i % av gj.snitt forv.kap. 2,02 % 2,14 %
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styrets medlemmer: 
Bente fotland 2011 - 2012
rudi Mikal Christensen 2011 - 2012
ole T. Andreassen 2012 - 2013
Astrid Mathiassen 2012 - 2013
Trude Kind Bendiksen 2012 - 2013

STyreTS VArAMeDLeMMer 
Geir Øverland 2012 - 2012
inger Lise Greftegreff Kristiansen 2012 - 2012
ragna Solveig Simonsen 2012 - 2012

forstandersKaPet:
KoMMUneVALGTe MeDLeMMer: 
noralf Leitring 2012 - 2015
Knut paulsen 2012 - 2015
Hanne C S iversen 2012 - 2015
einar Lockert 2012 - 2015

KoMMUneVALGTe VArAMeDLeMMer: 
rita Lindbøl 2012 - 2015
Hennie Berghahn riise 2012 - 2015
Svein erik Saue 2012 - 2015

KUnDeVALGTe MeDLeMMer: 
Anne Gerd Lehn 2009 - 2012
Wenche Vasbotten 2009 - 2012
Åge Lamo 2010 - 2013
Kristian fredrik Kulseng 2010 - 2013
Trine e. eilertsen 2011 - 2014
Håvard Tømmerås 2011 - 2014
ellen Malm ofte 2012 - 2015
petter Kulseng 2012 - 2015

KUnDeVALGTe VArAMeDLeMMer: 
Åse Kulseng Hansen 2012 - 2012
Tor Sverre Johansen 2012 - 2012
ragnhild Hokland 2012 - 2012
Arnt Mathisen 2012 - 2012
Morten Hokland 2012 - 2012

AnSATTeS MeDLeMMer: 
Liv-Åse remme olsen 2011 - 2014
Turid Solum 2011 - 2014
Aud Sørensen 2012 - 2015
Tor Håkon Andreassen 2012 - 2015

AnSATTeS VArAMeDLeMMer: 
Turid nymoen olsen 2011 - 2012
Tone pedersen 2011 - 2012
Arild Hansen 2012 - 2013

KonTroLLKoMiTÉ MeDLeMMer:
Tore Mevik 2012 - 2013
Kåre nordgård 2012 - 2013
Tage Karlsen 2012 - 2013

KonTroLLKoMiTÉ VArAMeDLeMMer:
Åse Kulseng Hansen 2012 - 2013
Wenche Vasbotten 2012 - 2013

VALGKoMiTÉ for forSTAnDerSKApeT:
Håvard Tømmerås 2011 - 2012
Liv-Åse remme olsen 2011 - 2012
Wenche Vasbotten 2012 - 2013

VALGKoMiTÉ for forSTAnDerSKApeT 
VArAMeDLeMMer:
Bjørn Strand 2011 - 2012
Anne Gerd Lehn 2012 - 2013
Trine e. eilertsen 2012 - 2013

forstanderskapets leder i 2012: Åge Lamo
forstanderskapets nestleder  i 2012: Anne Gerd Lehn
Styrets leder i 2012: ole T. Andreassen
Styrets nestleder i 2012: rudi Mikal Christensen
Kontrollkomitéens leder 2012 – 2013 Tore Mevik
Leder i valgkomitéen for forstanderskapet i 2012:  Wenche Vasbotten

TiLLiTSVALGTe
medlemmer og Varamedlemmer
ajourført etter valget i 2012



Hovedkontor: Rik. Kaarbøs plass 2, postboks 70, 9481 Harstad
telefon 77 00 28 00
telefaks 77 00 28 01
e-post: post@harstad-sparebank.no
www.harstad-sparebank.no
org. nr. NO 937 905 378


