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Harstad sparebanks

IdrettsprIs
juryens begrunnelse:
Idrettsprisen for 2013 tildeles Maria danielsen altmann 
for å være en lovende svømmer med svært gode 
prestasjoner i nasjonale mesterskap, og som første 
funksjonsfriske svømmer fra Harstad kvalifisert for deltakelse 
i europamesterskap.

Fagjuryens oppgave har i år vært å nominere kandidater til 
folkejuryens avgjørelse. Av de mange navneforslag som kom 
inn på enkeltutøvere og lag, var det fire kandidater som pekte 
seg ut og som var i samsvar med idrettsprisens statutter og 
bestemmelser. en av disse var Maria.

etter dette er det folkejuryen, organisert av Harstad tidenes 
via avstemming på sms-tjeneste som fullt og helt har avgjort 
hvem som skulle få prisen.

Fagjuryens begrunnelse for å nominere Maria til finaleheatet: 
Maria har i mange år vært en god og flink svømmer, i et 
velfungerende og godt klubbmiljø. som idrettsutøver er hun 
lærevillig og målbevisst. Hun er en som tar treningen på alvor, 
og som alltid gjør det helt og fullt. Hun har for lenge siden 
forstått at det er kun gjennom helhjertet innsats på treninger 
hun kan legge grunnlag for å prestere i norgestoppen. Og 
hun er også en taktisk god og smart konkurranseutøver som 
følger oppskriften. dette er egenskaper som kjennetegner de 
som kan bli toppidrettsutøvere. 

Maria har i 2013 tatt medalje både i junior-NM og 
ungdomsmesterskapet. Og som den første funksjonsfriske 
svømmer fra Harstad-regionen kvalifiserte hun seg også til 
deltakelse i europamesterskapet. 

Fagjuryen håper og tror at idrettsprisen skal inspirere Maria 
til å fortsette som idrettsutøver, og til å ta ut det potensial som 
vi mener hun har.

Harstad sparebanks

KulturprIs 
juryens begrunnelse:
Marianne sverdrupsen nordeng er blant de 
kulturarbeiderne i Harstad som har lyktes best med sitt 
virke. det er mange årsaker til det: 

For det første har Marianne en bred faglig bakgrunn 
innenfor dans og ballett, og har internasjonal utdannelse 
fra både danselinja ved danmarks show- og teaterskole og 
london studio Centre, noe som kommer elever og publikum 
i Harstad til gode. 

Marianne har en egen evne til å sette seg høye mål, og 
å nå dem. sett utenfra kan det virke hasardiøst å sette 
opp danseforestillinger med opptil 450 barn og unge 
som aktører,  men hun gjør det med suksess. I 20 år har 
Marianne gitt publikum i Harstad store opplevelser med 
forestillinger som Alice i eventyrland (1993), Jungelboken 
(1997), Fantasia (2011) og Moments (2013). 

til sammen har 2370 dansere utfoldet seg på 
scenen i Harstad Kulturhus gjennom disse årene, i 
Mariannes koreografi og regi. Og forestillingene har 
blitt store kunstneriske suksesser og etter hvert også 
publikumssuksesser. Hun viser stor kreativitet, hun er uredd 
og dristig i sine målsettinger, og hun er en mester i å sette 
sammen lag av medhjelpere som sikrer et imponerende og 
fantastisk resultat. 

Marianne s. Nordeng har i tillegg engasjert seg i samarbeid 
med den Norske Opera, Festspillene i Nord-Norge, 
Iliosfestivalen, FMKN, det store Julespillet, trond og tyra, 
MultiCultura - for å nevne noen. 

elever og foreldre som opplever Marianne som pedagog 
er fulle av beundring for hennes dyktighet. Hun besitter et 
helt spesielt organisasjonstalent, en gjennomføringskraft og 
en kreativitet som danner basis for hennes suksess som 
danse- og ballettpedagog i Harstad.
  
Foto: bØrge hoseth

Foto: Øyvind Askevold kAArbØ
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Harstad sparebank 
og Harstad tidendes

IldsJelsprIs 

 
gunnar joHansen - grovfjord il
Harstad sparebanks ildsjelpris - i samarbeid med 
Harstad tidende, ble i år tildelt Gunnar Johansen fra 
Grovfjord Il. Han har gjort seg bemerket med en 
ekstraordinær innsats som ildsjel i Grovfjord Il.

vesterålen sparebank

IdrettsprIs  

juryens begrunnelse:
andenes drill ble nominert til Vesterålen sparebank 
Idrettspris med bakgrunn i sin innsats nasjonalt og 
internasjonalt. eM Gull i «Accessory for senior» i oktober 
2013 var den prestasjonen som var utslagsgivende for 
deres nominasjon. Andenes drill viser at det nytter å satse 
selv om du kommer fra et lite sted i nord.

Harstad sparebank er en ledende bank i Harstad og nær-
området. 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 eika Gruppen As, leverer vi tjenester innen blant annet 
kapitalforvaltning, forsikringsløsninger og pensjonssparing.

verdier 

prestasjonsvillig
engasjert

Kunnskapsrik

visjon

Verdifull for kunder 
og lokalsamfunn

Foto: idAr ovesen, blAdet vesterålen



4

1. konjunkturtendenser nasjonalt
og regionalt
1.1. norsk Økonomi
Norsk økonomi var i 2013 preget av moderat vekst, 
noe høyere inflasjon enn vi har sett de siste år, 
sterk kursoppgang på Oslo Børs og et omslag i 
boligmarkedet.
 
Den gradvise avmatningen i den norske økonomien 
hindret rentene i å stige. Det var gjennom året en 
nedgang i tre måneders NIBOR til 1,69 % ved årsskiftet 
fra 1,82 % samme tid året før. 

Kronekursen fulgte konjunkturene, og falt med omlag 
10 % gjennom året. Norsk næringsliv fikk dermed 
styrket sin kostnadsmessige konkurranseevne.

Arbeidsmarkedene var noenlunde i balanse med en 
lønnsvekst på om lag 4 % for alle arbeidstakere sett 
under ett. Arbeidsledigheten økte gradvis gjennom 
året, men er fortsatt på et lavt nivå i europeisk 
sammenheng. Prisveksten endte på 2,1 % for 
året, mens boligverdiene steg med 4,7 % målt ved 
eiendomsmeglernes indekser. 

Boligprisene var sterke i årets første måneder, men 
slo om til klar nedgang i andre halvår. Oslo Børs endte 
opp nesten 24 % i 2013. Dette til tross for at antall 
konkurser i næringslivet steg gjennom året. 

Verdensøkonomien var preget av normal økonomisk vekst 
i 2013, med en BNP-vekst på 3,0 %. Fortsatt er det de 
fremvoksende økonomier, med Kina i spissen, som vokser 
sterkest, mens det ikke var noen vekst i EU. Inflasjonen og 
renten holdt seg lav. Den Europeiske Sentralbanken kuttet 
sin utlånsrente til 0,25 % mot slutten av året.

Moderat økonomisk vekst, lav inflasjon og lave renter 
ventes både ute og hjemme i 2014. Arbeidsledigheten 
vil holde seg høy i de fleste av våre naboland og stige 
noe i Norge. Eiendomsmarkedene vil trolig forbli 
krevende i de fleste deler av landet. 

Det forventes ingen renteøkninger fra Norges Bank i 
2014. 

1.2. regionAl Økonomi
Det er forventet en avmatning i norsk økonomi 
gjennom en svakere vekst i 2014. Det er imidlertid 
grunn til å anta at usikkerheten som påvirker den 
nasjonale økonomien i mindre grad vil gjøre seg 
gjeldende i Nord-Norge. Dette henger bl.a. sammen 
med at landsdelen har høy andel av offentlige ansatte. 
Det forventes at nordnorsk næringsstruktur, med 
råvarebasert produksjon i spissen, vil dra nytte av økt 
global aktivitet og dermed gi fortsatt god vekst i nord. 
Usikkerheten har imidlertid også økt i vår region slik 
at fremtidsbildet og prognoser kan vise seg å være for 
positive.  

Den store optimismen som har vært i regionen 
vedrørende økt sysselsetting i petroleumsnæringen, 
ble bekreftet da Statoil i 2012 besluttet å legge 

styrets ÅrsBeretNING FOr 2013

Harstad sparebank hadde i 2013 et resultat før skatt på kr 31,6 mill., mot kr 28,8 mill. i 2012.

utlånsøkningen, inkludert bankens portefølje i eika boligkreditt as, har vært på 3,5 %.
innskuddsdekningen pr 31.12.13 er på 97,5 %. innskuddsveksten har vært på 1,9 %. nivåene på tap 
og mislighold er svært lave og indikerer at den økonomiske utviklingen i regionen er god.

bankens kapitaldekning er pr. 31.12.2013 på 23,5 %.
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administrasjonen for et nytt driftsområde til Harstad. 
En viktig bekreftelse for Statoil sin satsning i nord 
er etablering av nye kontorfasiliteter i byen. Statoil 
ønsker å leie et bygg på mellom 12.000 og 14.000 
kvadratmeter med plass til rundt 600 ansatte, 
alternativt bygge ut sine eksisterende lokaler i Medkila. 
Det forventes en endelig beslutning i løpet av første 
kvartal 2014. Det er tre utbyggere som kjemper om 
kontrakten med Statoil som kan medføre investeringer 
på mellom 300 og 400 millioner kroner. 

Sammenslåingen av kommunene Harstad og Bjarkøy 
var en realitet fra 1. januar 2013. Med sin positive 
holdning til en frivillig sammenslåing med Harstad, 
har Bjarkøy vært proaktiv for å opprettholde et 
levedyktig lokalsamfunn. Sammenslåingen forutsatte 
en realisering av Bjarkøyforbindelsen. Det har i 
hele 2013 vært knyttet stor usikkerhet om Troms 
fylkeskommune ville bevilge nødvendige økonomiske 
rammer for å få en oppstart på forbindelsen. Med et 
engasjert øysamfunn og tøffe politiske prioriteringer 
fattet fylkeskommunen et positivt vedtak i desember 
om oppstart av prosjektet. En ferdigstilt forbindelse 
vil kunne øke både næringsproduktiviteten i regionen 
og grunnlaget for bosetting samt at driften av Harstad 
kommune effektiviseres.

Sykkelrittet «Arctic Race of Norway» ble for første 
gang gjennomført med stor suksess i august. 
Arrangementet tiltrakk seg attraktive syklister i 
internasjonal verdensklasse. Titusener av tilskuere sto 
langs veiene i Bodø, Lofoten, Vesterålen og Harstad 
og skapte en enorm begeistring. Rittet skapte positive 

effekter for hele regionen og var en god reklame for 
hele landsdelen. TV-bildene var spektakulære og ble 
vist i over 110 land. «Arctic Race of Norway» har selv 
anslått en regional effekt av rittet på over kr 100 mill.

Oppstarten av arbeidet med veipakken i Harstad 
kommune skjedde i desember. Prosjektet vil 
åpenbart bidra til at veiene i Harstad blir sikrere 
og får bedre kapasitet, bidra til et bedre miljø og 
utviklingsmuligheter i sentrum, samt bedre vilkårene 
for gående, syklende og kollektivtransporten. Gjennom 
oppstarten i St. Olavsgate er startskuddet gått for et 
spennende og utviklende prosjekt for byen. Prosjektet 
skal etter planen ferdigstilles innen 2019. 

Det var ved utgangen av 2013 en arbeidsledighet på 
2,9 % av samlet arbeidsstyrke i Troms fylke. 1.828 
personer i yrkesaktiv alder var registrert ledig ved 
utgangen av året. Tilsvarende tall for Nordland fylke 
var henholdsvis 2,2 % og 3.538. Arbeidsledigheten 
var i Harstad lavere enn for fylket samlet sett, med 
2,5 % av den totale arbeidsstyrke i byen helt ledig ved 
årsskiftet. For landet som helhet var antall registrerte 
arbeidsledige på 2,6 %.

Vi var ved inngangen til 4. kvartal 2013 over 5,096 
millioner landsmenn. Folketilveksten siden forrige 
årsskifte er på ca. 45.000 innbyggere. Ca. 50 % av 
økningen er innflytting fra utlandet, mens resterende 
50 % er fødselsoverskudd. 

I Hålogalandsregionen bor det pr 01.10.13 samlet 
112.201 personer. Ved utgangen av 2012 var tilsvarende 



110.787 personer. For Nordland og Troms var det 
samlede innbyggertallet 402.217.  Dette gir en netto 
befolkningsvekst siden 1. januar 2013 for Nordland og 
Troms på 2.188 personer. I Harstad og Sortland var det 
bosatt henholdsvis 24.400 og 10.106 i samme tidsrom. 
Det er en marginal økning i befolkningsvekst i begge 
byene i forhold til 2012.

Antall gjestedøgn på hotellene er en indikator 
på regionens attraktivitet i kurs/konferanse- og  
fritidssegmentet. 2013 ser ut til å bli et svakt år for 
reiselivet i Nord-Norge. Næringen forventer at den 
samlede nedgangen er midlertidig, og bransjen må 
omstilles. Den tradisjonelle utenlandsturismen om 
sommeren forventes å gå ned mens helårsturisten 
på jakt etter opplevelser vil øke. Antall gjestedøgn 
for Harstad-hotellene hadde en negativ utvikling 
fra 104.044 i 2012 til 96.714 i 2013. Det er spesielt 
bussturistene på sommerhalvåret som sviktet i 
Harstad-markedet i 2013. 

Passasjertrafikken på Harstad/Narvik Lufthavn Evenes 
har hatt en positiv utvikling de senere år. Denne 
trenden fortsatte også i 2013. 654.977 passasjerer 
benyttet flyplassen. Dette er en økning på ca. 40.000 
passasjerer i forhold til 2012. For næringslivet generelt, 
og for petroleumsnæringen spesielt, er oppstarten av 
flyruten mellom Stavanger, Evenes og Tromsø en svært 
viktig milepæl. Et langvarig og målrettet arbeid har gitt 
det resultat at flyselskapet British Midland International 
(BMI) fra januar 2014 har opprettet permanent rute. 
Det ligger en forventning om at antall passasjerer 
over Evenes skal øke ytterligere gjennom en fremtidig 
nedleggelse av Framneslia i Narvik samt ytterligere økt 
satsning på utenlandstrafikk. 

Petroleumsnæringens muligheter og utbygging av 
regional infrastruktur innenfor samferdsel bør kunne 
gi gode rammebetingelser som fellesskapet må utnytte 
optimalt. Vekst og utvikling i regionen krever kapital 
og Harstad Sparebank har som mål å ta aktiv del i 
utviklingen i regionen. Gjennom en sunn bankdrift og 
en godt kapitalisert bank kan vi bidra med vår del av 
den forventede veksten i regionen. 

I Vesterålens næringsliv var det etter Stortingsvalget 
forventninger til at konsekvensutredning for 
oljevirksomhet utenfor Vesterålen og Lofoten ville bli 
iverksatt.  Beslutningen om ikke å konsekvensutrede 
har avdempet optimismen i regionen, ettersom mange 
næringsaktører hadde håpet på positive ringvirkninger 
av denne virksomheten.

Kommunene i Vesteråls-regionen sliter med dårlig 
økonomi. Derfor var det svært gledelig at Andøy 
kommune kom seg ut av Robek-listen i løpet av 
2013. Det har vært diskutert å starte utredning om 
å etablere en storkommune i Vesterålen ved hjelp 
kommunesammenslåinger. Her er det svært forskjellige 
syn i de ulike kommunene i regionen, og man har så 
langt ikke lyktes i å samle seg om et vedtak.

Vesterålen som region klatrer på næringsbarometeret 
til NHO. Vesterålen ligger i utgangspunktet lavt, men 
er en av de regionene som har den sterkeste positive 
utvikling siden finanskrisen. Øksnes er kåret til beste 
Vesteråls-kommune i Næring-NM, som viser at det er 
en god og positiv utvikling i kommunen.

Sortland skal åpne sitt nye kulturhus i 2014. I 
tilknytning til dette har det vært stor spenning til 

bedriftsmarkedsavdelingen i harstad sparebank.
Fra venstre:  Frank kulseng, tone pedersen, 
tor håkon Andreassen og linda Cecilie teigland.
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hotellprosjektet som skulle bygges ut parallelt. Det 
er fortsatt ikke avklaring rundt dette prosjektet hvor 
utbyggerne har vært i forhandlinger med forskjellige 
aktører vedrørende ulike konsepter. Prosjektet er 
blitt redusert i omfang og størrelse med bakgrunn i at 
kostnadene var blitt for høye underveis. 

2. regnskapet for 2013
2.1. resultAt
Harstad Sparebank sitt overskudd før skatt var i 2013 
kr 31,6 mill., tilsvarende 1,20 % av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital.  I 2012 var overskudd før skatt 
kr 28,8 mill., som utgjorde 1,11 % av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital.  

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 
kr 52,5 mill., mot kr 52,4 mill. i 2012. 

Netto andre driftsinntekter for banken var kr 21,4 mill., 
mot kr 14,2 mill. i 2012. Hovedårsaker til økningen 
er økte gebyr- og provisjonsinntekter, økte utbytter 
fra bankens eierposisjoner, positiv verdiutvikling for 
handelsporteføljen av aksjer/aksjefond, samt salg av 
eiendom. 

Harstad Sparebanks driftskostnader utgjorde kr 
41,3 mill., mot kr 35,1 mill. i 2012. Driftskostnadene i 
prosent av driftsinntekter eksklusive kursgevinster/
tap er 57,6 %, mot 53,4 % i 2012. Hovedårsakene til 
kostnadsøkningen er økte personalkostander som 
følge av at ansettelser er gjort i forkant av planlagte 
pensjoneringer samt økte pensjonskostnader.   

Banken hadde i 2013 tap på utlån og garantier på kr 1,1 
mill., mens det i 2012 på tilsvarende post ble utgiftsført 
kr 1,4 mill.

2.2. bAlAnse 
Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen kr 2.678 mill. 
Brutto utlånsøkning inklusive bankens andel av vekst 
i Eika Boligkreditt AS er kr 88 mill., som utgjør 3,5 %. 
Samlet portefølje i bankens bøker og i Eika Boligkreditt 
utgjorde pr. 31.12.2013 kr 2.618 mill. Innskudd fra 
kunder økte med kr 41,0 mill. (1,9 %), og utgjorde ved 
årsskiftet kr 2.166 mill. 

Bankens egenkapital etter tilførsel fra årets overskudd 
utgjør kr 381 mill. Egenkapitalen i prosent av 
forvaltningskapitalen er 14,2 % og kapitaldekningen 
utgjør 23,5 %.

2.3. 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 2013 er som 
budsjettert. 

Styret vurderer 2013 som et godt år for Harstad 
Sparebank. Banken har i løpet av året styrket sin 
egenkapital og opprettholdt en sterk kapitaldekning. 
Nivåene på mislighold og tap har over flere år vært lave 
og er ytterligere forbedret i 2013. Banken er godt rustet 
til å møte utfordringene i 2014 og til 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.

2.4. disponering Av overskudd 
(tAll i millioner kroner)
Årets resultat etter skatt kr 22,259

Foreslår styret disponert slik:
Overført til utbytte kr 0,449
Overført til gavefond kr 6,000
Overført til gaver til allmennyttige formål kr 0,500
Overført til sparebankens fond kr 15,310

3. risikooMråder
3.1. risikostyring
Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring 
og forvaltning av risiko. Styret legger vekt på god 
risikostyring som strategisk virkemiddel for å øke 
verdiskapingen, og har ansvaret for å overvåke 
bankens risikoeksponering. 

Styret har som målsetting at bankens 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 av risiko. Utviklingen i 
sentrale kvalitets- og risikoindikatorer følges opp og 
rapporteres til styret i henhold til vedtatt årsplan for 
styret. 
  
I det følgende gis en gjennomgang av styrets 
håndtering av: 
:: Kredittrisiko
:: Likviditetsrisiko
:: Markedsrisiko
:: Operasjonell risiko

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 
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knyttet til utlåns- og garantiporteføljen og delvis til 
verdipapirbeholdningen. 

Bankens aktivitet på kredittområdet styres 
av strategiplan, policy for virksomhets- og 
risikostyring, kredittpolicy og kreditthåndboken. 
Styringsdokumentene revideres minimum årlig. 

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

Misligholdte engasjement pr. 30 dager var pr. 31.12.2013 
kr 13,6 mill., tilsvarende 0,61 % av brutto utlån. 

Hovedtyngden av bankens beholdning av rentebærende 
verdipapirer er utstedt av kredittforetak (OMF-
selskaper), banker samt større industriforetak. 
Kredittrisikoen i porteføljen vurderes som moderat. 

Banken har i 2013 hatt en brutto utlånsøkning før tap 
tilsvarende en årsvekst på 3,5 %, inkl. bankens andel av 
vekst i Eika Boligkreditt. 

Bankens eksponering mot bedriftsmarkedet i egen 
balanse utgjør 33,0 % av brutto utlån, garantier og 
ubenyttede trekkfasiliteter.

Maksimal grense for et enkelt engasjement, fastsatt 
av Finansdepartementet, er 25 % av ansvarlig kapital. 
Ved utgangen av 2013 hadde banken tre konsoliderte 
engasjement som samlet sett var ut over 10 % av 
ansvarlig kapital.

Samlede tap på utlån og garantier var i 2013 på 0,05 % 
av brutto utlån.

Nivået på mislighold og netto tap i 2013 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. 
Policydokumentet samt beredskapsplan for likviditet 
revideres minimum årlig av styret.

Innskudd fra kunder er bankens viktigste 
finansieringskilde. Innskuddene har hovedsakelig 
kort eller ingen oppsigelsestid. 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 derfor betraktes kundeinnskudd 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.

Innskuddsdekningen er et viktig parameter for 
oppfølging av likviditetsrisiko, det vil si hvor stor 
andel av brutto utlån til kunder som er dekket ved 
innskudd fra kunder.  I henhold til strategidokumentet 
er målsettingen å holde en innskuddsdekning på 75 %. 
Bankens innskuddsdekning pr. 31.12.2013 er 97,5 % og 
målsettingen på 75 % har vært overholdt i hele 2013.

Foruten egenkapital og kundeinnskudd representerer 
langsiktige innlån fra kapitalmarkedet i hovedsak 
bankens øvrige finansiering. I 2014 har banken 
kun ett forfall på ekstern funding. Dette gjelder et 
obligasjonslån med forfall i april, på kr 100 mill.  

I forbindelse med implementering av Basel III og 
nye likviditetskrav, har banken betydelig fokus på 
likviditetsrisiko. Området vil også være prioritert 
i 2014, både med hensyn til løpende oppfølging, 
stresstester og rapportering. Av samme årsak kreves 
en forsvarlig likviditetsstrategi. Den skal ivareta ulike 
hensyn som eksempelvis avveininger mellom ønsket 
om lav innlånskostnad i kapitalmarkedet og kostnadene 
knyttet til diversifisering av bankens innlån med hensyn 
til løpetid og innlånskilder. 
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Likviditeten følges opp daglig og rapporteres til styret 
på hvert styremøte.

Bankens likviditetssituasjon og tilgang på likviditet 
vurderes som meget god. Det er et mål for banken å 
holde likviditetsrisikoen på et lavt nivå.

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.

Renterisikoen styres mot det ønskede nivå gjennom 
rentebytteavtaler (renteswapper) for å redusere 
renterisiko knyttet til fastrentelån. Renterisikoen er på 
et lavt nivå. 

Banken har en relativt konservativ strategi for 
plasseringer i rentebærende verdipapirer, hvor 
hovedformålet er å sikre en tilfredsstillende 
likviditetsbufferkapital. Motparter i renteporteføljen er 
OMF-selskaper, kommuner/fylkeskommuner, rentefond, 
andre finansforetak, industriobligasjoner samt en 
mindre portefølje av fondsobligasjoner og ansvarlige 
lån.  Obligasjons- og sertifikatbeholdningen kan 
maksimalt utgjøre 15 % av forvaltningskapital til enhver 

tid. Banken hadde pr. 31.12.2013 en beholdning av 
rentebærende portefølje til en bokført verdi på kr 199,0 
mill., noe som er godt innenfor rammen.

Bankens beholdning av aksjer og egenkapitalbevis er 
i hovedsak strategisk motivert gjennom investeringer 
i produktselskaper og lokale selskaper. I tillegg har 
banken noen mindre plasseringer i aksjefond og 
enkelte børsnoterte aksjer.

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

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. 
Styringsdokumentene og kontrollsystemene er bygget 

personmarkedsavdelingen i harstad sparebank. 
Fra venstre: Arild hansen, liv åse remme olsen, bente hoseth, bjørn 
strand, trude kind bendiksen, marit s. lockert og line isaksen.
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opp for å ivareta effektiv drift, risikokontroll, fornuftige
forsiktighetshensyn, korrekt finansiell- og ikke 
finansiell informasjon, compliance av lover og 
retningslinjer, og interne retningslinjer og strategier. 
Det gjennomføres risikovurdering på alle nivå. 
Risikovurderingen dokumenteres på overordnet nivå, 
og gir også oversikt over prosess og nøkkelkontroller 
i de operative funksjonene. Fokus på systemer og 
prosesser i de operative funksjonene bidrar til stadig 
økt fokus på kvalitet og effektivitet.
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. 

Styret vurderer tilstrekkelig kompetanse som en 
svært viktig faktor for å redusere operasjonell risiko. 
Banken har derfor en til enhver tid oppdatert 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 2013 har det i 
Harstad også vært drevet eiendomsmegling gjennom 
et heleid datterselskap som har vært samlokalisert 
med banken. Fra 2014 videreføres bankens aktivitet 
mot eiendomsmegling gjennom samarbeid med, og 
deleierskap i, Bonord Eiendomsmegling AS. Selskapet 
er samlokalisert med BONORD utenfor bankens lokaler. 

På Sortland er våre to 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. 

4.2. eikA-AlliAnsen
Harstad Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS 
og er en bank i Eika Alliansen sammen med 74 andre 
selvstendige banker. Eika Gruppens strategiske 
fundament er å styrke de lokale bankene.

Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av 75 
selvstendige lokalbanker samt OBOS (Oslo Bolig- og 
Sparelag). Aksjonærene i Eika Gruppen utgjør til 
sammen en av Norges største finansgrupperinger, med 
en samlet forvaltningskapital på om lag 300 milliarder 
kroner (inkludert Eika Boligkreditt). Selskapet skiftet 
navn fra Terra-Gruppen AS til Eika Gruppen AS i mars 
2013. 

Bankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet og nærhet 
til kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske 
kommuner representerer de et stort og viktig mangfold 
i finansnæringen. Med 190 bankkontorer i ca. 120 
kommuner har bankene en betydelig distribusjonskraft. 
Bankene i Eika har til sammen 1 million kunder og har 
blant landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både 
i personmarkedet og bedriftsmarkedet.

Eika Gruppen styrker eierbankene ved å levere 
kostnadseffektive tjenester og konkurransedyktige 
produkter og tjenester som dekker bankenes og 
kundenes behov. Eika Forsikring er Norges femte 
største forsikringsselskap og leverer et bredt spekter 
av skade- og personforsikringsprodukter som selges i 
eierbankene.  Eika Kredittbank leverer komplette debet- 
og kredittkortprodukter samt leasing og salgspantlån. 
Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for 
personkunder og bankene. 

Foto: john h. storhAug
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Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika 
Gruppen AS. Selskapet har en forvaltningskapital 
på omlag 55 milliarder og er med sin tilgang til 
det internasjonale markedet for Obligasjoner med 
fortrinnsrett (OMF) en viktig finansieringskilde for 
eierbankenes boliglånsportefølje.  

Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen 
for at bankene får tilgang til effektive og gode 
fellesskapsløsninger.  Det er i første rekke 
komplette løsninger innen IT, infrastruktur og 
betalingsformidling, kompetanseutvikling med Eika-
skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS og økonomi- 
og regnskapstjenester med Eika Økonomiservice. Med 
et profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø leverer 
Eika også en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder 
kundeløsninger på nett og mobil og integrerte løsninger 
som effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene 
i bankene. 

Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen 
for eierbankene innenfor områder som kommunikasjon, 
marked, 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 risikostyring 
og internkontroll, forsvarlig likviditetsstyring og 
godtgjørelsesordningen i banken. Banken etablerte i 
2010 revisjonsutvalg. Fra 2013 er det også stilt krav om 
at bankene skal etablere et risikoutvalg. Som en følge 
av dette har styret vedtatt at et kombinert revisjons- 
og risikoutvalg behandler saker som tilhører både 
revisjonsutvalget og risikoutvalget. Bankens styre utgjør 
samlet revisjons- og risikoutvalget.

4.4. bemAnning
Harstad Sparebank har ved årsskiftet 27 ansatte som 
tilsvarer 26,5 årsverk. Banken er organisert med to 
avdelinger, henholdsvis i Harstad og på Sortland.

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. 
Det totale sykefraværet i 2013 var på 7,38 % 
(4,05 % i 2012). Det har gjennom året vært fire 
langtidssykemeldinger (en langtidssyk i 2012). 
Korttidsfraværet i 2013 utgjorde 0,8 % (2,1 % i 2012).  

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

4.7. kompetAnsebygging
Harstad Sparebank har i 2013 oppdatert sin 
kompetanseplan gjeldene for ny tre-årsperiode. Det 
er i planen vektlagt at bankansattes rolle i mye større 
utstrekning nå handler om salg og rådgivning. For å 
kunne ivareta en rådgiverrolle kreves en høyere grad av 
faglig kompetanse. Avhengig av posisjon den enkelte har 
i banken er det utarbeidet forskjellige kompetansepakker 
som skal dekke det som anses som nødvendig kunnskap.

Alle bankens AFR-rådgivere har i 2013 vært 
igjennom fagplanen for kunnskapsoppdatering. 
Kravet til jevnlig kunnskapsoppdateringer har som 
overordnet mål å sikre legitimitet til den nasjonale 
autorisasjonsordningen ved at finansielle rådgivere 
vedlikeholder og oppdaterer sin kompetanse. 

Ved årsskiftet hadde banken ni autoriserte finansielle 
rådgivere. Ytterligere tre er i gang med læringsløpet. 
Gjennom Eika-skolen får banken løpende tilbud om 
ulike sertifiseringsordninger for å oppdatere fag- og 
salgskunnskap innenfor relevante områder.  

4.8. likestilling
Tre av styrets fem medlemmer er kvinner, tilsvarende 
60 %. Pr. 1.1.2014 var 16 av bankens 27 ansatte kvinner, 
noe som utgjør en kvinneandel på 59 %. Ledergruppa 
består av fire menn og en kvinne. Av de ansattes to 
tillitsvalgte er en kvinne og en mann. 

Styret og administrasjonen tilstreber i sitt arbeid 
likestilling mellom kjønnene. 
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5. saMfunnsansvar
Harstad Sparebanks samfunnsansvar uttrykkes 
gjennom visjonen ”verdifull for kunder og 
lokalsamfunn”, samt i verdiene prestasjonsvillig, 
engasjert og kunnskapsrik. Som en sentral aktør i 
Harstad- og Vesteråls-regionen tar banken et ansvar 
for å videreutvikle regionen der banken har sin 
virksomhet. 

Banken skal berike lokalsamfunnet gjennom blant 
annet 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 i øvrige selskaper hvor 
det er viktig med lokalt eierskap.
:: Være støttespiller for kultur, idrett og 
næringsutvikling lokalt. Dette kan bl.a. skje gjennom 
sponsorvirksomhet, prosjektstøtte og gaveinstituttet.

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 bank med vekt på inntjening og soliditet.

Årlig støttes et betydelig antall prosjekter som bidrar 
til positiv aktivitet innenfor blant annet kultur, idrett, 
næring og kunnskap. Banken har i løpet av 2013 tildelt 
kr 5,615 mill. til gaveutdeling og sponsing. Dette er 
fordelt som følger:
:: Tildelinger fra bankens fond for større gaver: kr 3,670 mill. 
:: Tildeling av gaver til allmennyttige formål: kr 0,470 mill. 
:: Sponsoravtaler, øvrige samarbeidsavtaler etc: kr 1,475 mill.

Banken hadde i løpet av 2013 sponsoravtaler med 
et betydelig antall aktører i lokalsamfunnet, hvor de 
største er:

Generalsponsoravtaler:
:: FK Landsås
:: BakGården

Hovedsponsoravtaler:
:: Medkila IL, damer
:: Harstad Håndballklubb
:: IF Kilkameratene
:: Sortland Volleyballklubb 
:: Stokmarknes Håndballklubb
:: Medkila Skilag 
:: HK Landsås

:: Kvæfjord IL
:: 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   450.000,- til kundekonsert med Sissel Kyrkjebø
:: Kr   400.000,- til musikkfestivalen BAKgården
:: Kr   400.000,- til kundekonsert med VAMP
:: Kr   300.000,- til Harstad Alpinklubb til kjøp 
 av tråkkemaskin
:: Kr   300.000,- til Harstad Idrettslag til toppsatsing
:: Kr   250.000,- til Harstad Kulturhus
:: Kr   250.000,- til breddefotballen i Harstad-regionen
:: Kr   100.000,- til Harstad Røde Kors – prosjekt med 
 gatemegling

Harstad Sparebanks årlige kulturpris ble tildelt 
kulturarbeider Marianne Sverdrupsen Nordeng, 
mens svømmeren Maria Danielsen Altmann mottok 
idrettsprisen. Hver prisvinner tildeles diplom, bankens 
krystallvase og kr 50.000,-. Begge prisene tildeles i 
samarbeid med Harstad Tidende.

Vesterålen Sparebanks idrettspris ble for første gang 
tildelt i 2013. Pristildelingen er et samarbeid med 
Bladet Vesterålen og er på samme størrelse som 
idrettsprisen i Harstad. Prisen gikk til Andenes Drill.

Harstad Sparebanks ildsjelspris innenfor idrett ble 
tildelt Gunnar Johnsen fra Grovfjord IL. Prisen tildeles 
enkeltpersoner, grupper eller foreninger som har 
utmerket seg med en ekstraordinær innsats som 
ildsjel(er). Størrelsen på prisen er på kr 20.000,- og 
skal gis videre til et idrettslig formål. Tildeles prisen 
til enkeltpersoner gis det et tillegg på kr 5.000,- som 
vinneren beholder selv. 

Harstad Sparebank sitt forstanderskap vedtok i 2013 
å opprette Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank. 
Sparebankstiftelsens hovedformål er å utøve et stabilt 
og langsiktig eierskap i Harstad Sparebank herunder 
å forvalte egenkapitalbevis tilført ved opprettelsen. 
Videreføring av sparebanktradisjonen har vært et 
viktig grunnleggende prinsipp ved etableringen. 
Stiftelsen har fått overført kr 150 mill. gjennom 
etablering av eierandelskapital ved konvertering av 
grunnfondskapital. Det er i tillegg overført kr 4 mill. 
til stiftelsen som gave. Stiftelsen blir dermed eier i 
Harstad Sparebank med vel 40 %.
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Gjennom etableringen av stiftelsen vil en kunne 
profesjonalisere gavevirksomheten. Den gir også 
muligheter til å engasjere flere ressurspersoner i 
lokalsamfunnet, samt at banken får en reell eier å 
forholde seg til. 

6. utsiktene fraMover
Bankens strategiske satsingsområder er lønnsomhet, 
kvalitet og service, vekst, kompetanse samt ivaretakelse 
av bankens viktige samfunnsrolle.  

Banken har i sine planer for 2014 lagt til grunn en 
renteutvikling i tråd med Norges Banks rentebane, dvs. 
uendret rentenivå. Banken vil også i 2014 være en aktiv 
partner for utviklingen i sine markedsområder og er 
godt rustet til å ivareta sin sterke posisjon.

Nasjonalt har situasjonen over flere år vært preget 
av et stabilt lavt rentenivå, sterk lønnsvekst og gode 
utsikter i arbeidsmarkedet.  Erfaringer fra andre land 
tilsier at det i slike situasjoner kan oppstå boligbobler, 
og at man også i Norge på et tidspunkt må regne med 
et betydelig fall i boligprisene. Dette er et scenario 
banken søker å ta hensyn til i sin utlånspolitikk, ved å 
stille krav til maksimum belåningsgrad og kundenes 
evne til å betjene gjeld selv med et vesentlig høyere 
rentenivå.  Det er imidlertid vanskeligere å ta høyde 
for de indirekte effektene av et stort prisfall. Dersom 
boligprisene faller betydelig, er det grunn til å tro at 
ringvirkningene vil bli vesentlige også i mange øvrige 
næringer. 

Både i Norge og internasjonalt er myndighetene 
opptatt av at banksektoren skal ha en sunn utvikling 
og bidra til finansiell stabilitet. Virkemidlene er økte 
krav til kapitaldekning, skjerpede risikovekter for 
bankers boliglån og økte krav til likviditetsreserver. 
Kravene vil redusere bankenes evne til vekst og 
fremtvinge betydelige endringer i banksektoren.  
I denne situasjonen er Harstad Sparebanks 
sterke kapitaldekning et sterkt og økende 

konkurranseparameter. Lokalt og regionalt gir 
satsingen innenfor petroleumssektoren og offentlige 
infrastrukturprosjekter betydelige vekstimpulser. 
Innenfor forsvarlige rammer for kredittkvalitet ønsker 
banken fortsatt å ta sin naturlige del i regionens 
økonomiske vekstpotensial gjennom økte utlån.
 
Det er grunn til å forvente at 2014 vil bli et godt år 
for banken. Styret legger til grunn en noe høyere 
utlånsvekst enn i 2013, mens innskuddsveksten 
forventes å bli lav. Aktørene i markedet priser for tiden 
bankinnskudd høyt i forhold til alternativ tilgjengelig 
funding. Banken tilpasser seg denne situasjonen bl.a. 
ved økt bruk av Eika Boligkreditt AS. På grunn av 
avlastningen av utlån på egen balanse ved bruk av Eika 
Boligkreditt vil bankens høye innskuddsdekning ved 
en slik utvikling likevel opprettholdes. Samlet for året 
budsjetteres det med et resultat av ordinær bankdrift 
på et noe høyere nivå enn 2013. Tapsnivået forventes å 
være moderat. 

Vår viktigste oppgave for 2014 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 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, 
og er ytterligere styrket gjennom etableringen av 
Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

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 2013 / 12. februar 2014

ole t. Andreassen, styreleder rudi m. Christensen, nestleder Astrid mathiassen, styremedlem

tore karlsen, banksjeftrude kind bendiksen, styremedlem 
(ansatterepresentant)

bente Fotland, styremedlem



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 idrettsaktiviteter i regionen. 
bildene viser noen av de aktiviteter der vi har deltatt i 2013.

Harstad sparebank har gitt kr 20.000,- i gave til frelsesarmeen Harstad. Her overrekker 
elisabeth schytte Hagebakken og liv-åse remme olsen gavesjekken til Marit bykle Myklebust 
fra frelsesarmeen.

Høstens andre kundetur med Harstad sparebank gikk til beijing, kina. onsdag morgen 16. oktober dro 23 stykker av sted, og etter 8 dager hadde de besøkt blant annet den kinesiske mur, den himmelske freds plass, sommerpalasset og Hutongbyen.

Harstad sparebank arrangerte to kundeturer i 2013, til kilimanjaro og beijing. søndag 22. september 

nådde ei gruppe på fem av bankens kunder toppen av kilimanjaro. en fantastisk tur!
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vesterålen sparebank  ga kr 100.000 til terapibasseng 

i forbindelse at bassenget blir renovert. bassenget skal stå 

ferdig til skoleåret 2014/2015 Foto: bjØrn eide

Harstad sparebank er med å sponse Medkila 

skilag som bl. a. hvert år arrangerer knaX 

barneskirenn. Foto: Øyvind Askevold kAArbØ

knut Halseth overrekker gaven fra Harstad sparebank, en sjekk pålydende hele 75.000,- kroner til sama solekorps leder ester bäckström. Foto: knut ivAr mikAlsen
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 Morbank konsern

 2013 2012    2012
 kr. kr. note nr. (Beløp i hele tusen) note nr. kr.
    renteinntekter og lignende inntekter  
 2 310 2 170  renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kredittinst.  2 170
 100 657 99 899 9a, 2 renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kunder 9a, 2 99 806
 5 297 8 453 5 renter og lign. inntekter av sertifikater, obl. og andre renteb. verdipap. 5 8 453
 11 17  Andre renteinntekter og lignende inntekter  17
 108 276 110 539  suM renteinntekter og lignende inntekter  110 446
     
    Rentekostnader og lignende kostnader  
 315 1 895 4a renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst. 4a 1 895
 51 537 55 876 4c, 2 renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 4c, 2 55 876
 2 373 408 4b renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 4b 408
 1 527 0 11a Andre rentekostnader og lignende kostnader 11a 0
 55 752 58 180  suM rentekostnader og lignende kostnader  58 180
     
 52 524 52 359  netto rente- og kredittprovisjonsinntekter  52 266
     
    Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning  
 5 357 2 734  inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning  2 734
 5 357 2 734  suM utbytte og andre innt. av verdipap. Med var. avkastning  2 734
     
    Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  
 394 416  garantiprovisjon  416
 15 695 12 858 11b Andre gebyrer og provisjonsinntekter 11b 12 858
 16 088 13 274  suM provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  13 274
     
    Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester  
 0 0  garantiprovisjon  0
 3 294 3 108  Andre gebyrer og provisjonskostnader  3 108
 3 294 3 108  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
 1 944 554 6 netto verdiendr. og gev./tap på aksjer og andre verdipap. med variabel avkastning 6 554
 199 197  netto verdiendr. og gev./tap på valuta og finansielle derivater  197
 2 143 751  suM netto verdiendr. og gev./tap på valuta og verdip. soM er oMl.Midl.  751
     
    Andre driftsinntekter  
 359 473  driftsinntekter faste eiendommer  257
 700 37  Andre driftsinntekter  2 509
 1 059 510  suM andre driftsinntekter  2 766
     
    Lønn og generelle administrasjonskostnader  
 19 656 16 231  lønn m.v.  18 371
 14 761 13 113 9a    lønn 9a 15 253
 3 239 1 310 9b    pensjoner 9b 1 310
 1 656 1 808     sosiale kostnader  1 808
 14 002 12 271  Administrasjonskostnader  12 271
 33 658 28 502  suM lønn og generelle adMinistrasjonskostnader  30 642
     
    Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler  
 1 222 1 165  ordinære avskrivninger  1 277
 0 0  nedskrivninger  432
 1 222 1 165 7 suM avskr. Mv. av varige dr.Midl. og iMMaterielle eiendeler 7 1 709
     
    Andre driftskostnader  
 2 852 1 525  driftskostnader faste eiendommer  1 525
 3 604 3 939 9c Andre driftskostnader 9c 6 474
 6 456 5 465  suM andre driftskostnader  7 999
     
 32 540 31 390  driftsresultat før tap  28 334
     
     

resultatregnskap Harstad sparebank
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 Morbank konsern

 2013 2012    2012
 kr. kr. note nr. (Beløp i hele tusen) note nr. kr.
    Tap på utlån, garantier mv.  
 1 144 1 442  tap på utlån  1 442
 0 0  tap på garantier  0
 1 144 1 442 1h suM tap på utlån, garantier Mv. 1h 1 442
     
    Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap 
    på verdipapirer som er anleggsmidler  
 1 527 1 766 5 nedskrivning/reversering av nedskrivning 5 1 766
 -1 689 -651  gevinst/tap  -2 799
 -161 1 115  suM nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap  -1 033
    på verdip.soM er anl.Midler
 
 9 299 8 464 10b årets skattekostnad 10b 7 572
     
 22 259 20 369  resultat for regnskapsåret  20 353
     
 22 259 20 369  Disponeringer  20 353
 449   Avsatt til utbytte eiernadelskapital  
 0 0  overføringer og elimineringer i konsern  -16
 6 500 5 000  overført til gavefond og/eller gaver  5 000
 15 310 15 369 8a overført til sparebankens fond 8a 15 369
 22 259 20 369  suM disponeringer  20 353
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balanse Harstad sparebank

 Morbank konsern

 2013 2012 

 kr. kr. note nr. (Beløp i hele tusen) note nr. kr.
    eiendeler
     
 59 506 64 516  kontanter og fordringer på sentralbanker  64 516
     
    Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  
 57 408 17 275  utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist  17 275
 86 914 41 507 11c utlån til og fordringer på kredittinst. med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 11c 41 507
 144 322 58 782  suM netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner  58 782
     
    Utlån til og fordringer på kunder  
 55 958 47 214  kasse-/drifts- og brukskreditter  47 214
 5 074 6 104  byggelån  6 104
 2 161 286 2 179 674  nedbetalingslån  2 178 952
 2 222 318 2 232 993 1 sum utlån før nedskrivninger 1 2 232 270
 -4 196 -3 831 1h -individuelle nedskrivninger på lån 1h -3 831
 -20 920 -20 878 1h -nedskrivninger på grupper av lån 1h -20 878
 2 197 201 2 208 283  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)  
 0 10 000  utstedt av det offentlige  10 000
 0 10 000  sertifikater og obligasjoner  10 000
 137 560 203 178  utstedt av andre  203 178
 137 560 203 178  sertifikater og obligasjoner  203 178
 137 560 213 178 5 suM sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 5 213 178
     
    Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning  
 112 124 102 030  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis  102 030
 112 124 102 030 6 suM aksjer, andeler og andre verdipapirer Med variabel avkastning 6 102 030
     
    Eierinteresser i konsernselskaper  
 3 480 3 900  eierinteresser i andre konsernselskaper  0
 3 480 3 900 6 suM eierinteresser i konsernselskaper  0
     
    Immaterielle eiendeler  
 514 1 141 10a utsatt skattefordel 10a 1 208
 0 0 7 Andre immaterielle eiendeler 7 0
 514 1 141  suM iMMaterielle eiendeler  1 208
     
    Varige driftsmidler  
 2 623 2 299  maskiner, inventar og transportmidler  2 467
 10 979 8 539  bygninger og andre faste eiendommer  8 539
 13 602 10 838 7 suM varige driftsMidler 7 11 005
      
 2 034 1 532  andre eiendeler  2 005
     
    Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter  
 6 201 6 490  opptjente ikke mottatte inntekter  6 275
 1 553 859  forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader  860
 1 497 370     overfinansiering av pensjonsmidler  370
 56 489     Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader  489
 7 754 7 349  suM forskuddsbetalte ikke påløpte kostn. og opptjente ikke Mottatte innt.  7 134
     
 2 678 097 2 671 549  sum eiendeler  2 667 418
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i styret for Harstad sparebank    
Harstad, 31. desember 2013 / 12. februar 2014

ole t. Andreassen, styreleder rudi m. Christensen, nestleder Astrid mathiassen, styremedlem

tore karlsen, banksjeftrude kind bendiksen, styremedlem 
(ansatterepresentant)

bente Fotland, styremedlem

 Morbank konsern

 2013 2012    2012

 kr. kr. note nr. (Beløp i hele tusen) note nr. kr. 
    gjeld og egenkapital  

    gjeld  
    Gjeld til kredittinstitusjoner  
 4 412 4 412  lån og innskudd fra kredittinst. uten avtalt løpetid eller opps.frist  4 358
 0 50 000  lån og innskudd fra kredittinst. med avtalt løpetid eller opps.frist  50 000
 4 412 54 412 4a suM gjeld til kredittinstitusjoner 4a 54 358
     
    Innskudd fra og gjeld til kunder  
 2 106 052 2 070 123  innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid  2 070 123
 59 820 54 904  innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid  54 904
 2 165 871 2 125 027 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
 99 990 99 950  obligasjonslån  99 950
 99 990 99 950 4b suM gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 4b 99 950
     
    Annen gjeld  
 23 312 21 710 10 Annen gjeld 10 17 649
 23 312 21 710  suM annen gjeld  17 649
     
 4 114 3 755  påløpte kostnader og Mottatte ikke opptjente inntekter  3 755
     
    Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser  
 64 0 9b pensjonsforpliktelser 9b 0
 0 0 1 spesifiserte avsetninger og garantiansvar 1 0
 38 38  Andre avsetninger og påløpte kostnader  38
 102 38  suM avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser  38
     
 2 297 802 2 304 892  suM gjeld  2 300 776
     
    egenkapital  
    Innskutt egenkapital  
 150 000 0  eierandelskapital  0
 150 000 0  suM innskutt kapital  0
    opptjent egenkapital  
 219 302 353 992  sparebankens fond  354 992
 10 993 12 665  gavefond  12 665
 0 0  Annen egenkapital  -1 015
 230 295 366 657 8a suM opptjent egenkapital 8a 366 642
 380 295 366 657  suM egenkapital  366 642
     
 2 678 097 2 671 549  suM gjeld og egenkapital  2 667 418
      
    Betingede forpliktelser  
 74 071 70 076 1 garantier 1 70 076
 74 071 70 076  suM betingede forpliktelser  70 076
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kontantstrøMsoppstilling

  2013 2012

årsoverskudd 22 259 20 369
ordinære avskrivninger 1 222 1 165
pensjonskostnader 2 916 1 431
nedskrivning aksjer -224 1 136
periodisering overkurs obligasjoner/underkurs obligasjonslån 10 50
urealisert kurstap/kursgevinst, aksjer/obl. 3 387 1 072
endring utsatt skatt 624 427
Økning/reduksjon påløpt skatt 1 720 -2 659
gaver/gavefond -8 141 -2 736
utbetalt kapitalinnskudd pensjonskasse/balanseføringer 0 0
tilført fra årets virksoMHet 23 773 20 255
  
kontantstrøM   
tilført fra årets virksomhet 23 773 20 255
endring utlån økning-/nedgang+ 10 674 -157 697
endring overtatte eiendeler økning-/negang+ 0 0
endring utlån til finansinstitusjoner, økning-/nedgang+ -85 540 104 857
endring innskudd fra kunder, økning+/nedgang- 40 845 71 278
endring innskudd fra finansinstitusjoner, økning+/nedgang- -50 000 -86 179
endring utstedte verdipapier, økning+/nedgang- 40 99 950
endring i øvrige fordringer økning-/nedgang+ -906 -1 042
endring annen kortsiktig gjeld, økning+/nedgang- -6 057 -293
a netto likvidendring virksoMHet -67 171 51 130
  
investering i varige driftsmidler/immatrielle eiendeler - -3 571 -2 233
Avgang varige driftsmidler+ -212 0
endring verdipapirer, obligasjoner, økning-/nedgang+ 75 618 -7 082
endring verdipapirer, aksjer, økning-/nedgang+ -9 674 -37 081
b netto likvidendring investering 62 161 -46 396
  
a+b suM endringer likvider -5 010 4 734
likvidbeholdning 01.01. 64 516 59 782
suM likvidbeHoldning 31.12. 59 506 64 516
beholdning består av: kasse, innskudd i norges bank 59 506 64 516
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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 2013
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generelle 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
Det er i løpet av høsten 2013 tatt en beslutning på at 
selskapet Eiendomshuset Harstad AS (org.nr. 989 143 
964) skal avvikles. Driften i selskapet er derfor opphørt. 

Ut fra dette, og med henvisning til regnskapslovens 
§ 3-8 der det heter at datterselskap kan utelates fra 
konsolidering dersom utelatelsen ikke har betydning for 
å bedømme konsernets stilling og resultat, vil det ikke bli 
utarbeidet konserntall for regnskapet 2013.

I denne sammenheng vil konsernets resultat 2013 bli 
tilnærmet lik mors selskapsregnskap fordi aksjeverdien 
hos mor er nedskrevet til tilnærmet bokført egenkapital 
i datter.  Balansen vil også være tilnærmet lik siden 
mellomregninger elimineres i konsernet.

Konsernregnskapet 2012 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 2012 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 Eika Boligkreditt 
AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er 
vurdert å være overført til EBK, 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 
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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.

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 2014 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 31.12.2013 ingen overtatte eiendeler.
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note 1. utlån og garantier

bankens MaksiMale eksponering for kredittrisiko 31.12.2013 31.12.2012

bokført verdi utlån (netto etter nedskrivninger) 2.197.201 2.208.283

garantier 74.071 70.076

ikke opptrukne kredittrammer 59.155 52.286

Maksimal eksponering for kredittrisiko 2.330.427 2.330.645

Det beløp som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko pr 31.12.2013 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. 31.12.13 klassifisert, som tilsvarer samme tall som  pr. 31.12.12.

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 tapsnedskrivninger. 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 risikoklasser 2013

personmarked 2013

 brutto  ubenyttede  
 risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt  fordeling i %

Akk. risikoklasse A 759.508 225 15.139 774.872 50,76

Akk. risikoklasse b 307.839 0 1.131 308.970 20,24

Akk. risikoklasse C 357.314 287 5.559 363.160 23,79

Akk. risikoklasse d 59.311 0 9.447 68.758 4,50

Akk. risikoklasse e 9.216 0 0 9.216 0,60

mangelfullt klassifisert 1.276 5 261 1.612 0,11

totalt 1.494.464 587 31.537 1.526.588 100,00

næringslivsmarked 2013    

 brutto  ubenyttede  
 risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt   fordeling i %

Akk. risikoklasse A 275.986 56.775 13.616 346.377 41,78

Akk. risikoklasse b 185.615 8.932 6.722 201.270 24,28

Akk. risikoklasse C 206.375 5.735 2.603 214.713 25,90

Akk. risikoklasse d 53.396 1.488 4.063 58.948 7,11

Akk. risikoklasse e 6.383 507 480 7.370 0,89

mangelfullt klassifisert 98 48 134 280 0,03

totalt 727.853 73.484 27.619 777.618 100,00

utlån og garantier fordelt på risikoklasser i 2013

 brutto  ubenyttede  
risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt  fordeling i %

Akk. risikoklasse A 1.035.494 57.000 28.755 1.121.249 47,60

Akk. risikoklasse b 493.455 8.932 7.853 510.240 21,66

Akk. risikoklasse C 563.688 6.022 8.163 577.873 24,53

Akk. risikoklasse d 112.708 1.488 13.510 127.706 5,42

Akk. risikoklasse e 15.599 507 480 16.586 0,70

mangelfullt klassifisert 1.373 123 395 1.891 0,08

totalt 2.222.318 74.071 59.155 2.355.544 100,00
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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

mangelfullt 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

mangelfullt 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 

 brutto  ubenyttede  
 risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt  fordeling 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

mangelfullt klassifisert 925 123 368 1.416 0,06

totalt 2.232.992 70.076 52.286 2.355.353 100,00

     

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 2013 2012

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 2013 2012

Forfalte engasjement inntil 30  0 0

Forfalte engasjement 31-90  1.028 1.599

Forfalte engasjement 90-180 3.541 4.219

Forfalte engasjement 181-360 1.683 7.800

Forfalte engasjement over 361 og oppover 7.395 237

brutto forfalte engasjement 13.647 13.855

individuelle og gruppevise nedskrivninger 2013 2012

individuelt nedskrevne engasjementer brutto 5.747 9.179

individuelle nedskrivninger 4.196 3.831

nettoverdi nedskrevne engasjementer 1.551 5.348

  

  

gruppevise nedskrivninger 20.920 20.878

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 sikkerhetens 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 2013 2012

       3.975.608      3.777.093 
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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 2013 2012

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 

   2013 2012 2013 2012 2013 2012

personmarked 1.494.464 1.531.294 587 662 31.537 21.102

offentlig sektor 0 0 0 0 0 0

Andre kreditforetak 0 0 51.339 45.824 0 0

primærnæring 4.955 5.571 0 0 564 357

industri 3.533 4.580 1.112 100 1.603 1.295

bygg, anlegg 24.209 18.017 7.198 8.581 4.250 6.402

varehandel 52.267 56.218 8.629 8.179 13.920 14.242

transport 43.525 58.151 4.567 4.708 2.129 2.660

eiendomsdrift 545.442 525.549 255 1.505 1.802 2.069

Øvrige 53.922 33.612 385 441 3.350 4.056

sum 2.222.318 2.232.992 74.072 70.076 59.155 52.183
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garantier fordeler seg videre som følger:
 2013 2012

betalingsgarantier 9.794 8.595

kontraktsgarantier 7.836 10.219

garantiforpliktelser overfor eika boligkreditt 51.338 45.824

Andre garantier 5.103 5.437

sum 74.071 70.076

Banken stiller garanti for lån som ”våre” kunder har i Eika Boligkreditt (EBK). EBK har som kriterie at lånet er innenfor 60 
% av panteobjektet.  Betalingsgarantiene overfor EBK består av 337 avtaler mot 260 i fjor.  Garantibeløpet er tredelt og 
består av rammegaranti på 1 % av gjenstående lånebeløp overfor EBK. 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 EBK i 2013.

utlån og garantier fordelt etter geografiske områder:
 2013 2012 

  utlån garanti utlån garanti

harstad kommune 1.532.800 15.832 1.552.272 20.573

nabokommuner 116.816 2.497 120.560 453

vesterålen 268.310 2.066 249.838 2.786

tromsø kommune 93.709 427 97.060 350

oslo kommune 85.318 51.338 85.496 45.824

landet for øvrig 123.393 1.910 125.773 90

utlandet 1.972 0 1.993 0

sum 2.222.318 74.071 2.232.992 70.076

utvikling av brutto utlån til kunder og innskudd fra kunder (egen bok)
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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 tap

periodens tapskostnad freMkoMMer soM følger: 2013 2012

periodens endring i individuell nedskrivning 365 -749

+ periodens endring i nedskrivning på grupper av lån  42 -350

+ periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell nedskrivning for 872 995

+ periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for 19 1.628

- periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap  -154 -82

= periodens tapskostnader  1.144 1.442

Mislighold pr 30 dager:
MisligHoldte engasjeMent 2013 2012 2011 2010 2009

brutto misligholdte eng. 13.647 13.855 17.063 11.531 25.066

nedskrivninger 3.275 784 1.625 722 847

netto misligholdte eng. 10.372 13.071 15.438 10.809 24.219

tapsutsatte engasjeMent 2013 2012 2011 2010 2009

brutto tapsutsatte eng. 1.530 4.927 8.671 6.722 1.933

nedskrivninger 921 3.047 2.956 1.941 1.142

netto tapsutsatte eng. 609 1.880 5.715 4.781 791

geografisk fordeling av utlån

Harstad kommune

nabokommuner

vesterålen

oslo

tromsø

landet for øvrig

utlandet

utlån næring fordelt etter bransje:

selvstendige komm. foretak

primærnæringer

industri

bygg og anlegg

Handel

transport

eiendomsdrift

service og tjenesteytinger
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For sammenligning med andre banker som rapporterer mislighold pr 90 dager vises understående.

Mislighold pr 90 dager:
MisligHoldte engasjeMent 2013 2012 2011 2010 2009

brutto misligholdte eng. 12.588 12.287 7.612 7.595 20.646

nedskrivninger 3.275 784 696 722 847

netto misligholdte eng. 9.313 11.503 6.916 6.873 19.799

tapsutsatte engasjeMent 2013 2012 2011 2010 2009

brutto tapsutsatte eng. 1.530 4.927 11.945 6.722 1.417

nedskrivninger 921 3.047 3.884 1.941 1.142

netto tapsutsatte eng. 609 1.880 8.061 4.780 275

resultatførte renter på utlån Hvor det er foretatt nedskrivning for tap 2013 2012

  209        407

individuelle nedskrivninger utlån garantier 

  2013 2012 2013 2012

individuelle nedskrivninger 01.01 3.831 4.580 0 0

- periodens konstaterte tap, hvor det tidligere     

  er foretatt nedskrivninger -872 -995 0 0

+ økte nedskrivninger i perioden 1.000 252 0 0

+ nye nedskrivninger i perioden 1.360 604 0 0

- tilbakeføring av nedskrivninger i perioden -1.123 -609 0 0

individuelle nedskrivninger 31.12 4.196 3.831 0 0

individuelle nedskrivninger utlån garantier 

  2013 2012 2013 2012

nedskrivning på grupper av utlån 01.01 20.878 21.228 0 0

+/- periodens gruppe nedskrivning 42 -350 0 0

nedskrivning på grupper av utlån 31.12 20.920 20.878 0 0

forventede tap
Pr. 31.12.2013 var bankens tap på utlån og garantier 0,05 % av brutto utlån. Samlede individuelle og nedskrivninger 
på grupper av utlån utgjør 1,13 % 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. 
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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 31.12.2013 har banken følgende avtaler:

  opprinnelig nedtrapping pålydende 
Motpart sikret pålydende pr 31.12.13 pr. dato forfall

nordea bank  Fastrentelån 7.000 0 7.000 13.11.2014

nordea bank  Fastrentelån 9.000 7.425 1.575 01.07.2015

dnb kundelån  8.500 1.913 6.588 17.03.2014

dnb kundelån  3.150 650 2.500 27.03.2014

dnb kundelån  4.704 1.193 3.511 22.04.2014

dnb kundelån  14.500 672 13.828 28.11.2014

dnb kundelån  11.000 598 10.402 10.09.2015

dnb kundelån  9.300 505 8.795 10.09.2015

dnb kundelån  2.567 464 2.102 26.09.2016

dnb kundelån  1.760 200 1.560 20.12.2016

dnb kundelån  20.000 4.500 15.500 03.04.2019

dnb kundelån  9.100 520 8.580 11.10.2021

dnb kundelån  5.000 396 4.604 30.11.2021

dnb kundelån  7.323 1.221 6.103 01.12.2021

dnb  kundelån  2.400 168 2.232 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

dAnske bAnk Fastrentelån 3 år 6.500 0 6.500 04.02.2016

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

dAnske bAnk Fastrentelån 5 år 9.500 0 9.500 04.02.2018

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

dAnske bAnk Fastrentelån 10 år 5.000 0 5.000 04.02.2023

 suM sWap’er 353.988 20.424 333.564 

Harstad Sparebank har pr 31.12.13 fastrentelån tilvarende 386.650. Dvs at 86,3 % 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 97,46 % mot 96,23 % 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 24.10.2013. 

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 50.861 0 0 0 0 8.645 59.506

utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 0 0 10.012 0 0 134.510 144.322

utlån til og fordringer på kunder 115.475 20.268 86.408 407.360 1.592.807 0  2.222.318

individuelle nedskrivninger 0 0 0 -1.034 -1.862 -1.300 -4.196

gruppevise nedskrivninger 0 0 0 0 0 -20.920 -20.920

overtatte eiendeler 0 0 0 0 0 0 0

obligasjoner 0 9.963 15.560 100.467 11.570 0 137.560

Øvrige eiendelsposter med restløpetid 9.788 0 0 0 0 0 9.788

eiendeler uten restløpetid 0 0 0 0 0 129.720 129.720

sum eiendelsposter              2.678.097

gjeld til kredittinst. 0 4.412 0 0 0 0 4.412

innskudd fra og gjeld til kunder 2.165.871 0 0 0 0 0 2.165.871

gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap. 0 0 99.990 0 0 0 99.990

Øvrig gjeld med restløpetid 4.259 7.644 6.470 0 0 9.155 27.529

gjeld uten restløpetid 0 0 0 0 0 0 0

egenkapital 0 0 0 0 0 380.295 380.295

sum gjeld og egenkapital        2.678.097

netto likviditetseksp. på balanseposter -1.993.604 18.175 5.520 509.793 1.602.515 -139.397 0

Alle poster er i norske kroner.
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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

       uten rente-
poster i balansen  inntil 1 Mnd 1-3 Mnd 3 M-1år 1-5 år over 5 år eksponering totalt

kontanter og fordr. på sentralbanker 50.861 0 0 0 0 8645 59.506

utlån til og fordringerpå kredittinstitusjoner  134.310 0 10.012 0 0 0 144.322

*utlån til og fordringer på kunder 1.839.628 11.383 29.471 286.906 54.930 0 2.222.318

individuelle nedskrivninger -4.196 0 0 0 0 0 -4.196

gruppevise nedskrivninger -20.920 0 0 0 0 0 -20.920

overtatte eiendeler 0 0 0 0 0 0 0

obligasjoner 3.966 127.541 1.000 0 5.054 0 137.560

ikke rentebærende eiendeler  0 0 0 0 0 139.507 139.507

sum eiendelsposter              2.678.097

gjeld til kredittinst. 4.412 0 0 0 0 0 4.412

*innskudd fra og gjeld til kunder 2.165.871 0 0 0 0 0 2.165.871

gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap. 99.990 0 0 0 0 0 99.990

ikke rentebærende gjeld  0 0 0 0 0 27.529 27.529

egenkapital 0 0 0 0 0 380.295 380.295

sum gjeld og egenkapital              2.678.097

netto likviditetseksp. på balanseposter -266.625 138.924 40.483 286.906 59.984 -259.672 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. 

95,6 % av obligasjonsporteføljen har kvartalsvis renteregulering, 0,7 % har halvårlig renteregulering og resten er 
fastrenteobligasjoner med gjenværende løpetid fra 1 år til 6 år. 

3.c. valutarisiko
Valutarisiko er risikoen for at banken pådrar seg et tap som følge av endringer i valutakursene. Banken har pr. 31.12.13 
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. 31.12.13 pr. 01.01.13 gj.snitt eff. rente

uten avtalt løpetid 4.412 4.412 1,79 %

med avtalt løpetid  0 50.000 2,15 %

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. 31.12.13

obligasjonslån no0010662885 07.11.12 07.04.14 nibor + 0,50 % 2,31 % 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. 31.12.13 gj.snitt eff. rente

totale innskudd  2.165.871 2,52 %

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   2013 2013 differanse 2013 differanse

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

sum obligasjonsbeholdning  137.560 139.389 -1.829 138.834 -1.274

Andel av balanseført verdi som er børsnotert:  77,5 % 

Gjennomsnittlig effektiv rente har i år 2013 vært 3,57 %. Ved beregningen er det medtatt mottatte og beregnede renter for 
år 2013, realiserte og urealiserte kursgevinster-/tap samt periodiseringer av overkurs. Avkastningen er regnet i prosent 
av porteføljens bokførte verdi gjennom året. 

obligasjoner  risikoklasser  2013 2012

risikoklasse     0% vekting  9.972 9.964

risikoklasse   10 % vekting  60.027 60.028

risikoklasse   20% vekting  13.039 92.259

risikoklasse 100% vekting  54.522 50.927

suM  137.560 213.178
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beHoldningsendringer gjennoM regnskapsåret: 

inngående balanse: 213.178

+ tilgang 8.500

- avgang (salg, uttrekninger)                                                - 86.239

reklassifiseringer (brutto) 0

årets kursgevinst/-tap (netto) 1.375

+ nedskrivning i regnskapsåret/rev. av tidl. års nedskr. 746

utgående balanse  137.560

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 Markedsverdi

aksjer og andeler:     

eikA-gruppen As 294.498 Forskj. 12.047 12.047 unotert

eika boligkreditt As 3.800.365 Forskj. 15.780 15.780 unotert

polaris media AsA  823.936 1 6.581 6.581 21.010

dnb AsA 67.343 10 1.308 1.308 7.307

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 1.676

norpro As (nordito property) 3.024 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 0 unotert

harstad gamle posthus As 140 Forskj 730 620 unotert

eiendomshuset harstad As 1.723 Forskj. 6.048 3.480 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 11

hjelmeland sparebank 16.000 1 1.760 1.760 unotert

kredittforeningen for sparebanker 920 1.000 948 948 utenl.børs 

totalt   53.933 45.733 

beHoldningsendringer anleggsportefølje gjennoM regnskapsåret: 

inngående balanse: 51.031

+ tilgang 4.792

- avgang  -9.433

reklassifiseringer (brutto) 0

årets kursgevinst  313

- nedskrivning i regnskapsåret/rev. av tidl. års nedskr. -970

utgående balanse  45.733
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datter- og tilknyttet selskaper:
Eiendomshuset Harstad AS (org.nr. 989 143 964), som drev Aktiv Eiendomsmegling fra Rik. Kaarbøs gt. 17 i Harstad er 
heleid av Harstad Sparebank. Bokført verdi kr 3.480’ 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 31.12.13
:: Det er i regnskapet til mor registrert en kassakreditt opptrukket til kr 890’. 
:: Datter har pr. 31.12.13 innskudd hos mor på klientkonto og skattetrekkskonto med til sammen kr 549’.
:: Det er i løpet av året ytt konsernbidrag fra mor til datter på kr 1.810’.
:: Gjeld til datter på grunn av konsernbidrag. Totalt kr 4,7 mill pr 31/12-2013.

Handelsportefølje

  Markedsverdi   balanseført verdi/ urealisert
aksjer og fondsandeler kostpris pr 31.12.12 Markedsverdi pr 31.12.13 kursgevinst-/tap

norsk hydro AsA 364 298 290 -8

skagen vekst 1.386 1.016 1.872 256

skagen global 1.680 2.698 2.934 836

telenor AsA 225 707 911 204

statoil AsA 296 348 368 20

skagen kon-tiki 436 757 904 146

warrenwicklund norge 264 490 622 131

eika Alpha 500 464 580 114

sum 5.151 6.779 8.480 1.699

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

omløpsportefølje

fondsandeler kostpris balanseført verdi/ urealisert 
  Markedsverdi kursgevinst-/    tap

skagen høyrente institusjon 0 0 88

eika sparebank 0 0 156

holberg likviditet omF 61.390 61.390 

sum 61.390 61.390 0

sum aksjeportefølje
aksjer og fondsandeler  kostpris balanseført verdi

Anleggsportefølje  53.933 45.733

handelsportefølje  5.151 8.480

omløpsportefølje  61.390 61.390

sum  120.474 115.604
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note 7. varige driftsMidler

spesifikasjon av postene i morbank
 iMMaterielle eiendeler Mask/inv/ transport faste eiendoMMer suM

Anskaffelseskost pr 01.01.13 (inkl. tidl. oppskr.) 6.535 25.970 29.037 61.542            

samlede av- og nedskrivninger pr 01.01.13 6.535 23.884 20.498 50.917

bokført pr 01.01.13 0 2.086 8.539 10.625

tilgang i år 0 924 3.274 4.198

Avgang i år 0 0 -212 -212

ordinære avskrivninger i år 0 -600 -622 -1.222

bokført pr 31.12.13 0 2.410 10.979 13.389

kunst 0 213 0 213

sum bokført pr 31.12.2013 0 2.623 10.979 13.602

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.
Banken har i 2013 investert i ferieleilighet i Arguineguin, Gran Canaria, som bankens ansatte og bankens pensjonister kan leie.

spesifikasjon av postene i konsern (2012)
 iMMaterielle eiendeler Mask/inven/transport faste eiendoMMer suM

Anskaffelseskost pr 01.01.12 (inkl. tidl. oppskr.) 7.635 27.345 28.708 63.688

samlede av- og nedskrivninger pr 01.01.12 7.635 24.432 19.880 51.947

bokført pr 01.01.12 0 1.826 8.828 10.654

tilgang i år 0 1.086 329 1.415

Avgang i år 0 0 0 0

ordinære av- og nedskrivninger i år 0 -659 -618 -1.277

bokført pr 31.12.12 0 2.253 8.539 10.792

kunst 0 213 0 213

sum bokført pr 31.12.2012 0 2.466 8.539 11.005
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note 8. ansvarlig kapital

8.a. egenkapital Morbank
egenkapital sparebankens fond gavefond eierandelskapital suM

saldo 01.01.13 353.992 12.665 0 366.657

overført eierandelskapital -150.000  150.000 0

disponeringer gjennom året  -8.172  -8.172

disponering av overskudd 15.759 6.500  22.259

Avsatt til utbytte -449   -449

egenkapital pr 31.12.2013 219.302 10.993 150.000 380.295

Av disponering på kr 8.172’i gavefond er kr 7.672’ disponert gjennom året og kr 500’ er disponert av årets overskudd til egen 
konto for gaver til allmennyttige formål. 
Eierandelskapitalen består av 1.500.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100,-.
Eierandelskapitalen utgjør 40,91 % av egenkapitalen i banken og er representert med 4 av 16 representanter i bankens 
forstanderskap.
100 % av egenkapitalbevisene eies av Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

8.a. fortsatt egenkapital konsern (2012)

egenkapital sparebankens fond gavefond ek-virkninger suM
   i konsernforHold

saldo 01.01.12 338.623 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 353.992 12.665 -16 366.642

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.

 2013 2012

sparebankens Fond 219.302 353.992

gavefond 10.993 12.665

eierandelskapital 150.000 0

utsatt skattefordel og immaterielle eiendeler -514 -1.141

overfinansiering av pensjonsforpliktelser -1.497 -370

kjernekapital 378.284 365.146

- fradrag ansvarlig kapital i andre finansinst. -2.727 -2.580

netto ansvarlig kapital 375.557 362.566

beregningsgrunnlag 2013 2012

vektet beløp av eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen 1.611.883 1.530.263

poster utenom balansen som ikke inngår i handelsp. 11.285 12.526

Ansv. kap. i andre finansinstitusjoner -2.727 -2.580

nedskrivninger på lån -25.116 -24.709

sum beregningsgrunnlag 1.595.325 1.515.500

ansvarlig kapital i prosent 23,54 % 23,92 %
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note 9 opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte

9.a. ansatte og tillitsvalgte 
Det er 27 ansatte i banken pr. 31.12.13, hvilket utgjør 26,5 årsverk. 
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2013 er 27,5.

ytelser til ledende personer lønn og Honorar annen godtgjørelse pensjonskostnad

banksjef 1.093 169 165

Ass banksjef / salgssjef  - bedrift 781 29 76

salgssjef – privat 700 14 55

Administrasjonssjef 621 15 87

lokalbanksjef 670 47 87

styrets leder 139 0 0

styrets nestleder 72 0 0

styremedlem 1  54 0 0

styremedlem 2 54 0 0

styremedlem 3  51 8 37

kontrollkomiteens leder 29 0 0

kontrollkomitemedlem 1 24 0 0

kontrollkomitemedlem 2  24 0 0

Forstanderskapets leder 47 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 hadde bonusordning ut fra bankens oppnådde resultater mot budsjett og salgsscore. Banksjefen var ikke med i 
bonusordningen. I 2013 utgjorde dette kr 4.500,- pr. ansatt i 100 % stilling som var omfattet 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  987 0

Ass banksjef / salgssjef  - bedrift  1.723 0

salgssjef – privat  2.533 0

Administrasjonssjef  561 0

lokalbanksjef  723 0

styrets leder  2.000 0

styrets nestleder  3.900 0

styremedlem 1  0 0

styremedlem 2  415 0

styremedlem 3   2.752 0

kontrollkomiteens leder  1.870 0

kontrollkomitemedlem 1  0 0

kontrollkomitemedlem 2  1.616 0

Forstanderskapets leder  0 0

medlemmer av forstanderskapet (ekskl. ansatte)  3.507 0

Ansatte (ekskl. banksjef og ansatterepresentant i styret)  37.098 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 for 2013 totalt kr 0,-.
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9.b. pensjonsforpliktelser 
Banken har en ytelsesbasert pensjonsordning gjennom Storebrand Livsforsikring AS (som er lukket) og en 
innskuddsbasert pensjonsordning gjennom Eika Innskuddspensjon.

Pensjonsordningene omfatter pr. 31.12.2013:
:: 20 aktive i ytelsesbasert pensjon, hvorav 1 med 50 % uførepensjon 
:: 13 aktive i innskuddsbasert pensjon
:: 12 alderspensjonister
:: 5 AFP-pensjonister.

ved beregning av pensjonsansvaret er følgende forutsetninger lagt til grunn :
diskonteringssats  4,10 %

Forventet avkastning av midlene  4,40 %

lønnsregulering  3,50 %

g-regulering/inflasjon  3,50 %

pensjonsregulering  1,30 %

Årets forutsetninger er endret fra fjorårets beregning.

årets pensjonsopptjening:

 ytelsesbasert innskuddsbasert  
 pensjon pensjon afp suM

nåverdi av årets pensjons-opptjening inkl. arb.giv.avgift 1.125  0 1.125

netto rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser  487  19 506

Administrasjonskostnader 22   22

resultatført aktuarielt tap (gev.) 280  440 720

innbetalt til ibp  218  218

innbetalt premie til AFp  183 465 648

Avsetning gavepensjon    0

årets pensjonskostnad  1.914 401 924 3.239

pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser pr. 31.12.13:
  ytelsesbasert pensjon afp suM

pensjonsmidler   30.850  30.850

pensjonsforpliktelser  -39.558 -323 -39.881

ikke resultatført estimatavvik  10.406  122 10.528

over-/underfinansiering pensjonsmidler  1.698 -201 1.497

utsatt skattefordel    419

ek-andel pensjonsordninger    1.078      

I tillegg er det avsatt til gavepensjon kr 64’ presentert under annen gjeld i balansen.

9.c. revisors godtgjørelse 
Godtgjørelse til ekstern revisor er i regnskapsåret påløpt med følgende:
lovpålagt revisjon 210

Andre attestasjonstjenester 0

skatterådgivning 7

Andre tjenester utenfor revisjon 93

 310

 + merverdiavgift  77

sum revisjonskostnader inkl. mva 387
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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 31.12.2013 31.12.2012 endring

pensjonsforpliktelse ytelsesbasert pensjon 2.193 834 -1 360

pensjonsforpliktelser AFp/gavepensjon -760 -463 297

Forpliktelse finansielle instrumenter 366 312 -54

negativ anleggsreserver driftsmidler -4 078 -4 112 -34

saldo på gevinst- og tapskonto 1 649 1 383 -265

Forskjell mellom regnskapsført og kostpris på obligasjoner -1 274 -2 020 -746

netto grunnlag utsatt skattefordel -1 904 -4 066 -2 162

netto utsatt skattefordel -514 -1 141 -627

Netto utsatt skattefordel, kr 514’ pr. 31.12.13, 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     31.557
Permanente forskjeller    -4.073
Endring i midlertidige forskjeller    -1.416
Avgitt konsernbidrag    -1.810
årets grunnlag for betalbar skatt  24.259

beregning av skattekostnad
Inntektsskatt 28 % av 24.259 =   6.793
Formuesskatt(stipulert)  =   1.344
betalbar skatt =   8.137
Netto endring utsatt skatt =      627
For lite avsatt skatt (år 2012) =        29
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag =      507
årets skattekostnad =   9.299
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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.

Tidligere var det slik at 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.

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 uavhengig av sikringsfondets størrelse. Endringen ble gjort gjeldende fra 01.01.2013.

11.b. spesifikasjon av provisjoner og gebyrer
 2013 2012

provisjon forsikring 2.732 2.154

provisjon ebk 3.840 2.109

Andre provisjonsinntekter 1.142 973

sum provisjonsinntekter 7.714 5.237

gebyr betalingsformidling 7.981 7.621

sum gebyrinntekter 7.981 7.621

sum andre gebyrer og provisjonsinntekter 15.695 12.858

11.b. nøkkeltall
 2013 2012

rente innskudd  2,45 %  2,68 %

snitt innskudd 2.105.090 2.084.919

rente utlån 4,50 % 4,72 %

snitt utlån 2.237.831 2.114.969

kundemargin 2,05 % 2,04 %

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

egenkapitalprosent 14,24 % 13,72 %

årsoverskudd i % av gj.snitt ek 5,89 % 5,66 %

rentemargin i % av gj.snitt forv.kap. 1,99 % 2,02 %
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styrets MedleMMer: 
Bente Fotland 2013 - 2014
rudi Mikal Christensen 2013 - 2014
trude Kind Bendiksen 2014 - 2015
Ole t. Andreassen 2014 - 2015
Astrid Mathiassen 2014 - 2015

styrets VArAMedleMMer: 
Geir Øverland 2014 - 2014
Inger lise Greftegreff Kristiansen 2014 - 2014
Knut Halseth 2014 - 2014

forstanderskapet:
eGeNKApItAlBeVIseIer VAlGte MedleMMer: 
steinar Nilsen 2014 - 2017
Merete Hessen 2014 - 2017
svein robert Vestå 2014 - 2017
Heidi Fredriksson 2014 - 2017

eGeNKApItAlBeVIseIer VAlGte VArAMedleMMer: 
stein Nilsen 2014 - 2017
Vigdis Klæboe Hultgren 2014 - 2017
Anette ekmann 2014 - 2017

KuNdeVAlGte MedleMMer:
trine eilertsen 2011 - 2014
Håvard tømmerås 2011 - 2014
ellen Malm Ofte 2012 - 2015
petter Kulseng 2012 - 2015
Anne Gerd lehn 2013 - 2016
Wenche Vasbotten 2013 - 2016
Åge lamo 2014 - 2017
Hanne Cs Iversen 2014 - 2017 

KuNdeVAlGte VArAMedleMMer: 
Åse Kulseng Hansen 2014 - 2014
eskil remme Kleven 2014 - 2014
Arnt Mathisen 2014 - 2014
Astrid Nygård 2014 - 2014

ANsAttes MedleMMer:
liv-Åse remme Olsen 2011 - 2014
turid solum 2011 - 2014
Aud sørensen 2012 - 2015
tor Håkon Andreassen 2012 - 2015

ANsAttes VArAMedleMMer: 
tone pedersen 2013 - 2014
Marit lockert 2013 - 2014
Arild Hansen 2014 - 2015

kontrollkoMite-MedleMMer: 
tage Karlsen 2014 - 2015
Kåre Nordgård 2014 - 2015
rita Kristensen 2014 - 2015

KONtrOllKOMItÈ VArAMedleMMer: 
Åse Kulseng Hansen 2014 - 2015
Wenche Vasbotten 2014 - 2015

valgkoMitÈ for forstanderskapet:
liv-Åse remme Olsen 2013 - 2014
svein robert Vestå 2014 - 2014
Wenche Vasbotten 2014 - 2015

VAlGKOMItÈ VArAMedleMMer: 
tor Håkon Andreassen 2013 - 2014
trine e. eilertsen 2014 - 2015
Heidi Fredriksson 2014 - 2015

Forstanderskapets leder i 2014: Åge lamo
Forstanderskapets nestleder  i 2014: Anne Gerd lehn
styrets leder i 2014: Ole t. Andreassen
styrets nestleder i 2014: rudi Mikal Christensen
Kontrollkomitèens leder 2014 – 2015: tage Karlsen
leder i valgkomitèen for forstanderskapet i 2014:  Wenche Vasbotten

tIllItsVAlGte
MedleMMer - og varaMedleMMer i Harstad sparebank

ajourført etter valget i 2014



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


