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Harstad sparebanks

IdrettsprIs
Jørgen MeJland Hansen
Vinner aV Harstad sparebanks 
idrettspris 2014

Idrettsprisen for 2014 tildeles Jørgen Mejland Hansen 
for å være en lovende friidrettsutøver med svært gode 
prestasjoner i nasjonale mesterskap, og som første 
friidrettsutøver fra Harstad-regionen som er kvalifisert 
for deltakelse på rekrutteringslandslaget.

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 fem kandidater som pekte seg ut og 
som var i samsvar med idrettsprisens statutter og 
bestemmelser. en av disse var Jørgen. 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 Jørgen til 
finaleheatet:
Jørgen har i mange år vært en god og flink 
fridrettsutøver. Jørgen har i flere år utmerket seg med 
sterke prestasjoner nasjonalt for sin årsklasse. Han 
tok gull i høyde og sølv på 60m under UM-innendørs 
i mars 2014. på Norges-statistikken for i år har han 
sterke plasseringer i både høyde og flere løpsøvelser. 
Han har vunnet flere bestemannspremier under de 
største stevnene i landsdelen.

Jørgen tilhører IK Hind som utmerker seg med høyt 
idrettsfaglig nivå og et sosialt godt klubbmiljø. dette 
er nøkkelferdigheter til å få utviklet idrettsungdom 
til idrettmenn – og kvinner. Juryen håper at Jørgen 
- som en ung idrettsutøver - skal bli inspirert av 
idrettsprisen til å fortsette med sin idrett inn i voksen 
alder. I et slikt perspektiv er det en forutsetning 
at hjemmemiljøet i Harstad kan tilby Jørgen best 
mulige idrettsfaglige vilkår i det som vil bli krevende 
ungdomsår. Jørgen har et potensial som idrettsutøver 
som vi håper han får anledning til å ta fullt ut.

Fagjuryen har bestått av:
Frank Kulseng, Harstad sparebank, 
Kjell rune Henriksen, Harstad tidende og 
Knut p. Bjørklund, troms Idrettskrets

Harstad sparebanks

KUltUrprIs 
arne dagsVik
kulturpris for 2013

Juryens begrunnelse:
Arne (født i 1947) er musiker, komponist, arrangør, dirigent 
og pedagog. Han er utdannet lærer og organist, og han 
har undervist på musikklinja ved Heggen videregående i 
mange år. Arnes egenskaper som pedagog karakteriseres 
som fantastiske. Han blir et forbilde for sine elever, - og 
noe av det fineste de kan tenke seg å gjøre, er å musisere 
sammen med Arne. Han lærer unge utøvere å kombinere 
læring og formidling, og han viser hvordan kunnskap 
på ett instrument, henger sammen med å spille andre 
instrumenter.

Arne dagsvik er også komponist. det er nok ikke allment 
kjent at han er en av de mest benyttete komponister og 
arrangører innen norsk korbevegelse. Norsk Musikkforlag 
sier at han er en av forlagets bestselgende komponister 
og arrangører. Arne har komponert eller arrangert mer 
enn 1000 sanger for kor. Mange av hans komposisjoner og 
arrangementer er utgitt på plate/Cd.

Harstad 5. april 2014

Fagjuryen har bestått av assisterende banksjef 
Frank Kulseng i Harstad sparebank, sjefredaktør 
Kjell rune Henriksen i Harstad tidende og kulturhusdirektør 
Ola M. løkholm.

Harstad sparebank og Harstad tidendes

IldsJelsprIs 

 Gjengivelse av artikkel fra ht.no

Her er årets idrettsildsjel.
rolf Hall fikk torsdag kveld overrakt 25.000 kroner fra 
Harstad sparebank.

det skjedde under et arrangement i lillesalen på 
Harstad Kulturhus. salen var nesten fullsatt da 
nestleder i bankens styre, rudi Christensen, overrakte 
prisen til rolf Hall.

– dette visste jeg ingen ting om på forhånd. Jeg regnet 
ikke meg sjøl som favoritt, men regnet med 
25 prosents sjanse for å vinne, sa han etter at prisen 
var i hende.

– dette er artig, sa han, mens folk gratulerte vinneren.

– Uansett hvem som hadde vunnet, så er vi vinnere alle 
sammen, mener han.

Han forteller hvorfor han driver med det han gjør.

– Vi har så mye utbytte av å drive med det vi gjør, sier 
han egentlig på vegne av alle ildsjeler. – Og man kan jo 
spørre seg hvem som har mest glede; de vi holder på 
med eller vi sjøl.

Hall tror gleden er like stor hos begge parter.

prispengene som går til turnforeninga, 20.000 kroner, 
skal brukes som bidrag til en nyinnkjøpt tumblingbane.

– den kostet 150.000 kroner, og dette blir et lite bidrag, 
sier han.

Vesterålen sparebank

IdrettsprIs  

susann Jægtnes becH
Vinner aV Vesterålen sparebanks 
idrettspris 2014

Her er noen av merittene hun har å vise til i tillegg til at hun er 
eliteseriespiller for sortland Volleyballklubb: 

9 NM-gull med sortland volleyballklubb på juniorsida 
2 NM-gull 
1 nordisk gull i sandvolleyball 
deltatt i eM og VM for junior i sandvolleyball.

Verdier 

prestasjonsvillig
engasjert
Kunnskapsrik

VisJon

Verdifull for kunder 
og lokalsamfunn

Foto: harstadtidende/bente-lill danKertsen

Foto: harstad tidende/ivar l. paulsen
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1. konJunkturtendenser nasJonalt
og regionalt
1.1. norsK øKonomi
Veksten i norsk fastlandsøkonomi anslås å ha økt med 
2,25 % i 2014, ifølge Norges Bank, noe som er lavere 
enn trendveksten på om lag 2,5 %.  Den underliggende 
inflasjonen har ligget rundt inflasjonsmålet og kan 
øke videre ettersom en svakere krone vil øke prisen 
på importerte varer. De viktigste endringene i norsk 
økonomi mot slutten av fjoråret var det dramatiske fallet 
i råoljeprisene og svaret på dette sjokket, omleggingen 
av norsk pengepolitikk i en mer aktiv og ekspansiv 
retning. Endringer som kan gi langsiktige utfordringer.

Lønnsveksten var i overkant av 3 % i 2014.  Antall 
sysselsatte økte med 20.000 fra 3. kvartal 2013, til 
samme kvartal i 2014. 

Kredittveksten steg gjennom det meste av 2014 
med en vekstrate på 5,2-5,4 %, drevet i hovedsak av 
husholdningenes sterke gjeldsoppbygging.  Boligprisene 
gikk opp med 2,7 % det siste året i følge Statistisk 
Sentralbyrås boligprisindeks. Størst stigning var det i 
hovedstadsområdet og Nord-Norge. Svakest var det i 
Stavangerregionen. 

Ved utgangen av året var det stor usikkerhet om 
veien videre for vekstratene til norsk økonomi. Størst 
usikkerhet knytter det seg til oljebransjens utvikling, 
og eventuelle ringvirkninger av denne utviklingen.  
Det er ventet i tiden fremover at nedgangen i oljepris 
vil bli motvirket av rentekutt og en mer ekspansiv 
finanspolitikk. 

Norges Bank kuttet sine renter med et kvart 
prosentpoeng i sitt siste rentemøte i 2014. Kronekursen 
svekket seg i gjennomsnitt med 7,4 % målt i 
handelsveide termer fra desember 2013 til samme 
måned i 2014. I løpet av året steg Oslo Børs med 5 %.   

1.2. regional øKonomi
Den varslede reduserte veksttakten i norsk økonomi 
kom for fullt siste delen av 2014. Dette skyldes i 
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styrets ÅrsBeretNINg FOr 2014

Harstad sparebank hadde i 2014 et resultat før skatt på kr 34,4 mill., mot kr 31,6 mill. i 2013. 
utlånsøkningen, inkludert bankens portefølje i eika boligkreditt as, har vært på 7,0 %.
innskuddsdekningen pr 31.12.14 er på 97 %. innskuddsveksten har vært på 6,1 %. nivåene på tap og 
mislighold er svært lave og indikerer at den økonomiske situasjonen i regionen er god.
bankens kapitaldekning er pr. 31.12.2014 på 21,5 %.

helhetlig sentrumsplan innen utgangen av 2014. 
Kommunens målsetting er nå å vedta sentrumsplanen 
for Harstad innen sommeren 2015. Sentrumsplanen 
skal se nærmere på trafikkløsninger, kollektivløsninger, 
utbyggingsplaner til private, ny havneløsning og utvikling 
av kjerneområdene i sentrum, som busstorget, Harstad 
havn og Larsnesset. Den endelige vedtatte planen blir 
viktig for en videre forutsigbar og positiv utvikling av 
Harstad by. 

Harstad har muligheten til å få en helt ny levende 
og moderne sentrumsdel. Dette bl.a. gjennom at 
Statoil besluttet å etablere seg på deler av tomten til 
Kaarbøverkstedet. I tillegg planlegges deler av området 
til å bli en vakker og levende utvidelse av sentrum av 
Harstad med kombinasjon av kultur, næring, boliger og 
handel i tett tilknytning til resten av byen.  

Ingen av de nasjonale eller regionale flyplassene i 
Norge hadde større prosentvis vekst i antall passasjerer 
i 2014 enn Harstad/Narvik Lufthavn Evenes. Antall 
passasjerer har økt med 6,4 % i forhold til 2013. Den 
største økningen er på utenlandstrafikk. Det ligger en 
forventning om at passasjerantallet skal øke ytterligere 
når regionale veiprosjekter som Hålogalandsbrua og nye 
E 10 ferdigstilles. 

Utbygging av regional infrastruktur gjennom 
Harstadpakken vil bidra til et høyt aktivitetsnivå i 

vår region. Vekst og utvikling krever kapital. Harstad 
Sparebank har som mål å ta aktiv del i utviklingen av 
regionen og være en god lokal samarbeidspartner. 

Den største begivenheten i Vesterålen i 2014 var 
åpningen av det nye sykehuset på Stokmarknes. Etter 
en lang byggeperiode kunne det nye moderne sykehuset 
tas i bruk. Mange store og små næringslivsaktører i og 
utenfor regionen har hatt oppdrag under byggingen av 
sykehuset.

Sortland kommune kunne i 2014 åpne sin nye storstue; 
Kulturfabrikken. Det var knyttet stor spenning til 
hotellprosjektet som var planlagt i tilknytning til 
kulturhuset. Selskapet som skulle stå for byggingen av 
hotellet måtte til slutt gi opp å få prosjektet finansiert og 
slo til slutt selskapet konkurs. 

Oppdrettsnæringen som er stor i regionen går svært 
godt. De fikk en utfordring i 2014 ved at det russiske 
markedet forsvant, men næringen har vært dyktige til å 
finne andre markeder for fisken.

Det har vært tatt i land rekordstore mengder hvitfisk i 
regionen. Imidlertid er det slik at en stor andel av denne 
fisken går rett ut i verden for bearbeiding, i stedet for 
at den blir bearbeidet lokalt. Aker Seafood Melbu hadde 
over 100 permitteringsdøgn for sine ansatte i 2014, som 
er dramatisk for de ansatte og deres familier.

styret i Harstad sparebank. 
Fra venstre: bente Fotland, 

astrid Mathiassen, 
ole t. andreassen, 

rudi M. christensen, 
trude kind bendiksen og 

banksjef tore karlsen.

hovedsak fall i investeringsaktiviteten innenfor 
petroleumsindustrien. Gjennom at Nord-Norge er 
mindre oljeavhengig enn nasjonen som helhet, samt 
at landsdelen har en har en stor andel offentlig sektor, 
vil vi trolig være mer skjermet enn resten av landet. 
I nærmeste fremtid er det grunn til å anta at det er 
de eksportrettede sektorer, med havbruksnæringen i 
spissen, som vil stå for vekst og sysselsetting. Dette 
bør kunne bidra til at virkningene av den nasjonale 
oppbremsingen begrenses i Nord-Norge.

I Harstad kommunes plan for samfunnsdel 2009-
2025 skisseres mulighetene for å skape et bysentrum 
som fremstår som levende og attraktivt, og som 
kan gi bærekraftig befolkningsvekst for Harstad. 
I handlingsplanen ble det vedtatt å utarbeide en 

Foto: linn eva eæther
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2. regnskapet For 2014
2.1. resultat
Harstad Sparebank sitt overskudd før skatt var i 2014 
kr 34,4 mill., tilsvarende 1,26 % av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital.  I 2013 var overskudd før skatt 
kr 31,6 mill., som utgjorde 1,20 % av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital.  

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 
kr 55,2 mill., mot kr 52,5 mill. i 2013. 

Netto andre driftsinntekter for banken var kr 21,4 mill., 
samme beløp som i 2013. 

Harstad Sparebanks driftskostnader utgjorde kr 42,5 
mill., mot kr 41,3 mill. i 2013. Driftskostnadene i prosent 
av driftsinntekter eksklusive kursgevinster/tap er 
56,5 %, mot 57,6 % i 2013. Det er i 2014 resultatført 
engangskostnader på ca. kr 2,0 mill. grunnet overgang 
fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjon for 
ansatte.

Banken hadde i 2014 tap på utlån og garantier på kr 1,4 
mill., mot kr 1,1 mill. i 2013.

2.2. balanse 
Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen kr 2.856 mill. 
Brutto utlånsøkning inklusive bankens andel av vekst 
i Eika Boligkreditt AS er kr 183 mill., som utgjør 7,0 %. 
Samlet portefølje i bankens bøker og i Eika Boligkreditt 
utgjorde pr. 31.12.2014 kr 2.802 mill. Innskudd fra kunder 
økte med kr 133 mill. (6,1 %), og utgjorde ved årsskiftet 
kr  2.299 mill. 

Bankens egenkapital etter tilførsel fra årets overskudd 
utgjør kr 398 mill. Egenkapitalen i prosent av 
forvaltningskapitalen er 13,9 % og kapitaldekningen 
utgjør 21,5 %.

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.

Bankens resultat for året er som budsjettert. 

Styret vurderer 2014 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. Banken er godt rustet til å møte utfordringene i 
2015 og til å kunne dekke de behov bankens kunder har 
for finansielle tjenester fremover. Alle forhold ligger til 
rette for fortsatt drift, noe som også er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av årsregnskapet.

2.4. disponering av oversKudd 
(tall i millioner Kroner)
Årets resultat etter skatt kr 26,076

Foreslår styret disponert slik:
Overført til utbytte kr 6,000
Overført til gaver til allmennyttige formål kr 0,500
Overført til utjevningsfond kr 4,285 
Overført til sparebankens fond kr 15,291 

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 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 kredittengasjementer risikoklassifiseres. Banken 
har i 2014 tatt i bruk en ny risikoklassifiseringsmodell.

Misligholdte engasjement pr. 30 dager var pr. 31.12.2014 
kr 12,1 mill., tilsvarende 0,51 % 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 2014 hatt en brutto utlånsøkning før tap 
tilsvarende en årsvekst på 7,0 %, inkl. bankens andel av 
vekst i Eika Boligkreditt. 

Bankens eksponering mot bedriftsmarkedet i egen 
balanse utgjør 38,0 % av brutto utlån, garantier og 
ubenyttede trekkfasiliteter.

Maksimal grense for et enkelt engasjement, fastsatt 
av Finansdepartementet, er 25 % av ansvarlig kapital. 
Ved utgangen av 2014 hadde banken tre konsoliderte 
engasjement som samlet sett var ut over 10 % av 
ansvarlig kapital.

Samlede tap på utlån og garantier var i 2014 på 0,06 % 
av brutto utlån.

Nivået på mislighold og netto tap i 2014 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. Risikoområdet 
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. Den varslede fremtidige reduksjonen 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. 31.12.2014 er 97 % og målsettingen 
på 75 % har vært overholdt i hele 2014.

Foruten egenkapital og kundeinnskudd representerer 
langsiktige innlån fra kapitalmarkedet i hovedsak 

bankens øvrige finansiering. I 2015 har banken ingen 
forfall på ekstern funding. 

I forbindelse med implementering av Basel III og 
nye likviditetskrav, har banken betydelig fokus på 
likviditetsrisiko. Området vil også være prioritert i 2015, 
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. 

10. oktober 2014 ble det publisert endelig regelverk for 
minimumsstandard for LCR (Liquidity Coverage Ratio) 
fra EU kommisjonen.  LCR-standarden innfases gradvis 
i perioden 1. oktober 2015 til 1. januar 2018. Banken har i 
sin likviditetspolicy vedtatt en opptrappingsplan for LCR i 
henhold til det vedtatte regelverk.

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 anses å 
være på et lavt nivå. 

Banken har en 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. 31.12.2014 
en beholdning av rentebærende portefølje til en bokført verdi 
på kr 257 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.
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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 
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. Banken samarbeider 
med, og er medeier i, Bonord Eiendomsmegling AS. 
Selskapet er samlokalisert med Boligbyggelaget Nord 
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 75 andre selvstendige 
banker. Bankene i Eika Gruppen utgjør en av Norges største 
finansgrupperinger, med en samlet forvaltningskapital på 
mer enn 300 milliarder kroner (inkludert Eika Boligkreditt) 
og en million kunder. Eika Gruppens strategiske fundament 
er å styrke de lokale bankene.

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 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. I en stadig mer digitalisert virkelighet 
ønsker kundene tilgang til stadig flere digitale tjenester. 
En økende andel tjenester flytter seg derfor fra fysiske 
lokaler til digitale plattformer. Eika Gruppen har et 
profesjonalisert prosjekt- og utviklingsmiljø som 
investerer store ressurser i utvikling av nye, digitale 
løsninger. Løsninger som ivaretar bankens nærhet til, og 
omsorg for, kunden – der kunden er.  

Eika Gruppen har produktselskap som leverer 
produkter til alliansebankene. Eika Forsikring er blant 
Norges største forsikringsselskap og leverer de fleste 
produkter innenfor skade- og personforsikring. Eika 
Kredittbank leverer debet- og kredittkortprodukter samt 
finansieringsløsninger som leasing og salgspantlån. 
Eika Kapitalforvaltning leverer fondsprodukter for 
personkunder og bankene.

Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika 
Gruppen AS og er en del av Eika Alliansen. Selskapet 
har en forvaltningskapital på omlag 77 milliarder 
kroner og er, med sin tilgang til det internasjonale 
markedet for Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), 
en viktig finansieringskilde for alliansebankenes 
boliglånsportefølje.

Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen 
for at eierbankene får tilgang til effektive og gode 
fellesskapsløsninger, i første rekke innenfor IT, 
digitalisering, infrastruktur og betalingsformidling. 
Alliansen gir også banken tilgang til kompetanseutvikling 
med Eika skolen, virksomhetsstyring med Eika 
ViS, økonomi- og regnskapstjenester med Eika 
Økonomiservice og depottjenester med Eika 
Depotservice. 

Eika Gruppen arbeider i tillegg 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. Banken etablerte i 2010 
revisjonsutvalg.  Fra 2013 ble 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. Fra 2014 er det også 
etablert et eget godtgjørelsesutvalg.

4.4. bemanning
Harstad Sparebank har ved årsskiftet 24 ansatte som 
tilsvarer 23,5 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 2014 var på 2,23 % (7,38 % i 2013). 
Det har gjennom året vært en langtidssykemeldt (fire i 2013). 
Korttidsfraværet i 2014 utgjorde 1,35 % (0,8 % i 2013).   

kajakkpadling i Vesterålen. Foto: shutterstocK
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4.6. ytre miljø
Banken anvender ikke innsatsfaktorer eller 
produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre 
miljøet. 

4.7. Kompetansebygging
Harstad Sparebank har egen rullerende kompetanseplan. 
Det er i planen vektlagt at bankansattes rolle i stor 
utstrekning 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. 
Banken benytter i stor utstrekning Eika-skolen, som er 
Eika-bankenes egen skole for utvikling av medarbeidere 
og organisasjon. Gjennom skolen har man et bredt 
tilbud av kurs, samlinger, e-læringer og web-baserte 
treningsmoduler.

Alle bankens AFR-rådgivere har i 2014 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. Harstad Sparebank har nå ni autoriserte 
finansielle rådgivere. 

Godkjenningsordningen for selgere og 
rådgivere i skadeforsikring (GOS) er en nasjonal 
godkjenningsordning som fremmer og sikrer nødvendig 
kunnskap, holdninger og ferdigheter hos selgere og 
rådgivere. Målet er å styrke kvaliteten på salg og 
rådgivning slik at kunden kan foreta gode og riktige 
valg. Alle bankens rådgivere som formidler forsikring er  
GOS-sertifisert innen fristen 31.12.2014.

4.8. liKestilling
Tre av styrets fem medlemmer er kvinner, tilsvarende 60 
%. Pr. 31.12.2014 var 14 av bankens 24 ansatte kvinner, 
noe som utgjør en kvinneandel på 58 %. 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. 

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 Vesterålsregionen tar 
banken et ansvar for å videreutvikle regionene banken 
driver sin virksomhet fra. 

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 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. 

Årlig støttes et betydelig antall prosjekter som bidrar til 
positiv aktivitet innenfor blant annet kultur, idrett, næring 
og kunnskap. Banken har i løpet av 2014 tildelt kr 4,1 
mill. til gaveutdeling og sponsing. Dette er fordelt som 
følger:

Tildelinger fra bankens fond for større gaver:
kr 1.900.000,- 

Tildeling av gaver til allmennyttige formål:
kr 500 000,- 

Sponsoravtaler, øvrige samarbeidsavtaler etc:
kr 1 700 000,-

Banken hadde i løpet av 2014 sponsoravtaler med et 
betydelig antall aktører i lokalsamfunnet, hvor de største er:

Generalsponsoravtaler:
:: Medkila IL
:: FK Landsås
:: BAKgården
:: Harstad Cykleklubb

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

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

Andre samarbeidsavtaler:
:: Harstad Kulturhus 

Av større gaver gitt av banken gjennom året kan nevnes:
:: Kr 400.000,- til musikkfestivalen BAKgården

:: Kr 250.000,- til Harstad kulturhus
:: Kr 240.000,- til kundekonsert med Bel Chorus
:: Kr 100.000,- til Kvæfjordløyper
:: Kr 62.500,- til bokprosjekt FK Landsås
:: Kr 55.000,- til den internasjonale eldredagen
:: Kr 50.000,- til boka « De tusen gleders by»
:: Kr 50.000,- til Harstad Tigers 

Harstad Sparebanks årlige kulturpris ble tildelt musiker 
Arne Dagsvik, mens friidrettsutøver Jørgen Meiland 
Hansen mottok idrettsprisen. Hver prisvinner tildeles 
diplom, bankens krystallvase og kr 50.000,-. Begge 
prisene tildeles i samarbeid med Harstad Tidende.

Vesterålen Sparebanks idrettspris er et samarbeid 
med Bladet Vesterålen og er på samme størrelse som 
idrettsprisen i Harstad. Årets pris gikk til volleyballspiller 
Susann Jægtnes Bech.

Harstad Sparebanks ildsjelspris innenfor idrett ble 
tildelt Rolf Hall fra Harstad Turnforening. Prisen 
tildeles enkeltpersoner, grupper eller foreninger som 
har utmerket seg med en ekstraordinær innsats for 
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. 

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 2015 lagt til grunn en 
renteutvikling i tråd med Norges Banks rentebane. 
Banken vil også i 2015 være en aktiv partner for 

utviklingen i sine markedsområder og er godt rustet til å 
ivareta sin sterke posisjon.

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 og likviditetsreserver. Kravene 
vil redusere bankenes evne til vekst og fremtvinge 
betydelige endringer i banksektoren. I denne situasjonen 
er Harstad Sparebanks sterke kapitaldekning et sterkt 
konkurranseparameter. 

Den makroøkonomiske situasjonen i bankens kjerneområder 
er meget god. Svakere olje- og råvarepriser, den svake 
økonomiske veksten i Europa samt de økonomiske 
sanksjonene mot Russland har imidlertid skapt betydelig økt 
usikkerhet, også i våre markeder. Til tross for dette vurderes 
de makroøkonomiske utsiktene som gode i Harstadregionen 
og Vesterålen. Innenfor forsvarlige rammer for kredittkvalitet 
ønsker banken fortsatt å ta sin naturlige del i regionens 
økonomiske vekstpotensial gjennom økte utlån.
 
For 2015 legger banken til grunn en fortsatt høy 
låneetterspørsel. Samlet for året budsjetteres det med 
et resultat på et noe høyere nivå enn 2014. Tapsnivået 
forventes fortsatt å være lavt. 

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

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

i styret for Harstad sparebank    
Harstad, 31. desember 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
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VerdiFull For kunder 

og lokalsaMFunn

Harstad 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 2014.

bokprosjektet de tusen gleders by

den internasjonale eldredagen. Foto: Hanne gideonsen/Hålogaland Avis

Musikkfestivalen bakgården - hovedsponsor. Foto:  BAKgården

kundekonsert med bel chorus - Queen tribute 2014. Foto: Øivind Arvola

13

Å
rs

r
a

pp
o

rt
 2

01
4 

g
av

er
 o

g
 s

p
o

n
s

in
g



1514

   2014 2013
(Beløp i hele tusen) note nr. kr. kr.
Renteinntekter og lignende inntekter   
renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kredittinst.  2 712 2 310
renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kunder 9a, 2 100 524 100 657
renter og lign. inntekter av sertifikater, obl. og andre renteb. verdipap. 5 4 547 5 297
andre renteinntekter og lignende inntekter  0 11
suM renteinntekter og lignende inntekter  107 783 108 276
   
Rentekostnader og lignende kostnader   
renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst. 4a 262 315
renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 4c, 2 49 598 51 537
renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 4b 1 056 2 373
andre rentekostnader og lignende kostnader 11a 1 620 1 527
suM rentekostnader og lignende kostnader  52 536 55 752

  
netto rente- og kredittproVisJonsinntekter  55 247 52 524
   
Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning   
inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning  6 148 5 357
suM utbytte og andre innt. aV Verdipap. Med Var. aVkastning  6 148 5 357
   
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester   
garantiprovisjon  418 394
andre gebyrer og provisjonsinntekter 11b 17 175 15 695
suM proVisJonsinntekter og inntekter Fra banktJenester  17 593 16 088
   
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester   
garantiprovisjon  0 0
andre gebyrer og provisjonskostnader  4 030 3 294
suM proVisJonskostnader og kostnader Ved banktJenester  4 030 3 294
   
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler   
netto verdiendr. og gev./tap på sertifikat, obl. og andre renteb. verdipap.  0 0
netto verdiendr. og gev./tap på aksjer og andre verdipap. med variabel avkastning 6 1 068 1 944
netto verdiendr. og gev./tap på valuta og finansielle derivater  240 199
suM netto Verdiendr. og geV./tap på Valuta og Verdip. soM er oMl.Midl.  1 308 2 143
   
Andre driftsinntekter   
driftsinntekter faste eiendommer  169 359
andre driftsinntekter  187 700
suM andre driFtsinntekter  356 1 059
   
Lønn og generelle administrasjonskostnader   
lønn m.v.  22 400 19 656
   lønn 9a 14 867 14 761
   pensjoner 9b 5 333 3 239
   sosiale kostnader  2 200 1 656
administrasjonskostnader  14 162 14 002
suM lønn og generelle adMinistrasJonskostnader  36 561 33 658
   
Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler   
ordinære avskrivninger  1 297 1 222
nedskrivninger  0 0
suM aVskr. MV. aV Varige dr.Midl. og iMMaterielle eiendeler 7 1 297 1 222
   
Andre driftskostnader   
driftskostnader faste eiendommer  1 965 2 852
andre driftskostnader 9c 2 716 3 604
suM andre driFtskostnader  4 682 6 456
   
driFtsresultat Før tap  34 082 32 540
   
   

resultatregnskap Harstad sparebank
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   2014 2013
(Beløp i hele tusen) note nr. kr. kr.
Tap på utlån, garantier mv.   
tap på utlån  1 220 1 144
tap på garantier  138 0
suM tap på utlån, garantier MV. 1h 1 359 1 144
   
Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler
nedskrivning/reversering av nedskrivning 5 222 1 527
gevinst/tap  -1 889 -1 689
suM nedskr./reVersering aV nedskr. og geV./tap på Verdip.soM er anl.Midler  -1 667 -161
   
årets skattekostnad 10b 8 315 9 299
   
resultat For regnskapsåret  26 076 22 259
   
Disponeringer  26 076 22 259
avsatt til utbytte eiernadelskapital  6 000 449
overført til utjevningsfond  4 285 0
overføringer og elimineringer i konsern  0 0
overført til gavefond og/eller gaver  500 6 500
overført til sparebankens fond 8a 15 291 15 310
suM disponeringer  26 076 22 259
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   2014 2013

(Beløp i hele tusen) note nr. kr. kr.
eiendeler  
kontanter og fordringer på sentralbanker  65 228  59 506 
   
Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   
utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist  8 721  57 408 
utlån til og fordringer på kredittinst. med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 11c 97 789  86 914 
suM netto utlån og Fordringer på kredittinstitusJoner  106 510  144 322 
   
Utlån til og fordringer på kunder   
Kasse-/drifts- og brukskreditter  60 687  55 958 
byggelån  31 059  5 074 
nedbetalingslån  2 277 823  2 161 286 
sum utlån før nedskrivninger 1 2 369 569  2 222 318 
-individuelle nedskrivninger på lån 1h -4 120 -4 196
-nedskrivninger på grupper av lån 1h -20 461 -20 920
suM netto utlån til og Fordringer på kunder  2 344 987  2 197 201 
   
overtatte eiendeler 1e 0  0 
   
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning)   
utstedt av det offentlige  24 051  0 
   sertifikater og obligasjoner  24 051  0 
utstedt av andre  150 510  137 560 
   sertifikater og obligasjoner  150 510  137 560 
suM sertiFikater, obligasJoner og andre rentebærende Verdipapirer 5 174 561  137 560 
   
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning   
aksjer, andeler og egenkapitalbevis  138 230  112 124 
suM aksJer, andeler og andre Verdipapirer Med Variabel aVkastning 6 138 230  112 124 
   
Eierinteresser i konsernselskaper   
eierinteresser i andre konsernselskaper  3 907  3 480 
suM eierinteresser i konsernselskaper  3 907  3 480 
   
Immaterielle eiendeler   
utsatt skattefordel 10a 1 312  514 
andre immaterielle eiendeler 7 0  0 
suM iMMaterielle eiendeler  1 312  514 
   
Varige driftsmidler   
maskiner, inventar og transportmidler  2 555  2 623 
bygninger og andre faste eiendommer  10 656  10 979 
suM Varige driFtsMidler 7 13 211  13 602 
   
andre eiendeler  2 700  2 034 
   
Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter   
opptjente ikke mottatte inntekter  5 657  6 201 
Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader  51  1 553 
   overfinansiering av pensjonsmidler  0  1 497 
   andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader  51  56 
suM Forskuddsbetalte ikke påløpte kostn. og opptJente ikke Mottatte innt.  5 708  7 754 
   
suM eiendeler  2 856 355  2 678 097 
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i styret for Harstad sparebank    
Harstad, 31. desember 2014 / 12. februar 2015

ole t. andreassen, styreleder rudi m. christensen, nestleder astrid mathiassen, styremedlem

tore Karlsen, banksjeftrude Kind bendiksen, styremedlem 
(ansatterepresentant)

bente Fotland, styremedlem

   2014 2013

(Beløp i hele tusen) note nr. kr. kr.
gJeld og egenkapital   
gJeld  
Gjeld til kredittinstitusjoner   
lån og innskudd fra kredittinst. uten avtalt løpetid eller opps.frist  22 110  4 412 
lån og innskudd fra kredittinst. med avtalt løpetid eller opps.frist  2 515  0 
suM gJeld til kredittinstitusJoner 4a 24 625  4 412 
   
Innskudd fra og gjeld til kunder   
innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid  2 219 942  2 106 052 
innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid  78 576  59 820 
suM innskudd Fra og gJeld til kunder 4c 2 298 517  2 165 871 
   
Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   
sertifikater og andre kortsiktige låneopptak  0  0 
obligasjonslån  99 960  99 990 
suM gJeld stiFtet Ved utstedelse aV Verdipapirer 4b 99 960  99 990 
   
Annen gjeld   
annen gjeld 10 30 241  23 312 
suM annen gJeld  30 241  23 312 
   
påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter  4 122  4 114 
   
Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser   
pensjonsforpliktelser 9b 897  64 
spesifiserte avsetninger og garantiansvar 1 0  0 
andre avsetninger og påløpte kostnader  20  38 
suM aVsetninger For påløpte kostnader og Forpliktelser  917  102 
   
suM gJeld  2 458 383  2 297 802 
   
egenkapital   
Innskutt egenkapital   
eierandelskapital  150 000  150 000 
suM innskutt kapital  150 000  150 000 
Opptjent egenkapital   
sparebankens fond  234 593  219 302 
gavefond  9 095  10 993 
utjevningsfond  4 285  0 
annen egenkapital  0  0 
suM opptJent egenkapital 8a 247 973  230 295 
suM egenkapital  397 973  380 295 
   
sum gjeld og egenkapital  2 856 355  2 678 097 
   
   
Betingede forpliktelser   
garantier 1 86 651  74 071 
suM betingede Forpliktelser  86 651  74 071
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kontantstrøMsoppstilling

  2014 2013

Årsoverskudd 26 076 22 259
ordinære avskrivninger 1 297 1 222
pensjonskostnader 2 376 2 916
nedskrivning aksjer 222 -224
periodisering overkurs obligasjoner/underkurs obligasjonslån 40 10
urealisert kurstap/kursgevinst, aksjer/obl. -1 068 3 387
endring utsatt skatt -798 624
økning/reduksjon påløpt skatt 902 1720
gaver/gavefond -8398 -8141
utbetalt kapitalinnskudd pensjonskasse/balanseføringer 0 0
tilFørt Fra årets VirksoMHet 20 649 23 773
  
kontantstrøM   
tilført fra årets virksomhet 20 649 23 773
endring utlån økning-/nedgang+ -147 786 10 674
endring overtatte eiendeler økning-/negang+ 0 0
endring utlån til finansinstitusjoner, økning-/nedgang+ 37 812 -85 540
endring innskudd fra kunder, økning+/nedgang- 132 646 40 845
endring innskudd fra finansinstitusjoner, økning+/nedgang- 20 213 -50 000
endring utstedte verdipapier, økning+/nedgang- -30 40
endring i øvrige fordringer økning-/nedgang+ -117 -906
endring annen kortsiktig gjeld, økning+/nedgang- 7 572 -6 057
a netto likVidendring VirksoMHet 70 959 -67 171
  
investering i varige driftsmidler/immatrielle eiendeler - -1704 -3571
avgang varige driftsmidler+ 0 -212
endring verdipapirer, obligasjoner, økning-/nedgang+ -37 001 75 618
endring verdipapirer, aksjer, økning-/nedgang+ -26 533 -9 674
b netto likVidendring inVestering -65 238 62 161
  
a+b suM endringer likVider 5 722 -5 010
likvidbeholdning 01.01. 59 506 64 516
suM likVidbeHoldning 31.12. 65 228 59 506
beholdning består av: Kasse, innskudd i norges bank 65 228 59 506
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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 ble i løpet av høsten 2013 tatt en beslutning på at 
selskapet Eiendomshuset Harstad AS (org.nr. 989 143 
964) skulle avvikles. Driften i selskapet er derfor opphørt 
og det har ikke vært aktivitet i 2014.

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 2014.

I denne sammenheng vil konsernets resultat 2014 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.

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 
engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter 
reglene i utlånsforskriften.

klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, er klassifisert 
som anleggsmidler.  Andre eiendeler er klassifisert som 
omløpsmidler. Krav som banken skal betale tilbake innen 
et år er klassifisert som gjeld. Samme kriterier ligger til 
grunn ved kortsiktig og langsiktig gjeld.

Anleggsmidler blir vurdert til anskaffelseskost, men blir 
nedskrevet virkelig verdi dersom det er lavere enn bokført 
verdi, og dersom verdifallet ikke er ventet å være av 
forbigående art. Anleggsmidler med begrenset økonomisk 
levetid blir avskrevet planmessig.

Gjeld blir balanseført til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. Obligasjonslån blir bokført til 
nominelt beløp, med fradrag for underkurs. Underkurs blir 
periodisert over lånets løpetid.

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. 
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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.
 
Virkelig verdi
Prinsipp for beregning av virkelig verdi for obligasjoner 
og aksjer er virkelig verdi fastsatt ut fra markedsverdier 
(børskurser) der dette foreligger.  Dersom slik 
observerbar kursnotering ikke foreligger, blir virkelig verdi 
basert på konkrete beregninger og vurderinger. 

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 2015 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 både «Opptjent egenkapital» og «Innskutt 
egenkapital». Den opptjente egenkapitalen er delt i ett fritt 
fond – gavefondet, og to bundet fond - Sparebankens fond 
og utgjevningsfond. Den innskutte egenkapitalen består av 
egenkapitalbevis utstedt til, og eiet av, Sparebankstiftelsen 
Harstad Sparebank 

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 var i 2014 
ordnet gjennom avtaler om ytelsesbasert pensjon og 
innskuddsbasert pensjon. I tillegg har banken også hatt 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. 
 
Pr. 31.12.2014 er den ytelsesbaserte ordningen terminert 
og alle ansatte er 01.01.2015 over på innskuddsbasert 
pensjon. Gavepensjonen er utbetalt og oppgjort slik at man 
nå tilbyr sine ansatte 
:: Innskuddbasert pensjon 
:: Avtalefestet pensjon (AFP)

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 31.12.2014 ingen overtatte eiendeler.
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note 1. utlån og garantier

bankens MaksiMale eksponering For kredittrisiko 31.12.2014 31.12.2013

bokført verdi utlån (netto etter nedskrivninger) 2.344.987 2.197.201 

garantier  86.651 74.071 

ikke opptrukne kredittrammer  99.793 59.155 

Maksimal eksponering for kredittrisiko  2.531.431 2.330.427

Det beløp som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko pr 31.12.2014 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 
Banken har i 2014 endret risikoklassifiseringsmodell fra fem klasser til tolv klasser. Risikoklassifiseringen er 
en integrert del av kredittvurderingsprosessen. Det nye systemet muliggjør en ennå bedre 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. 

Banken har interne modeller for risikoklassifisering som beregner kundenes sannsynlighet for mislighold (probabilitet 
of default, PD) de kommende 12 måneder. 

Alle kunder med kreditteksponering risikoklassifiseres. Risikoklassen oppdateres månedlig med interne data og 
kvartalsvis med eksterne data for bedriftskunder. For privatkunder oppdateres risikoklassen manuelt med eksterne 
data. Risikoklassifiseringen benyttes i banken til beslutningsstøtte på enkeltkunder og til overvåkning og rapportering 
på porteføljenivå.

Banken deler inn engasjementene inn i ti risikoklasser med bakgrunn i kundens PD. I tillegg har banken risikoklasser 
for misligholdt og tapsutsatte engasjementer. 

Tabellen under viser intervaller for de ulike risikoklassene: 
risikoklasse pd nedre grense pd øVre grense

1 0,00 % 0,10 %

2 0,10 % 0,25 %

3 0,25 % 0,50 %

4 0,50 % 0,75 %

5 0,75 % 1,25 %

6 1,25 % 2,00 %

7 2,00 % 3,00 %

8 3,00 % 5,00 %

9 5,00 % 8,00 %

10 8,00 % 100,00 %

11  mislighold

12  tapsutsatt

Fordeling på risikoklasser 2014

personmarked 2014

 brutto  ubenyttede  
 risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt  Fordeling i %

risikoklasse 1 575.680   564 576.245 36,37 %

risikoklasse 2 605.731 75 17.230 623.036 39,32 %

risikoklasse 3 163.353 75 8.983 172.411 10,88 %

risikoklasse 4 57.545 0 257 57.802 3,65 %

risikoklasse 5 54.016 225 541 54.782 3,46 %

risikoklasse 6 16.724   118 16.842 1,06 %

risikoklasse 7 10.810 95 214 11.120 0,70 %

risikoklasse 8 10.415   190 10.605 0,67 %

risikoklasse 9 14.470   0 14.470 0,91 %

risikoklasse 10 43.861   60 43.921 2,77 %

risikoklasse 11 283   0 283 0,02 %

risikoklasse 12 2.942   0 2.942 0,19 %

mangelfullt klassifisert 35  1 35   0,00 %

totalt 1.555.865 470 28.159 1.584.493 100,00 %

næringslivsmarked 2014   

 brutto  ubenyttede  
 risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt   Fordeling i %

risikoklasse 1 29.971 54.663 16.380 101.014 10,40 %

risikoklasse 2 407.816 10.147 25.079 443.041 45,60 %

risikoklasse 3 105.904 5.902 9.981 121.787 12,54 %

risikoklasse 4 50.374 492 2.676 53.542 5,51 %

risikoklasse 5 27.541 10.840 13.170 51.551 5,31 %

risikoklasse 6 51.207 236 1.218 52.661 5,42 %

risikoklasse 7 42.143 974 1.128 44.244 4,55 %

risikoklasse 8 28.841 300 441 29.582 3,04 %

risikoklasse 9 35.618 253 253 36.123 3,72 %

risikoklasse 10 28.371 582 644 29.597 3,05 %

risikoklasse 11 3.043   0 3.043 0,31 %

risikoklasse 12 2.831 343 665 3.839 0,40 %

mangelfullt klassifisert 44 1.450 16.288 1.494 0,15 %

totalt 813.704 86.181 71.635 971.520 100,00 %

utlån og garantier fordelt på risikoklasser i 2014

 brutto  ubenyttede  
risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt  Fordeling i %

risikoklasse 1 605.651 54.663 16.944 677.258 26,50 %

risikoklasse 2 1.013.547 10.222 42.308 1.066.077 41,71 %

risikoklasse 3 269.257 5.977 18.964 294.198 11,51 %

risikoklasse 4 107.919 492 2.934 111.345 4,36 %

risikoklasse 5 81.557 11.065 13.711 106.333 4,16 %

risikoklasse 6 67.931 236 1.336 69.503 2,72 %

risikoklasse 7 52.953 1.069 1.342 55.364 2,17 %

risikoklasse 8 39.257 300 631 40.188 1,57 %

risikoklasse 9 50.088 253 253 50.593 1,98 %

risikoklasse 10 72.233 582 704 73.518 2,88 %

risikoklasse 11 3.326 0 0 3.326 0,13 %

risikoklasse 12 5.773 343 665 6.781 0,27 %

mangelfullt klassifisert 79 1.450 1 1.530 0,06 %

totalt 2.369.569 86.651 99.793 2.556.013 100,00 %
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personmarked  2013   

 brutto  ubenyttede   
 risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt   Fordeling i %

risikoklasse 1 522.971   15.139 538.110 35,25 %

risikoklasse 2 553.191 75   553.266 36,24 %

risikoklasse 3 183.059 150 1.131 184.340 12,08 %

risikoklasse 4 60.102 75   60.177 3,94 %

risikoklasse 5 41.719 75 5.559 47.353 3,10 %

risikoklasse 6 30.699     30.699 2,01 %

risikoklasse 7 28.124   9.447 37.571 2,46 %

risikoklasse 8 25.583     25.583 1,68 %

risikoklasse 9 11.673     11.673 0,76 %

risikoklasse 10 30.656 212   30.868 2,02 %

risikoklasse 11 1.020     1.020 0,07 %

risikoklasse 12 3.013     3.013 0,20 %

mangelfullt klassifisert 2.655   261 2.916 0,19 %

totalt 1.494.464 587 31.537 1.526.588 100,00 %

     

næringslivsmarked 2013

 brutto  ubenyttede   
risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt  Fordeling i %

risikoklasse 1 22.891 51.338 13.616 87.845 10,60 %

risikoklasse 2 424.775 8.055   432.829 52,21 %

risikoklasse 3 112.019 5.172 6.722 123.913 14,95 %

risikoklasse 4 38.001 798   38.799 4,68 %

risikoklasse 5 35.178 1.865 2.603 39.646 4,78 %

risikoklasse 6 32.350 453   32.803 3,96 %

risikoklasse 7 3.483 1.530 4.063 9.076 1,09 %

risikoklasse 8 4.468 1.107   5.576 0,67 %

risikoklasse 9 27.689 337 480 28.505 3,44 %

risikoklasse 10 15.905 1.287   17.192 2,07 %

risikoklasse 11 5.873     5.873 0,71 %

risikoklasse 12 5.124 93   5.271 0,63 %

mangelfullt klassifisert 98 1.450 134 1.682 0,20 %

totalt 727.853 73.484 27.618 828.955 100,00 %

utlån og garantier fordelt på risikoklasser i 2013 

 brutto  ubenyttede  
 risikoklasse utlån garantier  kreditter totalt  Fordeling i %

risikoklasse 1 545.862 51.338 28.755 625.955 26,57 %

risikoklasse 2 977.965 8.130 0 986.095 41,86 %

risikoklasse 3 295.078 5.322 7.853 308.253 13,09 %

risikoklasse 4 98.104 873 0 98.976 4,20 %

risikoklasse 5 76.896 1.940 8.162 86.998 3,69 %

risikoklasse 6 63.049 453 0 63.502 2,70 %

risikoklasse 7 31.607 1.530 13.510 46.647 1,98 %

risikoklasse 8 30.051 1.107 0 31.158 1,32 %

risikoklasse 9 39.362 337 480 40.178 1,71 %

risikoklasse 10 46.561 1.499 0 48.060 2,04 %

risikoklasse 11 6.893 0 0 6.893 0,29 %

risikoklasse 12 8.137 93 0 8.230 0,35 %

mangelfullt klassifisert 2.753 1.450 395 4.598 0,20 %

totalt 2.222.318 74.071 59.155 2.355.544 100,00 %

     

Banken vektlegger risiko ved prising av sine engasjementer. Engasjementer risikoprises ut fra vurdert risiko. Det er 
således normalt en relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og prising på lån og kreditter. 

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 2014 2013

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 2014 2013

Forfalte engasjement inntil 30  0 0

Forfalte engasjement 31-90  4.624 1.028

Forfalte engasjement 90-180 3.200 3.541

Forfalte engasjement 181-360 0 1.683

Forfalte engasjement over 361 og oppover 4244 7.395

brutto forfalte engasjement 12.068 13.647

indiViduelle og gruppeVise nedskriVninger 2014 2013

individuelt nedskrevne engasjementer brutto 5.563 5.747

individuelle nedskrivninger 4.120 4.196

nettoverdi nedskrevne engasjementer 1.443 1.551

  
  
gruppevise nedskrivninger 20.461 20.920

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 2014 2013

       4.168.397      3.975.605 
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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 2014 2013

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 

  2014 2013 2014 2013 2014 2013

personmarked 1.555.865 1.494.464 470 587 28.599 22.042

offentlig sektor 0 0 0 0 0 0

andre kreditforetak 0 0 54.663 51.339 0 0

primærnæring 13.861 4.955 0 0 473 564

industri 17.451 3.533 887 1.112 4.411 1.603

bygg, anlegg 35.484 24.209 9.088 7.198 4.374 4.250

varehandel 55.720 52.267 5.511 8.629 8.102 13.935

transport 41.717 43.525 5.385 4.567 3.325 2.129

eiendomsdrift 588.269 545.442 388 255 3.097 1.802

øvrige 61.202 53.922 10.259 385 47.412 3.350

sum 2.369.569 2.222.318 86.651 74.072 99.793 49.675

garantier fordeler seg videre som følger:
 2014 2013

betalingsgarantier 5.942 9.794

Kontraktsgarantier 20.505 7.836

garantiforpliktelser overfor eika boligkreditt 54.663 51.338

andre garantier 5.541 5.103

sum 86.651 74.071

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 363 avtaler mot 337 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 2014.  Banken har ikke stilt 
noen av sine eiendeler som sikkerhet for garantier.

utlån og garantier fordelt etter geografiske områder:
 2014 2013 

  utlån garanti utlån garanti

harstad kommune 1.566.375 14.369 1.532.800 15.832

nabokommuner 141.763 2.603 116.816 2.497

vesterålen 286.608 2.907 268.310 2.066

tromsø kommune 94.838 427 93.709 427

oslo kommune 83.870 54.663 85.318 51.338

landet for øvrig 193.433 11.682 123.393 1.910

utlandet 2.681 0 1.972 0,4

sum 2.369.569 86.651 2.222.318 74.071

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 tapskostnad FreMkoMMer soM Følger:   2014 2013

periodens endring i individuell nedskrivning -76 365

+ periodens endring i nedskrivning på grupper av lån  -459 42

+ periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell nedskrivning for  1.341 872

+ periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for  785 19

- periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap  -232 -154

= periodens tapskostnader  1.359 1.144

Mislighold pr 30 dager:
MisligHoldte engasJeMent 2014 2013 2012 2011 2010

brutto misligholdte eng. 12.068 13.647 13.855 17.063 11.531

nedskrivninger 3.205 3.275 784 1.625 722

netto misligholdte eng. 8.863 10.372 13.071 15.438 10.809

tapsutsatte engasJeMent 2014 2013 2012 2011 2010

brutto tapsutsatte eng. 1.521 1.530 4.927 8.671 6.722

nedskrivninger 915 921 3.047 2.956 1.941

netto tapsutsatte eng. 606 609 1.880 5.715 4.781

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

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

Mislighold pr 90 dager:
MisligHoldte engasJeMent 2014 2013 2012 2011 2010

brutto misligholdte eng. 7.420 12.588 12.287 7.612 7.595

nedskrivninger 3.205 3.275 784 696 722

netto misligholdte eng. 4.215 9.313 11.503 6.916 6.873

tapsutsatte engasJeMent 2014 2013 2012 2011 2010

brutto tapsutsatte eng. 1.521 1.530 4.927 11.945 6.722

nedskrivninger 915 921 3.047 3.884 1.941

netto tapsutsatte eng. 606 609 1.880 8.061 4.780

resultatFørte renter på utlån HVor det er Foretatt nedskriVning For tap 2014 2013 

  139        209

indiViduelle nedskriVninger utlån garantier 

  2014 2013 2014 2013

individuelle nedskrivninger 01.01 4.196 3.831 0 0

- periodens konstaterte tap, hvor det tidligere     

  er foretatt nedskrivninger -1.341 -872 0 0

+ økte nedskrivninger i perioden 1.285 1.000 0 0

+ nye nedskrivninger i perioden 6 1.360 0 0

- tilbakeføring av nedskrivninger i perioden -26 -1.123 0 0

individuelle nedskrivninger 31.12 4.120 4.196 0 0

nedskriVning på grupper aV utlån utlån garantier  

  2014 2013 2014 2013

nedskrivning på grupper av utlån 01.01 20.920 20.878 0 0

+/- periodens gruppe nedskrivning -459 42 0 0

nedskrivning på grupper av utlån 31.12 20.461 20.920 0 0

Forventede tap
Pr. 31.12.2014 var bankens tap på utlån og garantier 0,06 % av brutto utlån. Samlede individuelle og nedskrivninger på 
grupper av utlån utgjør 1,04 % av brutto utlån. Hovedtyngden av tap forventes å kunne komme i klasse 10 til 12. 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.

Harstad Sparebank har pr 31.12.14 fastrentelån tilvarende 321.599. Dvs at 92,3 % av lånene er swapet til flytende rente.

Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere renterisikoen på fastrentelån.

Pr 31.12.2014 har banken følgende avtaler:

  opprinnelig nedtrapping pålydende 
Motpart sikret... pålydende pr 31.12.14 pr. dato ForFall

nordea bank Fastrentelån 9.000 7.425 1.575 01.07.2015

dnb Kundelån 11.000 1.076 9.924 10.09.2015

dnb Kundelån 9.300 910 8.390 10.09.2015

dnb Kundelån 2.567 573 1.993 26.09.2016

dnb Kundelån 1.760 300 1.460 20.12.2016

dnb Kundelån 20.000 5.500 14.500 03.04.2019

dnb Kundelån 9.100 715 8.385 11.10.2021

dnb Kundelån 5.000 661 4.339 30.11.2021

dnb Kundelån 7.323 1.831 5.492 01.12.2021

dnb Kundelån 2.400 264 2.136 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 sWapper 316.135 19.255 296.880 

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 97,00 % mot 97,46 % 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 16.12.2014. 

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 57.222         8.006 65.228

utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 12.027         94.483 106.510

utlån til og fordringer på kunder 117.104 17.512 72.834 466.149 1.695.970   2.369.569

spes. tapsavsetninger       -21 -867 -3.232 -4.120

uspes. tapsavsetninger           -20.461 -20.461

overtatte eiendeler             0

obligasjoner   6.000 14.040 126.522 27.999   174.561

øvrige eiendelsposter med restløpetid 8.408           8.408

eiendeler uten restløpetid 83.306         73.354 156.660

sum eiendelsposter              2.856.355

gjeld til kredittinst. 1.835 5.088       17.702 24.625

innskudd fra og gjeld             

til kunder 2.298.518           2.298.518

gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap.       99.960     99.960

øvrig gjeld med restløpetid 3.558 5.056 6.505     20.161 35.280

gjeld uten restløpetid             0

egenkapital           397.973 397.973

sum gjeld og egenkapital              2.856.355

netto likviditetseksp. på balanseposter -2.025.845 13.369 80.369 492.689 1.723.102 -283.684 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 57.222 0 0 0 0 8.006 65.228

utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 106.510 0 0 0   0 106.510

* utlån til og fordringer på kunder  39.350 42.446 70.300 122.192 32.588 2.062.692 2.369.569

spes. tapsavsetninger -4.120 0 0 0 0 0 -4.120

uspes. tapsavsetninger -20.461 0 0 0 0 0 -20.461

overtatte eiendeler 0 0 0 0 0 0 0

obligasjoner 35.266 135.741 0 0 3.554 0 174.561

ikke rentebærende eiendeler  0 0 0 0 0 165.068 165.068

sum eiendelsposter              2.856.355

gjeld til kredittinst. 24.625 0 0   0 0 24.625

* innskudd fra og gjeld til kunder  2.298.518 0 0 0 0 0 2.298.518

gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap. 99.960 0 0 0 0 0 99.960

ikke rentebærende gjeld 0 0 0 0 0 35.280 35.280

egenkapital 0 0 0 0 0 397.973 397.973

sum gjeld og egenkapital              2.856.355

netto likviditetseksp. på balanseposter -2.209.336 178.187 70.300 122.192 36.142 1.802.513 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. 

3.c. Valutarisiko
Valutarisiko er risikoen for at banken pådrar seg et tap som følge av endringer i valutakursene. Banken har pr. 31.12.14 
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. 

note 4. likViditet – Finansiering - rentekostnader

4.a. gjeld til kredittinstitusjoner

 pr. 31.12.14 pr. 01.01.14 gJ.snitt eFF. rente

uten avtalt løpetid 22.110 4.412 1,71 %

med avtalt løpetid  2.515 0 1,60 %

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. 31.12.14

obligasjonslån no0010662885 07.11.12 07.04.14 nibor + 0,50 % 2,17 % 0

obligasjonslån no0010722176 17.10.14 17.10.17 nibor + 0,50 % 2,13 % 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. 31.12.14 gJ.snitt eFF. rente

totale innskudd  2.298.518 2,38 %

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  2014 2014  diFFeranse 2014 diFFeranse

 bokført markedsverdi  bokf. markedsverdi ansk. kost bokf. ansk.kost

sum obligasjonsbeholdning 174.561 176.695  -2.134 175.149 -589

Andel av balanseført verdi som er børsnotert:  78,5 % 

Gjennomsnittlig effektiv rente har i år 2014 vært 3,21 %. Ved beregningen er det medtatt mottatte og beregnede renter for 
år 2014, realiserte og urealiserte kursgevinster-/tap samt periodiseringer av overkurs. Avkastningen er regnet i prosent 
av porteføljens bokførte verdi gjennom året. 

obligasJoner  risikoklasser  2014 2013

risikoklasse     0% vekting  10.000 9.972

risikoklasse   10 % vekting  94.280 60.027

risikoklasse   20% vekting  33.141 13.039

risikoklasse   50 % vekting  4.141 

risikoklasse 100% vekting  32.999 54.522

suM  174.561 137.560
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beHoldningsendringer gJennoM regnskapsåret: 

inngående balanse: 137.560

+ tilgang 86.643

- avgang (salg, uttrekninger)                                                - 50.412

reklassifiseringer (brutto) 0

årets kursgevinst/-tap (netto) 83

+ nedskrivning i regnskapsåret/rev. av tidl. års nedskr. 686

utgående balanse  174.561

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 4.899.928 Forskj. 20.315 20.319 unotert

polaris media asa  823.936 1 6.581 6.581 16.891

dnb asa 67.343 10 1.308 1.308 7.468

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

harstad skipsindustri as 1.000 100 100 100 unotert

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

bankid norge as 80 1.582 126 126 unotert

harstad gamle posthus as 140 Forskj. 620 620 unotert

eiendomshuset harstad as 1.723 Forskj. 6.048 3.907 unotert

Folk i husan eiendomsmegling as 74 1.000 881 881 unotert

bonord eiendomsmegling as 206 1.000 381 381 unotert

andre aksjer og andeler 42.655 Forskj. 5.523 1 unotert

egenkapitalbevis:     

sparebank1 nord-norge 312 50 19 19 12

hjelmeland sparebank 16.000 1 1.760 1.760 unotert

Kredittforeningen for sparebanker 920 1.000 948 948 utenl.børs  

totalt   57.747 50.216 

beHoldningsendringer anleggsporteFølJe gJennoM regnskapsåret: 

inngående balanse: 45.733

+ tilgang 5.473

- avgang  -2.603

reklassifiseringer (brutto) 0

årets kursgevinst  1.612

- nedskrivning i regnskapsåret/rev. av tidl. års nedskr. 0

utgående balanse  50.216

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 3.907’ er i balansen ført som ”Eierinteresser i konsernselskap”.  
Selskapet er ikke aktivt og vil bli avviklet i løpet av 2015. Selskapet hadde i 2014 et årsresultat etter skatt på kr -189’ og 
en bokført egenkapital på kr 4.056’.

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. 

BoNord Eiendomsmegling AS (org.nr. 988 054 631) som driver eiendomsmegling i Harstad er deleid av Harstad 
Sparebank. Banken eier 206 aksjer à kr 1.000,-, som tilsvarer 34 % av aksjene i selskapet. 

Mellomværende mellom morselskap og datter/tilknyttede selskaper pr 31.12.14
:: Det er i regnskapet til mor registrert en kassakreditt opptrukket til kr 1.228’. 
:: Gjeld til datter på grunn av konsernbidrag. Totalt kr 4,7 mill pr 31/12-2014.

Handelsportefølje

  MarkedsVerdi   balanseFørt Verdi/ urealisert
aksJer og Fondsandeler kostpris pr 31.12.13 MarkedsVerdi pr 31.12.14 kursgeVinst-/tap

norsk hydro asa 364 290 454 164

skagen vekst 1.386 1.872 2.148 276

skagen global 1.680 2.934 3.377 443

telenor asa 225 911 954 43

statoil asa 296 368 328 -40

skagen Kon-tiki 436 904 1.000 96

eika norge 264 622 676 54

eika alpha 500 580 610 30

sum 5.151 8.480 9.547 1.068

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 0

eika sparebank 20.529 20.083 -446

holberg likviditet omF 62.776 62.291 -485

sum 83.805 82.374 931

sum aksjeportefølje
aksJer og Fondsandeler  kostpris balanseFørt Verdi

anleggsportefølje  57.747 50.216

handelsportefølje  5.151 9.547

omløpsportefølje  83.805 82.374

sum  146.430 142.137
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note 7. Varige driFtsMidler

spesifikasjon av postene    
  iMMaterielle eiendeler Mask./inV./ transport Faste eiendoMMer suM

anskaffelseskost pr 01.01.14 (inkl. tidl. oppskr.) 6.535 26.894 32.099 65.528

samlede av- og nedskrivninger pr 01.01.14 -6.535 -24.484 -21.120 -52.139

bokført pr 01.01.14 0 2.410 10.979 13.389

tilgang i år 0 617 288 905

avgang i år 0   0 0

ordinære avskrivninger i år 0 -687 -609 -1.295

bokført pr 31.12.14 0 2.342 10.656 12.998

Kunst 0 213 0 213

sum bokført pr 31.12.2014 0 2.555 10.656 13.211

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 ferieleilighet i Arguineguin, Gran Canaria, som bankens ansatte og bankens pensjonister kan leie.

note 8. ansVarlig kapital

8.a. egenkapital
egenkapital sparebankens Fond gaVeFond eierandelskapital utJeVningsFond suM

saldo 01.01.14 219.302 10.993 150.000 0 380.295

disponeringer gjennom året  -2.398   -2.398

disponering av overskudd 21.291 500   21.791

avsatt til utbytte -6.000    4.285 -1.715

egenkapital pr 31.12.2014 234.593 9.095 150.000 4.285 397.973

Av disponering på kr 2.398’i gavefond er kr 1.898’ 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 sammen med Utjevningsfond utgjør 38,76 % av egenkapitalen i banken og er representert med 4 av 
16 representanter i bankens forstanderskap.
100 % av egenkapitalbevisene eies av Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

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.

 2014 2013

sparebankens Fond 234.593 219.302

gavefond 9.095 10.993

eierandelskapital 150.000 150.000

utjevningsfond 4.285 0

Fradrag i kjernekap pga eierandel >10% i av egen ren kjerne i andre finansinst. og utsatt skattefordel -25.803 -514

overfinansiering av pensjonsforpliktelser 0 -1.497

kjernekapital 372.170 378.284

- fradrag ansvarlig kapital i andre finansinst. 0 -2.727

netto ansvarlig kapital 372.170 375.557

beregningsgrunnlag 2014 2013

vektet beløp av eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen 1.769.688 1.611.883

poster utenom balansen som ikke inngår i handelsp. 15.994 11.285

ansv. kap. i andre finansinstitusjoner -25.803 -2.727

nedskrivninger på lån -24.581 -25.116

sum beregningsgrunnlag 1.735.298 1.595.325

ansvarlig kapital i prosent 21,45 % 23,54 %



Å
rs

r
a

pp
o

rt
 2

01
4 

n
o

te
r

 t
il

 å
rs

r
eg

n
s

k
a

pe
t

3938

note 9 opplysninger Vedrørende ansatte og tillitsValgte

9.a. ansatte og tillitsvalgte 
Det er 24 ansatte i banken pr. 31.12.14, hvilket utgjør 23,5 årsverk. 
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2014 er 25,0.

ytelser til ledende personer lønn og Honorar annen godtgJørelse pensJonskostnad

banksjef 1.143 172 212

ass banksjef / salgssjef  - bedrift 821 26 138

salgssjef – privat 739 15 119

administrasjonssjef 658 10 191

lokalbanksjef 710 41 135

styrets leder 126 4 0

styrets nestleder 71 4 0

styremedlem 1  61 4 0

styremedlem 2 56 4 0

styremedlem 3  53 19 81

Kontrollkomiteens leder 33 0 0

Kontrollkomitemedlem 1 27 0 0

Kontrollkomitemedlem 2  27 0 0

Forstanderskapets leder 26 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. Banksjefen var ikke med i bonusordningen. For 2013, 
utbetalt i 2014, utgjorde dette kr 20.737,- pr. ansatt i 100 % stilling som var omfattet av ordningen.

Styret har i perioden disponert nettbrett som arbeidsverktøy og er i den forbindelse blitt innrapportert med 4.392,- 
registrert som «Annen Godtgjørelse» i oppstillingen over.
 
Det er inngått avtale med banksjef om tilleggspensjon ved eventuell fratredelse mellom 64 og 67 år.

Banken har ikke inngått avtaler med banksjef eller medlemmer av styret vedrørende aksjeverdibasert betaling eller 
andre former for bonus. Det er heller ikke inngått slike avtaler med andre ansatte eller tillitsvalgte enn ovenfor nevnt.

lån og sikkerHetsstillelse  utlån sikkerHetsstillelse

banksjef  796 0

ass banksjef / salgssjef  - bedrift  1.800 0

salgssjef – privat  2.422 0

administrasjonssjef  1.274 0

lokalbanksjef  627 0

styrets leder  0 0

styrets nestleder  4.300 0

styremedlem 1  0 0

styremedlem 2  415 0

styremedlem 3   2.746 0

Kontrollkomiteens leder  728 0

Kontrollkomitemedlem 1  0 0

Kontrollkomitemedlem 2  2.284 0

Forstanderskapets leder  0 0

medlemmer av forstanderskapet (ekskl. ansatte)  6.408 0

ansatte (ekskl. banksjef og ansatterepresentant i styret)  37.850 0

Lånene til banksjef og ledere er til ansattevilkår. Lånene til tillitsvalgte er til ordinære vilkår. Rentesubsidiering for utlån 
til ansatte pga. rentevilkår under normrenten utgjør for 2014 totalt kr 42.974,-.

9.b. pensjonsforpliktelser 
Banken har I 2014 hatt en ytelsesbasert pensjonsordning gjennom Storebrand Livsforsikring AS (som var lukket) og en 
innskuddsbasert pensjonsordning gjennom Eika Innskuddspensjon.

Den 31.12.2014 er den ytelsesbaserte ordningen terminert og alle ansatte er overført til innskuddsbasert pensjon. De 
balanseførte forpliktelser og overfinansieringer er i den forbindelse resultatført. Banksjefen har en egen pensjonsavtale.

Pensjonsordningene omfattet pr. 31.12.2014:
:: 19 aktive i ytelsesbasert pensjon, hvorav 1 med 50 % uførepensjon 
:: 11 aktive i innskuddsbasert pensjon
:: 13 alderspensjonister
:: 5 AFP-pensjonister.

Ved beregning av pensjonsansvaret er følgende forutsetninger lagt til grunn:
diskonteringssats  2,30 %

Forventet avkastning av midlene  3,20 %

lønnsregulering  2,75 %

g-regulering/inflasjon  2,75 %

pensjonsregulering  1,00 %

Årets forutsetninger er endret fra fjorårets beregning.

årets pensjonsopptjening:

 ytelsesbasert innskuddsbasert  
 pensJon pensJon aFp suM

nåverdi av årets pensjons-opptjening inkl. arb.giv.avgift 1.311  0 1.311

netto rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser  1.391  98 1.489

Kostnader ved terminering pensjonsordning 1.773   1.773

innbetalt til ibp  294  294

innbetalt premie til aFp  211 256 467

årets pensjonskostnad  4.475 505 353 5.333

pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser pr. 31.12.14:
  ytelsesbasert pensJon aFp suM

pensjonsmidler   0  0

pensjonsforpliktelser  -1.462 0 -1.462

ikke resultatført estimatavvik  565  0 565

over-/underfinansiering pensjonsmidler  -897 0 -897

utsatt skattefordel    242

ek-andel pensjonsordninger    -1.139      

9.c. revisors godtgjørelse 
Godtgjørelse til ekstern revisor er i regnskapsåret påløpt med følgende:
lovpålagt revisjon 166

andre attestasjonstjenester 0

skatterådgivning 0

andre tjenester utenfor revisjon 64

 230

+ merverdiavgift  58

sum revisjonskostnader inkl. mva 288
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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 31.12.2014 31.12.2013 endring

pensjonsforpliktelse ytelsesbasert pensjon 0 2.193 -2.193

pensjonsforpliktelser aFp/gavepensjon -897 -760 -136

Forpliktelse finansielle instrumenter 347 366 -20

negativ anleggsreserver driftsmidler -4 110 -4 078 -32

saldo på gevinst- og tapskonto 1 316 1 649 -330

Forskjell mellom regnskapsført og kostpris på obligasjoner -1 520 -1 274 -246

netto grunnlag utsatt skattefordel -4.861 -1 904 -2 957

netto utsatt skattefordel -1 312 -514 -798

Netto utsatt skattefordel, kr 1.312’ pr. 31.12.14, 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     34.390
Permanente forskjeller    -6.376
Endring i midlertidige forskjeller    2.711
Avgitt konsernbidrag    -585
årets grunnlag for betalbar skatt  30.141

beregning av skattekostnad
Inntektsskatt 27 % av 30.141 =  8.138
Formuesskatt (stipulert) =    938
betalbar skatt = 9.076
Netto endring utsatt skatt =   -798
For mye avsatt skatt (år 2013) =    -121
Skatteeffekt av avgitt konsernbidrag =     158
årets skattekostnad =  8.315

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
 2014 2013

provisjon forsikring 3.089 2.732

provisjon ebK 4.721 3.840

andre provisjonsinntekter 1.578 1.214

sum provisjonsinntekter 9.388 7.786

gebyr betalingsformidling 8.205 8.302

sum gebyrinntekter 8.205 8.302

sum andre gebyrer og provisjonsinntekter 17.593 16.088

11.b. nøkkeltall
 2014 2013

rente innskudd  2,26 %  2,45 %

snitt innskudd 2.193.628 2.105.090

rente utlån 4,48 % 4,50 %

snitt utlån 2.243.809 2.237.831

Kundemargin 2,22 % 2,05 %

driftsresultat før skatt i % av gj.snitt eK 8,84 % 8,35 %

resultat etter skatt i % av gj.snitt forv.kap. 0,95 % 0,84 %

egenkapitalprosent 13,94 % 14,24 %

Årsoverskudd i % av gj.snitt eK 6,71 % 5,89 %

rentemargin i % av gj.snitt forv.kap. 2,02 % 1,99 %
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styrets MedleMMer: 
trude Kind Bendiksen 2014 - 2015
Ole t. Andreassen 2014 - 2015
Astrid Mathiassen 2014 - 2015
rudi Mikal Christensen 2015 - 2016
geir Øverland 2015 - 2016

styrets VArAMedleMMer: 
Inger lise greftegreff Kristiansen 2015 - 2015
Max Jenssen 2015 - 2015
Knut Halseth 2015 - 2015

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:
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 
trine eilertsen 2015 - 2018
Håvard tømmeåas 2015 - 2018

KUNdeVAlgte VArAMedleMMer: 
Åse Kulseng Hansen 2015 - 2015
eskil remme Kleven 2015 - 2015
Astrid Nygård 2015 - 2015
Britt torbergsen 2015 - 2015

ANsAttes MedleMMer:
Aud sørensen 2012 - 2015
tor Håkon Andreassen 2012 - 2015
liv-Åse remme Olsen 2015 - 2018
tone pedersen 2015 - 2018

ANsAttes VArAMedleMMer: 
Arild Hansen 2014 - 2015
eivind sletten 2015 - 2016
ragna-solveig simonsen 2015 - 2016

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:
Wenche Vasbotten 2014 - 2015
svein robert Vestå 2015 - 2016
liv-Åse remme Olsen 2015 - 2016

VAlgKOMItÈ VArAMedleMMer: 
trine e. eilertsen 2014 - 2015
Heidi Fredriksson 2014 - 2015
tor Håkon Andreassen 2015 - 2016

Forstanderskapets leder i 2015: Åge lamo
Forstanderskapets nestleder  i 2015: steinar Nilsen
styrets leder i 2015: rudi Mikal Christensen
styrets nestleder i 2015: geir Øverland
Kontrollkomitèens leder 2014 – 2015: tage Karlsen
leder i valgkomitèen for forstanderskapet i 2015:  Wenche Vasbotten

tIllItsVAlgte
MedleMMer - og VaraMedleMMer i Harstad sparebank

ajourført etter valget i 2015



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


