




 

 

 

 

 

102.910

 Valuta Opptatt år Forfall Nominell 

rente 

Rentekostnad Beløp 

Fondsobligasjon nok 2017 evigvarende 5,57 %    1.627 30 mill. 

Ansvarlig   obligasjonslån nok 2019 15.03.2029 4,12 %    1.289 40 mill. 

 

Vi utstedte en ny fondsobligasjon 7. juni 2017. Rentebetingelsene er 3 mnd. NIBOR med et tillegg på 3,75 %-poeng. 

Ordinær call er første gang 7. juni 2022 og deretter på hver rentebetalingsdato. Formålet med opptaket av 

fondsobligasjonen er å styrke bankens kjernekapital og ansvarlige kapital.  

 

Ansvarlig obligasjonslån pålydende 30 millioner kroner ble callet 19. mars 2019. 15. mars 2019 ble det utstedt ett nytt 

ansvarlig obligasjonslån pålydende 40 millioner kroner. Rentebetingelsene er 3 mnd. NIBOR med et tillegg på 2,30 %-

poeng. Ordinær call er 15. mars 2024, og deretter på hver rentebetalingsdato. Formålet med opptaket av det ansvarlige 

obligasjonslånet er å styrke bankens ansvarlige kapital og samtidig tilpasse seg nytt regelverk.  



Innbetalt aksjekapital 40.000                     

Sparebankens fond 365.233                   

Gavefond 5.000                      

Utjevningsfond 528                         

Sum egenkapital 410.761                   

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -61.834                    

Sum ren kjernekapital 348.927                   

Fondsobligasjoner 30.000                     

Sum kjernekapital 378.927                   

Ansvarlig lånekapital 40.000                     

Sum til leggskapital 40.000                     

Netto ansvarlig kapital 418.927                   

Stater

Lokal regional myndighet -                          

Offentlig eide foretak 1.200                      

Institusjoner -                          

Foretak 12.051                     

Massemarked 110.567                   

Pantsikkerhet eiendom -                          

Forfalte engasjementer 1.273.480                

Obligasjoner med fortrinnsrett 5.917                      

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 8.918                      

Andeler i verdipapirfond 15.471                     

Egenkapitalposisjoner  12.522                     

Øvrige engasjementer 44.525                     

CVA-tillegg 174.808                   

497                         

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 1.659.956                

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 167.729                   

Sum beregningsgrunnlag 1.827.684                

Ren kjernekapitaldekning i % 19,09 %

Kjernekapitaldekning 20,73 %

Kapitaldekning i % 22,92 %



 

 

Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper. 

Banken har en eierandel på 0,75 % i Eika Gruppen AS og på 1,58 % i Eika Boligkreditt AS. 

Ren kjernekapital 412.673                                    

Kjernekapital 452.479                                    

Ansvarlig kapital 504.840                                    

Beregningsgrunnlag 2.378.116                                  

Kapitaldekning i % 21,23 %

Kjernekapitaldekning 19,03 %

Ren kjernekapitaldekning i % 17,35 %

Bevaringsbuffer (2,50 %) 45.692                                                    

Motsyklisk buffer (2,50 %) 45.692                                                    

Systemrisikobuffer (3,00 %) 54.831                                                    

Sum bufferkrav til ren kjernekapital 146.215                                    

Minimumskrav til ren kjernekapital (4,50 %) 82.246                                                    

Tilgjengelig ren kjernekapital utover minimumskrav og bufferkrav 120.466                                                 



 

 

 

 

 



 

 

Type motpart

Utlån og 

fordringer

Ubenyttede 

rammer Garantier Sum

Offentlig forvaltning -                            30.000                         -                                        30.000                  

Lønnstakere o.l. 2.707.694                  119.729                       1.184                                     2.828.607             

Utlandet 2.053                         -                              -                                        2.053                   

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 53.493                       4.483                          126                                        58.102                  

Industriproduksjon 14.575                       1.763                          60                                         16.398                  

Bygg og anlegg 76.659                       10.759                         4.643                                     92.061                  

Varehandel, hotell/restaurant 21.843                       8.989                          775                                        31.607                  

Transport, lagring 13.764                       1.362                          3.903                                     19.029                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 259.190                     7.771                          1.329                                     268.290                

Sosial og privat tjenesteyting 38.436                       2.201                          478                                        41.115                  

Eika Boligkreditt AS 19.908                       15.700                                   35.608                  

Sentralbank 66.331                       66.331                  

Kredittinstitusjoner 140.351                     140.351                

Øvrige 127.211                     127.211                

Sum 3.541.508             187.057                 28.198                            3.756.763         

Drangedal 816.216                        81.509                            3.713                                        901.438                   

Øvrige deler av Telemark 1.800.020                     85.708                            7.099                                        1.892.827                

Resten av Norge 923.219                        19.840                            17.386                                      960.445                   

Utlandet 2.053                            -                                 -                                           2.053                      

Gjennomsnitt 3.373.130             171.530                 27.704                            3.572.364         

Engasjementstyper Inntil 1 måned 1-3 måneder 3-12 måneder 1-5 år Over 5 år Uten løpetid Sum

Utlån og fordringer 226.420                     52.228                         91.295                        294.317           2.877.248        3.541.508         

Ubenyttede rammer 88.445                        98.612             187.057            

Garantier 24.550            3.648              28.198              

Sum 226.420                52.228                   179.740                 318.867        2.979.508     -           3.756.763         



 

Type motpart

Misligholdte

engasjementer

Engasjementer med 

nedskrivninger

Samlede 

nedskrivninger

Resultatførte 

nedskrivninger Garantier med 

avsetning

Avsetninger 

på garantier

Offentlig forvaltning -                            -                              -                             -                  

Lønnstakere o.l. 7.462                         10.159                         5.753                          1.693              

Utlandet -                            -                              -                             

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske -                            -                              -                             -                  

Industriproduksjon -                            646                             530                            (390)                

Bygg og anlegg -                            -                              -                             (1.167)             

Varehandel, hotell/restaurant 40                             817                             529                            (797)                

Transport, lagring -                            -                              -                             -                  

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester -                            6.040                          1.355                          631                 

Sosial og privat tjenesteyting -                            4.504                          1.126                          -                  

Sum 7.502                    22.166                   9.293                    (30)               -              -           

Drangedal 3.178                         10.080                         6.826                          (146)                

Øvrige deler av Telemark 4.303                         12.086                         2.467                          116                 

Resten av Norge 21                             -                              

Utlandet

1 Kun individuelle nedskrivninger

2 Samlet garantibeløp der det er foretatt avsetning.



 

 

Utlån Garantier

Individuelle nedskrivninger på utlån

Individuelle nedskrivninger 01.01. 9.323                             

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuell nedskrivning -2.117                            

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 825                               

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 1.700                             

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -438                              

Individuelle nedskrivninger 31.12. 9.293                             -                     

Endringer i nedskrivning på grupper av utlån siste år (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier

Nedskrivninger på grupper av utlån

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 4.865                             

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån 250                               

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 5.115                             -                     

Årets nedskrivninger og gjenvinning på tidligere års nedskrivninger (beløp i tusen kroner) Utlån Garantier

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån -30                                

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier -                                -                     

Periodens endring i gruppeavsetninger 250                               

Periodens endring i forventet tap (steg 1 og 2) -                                -                     

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger 2.118                             

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 300                               

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -138                              

Renterinntektr på lån med individuell nedskrivning -368                              

Periodens tapskostnader 2.132                             -                     

Endringer i nedskrivninger på individuell utlån og avsetninger på garantier siste år (beløp i 

tusen kroner)



 

Engasjementskategorier

Engasjementsbeløp før 

sikkerheter Engasjementsbeløp etter sikkerheter

Fratrukket den 

ansvarlige kapitalen

Benyttede 

ratingbyråer

Andel sikret med 

pant

Andel sikret 

med 

garantier

Stater og sentralbanker 66.334                          66.334                                                                           

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)30.000                          32.300                                                                           

Offentlige foretak -                               -                                                                                 

Multilaterale utviklingsbanker -                               -                                                                                 

Internasjonale organisasjoner -                               -                                                                                 

Institusjoner 60.255                          60.255                                                                           

Foretak 163.301                        155.066                                                                          

Massemarkedsengasjementer -                               -                                                                                 

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom3.034.363                     3.034.363                                                                       68 %

Forfalte engasjementer 5.814                            5.814                                                                             

Høyrisiko-engasjementer -                               -                                                                                 

Obligasjoner med fortrinnsrett 89.179                          89.179                                                                           

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating77.354                          77.354                                                                           

Andeler i verdipapirfond 58.145                          58.145                                                                           

Egenkapitalposisjoner  44.525                          44.525                                                                           -60.137                          

Øvrige engasjementer 201.533                        196.561                                                                          

Sum 3.830.803             3.819.896                                                     -60.137                 -              



 

Balanseført verdi av 

ikke-

sikkerhetsstilte 

Eiendeler herav: utstedt av andre i konsernet

herav: godkjent som 

pant i sentralbanken

Rentebærende verdipapirer 207.119                        106.118                         

herav: Covered bonds (inkl. OMF) 88.974                          85.812                           

herav: sikrede verdipapirer (ABS) -                               -                                

herav: utstedt av offentlig forvaltning -                               -                                

herav: utstedt av finansielle foretak 118.145                        20.306                           

herav: utstedt av ikke-finansielle foretak -                               -                                

Ikke sikkerhetsstilt

Virkelig verdi av mottatte 

sikkerheter

Mottatte sikkerheter

herav: utstedt av andre i 

konsernet

herav: godkjent 

som pant i 

sentralbanken

Utlån og fordringer annet enn innskudd og utlån på anfordring 10.755                                                    

Andre mottatte sikkerheter 4.869.876                                               

Sum 4.880.631                                  

Nominell 

verdi av 

mottatte 

sikkerheter



 

 

Finansielle derivater  

Formål og beskrivelse av inngåtte avtaler 

Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning på 

poster innenfor balansen. Avtalene er rene sikringsforretninger. Renteswapavtalene medfører en avtale om bytte av 

rentebetingelser for et avtalt beløp over en avtalt periode. Vi har pr. 31.12.2019 i alt 56,3 millioner kroner i 

fastrenteutlån til våre kunder. Vi har inngått renteswapavtaler pålydende 40 millioner kroner for å sikre disse. Vi anser 

resterende beløp som er usikret for ubetydelig risiko for banken. 

 
Regnskapsmessig behandling - regnskapsprinsipper 

Avtaler som er inngått for å redusere bankens eksponering overfor svingninger i rente/avkastning av balanseposter, er 

definert som sikringsforretning. Finansielle derivater som er sikringsforretninger verdsettes etter samme prinsipper som 

den sikrede post. Det fremkommer således ikke noen isolerte gevinster eller tap på disse. Netto resultat av 

rentebytteavtalene er ført mot rentekostnader og renteinntekter. 

 

Risikofaktorer 

Kursrisikoen er knyttet til verdiutviklingen på definerte aksjeindekser på børser og utviklingen på rentemarkedet i 

Norge. Bankens kredittrisiko i forbindelse med bytteavtalen vurderes som ubetydelig. 

 
Virkelig verdi - markedsverdi 

Verdievalueringen er basert på indikativ gjennomsnittspris (av kjøp og salg) og forutsetter at bytteavtalen løper fram til 

forfall. Vurderingen er ment for evalueringsformål for det aktuelle tidspunkt og er ikke nødvendigvis sammenfallende 

med den verdi kontrakten ville hatt dersom denne hadde blitt omsatt i markedet på dette tidspunkt. 

 
Rentebytteavtaler utenom balansen 

Sikringsportefølje / Instrument  Løpetid 

Nominelt 

beløp 

Markeds- 

verdi  

Renteswapavtaler for sikring av fastrenteutlån til kunder    2015 - 2020 10.000 10.008  

Renteswapavtaler for sikring av fastrenteutlån til kunder    2015 - 2025 20.000 20.132  

Renteswapavtaler for sikring av fastrenteutlån til kunder 2017 - 2022 10.000 10.113  

Sum renteswapavtaler  40.000 40.253  

 

Beløp i tusen kroner Virkelig verdi

Før motregning 253                              

Etter motregning 253                              



 

 

Beløp i tusen kroner Bokført verdi Virkelig verdi

Realisert gevinst/

-tap i perioden

Urealisert 

gevinst/

-tap 

Herav medregnet i 

kjernekapital

Herav medregnet

i tilleggskapital

Aksjer og andeler - gevintsformål 64.466                          66.142                         2.291                             -                     

- børsnoterte aksjer 4.671                            6.347                           -                                -                     

- andre aksjer og andeler 59.795                          59.795                         2.291                             -                     

Aksjer og andeler - strategisk formål 93.589                          93.589                         215                               -                     

- børsnoterte aksjer -                               -                               -                                -                     

- andre aksjer og andeler 93.589                          93.589                         215                               -                     

Eiendeler

Renterisiko i tusen 

kroner

Utlån til kunder med flytende rente -3.600                           

Utlån til kunder med rentebinding -1.400                           

Rentebærende verdipapirer -200                             

Øvrige rentebærende eiendeler -200                             

Gjeld

Innskudd med rentebinding -                               

Andre innskudd 4.000                            

Verdipapirgjeld 1.000                            

Øvrig rentebærende gjeld

Utenom balansen

Renterisiko i derivater 1.300                            

Sum renterisiko 900                      



 

Risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser, f.eks. tilbakebetale et lån p.g.a. 

manglende betalingsevne eller vilje. 

Risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider på et bestemt tidspunkt til å møte sine 

forpliktelser som forfaller. 



 

Risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke lønnsomheten i ugunstig retning.  

Renterisiko/kursrisiko sees i sammenheng i forbindelse med verdipapirer. 



Risikoen for at mennesker, maskiner, rutiner og systemer ikke fungerer som forutsatt, og at lov og 

regelverk ikke følges.  
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