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Bankens visjon som «selvstendig lokalbank» er et viktig anker for våre strategiske valg. Selvstendigheten er 

avgjørende for selv å kunne transformere fortidens lokalbank til fremtidens lokalbank, herunder utvikle den 

historiske samfunnsrollen til sparebankene til å møte fremtidige behov. 

 

 

 

Den helhetlige økonomiske rådgivningen rettes mot konkrete og betydningsfulle 

hendelser i kundenes hverdag. Særlig har dette arbeidet foregått mot ung-segmentet 

med meget god respons. Banken oppnår svært god vekst i dette viktige segmentet som 

vil ha stor betydning på lang sikt. Dette på grunnlag av at kundene i større grad får 

oversikt over økonomien og planlegger bedre for sin økonomiske fremtid.

I forbindelse med vedtektsendringer har banken endret sitt navn til "LARVIKBANKEN Din 

Personlige Sparebank". Med dette er knytningen dreid fra å være rent  geografisk til mer 

individorientert, i tråd med relasjonskonseptet.

Banken har gjort endringer i sin kontanthåndtering og har gjort gode investeringer i 

omstilling av kundenes bruk av banken. Dette har gitt kundene god trygghet og økt 

tilgjengelighet til tjenester som er viktige for tidligere brukere av kassefunksjonen.

Endringen har medført en endring i bankens organisering, hvilket gjør oss enda mer 

effektive og skaper forutsetninger for å levere gode resultater i et fremtidsperspektiv.

Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er avsluttet i 2016. Fra og med 2016 er alle 

ansatte tilsluttet bankens innskuddsbaserte pensjonsordning. 

Det er i løpet av året lansert flere gode digitale løsninger, både for kundene og internt 

for ansatte, som for eksempel «bli kunde på nett» og «nytt kredittsystem» for bankens 

ansatte. Denne type forbedringer har som mål på den ene siden å styrke 

kundeopplevelsene og å forbedre arbeidsformene i banken. I sum har tiltak iverksatt i 

løpet av 2016 lagt grunnlag for en styrket konkurransekraft i tiden som kommer.

Det er en trend at stadig mer av markedsføring og kommunikasjon skjer på internett og 

sosiale medier. Banken har tilegnet seg dette på en god måte og har betydelige 

aktiviteter i sosiale medier og med svært god respons. Dette mediet fungerer godt til å 

fremme bankens ansatte som en sentral ressurs i relasjon til kundene.
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LARVIKBANKEN I KORTE TREKK

2016 2015

Resultat

Kostnader i % av inntekter justert for verdipapirer 41,7 % 68,7 %

Kostnadsvekst siste 12 mnd
1

-35,0 % 8,1 %

Egenkapitalavkastning
2

11,0 % 6,4 %

Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 21,0 % 27,2 %

Innskuddsmargin hittil i år
3

0,08 % -0,40 %

Utlånsmargin hittil i år 1,89 % 2,20 %

Netto rentemargin hittil i år 1,52 % 1,40 %

Resultat etter skatt i % av GFK
4

1,14 % 0,65 %

Innskudd og Utlån

Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 24,2 % 23,8 %

Andel lån overført til EBK - kun PM 29,6 % 30,4 %

Innskuddsdekning 78,6 % 87,2 %

1)
 reduksjon hovedsakelig som følge av inntektsføring av pensjonsforpliktelse 

i forbindelse med konvertering fra ytelses- til innskuddsbasert pensjonsordning.

2)  EK-avkastning etter beregnet skatt - Annualisert.
3)  3 måneders NIBOR gjennomsnitt hittil i år minus gjennomsnittlig innskuddsrente hiå.
4)

 Gjennomnsnittlig forvaltningskapital (GFK) er beregnet av forvaltningskapital per mnd. hiå.

2016 2015

Solid itet

Ren kjernekapitaldekning 19,64 % 17,27 %

Kjernekapitaldekning 19,64 % 17,27 %

Kapitaldekning 20,42 % 17,27 %

Leverage ratio 9,30 % 7,73 %

Likvid itet

LCR 155       106       

NSFR 143       140,00 

Likviditetsindikator 1 107,20 110,30 

Likviditetsindikator 2 111,94 115,10 
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Den økonomiske veksten i verden var ifølge 

Verdensbanken 2,3 % i 2016. Fremvoksende 

økonomier stod for stor del av veksten og det er 

fortsatt variasjon i vekstraten mellom industrilandene.  

USA fortsatte en trendvekst i økonomien, og med 

forventning om over 2 % i 2017. Arbeidsledigheten 

har falt ytterligere og man nærmer seg 

kapasitetsbegrensninger. Federal Reserve satt opp 

renten i desember og justerte opp rentebanen for 

2017. Arbeidsmarkedet har hatt en positiv utvikling 

over en lengre periode og inflasjonen har begynt å 

stige. Det ventes at FED vil øke renten ytterligere 

fremover, men antall hevinger vil trolig begrenses av 

hensynet til verdien av USD gitt den ekspansive 

pengepolitikken i eurosonen, Storbritannia og Japan. 

Samtidig er det ventet en betydelig mer stimulerende 

finanspolitikk etter skiftet av president i USA. 

Potensielt høyere aktivitet og prisvekst vil tale for et 

høyere amerikansk rentenivå. 

Det er tro på at veksten vil tøyles fremover med 

endringen i renten, kursutvikling og høyere 

kredittpremier. Det er stor usikkerhet om effekten av 

at Trump vant valget og dette kan vanskelig regnes 

inn i fremtidsanalysene. 

 

I Eurosonen er veksten fortsatt svak. 

Vekstforventningene er noe høyere for 2017, opp mot 

1,5 %. Det er i så fall å betrakte som en 

høykonjunktur, som vil slå ulikt ut for hvert enkelt EU 

land. Effekten av Brexit er fortsatt uviss og om 

lignende hendelser sprer seg til flere EU land så blir 

fremtidsanalysene uforutsigbare. Det er betydelig 

usikkerhet knyttet til Storbritannias fremtidige 

handelsavtale med EU. Det er også usikkerhet knyttet 

til forestående valg i flere europeiske land gitt 

populariteten til EU-skeptikere.  

 

Kinas økonomi møtte fortsatt motbør gjennom 

fjoråret. Likevel har den økonomiske veksten holdt 

seg sterk sett i forhold til mer normale veksttakter i 

Europa og USA. Årsakene til dette er en fortsatt god 

utvikling i husholdningenes forbruk, samt solid vekst 

i tjenestesektoren. Samlet sett er det imidlertid flere 

usikkerhetsmomenter på nedsiden rundt videre 

utvikling i kinesisk økonomi. Veksten for 2017 ventes 

å avta ytterligere til 6,0 %, dette som følge av lavere 

eksport og import samt fall i investeringsnivå. 

 

 

Norsk økonomi opplever fortsatt store utfordringer 

som følge av lavere aktivitet i petroleumssektoren. Vi 

ser nå en ventet reduksjon komme i 

oljeinvesteringene og utslaget på sektoren har blitt 

større som følge av det kraftige fallet i oljeprisen. 

Norges Bank viser at veksten i Fastlands-BNP ble 

redusert fra 2,3 % i 2014 til 0,7 % i 2016, hvilket er 

det laveste vekstnivået siden finanskrisen. For 2017 

forventer sentralbanken at veksten øker til 1,5 % 

forutsatt at penge- og finanspolitikken innrettes mot 

å ivareta negative effekter i oljesektoren. Norge har 

fortsatt en arbeidsledighet på et lavere nivå enn i våre 

naboland, pr. 31.12 på 4,8 %.  

 

Arbeidsledigheten i Vestfold har økt i 2016 og endte 

på 3,1 %, mot 3,2 % for hele landet. For Larvik sin del 

var ledigheten 2,2 % og derved lavere enn ved 

utgangen av 2015 og lavere enn fylket for øvrig.  

 

Pengepolitikken ble holdt ekspansiv gjennom 2016. 

Norges Bank reduserte styringsrenta gjennom 2016 

ned til historisk lave 0,50 % i rentemøtet 17. mars. 

Det norske rentenivået er fortsatt høyere enn 

sammenlignbare land. Pengemarkedsrentene svingte 

noe i løpet av året, og lå på omtrent samme nivå som 

ved utgangen av 2015 med 3 måneder på 1,17 %. 

Kronen svingte, men endte med å styrke seg totalt 

gjennom året, noe som har redusert 

konkurranseevnen til tradisjonell eksportnæring i 

senere tid. Kronen er dog svakere enn i perioden før 

oljeprisen begynte å falle høsten 2014.Utover det 

rekordlave rentenivået bidrar også finanspolitikken 

positivt til veksten. Det strukturelle, oljekorrigerte 

underskuddet, som måler den underliggende 

pengebruken av oljeinntektene, anslås å ha økt til 

206 milliarder kroner i 2016. For 2017 anslås dette 

underskuddet å øke til 226 milliarder kroner. Målt 

som andel av trend-BNP for Fastlands-Norge 

innebærer dette en vekstimpuls på 1 % i 2016 og 0,4 

% i 2017. I forhold til kapitalen i Statens pensjonsfond 

utland (målt ved inngangen til året) vil underskuddet 

utgjøre 3 % i 2017. Dette er 1 % mindre enn 

handlingsregelen for bruk av midler fra fondet tillater. 

 

Kredittveksten til norske långivere var 4,8 % de siste 

12 måneder til november. De ikke-finansielle 

foretakene hadde 2,6 % vekst i denne perioden, mens 

husholdningenes gjeld la på seg med 6,1 %. 

Husholdningenes gjeldsgrad er nå rekordhøye.  

 

Med økt arbeidsledighet og lav aktivitet i økonomien 

generelt var det ventet at veksten i boligprisene skulle 

avdempes som i 2015. Som følge av blant annet 

lavere boliglånsrenter snudde prisutviklingen 

imidlertid oppover, og endte med en vekst på 8,3 % 

for landet som helhet. Utviklingen var preget av 

regionale forskjeller, med svært kraftig vekst i Oslo 

og negativ vekst på Sør-Vestlandet.  

  

Larvikbanken er aksjonær i Eika Gruppen AS, og er en 

av 73 banker i Eika Alliansen. Lokalbankene, Eika 

Gruppen og Eika Boligkreditt utgjør Eika Alliansen. 

Eika Alliansen er en av Norges største 

finansgrupperinger, med en samlet 

forvaltningskapital på mer enn 360 milliarder kroner.  

 

 

Lokalbankene i Eika Alliansen har en sterk, lokal 

posisjon med sin nærhet til kundene. Vi er dermed 

unike og viktige økonomiske bidragsytere til vekst og 

utvikling for både privatpersoner og norsk samfunns- 

og næringsliv. Som alle lokalbankene i Eika har 

Larvikbanken en sterk lokal tilhørighet og nærhet til 

kundene. Med sin lokale verdiskaping i mange norske 

kommuner representerer Eika-bankene et stort og 

viktig mangfold i finansnæringen. 

Med rundt 200 bankkontorer i ca. 120 kommuner har 

lokalbankene en betydelig distribusjonskraft, og 

lokalbankenes nærmere 1 million kunder har blant 
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landets høyeste kundetilfredshet og lojalitet. Dette 

gjelder både i person- og bedriftsmarkedet blant 

banker med fysisk kundekontakt. 

 

Lokalbankenes viktigste kundegrupper er 

personkunder og det lokale næringslivet. Eika 

Gruppen styrker lokalbankene ved å utvikle og levere 

konkurransedyktige tjenester og produkter som 

dekker lokalbankenes og lokalbank-kundenes behov. 

I en stadig mer digitalisert virkelighet ønsker kundene 

tilgang til flere digitale tjenester. En økende andel 

tjenester flytter seg derfor fra fysiske lokaler til 

digitale plattformer.  

 

Eika Gruppens datterselskap Eika Alliansen sørger for 

at lokalbankene får tilgang til gode 

fellesskapsløsninger der hver enkelt bank selv er for 

liten. Det er i hovedsak løsninger innen IT og 

infrastruktur inkludert betalingsformidling, 

kompetanseutvikling, styring og kontroll, 

regnskapstjenester og depot tjenester. På deler av 

dette bidrar ansatte fra Larvikbanken aktivt med sin 

kompetanse. Med et profesjonalisert prosjekt- og 

utviklingsmiljø i selskapet leverer Eika Alliansen også 

en lang rekke digitale løsninger. Det gjelder 

kundeløsninger på nett og mobil – og integrerte 

løsninger som effektiviserer kunde- og 

saksbehandlersystemene i bankene.  

 

Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen 

for lokalbankene innenfor områder som 

kommunikasjon, marked og merkevare og 

næringspolitikk for å ivareta bankenes 

næringspolitiske interesser gjennom dialog med 

relevante myndigheter.  

 

Eika Gruppens samlede leveranser sikrer 

lokalbankenes konkurransedyktighet slik at de kan 

bygge videre på sin sterke, lokale markedsposisjon. 

 

Eika Boligkreditt er en del av Eika Alliansen og er 

direkte eid av 72 lokalbanker og OBOS. Selskapet har 

som hovedformål å sikre lokalbankene tilgang til 

langsiktig og konkurransedyktig funding ved 

utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). 

Eika Boligkreditt har en forvaltningskapital på omlag 

96 milliarder kroner og er, med sin tilgang til 

finansiering i både det norske og internasjonale 

finansmarked, en viktig finansieringskilde for 

alliansebankene.   

 

 

Larvikbanken hadde i 2016 et av sine aller beste 

resultater. I et lavrentemarked med sterk konkurranse 

har banken styrket sin rentemargin og demmet opp 

for andre pressede inntjeningsområder. 

Larvikbankens resultat var 50,8 millioner kroner i 

2016, en økning på 23,9 millioner fra 2015. Økte 

netto renteinntekter, reduserte driftskostnader og 

økte netto inntekter verdipapirer var hovedårsakene 

til resultatveksten. Høy utlånsvekst og forbedret 

innskuddsmargin påvirket netto renteinntekt positivt i 

2016. Driftskostnader ble redusert med 19,2 mill. 

kroner, hovedsakelig på grunn av nedgang i 

pensjonskostnader knyttet til overgangen fra ytelses- 

til innskuddspensjon.  

 

Nedskrivning på utlån er stabil siden fjoråret og 

ligger på 16,5 mill. kroner. Individuelle 

nedskrivninger er redusert med 1,3 mill. kroner som 

følge av tilbakeføring av fjorårets individuelle 

nedskrivninger. Gruppenedskrivninger har økt med 

1,5 mill. kroner som følge av økt utlån. 

Gruppenedskrivninger er i tråd med fjoråret på 0,3 % 

av brutto utlån.  

 

Den rene kjernekapitalen økte med 82,1 millioner 

kroner fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016. 

Ren kjernekapitaldekning økte fra 17,27 % til 19,64 %, 

forutsatt utdeling til gaver på 1 million kroner. 

Egenkapitalavkastningen økte fra 6,4 % til 11 %. 

Larvikbanken er godt kapitalisert og vil fortsette å ha 

fokus på kapital for å møte myndighetenes krav.  

 

Larvikbanken besluttet mot slutten av 2016 å endre 

den ytelsesbaserte pensjonsordningen for ansatte til 

en innskuddsbasert ordning, og dette innebar en 

resultateffekt på om lag 22,6 millioner kroner i 2016. 

Våren 2016 reduserte Larvikbanken renten basert på 

Norges Banks reduksjon i styringsrenten. Rentenivået 

i markedet endret seg i slutten av 2016 og som følge 

av dette økte Larvikbanken renten i desember 2016. 

 

Engasjementsindeksen fra medarbeiderundersøkelsen 

viste en økt tilfredshet på 5 poeng fra 2015, til 82 

poeng i 2016. Dette tegner et bilde av en robust 

organisasjon som har klart seg godt gjennom 

betydelige endringer, men som naturlig nok påvirkes 

av selskapets omstillingsprosesser.  

 

 

Netto renteinntekter økte med 9,5 millioner kroner 

fra 2015, hovedsakelig på grunn av reduserte 

renteinntekter av utlån på 8,9 millioner kroner og 

reduserte rentekostnader på innskudd fra kunder på 

18,9 millioner kroner. Utlånsmarginen ble i 

gjennomsnitt redusert med 0,31 % fra 2015 til 2016, 

mens innskuddsmarginen økte med 0,48 % i samme 

periode.  

 

Netto provisjonsinntekter ble redusert med 3,7 

millioner kroner fra 2015. Provisjonsinntekter fra Eika 

Boligkreditt var negativt påvirket med 3,1 millioner 

kroner hovedsakelig på grunn av reduksjon av 

utlånsrente til kunde som ble redusert mer enn 

innlånspris. 

 

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med 

variabel avkastning økte med 8,2 millioner fra 2015, 

hovedsakelig på grunn av utbytte fra VISA på 3,3 

millioner, verdiendring omløpsaksjer 2,7 millioner og 

realisert gevinst salg av omløpsaksjer 2,4 millioner. 

Samlede driftskostnader falt med 35 % fra 2015. 

Vesentlige engangseffekter påvirket kostnadene 

positivt og utgjorde samlet en kostnadsreduksjon på 

22,6 millioner kroner. Dette var knyttet til selskapets 

overgang fra ytelses- til innskuddspensjon. Korrigert 

for engangseffekter var det en kostnadsøkning på 6,2 

%. Gjennomførte restruktureringstiltak vil på sikt føre 

til lavere kostnader med reduksjoner i antall ansatte.  

 

Samlede nedskrivninger på utlån var 16,5 millioner 

kroner, en reduksjon på 0,2 millioner kroner fra 

2015. 

 

4 Årsrapport 2016



Individuelle nedskrivninger er redusert med 1,3 

millioner kroner fra 2015 som følge av tilbakeføring 

av individuelle nedskrivninger fra tidligere år. 

Bankens risikoklassifiseringssystem viser en positiv 

trend i porteføljens utvikling og identifisert 

eksponering i potensielle tapsengasjementer er 

redusert.  

 

Gruppenedskrivninger økte med 1,5 millioner kroner, 

til 12 millioner kroner ved utgangen av 2016. I 

prosent av utlån ble nedskrivningene redusert fra 

0,46 % i 2015 til 0,41 % i 2016.  

 

Netto misligholdte og tapsutsatte engasjementer 

utgjorde 17 millioner kroner ved utgangen av 2016, 

en reduksjon fra 21,5 millioner ved utgangen av 

2015. Netto misligholdte og tapsutsatte 

engasjementer utgjorde 0,42 % av utlånsporteføljen, 

en reduksjon på 0,19 % fra utgangen av 2015. 

 

Bankens skattekostnad var 14,3 millioner kroner i 

2016 eller 22 % av resultat før skatt. Skatteprosenten 

ble redusert med 4,9 % fra 2015. Skatteprosenten var 

lavere enn forventning på 25 % hovedsakelig på grunn 

av avkastning fra verdipapirer i form av utbytte under 

fritaksmodellen.  

 

 

Larvikbanken samlede verdipapirgjeld utgjorde 765 

millioner kroner ved utgangen av 2016 og 450 

millioner ved utgangen av 2015.  

 

Larvikbanken forvaltet totalt 4,7 milliarder ved 

utgangen av 2016, en økning fra 4,3 milliarder ved 

utgangen av 2015. 

 

Netto utlån til kunder økte med 489 millioner eller 

13,9 % fra utgangen av 2015. Innskudd fra kunder 

økte med 81 millioner kroner eller 2,6 % i samme 

periode. Innskuddsdekningen målt som 

kundeinnskudd i prosent av netto utlån til kunder, ble 

redusert fra 87,6 % ved utgangen av 2015 til 79 % ved 

utgangen av 2016. 

Norge innførte fra 1. juli 2013 nye kapitalkrav som 

første ledd i tilpasning til EUs kapitalkravs regelverk 

CRD IV. Kapitalkravene i Norge har medført en 

gradvis økning i det formelle kravet til kapitaldekning 

frem til 1. juli 2016. Bankenes soliditetskrav består av 

to pilarer. Pilar 1 omfatter minstekravet og bufferkrav 

fastsatt av myndighetene. I tillegg kommer 

forventninger fra Finanstilsynet i form av pilar 2-krav. 

Larvikbanken har pr dagens dato ikke mottatt 

fastsettelse av pilar 2-krav fra Finanstilsynet. 

  

EUs kapitalkravsregelverk inneholder bestemmelser 

om likviditetsdekningskravet LCR, Liquidity Coverage 

Ratio. Kravet innfases med 70 % fra og med 31. 

desember 2015, 80 % fra og med 31. desember 2016 

og 100 % fra og med 31. desember 2017. 

 

De ovennevnte regulatoriske endringene for 

banksektoren har store konsekvenser for bankenes 

risikostyring, kapitalisering og likviditet. Styret i 

Larvikbanken er allerede i gang med å tilpasse 

bankens virksomhet til det kommende regelverket. 

Larvikbanken kvantifiserer risiko gjennom beregning 

av risikojustert kapitalbehov. Kapitalbehovet økte 

med 172,7 millioner fra utgangen av 2015, til 2,2 

milliarder ved utgangen av 2016. 

Risikojustert kapitalbehov for kreditt økte med 163 

millioner gjennom 2016. Økningen skyldes 

hovedsakelig økt utlånsvolum til engasjementer med 

pantesikkerhet i eiendom. Bankens utlånsportefølje 

vurderes å være robust og av god kvalitet. 

 

Ren kjernekapitaldekning ved utgangen av 2016 

utgjorde 19,64 %, mens samlet kapitaldekning 

utgjorde 20,42 %.  

 

Les mer om risikoforhold og kapitalisering i bankens 

Pilar 3-rapport på larvikbanken.no. 

Larvikbankens policy for virksomhets- og risikostyring 

er retningsgivende for bankens virksomhetsstyring, 

herunder risikostyring. Styret har et mål om å holde 

en lav risikoprofil. Bankens kjernevirksomhet er 

innskudds- og utlånsvirksomhet, samt 

betalingsformidling. Dette betyr at banken ikke skal 

ta annen vesentlig risiko enn kreditt- og 

likviditetsrisiko.  

 

Larvikbanken har vedtatt egne retningslinjer for 

risikostyring og rammer for kredittrisiko, 

likviditetsrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. 

Retningslinjene revideres årlig av styret. 

Internkontroll er en prosess, iverksatt, gjennomført 

og overvåket av styret, ledere og ansatte, utformet for 

å gi rimelig grad av sikkerhet for å oppnå foretakets 

mål. Den interne kontrollen er gjennomført og 

dokumentert i henhold til Finanstilsynets forskrift.  

De hovedtyper av finansielle risikoer som gjennom 

året har vært mest relevante for banken er 

kredittrisiko, likviditetsrisiko og markedsrisiko.  

Med kredittrisiko forstås her risiko for tap knyttet til 

at bankens låne– og kredittkunder ikke kan gjøre opp 

for seg til avtalt tid og i henhold til skrevne avtaler, 

samtidig med at etablerte sikkerheter ikke dekker 

utestående krav. Kredittrisiko omfatter også 

tapsrisikoen knyttet til avgitte garantier for 

oppfyllelse av kunders forpliktelser. 

 

Kredittrisiko håndteres gjennom utarbeidet 

kredittpolicy og retningslinjer gitt i kreditthåndbok.  

Bankens kredittpolicy inneholder en overordnet 

strategi for kredittområdet, herunder markeds– og 

vekstmål, inkludert bestemmelser om bransje og 

geografi og mål for lønnsomhet. Lønnsomhetsmålet 

ses i forhold til porteføljens risiko.  

 

Larvikbanken implementerte i fjerde kvartal 2016 et 

nytt kredittsakssystem som skal forbedre kvalitet i 

kredittvurderingene. Bankens fullmaktstruktur er 

tilpasset fullmakthavers stilling og faglige 

kompetanse og er gradert i forhold til kundenes 

risikoklasse. Bankens bevilgningsfullmakter vedtas 

årlig av styret. Finanstilsynets innskjerpede 

retningslinjer for boligfinansiering er implementert.  

 

Risikoklassifisering er en integrert del av 

kredittvurderingsprosessen. 

Risikoklassifiseringsmodell beregner kundens 

sannsynlighet for mislighold de kommende 12 
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måneder. Sannsynligheten for mislighold avgjør 

hvilken risikoklasse som kunden får. 

Bankens utlånsportefølje er av god kvalitet og tap på 

utlån er lav. Kostnadsført konstatert tap i 2016 er på 

0,4 millioner. Dette vurderes som et lavt nivå. 

Det har i løpet av 2016 vært en nedgang i restanser 

og mislighold sammenlignet med fjoråret. 

Misligholdet lån ble redusert med 0,07 % ved 

utgangen av 2015 til 0,23 % ved utgangen av 2016. 

Lån med restanser og mislighold er i hovedsak lån 

med god sikkerhet og tapsrisikoen vurderes som lav.  

 

Hovedtyngden av bankens beholdning av 

rentebærende verdipapirer er utstedt av 

boligkredittforetak og kommuner. Kredittrisikoen i 

porteføljen vurderes som moderat til lav. Størstedelen 

av bankens beholdning er deponerbar i Norges Bank.  

 

Larvikbankens eksponering mot bedriftsmarkedet har 

økt med 131 millioner eller 15,6 % fra utgangen av 

2015 og utgjør 24,3 % av brutto utlån. 

 

Den samlede kredittrisikoen i banken vurderes som 

moderat. På grunn av økt utlån til bedrift er risikoen 

noe økt i forhold til utgangen av 2015. 

Med likviditetsrisiko forstås risikoen for at banken 

ikke klarer å innfri sine gjeldsforpliktelser. 

Likviditetsrisiko er også risikoen for at banken ikke 

kan refinansiere sin gjeld og/eller finansiere sin 

aktivitet uten at det oppstår vesentlige 

ekstraomkostninger i form av prisfall på likvide 

eiendeler som må realiseres, eller i form av ekstra dyr 

finansiering. 

 

Likviditetsrisiko håndteres gjennom utarbeidet 

likviditetspolicy, herunder beredskapsplan likviditet 

som revideres årlig av styret. Det utarbeides hvert 

kvartal intern risikorapport som inkluderer 

likviditetsrisiko- og prognose. Rapporten behandles i 

revisjons- og risikoutvalget og godkjennes endelig av 

styret.  

 

Banken har ved utløpet av 2016 en Liquidity Coverage 

Ratio (LCR) på 155 %, samt likviditetsindikator 1 og 2 

på henholdsvis 107,2 % og 111,94 %. Likviditeten 

vurderes som tilfredsstillende og over myndighetenes 

vedtatt minimumsnivå.  

 

I 2016 har banken refinansiert to seniorlån på til 

sammen 150 millioner, samt tatt opp fire nye lån på 

til sammen 290 millioner kroner. I 2017 har banken 

to låneforfall på til sammen 150 millioner kroner.  

Innskuddsdekningen målt som kundeinnskudd i 

prosent av netto utlån til kunder, ble redusert fra 

87,6 % ved utgangen av 2015 til 79 % ved utgangen 

av 2016. 

 

Kontantstrømanalysen viser en reduksjon av likvider 

på 28,7 millioner og skyldes primært reduksjon i 

netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter. 

Banken har avregningskonto i annen 

kredittinstitusjon med avtale om trekkrettigheter på 

inntil 175 mill. kroner som ikke var benyttet ved 

utgangen av 2016.  

 

Styret har vurdert likviditetsrisikoen som lav. 

Med bankens markedsrisiko forstås risiko for tap som 

følge av svingninger i aksjekurser, kredittspreader, 

renter og valutakurser. Risiko for tap ved svingninger 

i aksjekurser og kredittspreader er knyttet til bankens 

beholdning av finansielle instrumenter, mens risiko 

for tap ved svingninger i valutakurser og renter både 

er knyttet til bankens beholdning av finansielle 

instrumenter og dens øvrige virksomhet. 

 

Bankens markedsrisiko håndteres gjennom utarbeidet 

markedspolicy som revideres årlig av styret. 

Larvikbankens obligasjonsportefølje består av papirer 

mot andre finansinstitusjoner, stat og kommune. 

 

Ved utløpet av 2016 har banken fastrentelån i egne 

bøker på totalt 126,4 millioner mot 104,8 millioner 

ved utgangen av 2015. Banken har også avtaler om 

fastrenteinnskudd med løpetid på inntil 1 år. 

Innskudd med fastrente har i løpet av året økt med 

37,7 millioner, og utgjør ved utgangen av 2016 92,1 

millioner. Foruten fastrenteinnskuddene, tilbyr 

banken markedskonto og 32 dagers konto hvor 

renten er bundet, men bindingstiden her er 

henholdsvis én måned og 32 dager. 

 

Banken har i løpet av 2016 redusert sin beholdning av 

aksjer og andre verdipapirer med 96,5 millioner til 

124 millioner ved utgangen av 2016. Av 

beholdningen er 110 millioner strategiske eierandeler 

klassifisert som anleggsmidler. 

 

Samlet vurderer styret bankens markedsrisiko som 

moderat. 

Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av 

utilstrekkelige- eller sviktende interne prosesser eller 

systemer, menneskelig feil eller eksterne feil.  

 

Styret legger vekt på å ha gode rutiner og systemer 

for å forebygge og redusere operasjonell risiko. Dette 

gjøres blant annet ved systematisk gjennomgang og 

oppdatering av rutiner, retningslinjer og planer som 

en integrert del av bankens internkontroll.  

 

Informasjonsteknologi er også i 2016 identifisert som 

et av de viktigste risikoområdene for banken som 

følge av stadige økende endringstakt innenfor digitale 

tjenester og produkter. 

Styret anser den operasjonelle risikoen å være på et 

moderat nivå ved utgangen av 2016.  

 

 

Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse 

danner grunnlag for virksomhetsstyringen i banken. 

Larvikbanken skal fremstå som en nær og selvstendig 

sparebank med visjonen «en fremtidsrettet bank for 

alle faser i livet». Banken bygger på styrken det er å 

ha nærhet til kundene samt korte og lokale 

beslutningsveier. God lokalkunnskap og høy faglig 

kompetanse på rådgivning sammen med gode 
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digitale løsninger gjør virksomheten fleksibel og 

effektiv. 

 

Larvikbanken ble stiftet i 1910, og alle bankens 

ressurser er samlet i Sigurds gate 1 i Larvik. 

 

Bankens strategi er å være en selvstendig sparebank 

som er tilgjengelig for kundene og tilbyr helhetlig 

økonomisk rådgivning, finansielle tjenester, forsikring 

og eiendomsmegling. Rådgivningen skal sette kunden 

i stand til å håndtere sin økonomi for alle hendelser 

og situasjoner som kan oppstå. Banken har definert 

Larvik kommune som primærområde, og ønsker å bli 

oppfattet som bank for hele Larviksdistriktet. Den 

tiltakende konkurransen innen finansbransjen fra 

både eksisterende og nye aktører utfordrer alle 

lokalbankene i Eika Alliansen, samtidig som det gir 

muligheter basert på bankens posisjon som en nær 

og relasjonsorientert finansiell rådgiver, både for 

personer og bedrifter i Larvik Kommune. 

 

Personkundemarkedet er bankens hovedmarked for 

salg av finansielle produkter og tjenester. Andelen av 

utlån til personkunder utgjør 76 % ved utgangen av 

2016. Andre viktige markedsområder er selvstendig 

næringsdrivende, små- og mellomstore bedrifter, 

institusjoner, lag og foreninger. Bankens lokale 

forankring medfører et spesielt samfunnsansvar, og 

banken bidrar til lokalsamfunnet med gaver til 

allmennyttige formål samt sponsorstøtte til idrett, 

kultur, lag og foreninger og andre aktiviteter. 

 

I kundebehandlingen legger banken vekt på faglig 

dyktige ansatte, god rådgivning og høy etisk 

standard. Det er utarbeidet etiske retningslinjer som 

beskriver bankens roller i lokalsamfunnet, og hvordan 

banken skal opptre i forhold til kunder og ansatte. 

Ved utgangen av 2016 har banken 11 autoriserte 

finansielle rådgivere, en internsertifisert rådgiver på 

bedriftsmarkedet og to på dagligbank. 

 

 

Banken har ved årsskiftet arbeidsgiveransvaret for 30 

personer, hvorav to ansatte inklusiv vaktmester 

jobber i redusert stilling. Ved utgangen av året utgjør 

dette 29,3 årsverk.  

 

Det avholdes kvartalsmøter mellom de ansattes 

tillitsvalgte og ledelsen hvor man bl.a. drøfter saker 

som er viktige for trivsel og arbeidsmiljø i banken.  

 

Det foretas jevnlig gjennomgang av rutiner for brann, 

ran og fysisk sikkerhet. Det har heller ikke i 2016 blitt 

meldt om forhold som har gjort det påkrevd å sette 

inn spesielle tiltak på helse, arbeidsmiljø eller 

sikkerhetssiden utover det som følger av normal drift. 

Det arbeides kontinuerlig og aktivt for å beholde og 

videreutvikle arbeidsmiljøet i banken. Styret vurderer 

arbeidsmiljøet som godt og støtter tiltak som kan 

utvikle både fag- og fellesskapskulturen videre. 

 

Sykefraværet har i 2016 vært bedre enn målsettingen 

på maks 3 % sykefravær. Samlet for 2016 utgjør 

sykefraværet 1,63 %.  

 

Kompetente, målrettede og motiverte medarbeidere 

er en forutsetning for at banken skal nå sine mål og 

være en foretrukket aktør i sitt markedsområde. 

Banken har derfor tilrettelagt for videre 

kompetanseoppbygging.  

 

Banken driver ikke egne FOU aktiviteter, men har 

gjennom sitt eierskap i Eika Gruppen vært med å 

finansiere utvikling på flere områder, bla. av 

banksystemene i SDC Utvikling AS. Bankens ansatte er 

også bidragsytere til utvikling av nettbank og 

mobilbanktjenester. Banken har også vært pilotbank 

for aktuelle teknologiprosjekter gjennom året, og 

stimulerer til fremtidstenking i alliansen ved å 

arrangere innovasjonsseminarer og ved å bekle 

sentrale roller i alliansen. 

 

Larvikbanken ønsker god representasjon av begge 

kjønn i bankens ledelse og styrende organer. 

Forstanderskapet har syv kvinnelige og ni mannlige 

medlemmer. Tre av bankens fem valgte 

styremedlemmer er kvinner Av de tre valgte 

varamedlemmer til styret er det to kvinner. 

 

Banken er opptatt av at alle ansatte gis samme 

mulighet for personlig og faglig utvikling og 

likestilling med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring 

og avansement. Av de 30 personene som banken har 

arbeidsgiveransvaret for ved årsskiftet utgjør 63 % 

kvinner og 37 % menn. Bankens ledergruppe består 

av fem personer, hvorav en er kvinne. Av bankens 

fem fagansvarlige, er tre kvinner. Det er ikke iverksatt 

spesielle tiltak for å øke kvinneandelen i ledende 

stillinger eller i valgte organer, men valgkomitéene 

blir oppfordret til å nominere kvinnelige kandidater. 

 

 

Som arbeidsgiver har virksomheten ansvar for å 

ivareta arbeidstakerrettigheter og likestilling. Dette er 

ivaretatt gjennom bankens bedriftsavtale, systematisk 

arbeid med tillitsvalgte og fokus på 

kompetanseutvikling. Gjennom bankens etiske 

retningslinjer gis rammer for hvordan Larvikbanken 

skal handle og fremstå som en samfunnsbevisst 

bidragsyter. 

 

Banken har gjennom etablering av interne rutiner og 

retningslinjer etablert et grunnlag for å kunne 

bekjempe korrupsjon og hvitvasking. I løpet av 2016 

er det gjort et godt arbeid for å imøtekomme nye 

myndighetskrav på disse områdene. 

 

Larvikbanken er en lokalbank som tar ansvar for å 

bidra til vekst i privat- og bedriftsmarkedet i vårt 

distrikt. Gjennom den årlige gaveutdelingen og 

sponsorvirksomhet bidrar banken med støtte til 

frivillige organisasjoner og idrettslag. I 2016 ble over 

120 foreninger og lag mottakere av støtte, i tillegg til 

at banken bidro til etablering av et monument for 

1000 årsfeiringen av slaget ved Nesjar, et viktig slag 

for kristningen av Norge. Forstanderskapet i banken 

har i 2016 delt ut priser under tittelen «Mennesker i 

vekst». Dette har til hensikt å løfte frem 

enkeltpersoner i lokalsamfunnet som engasjerer seg 
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særskilt i arbeidet med å skape gode levevilkår for 

mennesker rundt seg. 

  

Styret mener at Larvikbanken ikke forurenser det ytre 

miljø i nevneverdig grad. For å holde miljøpåvirkning 

på et lavest mulig nivå, er det er lagt vekt på holde et 

lavt forbruk av energi, bruk av papir og kildesortering 

av avfall. Gjennom bankens kreditthåndbok skal 

banken være oppmerksom på miljøkonsekvenser ved 

kredittgivning. 

 

 

Larvikbanken utøver sin virksomhet i Larvik, og 

utvikler seg for og med Larvik. I 2016 har vi hatt en 

vekst som tilsier at vi har bidratt i betydelig grad til 

utviklingen av vårt lokalsamfunn. Banken har en vekst 

godt utover snittet for landet for øvrig. Fortsatt god 

lønnsomhet og vekst er et mål for banken, og vi vil 

også i 2017 være med å sikre finansiering av mange 

gode prosjekter i lokalmiljøet. Banken fortsetter 

arbeidet for å styrke sin posisjon i hele Larvik 

kommune og kunne støtte finansielt de behov som 

avtegner seg i den videre næringsutvikling innenfor 

SMB-markedet. Banken vil også fortsette arbeidet med 

å stimulere til etableringsvekst i kommunen og 

tilgrensende områder med de virkemidler man har til 

rådighet som lokalbank.  

 

Larvikbanken scorer fortsatt svært høyt på 

kundetilfredshetsmålinger. Det er en avgjørende 

faktor for å konkurrere basert på forretningsmodellen 

til en lokalbank. I 2016 kom Eika-bankene igjen helt 

opp i toppskiktet nasjonalt på 

kundetilfredshetsmålinger. Den pågående 

strukturtilpassingen i bankvesenet har materialisert 

seg tydelig gjennom året og utfordrer også 

Larvikbanken til nytenking og fremtidsretting. 

Bankens fokusering på en relasjonsbasert 

kundebetjening har i det korte bildet gitt svært gode 

resultater. Det er derfor svært viktig at vi lykkes med 

å transformere de viktigste verdiene i dette til 

fremtidig kundeadferd. 

 

Banken vil også i det kommende året styre etter 

prinsippet om lønnsom vekst med sterk 

oppmerksomhet på inntjeningen og tilstrekkelig 

fokus på myndighetskrav og kapitaldekning som 

viktige styringsmål. Dette skjer i et marked med 

stadig endret og tiltakende konkurranse og prispress, 

og banken møter dette konkurransebildet med 

forsterket proaktivitet. 

 

Styret bekrefter at det ikke foreligger ekstraordinære 

forhold som har betydning for vurdering av bankens 

regnskap, og at regnskapet er avlagt under 

forutsetning av fortsatt drift. Dette er basert på den 

underliggende driften i 2016, samt framskrivninger 

og strategiske vurderinger i et perspektiv på 

ytterligere fem år. 

 

Etter styrets mening har det ikke inntruffet vesentlige 

forhold etter regnskapsårets slutt som har betydning 

for vurderingen av regnskapet.         
 
 
TAKK 

Styret vil rette en stor takk til bankens ansatte for 

svært god innsats og en positiv innstilling til endring 

og utvikling. Takk til bankens tillitsvalgte for godt 

samarbeid og aktiv og god innsats i det året vi har 

lagt bak oss. Styret takker også bankens kunder og 

øvrige forbindelser for den tillit som er vist oss 

gjennom året som har gått. 

 

Det henvises for øvrig til resultatregnskap og balanse 

med regnskapsprinsipper og noter samt revisors 

beretning. 

                                     
                         

Styret foreslår følgende disponering av årsresultatet 

for Larvikbanken 

 

Avsetning til gaver                           kr.    1.000. 000 

Avsatt til sparebankens fond            kr.   49 797 276 

Sum disponert           kr   50 797 276 

 

Larvik, 7. mars 2017 

 

I styret for  

Larvikbanken – Din Personlige Sparebank 

 

 

  

  

Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem 

  

 

 

 

  

  

 Ansattes representant 

 

 

Adm. banksjef  

8 Årsrapport 2016



 

RESULTATOPPSTILLING

Tall i tusen kroner NOTE 2016 2015

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 570                 592                 

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 110.526         119.382         

Renter og lignende inntekter av sertifikater og obligasjoner 6.251             7.393             

Sum renteinntekter og lignende inntekter 117.347              127.367              

Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner 5.054             6.112             

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 31.261           50.150           

Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 10.345           10.760           

Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital 7 716                 

Andre rentekostnader og lignende kostnader 8 2.163             2.077             

Sum rentekostnader og lignende kostnader 49.538                69.099                

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 67.808                58.268                

Inntekter av aksjer, andeler og verdipapirer med variabel avkastning 11.303           8.765             

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 11.303                8.765                  

Garantiprovisjoner 869                 607                 

Andre gebyr- og provisjonsinntekter 20.904           24.860           

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 9                           21.774                25.467                

Andre gebyr og provisjonskostnader 4.235             4.212             

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 9                           4.235                  4.212                  

Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende vp 452                 (1.888)            

Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 3.997             460                 

Netto verdiendring og gev/tap på valuta og finansielle drivater 530                 717                 

Sum netto verdiendring og gev/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 6                           4.979                  (711)                    

Driftsinntekter faste eiendommer 426                 459                 

Andre driftsinntekter 78                   33                   

Sum andre driftsinntekter 504                      493                      

Lønn 19.049           18.853           

Pensjoner 10 (18.511)          4.693             

Sosiale kostnader 4.661             4.042             

Administrasjonskostnader 18.285           16.301           

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 11                         23.484                43.888                

Ordinære avskrivninger 1.081             1.318             

Sum avskr. m.v. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 13                         1.081                  1.318                  

Driftskostnader faste eiendommer 2.047             1.549             

Andre driftskostnader 9.141             8.219             

Sum andre driftskostnader 14                         11.188                9.768                  

Tap på utlån 289                 (3.086)            

Sum tap på utlån, garantier m.v. 2                           289                      (3.086)                 

Nedskriving/reversering av nedskrivning 478                 585                 

Gevinst/tap (1.434)            

Sum nedskr./reversering av nedskrivning og gev./tap på verdip. som er anl.m. (956)                    585                      

Resultat av ordinær drift før skatt 65.135                36.768                

Skatt på ordinært resultat 15 14.338           9.893             

Resultat for regnskapsåret 50.797                26.874                

Overført til/fra sparebankens fond 49.797           (25.374)          

Overført til/fra gavefond 1.000             (1.500)            

Sum overføringer og disponeringer 21                         50.797                (26.874)               
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EIENDELER

Tall i tusen kroner Noter 2016 2015

Kontanter og fordringer på sentralbanker 16,4,5 58.549           59.042           

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 34.888           63.126           

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 8.500             8.500             

Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner  4, 5 43.388                 71.626                 

Kasse-/drifts- og brukskreditter 249.216         237.597         

Byggelån 84.145           67.107           

Nedbetalingslån 3.685.258     3.224.639     

Sum utlån og fordringer på kunder, før nedskrivninger 2                           4.018.620           3.529.344           

Individuelle nedskrivninger på utlån 2                          (4.471)            (5.772)            

Nedskrivninger på grupper av utlån 2                          (12.056)          (10.588)          

Sum netto utlån og fordringer på kunder 2,4,5 4.002.093           3.512.984           

Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige 191.742         91.838           

Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 219.454         274.465         

Sum sertifikater og obligasjoner 4,5,6 411.196              366.303              

Aksjer, andeler og grunnfondsbevis 123.373         219.365         

Andeler i ansvarlige selskaper, kommandittselskaper m v  896                 896                 

Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 6                           124.269              220.261              

Eierinteresser i andre konsernselskaper 4.921             5.469             

Sum eierinteresser i konsernselskaper 17 ,6 4.921                   5.469                   

Utsatt skattefordel 15                        1.628             8.172             

Sum immaterielle eiendeler 1.628                   8.172                   

Maskiner, inventar og transportmidler 3.876             2.019             

Bygninger og andre faste eiendommer 11.421           11.414           

Sum varige driftsmidler 13                         15.298                 13.432                 

Andre eiendeler 596                 601                 

Sum andre eiendeler 596                      601                      

Opptjente ikke mottatte inntekter 5.520             6.174             

Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 5.852                   6.174                   

SUM E IENDELER 4.667.788           4.264.065           
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Larvik, 7. mars 2017 

 

I styret for  

Larvikbanken – Din Personlige Sparebank 

 

  

  

Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem 

  

 

 

 

  

  

 Ansattes representant Adm. banksjef  

 

 

GJELD OG EGENKAPITAL

Tall i tusen kroner Noter 2016 2015

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 59                   59                   

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 200.000         250.000         

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 18                         200.059              250.059              

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 2.803.883     2.779.711     

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 355.837         298.689         

Sum innskudd fra og gjeld til kunder   4, 5, 18 3.159.720           3.078.400           

Obligasjonsgjeld 764.745         474.834         

Egne ikke-amortiserte obligasjoner -                  (25.000)          

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  4, 5, 19 764.745              449.834              

Annen gjeld 18.545           17.848           

Sum annen gjeld  15 , 20 18.545                 17.848                 

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 10                         9.304                   7.795                   

Pensjonsforpliktelser 10                        86                   24.596           

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 86                         24.596                 

Evigvarende ansvarlig lånekapital/fondsobligasjonslån 30.000           

Sum ansvarlig lånekapital 19                         30.000                 

SUM GJELD 4.182.458           3.828.532           

 

Sparebankens fond 483.830         434.033         

Gavefond 1.500             1.500             

Sum opptjent egenkapital 3, 5, 21 485.330              435.533              

SUM EGENKAPITAL 485.330              435.533              

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 4.667.788           4.264.065           

Poster utenom balansen

Garantiansvar 22                        79.524           60.687           

Pantstillelser Norges Bank                                                                                                                                              285.831         251.428         
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING - DIREKTE METODE

Tall i tusen kroner 2016 2015

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

Netto utbetaling av lån til kunder (489.566)       (221.772)       

Renteinnbetalinger på utlån til kunder 110.318        120.263        

Netto inn-/utbetaling av innskudd fra kunder 81.320           215.880        

Renteutbetalingar på innskudd fra kunder (33.424)         (52.396)         

Netto inn-/utbetaling av lån fra kredittinstitusjoner/innskudd i kredittinstitusjoner (48.094)         

Renteutbetalinger på gjeld til kredittinstitusjoner/renteinnbetalinger på innskudd kredittinstitusjoner 470                (5.520)            

Endring sertifikat og obligasjoner (46.610)         21.309           

Renteinnbetalinger på sertifikat og obligasjoner 6.572             7.364             

Netto provisjonsinnbetalinger 17.539           21.410           

Verdiendring på finansielle instrumenter og valuta 530                (1.888)            

Netto inn-/utbetaling kortsiktige investeringer i verdipapirer 102.521        109.581        

Utbetalinger til drift (54.944)         (49.285)         

Betalt skatt (9.953)            (9.872)            

Utbetalte gaver (885)               (1.310)            

A  Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter (316.111)            105.669             

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved investering i varige driftsmidler (2.946)            (1.696)            

Utbetaling ved kjøp av langsiktig investering i verdipapirer (8.332)            (21.241)         

Innbetaling fra salg av langsiktige investeringer i verdipapirer 8.722             441                

Utbytte fra langsiktige investeringer i aksjer 11.034           8.765             

B  Netto kontantstrøm fra investeringsaktivitet 8.478                  (13.731)              

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Netto inn-/utbetaling ved utstedelse/forfall gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 314.911        (25.029)         

Renteutbetalinger på gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer (10.340)         (10.760)         

Utbetaling ved forfall lån fra kredittinstitusjoner (50.000)         

Renter på gjeld til kredittinstitusjonar (4.954)            

Innbetaling ved utstedelse av ansvarlig lån 30.000           

Renteutbetalinger på ansvarlige lån (716)               

C  Netto kontantstrøm fra finansieringsaktivitet 278.901             (35.789)              

A + B + C  Netto endring likvider i perioden (28.732)              56.149                

Likviditetsbeholdning 1.1 122.169        66.020           

Likviditetsbeholdning 31.12 93.437                122.169             

Likvidetsbeholdning spesifisert:

Kontanter og fordringer på Sentralbanken 58.549           59.042           

Fordringer på kredittinstitusjoner uten oppsigelsestid 34.888           63.126           

Likviditetsbeholdning 93.437                122.169             
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GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER       

 
Bankens årsregnskap er utarbeidet i 

overensstemmelse med regnskapsloven og norsk god 

regnskapsskikk med de unntak og tillegg som følger 

av bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap m.m. 

for banker, finansieringsforetak og morselskap for 

slike. Alle beløp i resultatregnskap, balanse og noter 

er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt.  

  

 

Investeringer i datterselskap er vurdert etter 

kostmetode. Datterselskapene er både hver for seg 

og samlet av uvesentlig betydning og 

konsernregnskap er ikke utarbeidet, jf. rskl. § 3-2.5 

ledd. 

 

 

 

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som 

har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av 

eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og 

forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av 

regnskapet i henhold til god regnskapsskikk. 

 

 

 

Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet 

etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller 

påløper som kostnader, i tråd med de generelle 

regnskapsprinsipper i regnskapsloven. 

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte 

kostnader periodiseres og føres som gjeld i bankens 

balanse. Opptjente ikke betalte inntekter 

inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i 

balansen. Gebyrer som er direkte betaling for utførte 

tjenester tas til inntekt når de betales. 

Etableringsgebyr overstiger ikke kostnadene 

forbundet med etablering av lån, og tas derfor til 

inntekt i etableringsåret. Utbytte fra aksjer og 

egenkapitalbevis inntektsføres det år det mottas. 

Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU-

prinsippet. Det vil si at den enkelte handel for 

vedkommende verdipapir reskontroføres og 

resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir 

bokført på oppgjørstidspunktet.  

 

 

Det innføres finansskatt på lønnsgrunnlaget for 2017. 

Finansskatt på lønnsgrunnlaget beregnes i prosent 

med utgangspunkt i grunnlaget for de 

finansskattepliktige virksomhetene. Skattesatsen er 

foreslått til 5 %. Banken er finansskattepliktig. 

 

 

Utlån bokføres til amortisert kost på 

etableringstidspunktet. I amortisert kost inngår 

utlånets hovedstol, gebyrer og eventuelle direkte 

kostnader. 

Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes 

metode. Den effektive rentesatsen er den renten som 

neddiskonterer lånets kontantstrømmer over 

forventet løpetid til lånets amortiserte kost på 

etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode 

innebærer også at det foretas inntektsføring av renter 

av engasjementer som er nedskrevet. For slike lån 

inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet 

korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for 

nedskrivning. Det inntektsføres renter basert på 

lånets nedskrevne verdi. 

 

Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt 

AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risikoen 

er vurdert å være overført til EBK, også for overførte 

lån som tidligere har vært på bankens balanse. 

Nedskrivning for tap foretas når det foreligger 

objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån 

har verdifall. Nedskrivningen beregnes som 

forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av 

estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert 

med effektiv rente. 

I resultatregnskapet består posten tap på utlån og 

garantier av konstaterte tap, endringer i 

nedskrivninger på lån og avsetninger på garantier, 

samt inngang på tidligere avskrevne fordringer. 

Tap på utlån og garantier er basert på en 

gjennomgang av bankens utlåns- og garantiportefølje 

etter Kredittilsynets regler for verdsettelse av 

engasjementer. Banken foretar ved utgangen av hvert 

kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån og 

garantier. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer 

følges opp med løpende vurderinger. 

 

 

Banken anser et engasjement for å være misligholdt 

senest 90 dager etter at uordnet restanse eller 

uordnet overtrekk oppsto. Tapsutsatte engasjementer 

hvor det er åpnet konkurs- eller gjeldsforhandlinger, 

iverksatt rettslig inkasso, utpanting er foretatt, utlegg 

er tatt eller hvor andre forhold som svikt i likviditet 

eller soliditet eller brudd på øvrige klausuler i 

låneavtaler med banken, defineres også som 

misligholdte. 

Ved mislighold vurderes kundens samlede 

engasjementer. Låntakers tilbakebetalingsevne og 

sikkerheter avgjør om et tap må påregnes. 

Sikkerheten vurderes til antatt laveste 

realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med 

fradrag for salgskostnader. Dersom det foreligger 

objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, 

føres dette som individuelle nedskrivninger. 

 

 

Ved konkurs, akkord som er stadfestet, 

utleggsforretning ikke har ført frem eller ved 

rettskraftig dom bokfører banken engasjementer som 

er rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette 

gjelder også i de tilfeller banken på annen måte har 

innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller 

hele engasjementer. 

Beregnet verdifall på engasjementet føres da som 

konstatert tap, eventuelle individuelle nedskrivninger 

føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra 

bankens låneportefølje og fra individuelle 

nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er 

realisert og det er konstatert at kunden ikke er 

søkegod. 
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Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer 

skal skje i den utstrekning tapet er redusert og 

objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter 

nedskrivningstidspunktet. 

 

 

Vurdering av om det foreligger objektive bevis for 

verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses 

som vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for 

nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført 

skal ikke medtas i gruppevurdering av utlån. Banken 

fordeler sine utlån på PM – lån til personmarkedet og 

BM – lån til bedriftsmarkedet. 

 

 

Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning 

uten at det enkelte tapsengasjementet er identifisert. 

Nedskrivningen er basert på objektive bevis for 

verdifall i bankens utlånsportefølje av lån som ikke er 

individuelt vurdert for nedskrivning. Bankens 

risikoklassifiseringssystemet er grunnlag for 

gruppenedskrivninger. Prosentvise tap i den enkelte 

risikoklasse er basert på historiske tap i Eika-

bankene. Nedskrivninger foretas på person- og 

næringsengasjementer som i overensstemmelse med 

Finanstilsynets forskrifter er identifisert som 

tapsutsatte. Andre forhold kan være verdifall på fast 

eiendom ved økte markedsrenter, svikt i 

betjeningsevne ved markert renteoppgang eller 

nedbemanning på større arbeidsplasser. 

 

 

Rapportering av misligholdte lån skal ifølge 

myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har 

ett eller flere misligholdte lån eller overtrekk på 

innskuddskonto, rapporteres kundens totale 

låneengasjement. 

 

  

 

Finansielle instrumenter omfatter finansielle eiendels- 

og gjeldsposter i tillegg til finansielle derivater. Slike 

poster omfatter aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis, 

sertifikater og obligasjoner. Finansielle derivater er 

avtaler som inngås med finansinstitusjon eller kunde 

om fastsettelse av rentevilkår, valutakurser og verdi 

av egenkapitalinstrumenter for helt bestemte 

fremtidige perioder. 

Ved kjøp eller inngåelse av avtaler må man vurdere 

hvorvidt transaksjonen er en handelsportefølje. 

 

 

En handelsportefølje består av finansielle 

instrumenter som er omløpsmidler der formålet er å 

realisere gevinster på kortsiktige kurssvingninger, 

fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg. I tillegg må 

disse instrumentene ha god likviditet og 

eierspredning. 

 

 

Banken benytter derivater for å kunne sikre 

eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom 

bankens virksomhet. Slike avtaler vil normalt omfatte 

rentebytteavtaler. Bankens finansielle derivater er 

definert som sikringsforretninger, og effekten av 

disse blir vurdert i sammenheng med den sikrede 

post. Banken benytter ikke slike forretninger til 

spekulativ handel, men bare som del av bankens 

sikringsstrategi. Alle bankens derivatavtaler dekker 

også kravene til regnskapsmessig sikring. Siden alle 

finansielle derivater er klassifisert som 

sikringskontrakter, er de bokført til verdien ved 

inngåelsen, dvs. virkelig verdi lik null. Virkelig verdi 

på rapporteringstidspunktet er basert på verdianslag 

innhentet fra meglere og motparter. Virkelig verdi 

tilsvarer prisen en vil betale eller motta i markedet 

ved terminering av en kontrakt. Virkelig verdi av 

finansielle derivater benyttes kun til informasjon i 

note, se note 6. 

  

 

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som 

omsettes i aktive markeder fastsettes ved slutten av 

rapporteringsperioden med henvisning til noterte 

markedspriser eller kurser fra forhandlere av 

finansielle instrumenter (kjøpskurs på lange 

posisjoner og salgskurs for korte posisjoner), uten 

fradrag for transaksjonskostnader. Markedet er aktivt 

dersom det er mulig å fremskaffe eksterne 

observerbare priser, kurser eller renter og disse 

prisene representerer faktiske og hyppige 

markedstransaksjoner. 

For finansielle instrumenter som ikke omsettes i et 

aktivt marked, fastsettes den virkelige verdien ved 

hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Slike 

verdsettingsmetoder omfatter bruk av nylig foretatte 

markedstransaksjoner på armlengdes avstand mellom 

velinformerte og frivillige parter, dersom slike er 

tilgjengelige, henvisning til løpende virkelig verdi av 

et annet instrument som er praktisk talt det samme, 

diskontert kontantstrømberegning eller andre 

verdsettelsesmodeller. Det vil knytte seg særlig 

usikkerhet til beregningene for unoterte finansielle 

instrumenter med dårlig likviditet. 

 

 

Verdipapirgjeld og ansvarlig lånekapital blir 

verdivurdert mot teoretisk markedsverdivurdering 

basert på rente- og spreadkurver. 

 

 

Eiendeler som vurderes til virkelig verdi over 

resultatregnskapet vil i hovedsak være verdipapir som 

omsettes i et aktivt marked. Et aktivt marked er 

definert som et marked for omsetning av ensartede 

produkter hvor det normalt finnes villige kjøpere og 

selgere til enhver tid, og hvor prisene er tilgjengelige 

for allmennheten. Aksjer notert på en regulert 

markedsplass faller inn under definisjonen på et 

aktivt marked. 

Det kan være utfordringer knyttet til aksjer hvor det 

er stor forskjell mellom kjøps- og salgskurs, omtalt 

som spread, og hvor aksjen omsettes sjeldent. Noen 

vesentlige aksjer vil være basert på interne 

verdivurderinger, transaksjonspriser eller eksterne 

analyser av selskapet. Slike aksjer vedsettes ved bruk 

av anerkjente verdsettelsesteknikker. Dette kan være 

bruk av diskonterte kontantstrømmer eller ved hjelp 

av sammenligningsprising hvor en benytter lignende 

selskaper som er børsnoterte og benytter 

multippelprising for å fastslå verdien på det unoterte 

selskapet. Slike verdsettelser vil kunne være beheftet 

med usikkerhet. Eiendeler som klassifiseres som 

tilgjengelig for salg, vil også vurderes til virkelig verdi 

med føring mot egenkapitalen. 

Markedsverdiene vil i hovedsak være basert på 

verdivurderinger eller siste kjente omsetning av 
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aksjen. De aksjene som ikke lar seg verdivurdere med 

rimelig stor sikkerhet blir videreført til kostpris. 

 

 

Bankens sertifikater og obligasjoner er klassifisert 

som omløpsmidler. Sertifikater og obligasjoner som 

er omløpsmidler, men ikke handelsportefølje, er 

vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskost og 

virkelig verdi. Sertifikater og obligasjoner som inngår 

i en handelsportefølje er vurdert til markedsverdi på 

balansedagen.  

Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til 

krav til avkastning og risiko og er en del av bankens 

likviditetsbuffer. Det benyttes priser notert i markedet 

eller antatt salgspris.  

 

 

Bankens beholdning deles i omløpsmidler og 

anleggsmidler. Aksjer og andre verdipapirer med 

variabel avkastning som er omløpsmidler, men ikke 

ansett del av en handelsportefølje, er samlet vurdert 

til den laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig 

verdi i tråd med god regnskapsskikk. Aksjer og andre 

verdipapirer med variabel avkastning som er 

klassifisert som anleggsmidler er i regnskapet vurdert 

til anskaffelseskost. Disse reguleres ikke for 

fortløpende kursendringer. I den grad verdifall ikke 

forventes å være forbigående vil disse verdipapirene 

likevel bli nedskrevet til virkelig verdi. Reversering av 

tidligere nedskrivninger skjer kun der grunnlaget for 

nedskrivning ikke lenger er til stede. 

 

 

 

Bankens immaterielle eiendeler består av utsatt 

skattefordel som balanseføres når det er sannsynlig 

at skattefordelen kan benyttes senere år. 

 

 

 

Ordinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet 

til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte 

avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets 

driftskostnader og fremkommer på egen linje i 

resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basert 

på anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og 

fordeles lineært utover den forventede økonomiske 

levetid som driftsmiddelet har. 

I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig 

driftsmiddel er vesentlig lavere enn den bokførte 

verdien samt at denne verdiforringelsen ikke 

forventes å være forbigående, foretar banken 

nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. 

Slike nedskrivninger fremkommer i 

resultatregnskapet under linje for Nedskrivninger og 

tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. 

Nedskrivningen reverseres i de tilfeller kriteriene for 

nedskrivning ikke lenger er tilstede. Reverseringen 

kan ikke medføre at driftsmiddelets verdi overgår den 

opprinnelige kostpris. 

 

 

 

Banken har i 2016 fraregnet sin pensjonsforpliktelse i 

forbindelse med konvertering av ytelsesbasert 

pensjon til innskuddsbasert pensjon for alle bankens 

ansatte og pensjonister. Innskuddspensjon 

kostnadsføres løpende over drift og klassifiseres 

sammen med lønnskostnader.  

Bankens ansatte har ny felles AFP-ordning. Ny AFP-

ordning anses som en ytelsesbasert 

flerforetaksordning. Forpliktelse knyttet til 

ytelsesbaserte flerforetaksordninger er ikke avsatt i 

regnskapet da administrator ikke er i stand til å foreta 

beregninger av forholdsmessig andel. AFP-ordningen 

behandles derfor som en innskuddsbasert ordning, 

med løpende kostnadsføring av betalt premie.  

Historisk pensjonsforpliktelse følger Norsk 

Regnskapsstandard og IAS 19 for pensjonskostnader. 

Pensjonskostnadene blir bokført under 

pensjonskostnader i resultatregnskapet. Differanse 

mellom beregnet påløpt forpliktelse og verdien av 

pensjonsmidlene, korrigert for avvik i estimater og 

effekt av endrede forutsetninger, føres i balansen 

enten som langsiktig gjeld (hvis negativ) eller som 

anleggsmiddel (hvis positiv).  

Differanse mellom forpliktelsene ved begynnelse og 

slutt av et regnskapsår, føres i resultatregnskapet. 

 

 

 

Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til 

det regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt 

skattefordel per 31.12.2016 er beregnet med 25 % på 

grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer 

mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. 

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige 

forskjeller, som reverserer eller kan reversere i 

samme periode, er utlignet og nettoført. Årets 

skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret 

og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel. 

Eventuelle endringer i utsatt skatt og utsatt 

skattefordel vises som årets skattekostnad i 

resultatregnskapet sammen med betalbar skatt for 

inntektsåret. Utsatt skatt/utsatt skattefordel beregnes 

på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte 

skattemessige og regnskapsmessige resultater som 

vil utlignes i fremtiden. Utsatt skattefordel blir 

balanseført i den utstrekning det er sannsynlig at den 

vil kunne benyttes mot fremtidig skattepliktig inntekt. 

 

 

 

Banken kjøper valuta i forbindelse med kjøp og salg 

av valuta. Inntekter og kostnader i valuta blir 

omregnet etter kursene på transaksjonstidspunktet til 

norske kroner. Pengeposter i utenlandsk valuta blir 

omregnet til norske kroner etter kursen ved utgangen 

av regnskapsåret.  

 

 

 

Direkte kostnader forbundet med opptak av 

langsiktige lån balanseføres og avskrives planmessig 

frem til forfall. 

 

 

Utstedte sertifikater og obligasjoner er oppført i 

balansen til pålydende verdi med tillegg av overkurs 

og fradrag for underkurs. Overkurs inntektsføres og 

underkurs kostnadsføres planmessig som en 

justering av løpende rentekostnader frem til forfall. 
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Tilbakekjøp av egne obligasjoner for nedregulering av 

gjeld nettoføres mot obligasjonsgjelden. Tap eller 

gevinst som har oppstått ved kjøp eller salg av egne 

obligasjoner i annenhåndsmarkedet behandles som 

over- eller underkurs ved utstedelse. 

Tilbakekjøp av egne obligasjoner, der formål er 

videresalg som et ledd i markedspleie, er klassifisert 

som omløpsobligasjoner. Ved slike tilbakekjøp 

beregnes ikke gevinst eller tap. Ved et eventuelt 

videresalg av disse obligasjonene beregnes 

gevinst/tap på ordinær måte og klassifiseres som 

gevinst/tap omløpsobligasjoner i resultatregnskapet. 

 

 

 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter er 

definert som løpende renter knyttet til utlåns- og 

innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn- og 

utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, 

samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet 

til den ordinære operasjonelle virksomheten banken 

driver. 

 

er definert som 

kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner med 

unntak av handelsporteføljen. I tillegg inngår 

kontantstrømmer knyttet til investeringer i 

driftsmidler og eiendommer i denne delen av 

oppstillingen. 

 

inneholder 

kontantstrømmer fra øvrige verdipapirtransaksjoner, 

opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og 

obligasjonsgjeld, samt egenkapital. 

 

 

 

  

 

Larvikbankens rammeverk for risikostyring og 

kontroll definerer risikovilje og prinsipper for styring 

av risiko og kapital som bygger på Basel III-

regelverket (se omtale i note 3). Banken er pålagt 

risikogjennomgang i henhold til 

kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. 

Bankens resultatmål er en konkurransedyktig 

egenkapitalavkastning og resultatvekst. 

Risikostyringen skal bidra til at dette målet oppnås, 

både ved at forretningsmessige muligheter utnyttes, 

og at potensielt negative resultatutslag begrenses. 

  

Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med 

risikogjennomgangen som skal sikre at 

risikofaktorene håndteres på en tilfredsstillende 

måte. Det overvåkes periodisk at risikohåndteringen 

etterleves og fungerer som forutsatt. 

  

Banken er eksponert for følgende risikoer; 

kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko og 

operasjonell risiko, i tillegg til bankens overordnede 

forretningsrisiko (herunder strategisk- og 

omdømmerisiko). Risiko vurderes etter en skala med 

fire nivåer: lav, middels, høy og ikke klassifisert 

risiko. 

   

Kredittrisiko er omhandlet i note 2, likviditetsrisiko i 

note 4, renterisiko i note 5 og annen markedsrisiko i 

note 6.  

 

Bankens andre risikoområder:  

 

 

Bankens operasjonelle risiko er risiko for tap som 

følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller 

systemer, menneskelige feil eller eksterne hendelser, 

samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder 

ligger i den løpende driften av konsernet. Banken har 

utarbeidet policyer, rutinebeskrivelser, 

fullmaktstrukturer mv, og dette, sammen med 

veldefinerte og klare ansvarsforhold, er tiltak som 

reduserer den operasjonelle risikoen. Det er videre 

tegnet hensiktsmessige forsikringsordninger, samt 

utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere 

krisesituasjoner. 

 

 

Risiko for at banken ikke skal "overleve". Den 

fundamentale risiko for styret og toppledelsen. Risiko 

for at verdiene av gjeld og eiendeler endres på grunn 

av faktorer i markedet. Dette fordrer en kontinuerlig 

vurdering av konkurransesituasjonen, bankens 

produkter og endringer i bankens rammevilkår. 

 

 

Risiko for at banken påføres tap eller kostnader som 

følge av at bankens omdømme svekkes ved 

manglende kontrollrutiner. Bankens risikovurdering 

er i 2016 foretatt etter samme opplegg som 

foregående år. Det er foretatt systematisk 

gjennomgang av alle tiltak som banken har iverksatt 

for å redusere risiko. Den relative risiko er også 

vurdert mot de interne rutiner og instrukser og det 

rammeverk som er etablert i bankens systemer. 

Vurderingen har resultert i restrisiko, som er den 

risiko banken har vurdert i forhold til iverksettelse av 

utvidede tiltak for å begrense risikoen ytterligere. 

  

 

Forretningsrisiko er risiko for uventede 

inntektssvingninger ut fra andre forhold enn 

kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko.  

Banken har ikke inngått kontrakter for 2016 som ikke 

er opplyst i regnskapet. 
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Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at 

kunder/motparter ikke oppfyller sine 

betalingsforpliktelser overfor banken. Kredittrisiko 

vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, 

kreditter, garantier, uoppgjorte handler, ubenyttede 

kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom 

derivater. Kredittrisiko avhenger av blant annet 

fordringens størrelse, tid for forfall, sannsynlighet for 

mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap 

kan også oppstå som følge av operasjonelle feil. 

Kredittrisiko er bankens vesentligste risiko og består 

hovedsakelig av utlån. 

 

Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i 

hovedsak: 

- pant i fast eiendom 

- registrerbart løsøre, landbruksløsøre og                         

driftstilbehør 

- fordringer og varelager 

- pant i bankinnskudd 

- finansiell pant registrert i VPS, aksjer og   

obligasjoner 

- kausjonister 

 

Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån, med 

unntak av lønnskontokreditt.  

 

 

Maks kreditteksponering består av utlån til kunder, 

ubenyttede trekkrettigheter samt garantier. For 

garantier henvises til note 22. Banken benytter 

sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked 

og type transaksjoner. Sikkerheter kan for eksempel 

være fysiske sikkerheter eller garantier. 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 

nedskrivninger.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

KREDITTRISIKO

MAKS KREDITTEKSPONERING - POTENSIELL EKSPONERING PÅ UTLÅN

2016

Lønnstakere o.l. 3.043.069     148.449         269                 3.825             3.187.962     

Utlandet 3.525             916                 4.441             

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 44.613           19.283           249                 64.145           

Industriproduksjon 29.724           6.946             994                 416                 37.248           

Bygg og anlegg 60.589           16.364           25.072           102.025         

Varehandel, hotell/restaurant 64.136           10.869           5.167             80.172           

Transport, lagring 25.157           590                 3.690             230                 29.207           

Finans, eiendom, tjenester 703.949         50.405           43.904           798.258         

Sosial og privat tjenesteyting 43.858           4.708             179                 48.745           

Sum 4.018.620           258.530              79.524                 4.471                   4.352.203           

Maks 

kreditteksp.

Ind. 

nedskriv.Garantier

Ubenyttede 

kreditterBrutto utlån

2015

Lønnstakere o.l. 2.685.163     131.960         752                 4.080             2.813.795     

Utlandet 3.325             181                 -                  3.506             

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 47.422           16.713           249                 64.384           

Industriproduksjon 29.506           7.929             1.666             703                 38.398           

Bygg og anlegg 44.627           8.573             22.983           76.183           

Varehandel, hotell/restaurant 84.192           10.740           4.668             99.600           

Transport, lagring 14.533           3.815             3.323             21.671           

Finans, eiendom, tjenester 574.437         87.672           26.867           989                 687.987         

Sosial og privat tjenesteyting 46.139           3.214             179                 49.532           

Sum 3.529.344           270.797              60.687                 5.772                   3.855.056           

Maks 

kreditteksp.Brutto utlån

Ubenyttede 

kreditter Garantier

Ind. 

nedskriv.

2
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Banken foretar risikoklassifisering av alle 

engasjementer som en integrert del av bankens 

kredittvurdering og saksgangsprosess. Banken 

benytter et risikoklassifiseringssystem for å overvåke 

kredittrisiko i bedrifts- og personmarkedsportføljen. 

Systemet er basert på en modell som avdekker 

forventet sannsynlighet for mislighold og tap. 

Overvåking skjer med bakgrunn i 

engasjementsstørrelse, risikoklasse og evt. 

mislighold. Risikoklassifiseringssystemet baseres på 

10 friske risikoklasser og 2 klasser for hhv. 

misligholdte engasjementer og engasjementer med 

individuelle tapsnedskrivninger. Systemet bidrar til at 

endringer (migrasjon) på kundenivå vil være synlig på 

et tidligst mulig tidspunkt. Videre gir systemet et 

godt totalbilde av utviklingen av kvaliteten i bankens 

utlån. Modellen inneholder ikke vurderinger basert på 

sikkerhetsverdier og kundens risikoklasse er derfor 

en sammensetning av eksterne og interne data som 

gir kunden en sannsynlighetsvurdering av fremtidig 

mislighold (PD-verdi). Systemet bygger på en 

sammensetning av data for kundeadferd (behaviour-

modell), samt en modell for innhenting av generisk 

score. 

Kredittrisiko styres gjennom bankens kredittstrategi. 

Det er utarbeidede kreditthåndbøker med policyer og 

rutiner samt administrativ fullmaktsstruktur for 

styring av kredittrisiko, herunder klargjøring av krav 

til dokumentasjon og betjeningsevne for kunder som 

innvilges kreditt, samt krav til sikkerhet i 

engasjementene. Risiko i porteføljen blir kontinuerlig 

overvåket for å avdekke sannsynlighet for mislighold 

og for å kalkulere tap dersom mislighold inntreffer. 

Bankens kredittrisiko består hovedsakelig av små 

enkeltrisikoer mot privat- og bedriftskundemarkedet. 

Etablert risikohåndtering skal sikre at kredittrisiko er i 

samsvar med bankens risikovilje.  

 

De fleste utlån er tilfredsstillende sikret ved pant, 

kausjon o.l. Det er få lån av betydelig størrelse. 

Bankens utlånspolicy bygger på en sunn og god 

kvalitetsmessig vurdering av låneprosjektene. 

Porteføljen overvåkes kontinuerlig, med vekt på lån 

med restanser. Banken opererer hovedsakelig i et 

meget oversiktlig geografisk område med god 

kunnskap om kundene, boligpriser mv. Av samlede 

lån til kunder på 4.019 millioner er hele 76,1 % utlånt 

til personkunder og 82,0 % gitt til kunder innen 

Larvik. Banken benytter et saksgangssystem som 

kvalitetssikrer kredittbehandlingen. Ved vurdering av 

kredittsaker legges det vekt på betalingsevne og 

sikkerhet, med hovedvekt på sikkerhet. Styret får en 

jevnlig rapportering av innvilgede lån og restanse- og 

overtrekkslister. Garantier blir sikkerhetsmessig 

vurdert på linje med utlån. 

Risikoklassifiseringen er en integrert del av 

kredittvurderingsprosessen. Systemet muliggjør en 

god overvåkning av risikoutviklingen i bankens 

utlånsportefølje.  

Utlånsvolumet er delt i 12 risikogrupper, hvor gruppe 

1-3 representerer liten risiko og hvor 8-10 er lån med 

høy risiko. Banken vektlegger risiko ved prising av 

sine engasjementer. Det er således normalt med en 

relativ sammenheng mellom risikoklassifisering og 

prising av lån. De lån som har lavest rente har også 

tilsvarende lav risiko. 

Kredittkvaliteten håndteres ved at banken benytter 

sine interne retningslinjer for kredittratinger.  

Tabellen nedenfor viser den akkumulerte (økonomi 

og sikkerhet) kredittkvaliteten for utlånsrelaterte 

eiendeler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personmarkedet

2016

Lav risiko, klasse 1-3 2.527.711     140.829         226                 

Middels risiko, klasse 4-7 371.677         7.441             19                   

Høy risiko, klasse 8-10 138.935         595                 24                   

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 8.233             -                  -                  3.825             

Ikke klassifisert 40                   1                     -                  

Totalt 3.046.594           148.865              269                      3.825                   

Brutto utlån

Ubenyttede 

kreditter Garantier

Ind. 

nedskriv.

2015

Lav risiko, klasse 1-3 2.247.442     147.510         733                 

Middels risiko, klasse 4-7 319.219         7.794             19                   

Høy risiko, klasse 8-10 100.044         623                 

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 17.159           4.080             

Ikke klassifisert 4.624             

Totalt 2.688.488           155.928              752                      4.080                   

Brutto utlån

Ubenyttede 

kreditter Garantier

Ind. 

nedskriv.
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Andel av brutto lån med lav risiko utgjør en høyere 

andel av brutto utlån ved utgangen av 2016 enn ved 

utgangen av 2015. 74,3 % av lånene er i risikoklasse 

lav risiko mot 72,6 % forrige år.  

36,1 % av avgitte garantier ved årsskiftet er 

klassifisert med lav risiko og 95,6 % av avgitte 

garantier er klassifisert med lav eller moderat risiko. 

Ved forrige årsskifte var tallene henholdsvis 35,1 % 

og 95,7 %. 

 

 

Tapsnivået i personmarkedet har vært lavt i mange 

år.   

Et relativt lavt rentenivå vil gi positiv stimulans til 

husholdningenes økonomi, noe som kan bety økt 

betalingsevne. Samtidig kan stigende arbeidsledighet 

og høyere krav til sikkerhet bety at privatøkonomien 

rammes og at det blir vanskelig å betjene lån over en 

tid.   

Det forventes at gjennomsnittlig tap innenfor 

personmarkedet holdes innenfor maksimalt 0,15 % av 

lånemassen for 2016-2017. 

 

 

Fremtidige tap er forventet å komme fra 

engasjementer i risikoklassene 8-10. For risikoklasse 

lav risiko (1-3) forventes fremtidige tap å bli 

minimale. Det er ikke foretatt endring i anslag for 

fremtidig tap i 2016-2017. Porteføljen følges opp tett 

opp av banken.   

 

 
 

 

 

Bedriftsmarkedet

2016

Lav risiko, klasse 1-3 456.759         54.257           35.706           

Middels risiko, klasse 4-7 446.411         46.186           40.565           

Høy risiko, klasse 8-10 56.519           8.623             2.894             

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 12.333           599                 91                   646                 

Ikke klassifisert 4                     -                  

Totalt 972.026              109.665              79.256                 646                      

Ind. 

nedskriv.Brutto utlån

Ubenyttede 

kreditter Garantier

2015

Lav risiko, klasse 1-3 415.951         56.833           20.586           

Middels risiko, klasse 4-7 395.958         48.377           36.722           

Høy risiko, klasse 8-10 18.563           9.032             2.528             

Misligholdt eller tapsutsatt, klasse 11-12 10.378           -                  99                   1.692             

Ikke klassifisert 6                     627                 -                  

Totalt 840.856              114.870              59.935                 1.692                   

Ind. 

nedskriv.Brutto utlån

Ubenyttede 

kreditter Garantier

UTLÅN 2016 2015

Beløp % Beløp %

Jordbruk, skogbruk, fiske 44.613                 1,1 % 47.422                 1,3 %

Industriproduksjon 29.724                 0,7 % 29.506                 0,8 %

Bygg og anlegg 60.589                 1,5 % 44.627                 1,3 %

Varehandel, hotell/restaurant 64.136                 1,6 % 84.192                 2,4 %

Transport, lagring 25.157                 0,6 % 14.533                 0,4 %

Finans, eiendom, tjenester 703.949              17,6 % 574.437              16,4 %

Sosial og privat tjenesteyting 43.858                 1,1 % 46.139                 1,3 %

Offentlig forvaltning -                       0,0 % -                       0,0 %

Sum næring 972.026              24,3 % 840.856              23,9 %

Personkunder 3.046.594           76,1 % 2.688.488           76,5 %

Brutto utlån 4.018.620           3.529.344           

Individuelle nedskrivninger -4.471                  -0,1 % -5.772                  -0,2 %

Gruppenedskrivninger -12.056               -0,3 % -10.588               -0,3 %

Netto utlån til kunder 4.002.093           100,0 % 3.512.984           100,0 %

Utlån formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) 1.279.787           1.173.310           

Totale utlån inkl. porteføljen i EBK 5.281.880           4.686.294           

2016 2015

Utlån fordelt geografisk Beløp % Beløp %

Larvik 3.295.251           82,0 % 2.941.319           83,3 %

Vestfold uten Larvik 224.167              5,6 % 200.483              5,7 %

Øvrige kommuner 495.676              12,3 % 384.216              10,9 %

Utlandet 3.526                   -0,1 % 3.325                   0,1 %

Brutto utlån 4.018.620           -100,0 % 3.529.344           -100,0 %
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Aldersfordeling på forfalte, men ikke nedskrevne utlån 31.12.

Sum forfalte

2016 0 - 30 dg 31 - 90 dg 91 - 180 dg 180 - 360 dg Over 360 dg utlån

Personmarked 21.944                 5.022                   4.729                   437                      3.478                   35.610           

Bedriftsmarked 669                      669                

Sum 21.944                 5.022                   4.729                   1.106                   3.478                   36.279                 

Sum forfalte

2015 0 - 30 dg 31 - 90 dg 91 - 180 dg 180 - 360 dg Over 360 dg utlån

Personmarked 59.269                 4.815                   4.826                   174                      1.725                   70.809           

Bedriftsmarked 756                      756                

Sum 59.269                 4.815                   4.826                   174                      2.481                   71.565                 

MISLIGHOLD

Misligholdte lån 2016 2015 2014 2013 2012

Misligholdte lån i alt 9.202                   10.425                 15.677                 21.830           25.380                 

Individuelle nedskrivninger -2.800                  -2.869                  -1.896                  -2.622           -2.028                  

Netto misligholdte lån i a lt 6.402                   7.556                   13.781                 19.208                 23.352                 

Fordeling av misligholdte lån 2016 2015 2014

Personmarked 8.320                   9.669                   14.239                 

Næringssektor fordelt:

Varehandel, hotell/restaurant 4                           

Finans, eiendom, tjenester 882                      725                      1.378                   

Sosial og privat tjenesteyting 31                         56                         

Misligholdte lån i a lt 9.202                   10.425                 15.677                 

Tapsutsatte lån 2016 2015 2014 2013 2012

Øvrige tapsutsatte lån i alt 7.803                   11.092                 23.525                 26.906           46.142                 

Individuelle nedskrivninger -1.671                  -2.903                  -10.472               -14.596         -22.623               

Netto øvrige tapsutsatte lån i a lt 6.132                   8.189                   13.053                 12.310                 23.519                 

Fordeling av øvrige tapsutsatte lån 2016 2015 2014

Personmarked 1.677                   1.591                   7.468                   

Næringssektor fordelt:

Industriproduksjon 5.700                   9.034                   9.082                   

Varehandel, hotell/restaurant 1.654                   

Finans, eiendom, tjenester 4.855                   

Sosial og privat tjenesteyting 426                      467                      466                      

Tapsutsatte lån i a lt 7.803                   11.092                 23.525                 

Individuelle nedskrivninger på utlån 2016 2015

Individuelle nedskrivninger 01.01. 5.772                   12.368                 

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er -3.034                  

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 213                      2.540                   

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 308                      

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden -1.514                  -6.410                  

Individuelle nedskrivninger 31.12. 4.471                   5.772                   
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Alle lån i EBK ligger innenfor 60 % av forsvarlig 

verdigrunnlag, altså i godt sikrede boliglån. Restrisiko 

knyttet til lån formidlet til EBK er etter bankens 

vurdering begrenset. Banken har ikke overtatt noen 

misligholdte lån fra Eika BoligKreditt i 2016 eller frem 

til avleggelse av årsregnskapet for 2016. Bankens 

utlån gjennom EBK gjelder i all vesentlighet nye lån 

eller refinansiering, og disse har i all vesentlighet ikke 

vært bokført på bankens balanse. Siden lån formidlet 

til EBK utelukkende er godt sikrede lån, forventer 

banken lav misligholdssannsynlighet samt at volumet 

på lån som tas tilbake til egen balanse ikke vil være 

vesentlig for bankens likviditet. Forutsatt 0,1 % 

mislighold i porteføljen, vil dette utgjøre 1,3 mill. 

kroner. Likviditetsrisikoen knyttet til lån formidlet til 

EBK er etter bankens vurdering begrenset. 

Se note 22 vedrørende utlån hos Eika Boligkreditt. 

  

 

Bankens generelle anslag for forventet tapsnivå er 

basert på bokført tap de siste årene, låneporteføljens 

sektorfordeling, forventninger om utviklingen for 

norsk økonomi, påvirkning fra utlandet samt lokale 

markedsforhold. 

Tapsnivået i personmarkedet har vært stabilt lavt i 

mange år. Det forventes at rentenivået også i 2017 vil 

holde seg på et lavt nivå, noe som betyr at 

betalingsevnen fortsatt vil være god. Økt 

arbeidsledighet kan imidlertid føre til at 

privatøkonomien rammes, og det kan bli vanskelig å 

betjene lån for en tid. Forventede tap for private 

engasjementer antas å bli på dagens lave nivå.   

Basert på vår kunnskap og oppfølging av 

utlånsporteføljen samt erfaringstall fra 

finansnæringen, forventes fremtidige tap på 

næringslivsporteføljen å bli redusert noe i forhold til 

årets nivå. Det gjøres imidlertid oppmerksom på den 

generelle usikkerhet som er knyttet til slike 

prognoser. Størstedelen av tapene forventes å komme 

i høy og middels risikoklasse.    

 

 

Som en del av bankens oppfølging av kredittrisiko, 

måles også store engasjementer. Banken hadde 2 

store utlånsengasjementer ved utgangen av 2016, 

(større enn 10 % av ansvarlig kapital). Det største 

utlånsengasjementet var på 10,7 % av ansvarlig 

kapital. Engasjementet er innenfor bransjen finans, 

eiendom, tjenester.  

Lovmessig grense for store engasjementer er 25 % av 

ansvarlig kapital. Bankens rutiner tilsier at store 

engasjementer skal følges opp kvartalsvis. I følge 

bankens risikopolicy skal ikke noe engasjement 

overstige 20 % av ansvarlig kapital. Over tid bør ikke 

banken ha mer enn 5 såkalte store 

næringslivsengasjementer og de bør samlet sett ikke 

utgjøre mer enn 100 % av bankens ansvarlige kapital.  

Med engasjement med én enkelt kunde forstås også 

summen av engasjementer for to eller flere motparter 

når disse er slik at økonomiske vansker hos den ene 

sannsynligvis vil medføre betalingsvanskeligheter for 

den eller de andre. 

Eksponeringen mot bankens kunder er ellers godt 

spredt geografisk, hensyntatt til bankens 

markedsandel. For å sikre diversifisering er det gitt 

rammer for eksponering i bransjer, fylker og pr 

kunde. 

 

 

Utlån er vurdert til amortisert kost. Bankens utlån kan 

hovedsakelig ikke omsettes i et aktivt marked. 

Bankens risikopåslag på utlånene endres kun ved 

større endringer i markedsforholdene. Slike utlån 

anses i hovedsak å ha flytende rentebetingelser. 

Bankens kredittpåslag for disse utlån er ikke endret 

ved årets slutt. Samme margin ville bli lagt til grunn 

for nye utlån på balansedagen. Balanseført verdi av 

Individuelle nedskrivninger på utlån - fordelt på person/næring 2016 2015

Personmarked 3.825                   4.080                   

Næringssektor fordelt:

Industriproduksjon 703                      

Transport, lagring 230                      

Finans, eiendom, tjenester 989                      

Sosial og privat tjenesteyting 416                      -                       

Individuelle nedskrivninger på utlån i alt 4.471                   5.772                   

Nedskrivninger på grupper av utlån 2016 2015

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01. 10.588                 9.931                   

Periodens nedskrivninger på grupper av utlån 1.468                   657                      

Nedskrivninger på grupper av utlån 31.12. 12.056                 10.588                 

Tapskostnader utlån/garantier 2016 2015

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån -1.301                  -6.596                  

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på garantier

Periodens endring i gruppeavsetninger 1.468                   657                      

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere er

foretatt individuelle nedskrivninger 65                         3.034                   

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er

foretatt individuelle nedskrivninger 294                      246                      

Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap -237                     -427                     

Periodens tapskostnader 289                      -3.086                  
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lån med flytende rentebetingelser ansees derfor som 

beste estimat på virkelig verdi.  

Beregning av virkelig verdi for utlån med fast rente, er 

foretatt for sammenligningsformål gjennom bruk av 

verdsettelsesteknikker der forventede fremtidige 

kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. 

Forskjellen mellom bokført verdi og beregnet virkelig 

verdi er vurdert som uvesentlig, og utlån med fast 

rente er derfor balanseført til amortisert kost.  

For bankens lån med referansebaserte betingelser 

(NIBOR) har det gjennom 2016 vært små eller ingen 

utslag i kredittspreadene. Banken har ved årets slutt 

foretatt en fornyet vurdering av kredittrisikoen og 

vurdert at en reprising av lånene ville blitt foretatt til 

de samme påslagene. Kundene kan innfri denne type 

lån til pålydende. Banken vurderer derfor at lån med 

referansebaserte betingelser innregnet til amortisert 

kost representerer beste estimat på virkelig verdi. 

 

 

  

 

Den ansvarlige kapitalen består av ren kjernekapital, annen kjernekapital (hybridkapital) og tilleggskapital (ansvarlig 

lånekapital). Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 8 % av et nærmere definert 

beregningsgrunnlag. I tillegg må banken møte bufferkrav slik at minstekravene til ren kjernekapitaldekning på 11 %, 

kjernekapitaldekning 12,5 % og til kapitaldekning 14,5 %. Ved økning av motsyklisk kapitalbuffer til 1,5 % økte alle 

minstekravene med 0,5 % til henholdsvis 11,5 %, 13,0 % og 15,0 % fra 1. juli 2016. 

  

Bokført verdi av eiendelspostene og omregnet verdi av poster utenom balansen tilordnes en eksponeringskategori 

og gis en risikovekt etter den antatte kredittrisiko de representerer. 

  

Fordringer på og fordringer garantert av staten har en risikovekt på 0 %. Fordringer på kredittforetak som har 

utstedt obligasjoner med fortrinnsrett har en risikovekt på 10 %. Fordringer på og fordringer garantert av 

finansinstitusjoner har en risikovekt på 20 % eller 50 % avhengig av offentlig rating. Saks- og tapsgaranti knyttet til 

Eika Boligkreditt er klassifisert som pantsikret eiendom med 35 % risikovekt og 100 % konverteringsfaktor. 

Eiendelsposter med risikovekt 35 % er lån med pantesikkerhet i bolig innenfor 80 % av forsvarlig verdigrunnlag. 

Øvrige eiendeler utover kontanter (0 % risikovekt) har risikovekt på 100 %. 

  

Kapitaldekningen ble rapportert etter Basel II-reglene i 2014. Norske institusjoner har fra 1. juli 2015 rapportert iht. 

Basel III/CRD IV. Innføringen av Basel III har medført følgende endringer for banken sammenlignet med rapportering 

iht. Basel II: 

  

Fradrag for ikke vesentlige eierandeler i andre finansinstitusjoner, f.eks. i Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS 

skal tas i samme kapitalklasse som det instrumentet man eier. Tidligere ble fradraget fordelt 50/50 mellom ren 

kjernekapital og tilleggskapital. Utsatt skattefordel rapporteres med 250 % risikovekt. Tidligere måtte utsatt 

skattefordel som gjelder midlertidige forskjeller trekkes fra i ren kjernekapital. Det er innført et nytt kapitalkrav for 

Credit Value Adjustment (CVA-tillegg) på derivatposisjoner. Risikovekting av institusjoner er nå avhengig av 

motpartens offentlige rating. Tidligere ble fordringer mot institusjoner som ikke var egenkapitalposisjoner, gitt en 

risikovekt på 20 %. Det er innført en ny eksponeringskategori for Egenkapitalposisjoner. Tidligere ble 

egenkapitalposisjoner rapportert etter type utsteder (f.eks. institusjoner eller foretak). 

Det er innført en ny eksponeringskategori for fordringer med kortsiktig rating, dvs. egen rating for krav som 

forfaller innen 3 måneder. 

 

 

 

KAPITALDEKNING

Kapitaldekning

2016 2015

Sparebankens fond 483.830              434.033              

Gavefond 1.500                   1.500                   

Sum egenkapital 485.330              435.533              

Fradrag for overfinansiert pensjonsforpliktelse

Fradrag for immaterielle eiendeler

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -51.095               -83.425               

Sum ren kjernekapital 434.235              352.108              

Sum kjernekapital 434.235              352.108              

Ansvarlig lånekapital 30.000                 

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. -12.774               

Sum tilleggskapital 17.226                 -                       

Netto ansvarlig kapital 451.461              352.108              
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Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store 

kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. Bankens eksponering for 

likviditetsrisiko er hovedsakelig knyttet til finansiering i kapitalmarkedet og tap av innskudd. 

  

Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastsettelse av rammer for finansieringsstruktur, krav til spredning på 

instrumenter, markeder og løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter.  

 

 

Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital. Derimot vil bankens 

lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. I tabellen nedenfor er kasse-/driftskreditt tatt med 

under kolonne 3-12 mnd. 

  

Banken har i praksis ansvaret for en betydelig likviditetsrisiko og forsøker bevisst å redusere likviditetsrisikoen på 

kort og lang sikt. Banken har deponert likvide verdipapirer for 284,6 mill. kroner i Norges Bank. Låneverdi for 

bankens deponerte verdipapirer i Norges Bank er 274,7 mill. kroner. Trekkrettigheter, obligasjons- og sertifikatlån i 

finansmarkedet er nødvendige kapitalkilder for å fylle likviditetsgapet mellom utlån og normale kundeinnskudd. Det 

er også avtalt lån via store norske kredittinstitusjoner. 

Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum 70 %. Innskuddsdekningen utgjør ved årets utgang 78,6 % mot 

87,2 % året før. Innskuddsdekningen er svekket i løpet av 2016, men er godt innenfor bankens minimumsgrense og 

likviditetssituasjonen vurderes som god. 

 

 

 

 

 

2016 2015

Eksponeringskategori (beregningsgrunnlag etter risikovekt)

Stater

Lokal regional myndighet 28.442                 18.473                 

Offentlig eide foretak

Institusjoner 11.293                 15.824                 

Foretak 317.903              279.675              

Massemarked

Pantsikkerhet eiendom 1.434.730           1.238.229           

Forfalte engasjementer 6.759                   7.874                   

Obligasjoner med fortrinnsrett 17.300                 21.045                 

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 6.797                   8.055                   

Andeler i verdipapirfond 17.855                 67.025                 

Egenkapitalposisjoner  61.491                 59.122                 

Øvrige engasjementer 132.090              156.147              

CVA-tillegg 100                      

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 2.034.760           1.871.469           

Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 176.243              166.793              

Sum beregningsgrunnlag 2.211.003           2.038.262           

Kapitaldekning i % 20,42 % 17,27 %

Kjernekapitaldekning 19,64 % 17,27 %

Ren kjernekapitaldekning i % 19,64 % 17,27 %

LIKVIDITETSRISIKO

Restnedbetalingstid på eiendels- og gjeldsposter

E IENDELER

< 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum

Kont./fordr.sentralbanker 58.549                 58.549                 

Utl./fordr. til kredittinst. 3.000                      4.500                   1.000                   34.888                 43.388                 

Utlån til kunder 416.222                                                22.646                   118.932              606.529              2.854.291           -16.527               4.002.093           

Obligasjoner/sertifik. 6.997                      109.984              294.215              411.196              

Aksjer 129.190              129.190              

Øvrige eiendeler 23.373                 23.373                 

Sum eiendeler 416.222                                                32.643                   228.916              905.244              2.855.291           229.473              4.667.788           

GJELD OG EGENKAPITAL

< 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.løpetid Sum

Gjeld til kredittinst. 50.000                   150.000              59                         200.059              

Innskudd fra kunder 6.161                                                    188.475                 48.179                 100                      2.916.805           3.159.720           

Obligasjonsgjeld 150.000              615.000              -255                     764.745              

Ansvarlig lån 30.000                 30.000                 

Øvrig gjeld 27.935                 27.935                 

Egenkapital 485.330              485.330              

Sum gjeld og egenkapital 6.161                                                    238.475                 198.179              765.100              30.000                 3.429.874           4.667.788           
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Banken har utarbeidet et eget dokument for likviditetspolicy. I dette dokumentet er det satt opp rammer for bl.a. 

LCR, likviditetsindikator 1 og 2 og innskuddsdekning m.m. Enkelte rammer, som for eksempel likviditetsindikator 1 

og innskuddsdekning, blir rapportert til styret hver måned, mens andre rammer blir rapportert til styret hvert 

kvartal. 

  

Banken har også en egen modell for stresstesting av likviditet. Denne modellen tar for seg tre scenarier hvor banken 

ut fra visse forutsetninger kan beregne hvordan likviditetsbehovet blir frem i tid. 

  

Likviditetsindikator 1 (over 1 år) var 107,2 % pr. 31.12.2016, mens likviditetsindikator 2 (over 1 måned) var 111,94 

%. Banken hadde LCR på 155 og NSFR på 143 %, pr. 31.12.2016. 

 

 

  

 

Renterisiko oppstår som følge av at bankens utlåns- og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding.  

Når markedsrenten endrer seg, kan banken først foreta renteendringer på sine balanseposter med utgangspunkt i 

regelverk og avtaler. En endring i markedsrenten vil derfor bety økning eller reduksjon av netto renteinntekter i 

resultatregnskapet. 

 

 

 

 

Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten er lav. Dette gir en rentefølsomhet ved 1 % renteendring på 0,8 mill. 

kroner ved årets slutt. Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er godt innenfor fastsatte rammer. 

  

Tid fram til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser fremgår av tabellen ovenfor. 

 

 

  

 

Markedsrisiko er risikoen for tap og gevinst forårsaket av endringer i markedsparametere som rente, valutakurser, 

aksje- eller råvarepriser. Markedsrisiko som banken står overfor er hovedsakelig renterisiko og inkluderer 

potensielle svingninger i verdien av fastrenteinstrumenter eller finansielle instrumenter knyttet til en 

markedsbenchmark (NIBOR flytende pengemarkedsrente) som følge av endringer i markedsrenter, og i fremtidige 

kontantstrømmer for finansielle instrumenter til flytende rente. Prisrisiko kommer av endringer i markedspriser, 

enten forårsaket spesifikke faktorer knyttet til et individuelt finansielt instrument eller utsteder, eller faktorer som 

påvirker alle instrumenter handlet i et marked. Dette kan for eksempel omhandle endringer i priser eller volatilitet 

på aksjer, aksjeindekser eller råvarer. Rentepapirer, aksjederivater og råvarederivater er eksponert for denne 

risikoen. Bankens samlede markedsrisiko vurderes basert på stresscenarier utarbeidet i tråd med anbefalinger fra 

Finanstilsynet og Baselkomiteen. 

  

 

Banken benytter hovedsakelig rentebytteavtaler (renteswapper) som sikringsinstrument. Formålet med bruk av 

rentebytteavtaler er å sikre fremtidige rentevilkår eller motvirke effekten av kurssvingninger. Aksjer i tilknyttede 

selskaper, konsernselskaper og strategiske plasseringer er ikke en del av prisrisikoen på aksjer, men inngår i 

strategisk risiko og eierrisiko. 

  

RENTERISIKO

Renteendringstidspunkt for eiendels- og gjeldsposter

E IENDELER

< 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum

Kont./fordr.sentralbanker 58.549                58.549                

Utl./fordr. til kredittinst. 43.388                43.388                

Utlån til kunder 6.017                     8.464                  82.274                21.408                3.883.930          4.002.093          

Obligasjoner/sertifik. 59.915                                                 320.319                19.974                10.988                411.196              

Aksjer 129.190              129.190              

Øvrige eiendeler 23.373                23.373                

Sum eiendeler 59.915                                                  326.336                 28.438                 93.262                 21.408                 4.138.430           4.667.788           

GJELD OG EGENKAPITAL

< 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år U.binding Sum

Gjeld til kredittinst. 100.000                                               100.000                59                        200.059              

Innskudd fra kunder 542.614                                               185.901                64.443                1.838                  2.364.924          3.159.720          

Obligasjonsgjeld 240.000                                               525.000                (255)                    764.745              

Ansvarlig lån 30.000                   30.000                

Øvrig gjeld 27.935                27.935                

Egenkapital 485.330              485.330              

Sum gjeld og egenkapital 882.614                                                840.901                 64.443                 1.838                   2.877.993           4.667.788           

MARKEDSRISIKO

5
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Larvikbanken har ingen vesentlig valutaeksponering per 31. desember 2016. Banken er eksponert for renterisiko 

knyttet til tap av rentenetto. Ulik rentebinding og referanserenter på utlån og innlån gir utslag på rentenetto i 

banken. Renterisiko reduseres ved at innlån og utlån i høy grad tilpasses samme rentebetingelser. 

  

Banken har 118 millioner kroner i fastrenteutlån med binding inntil 10 år. Dette utgjør 3,0 % av den totale 

utlånsmassen. For å nøytralisere en del av renterisikoen som er knyttet til fastrenteutlån har banken 

rentebytteavtaler på tilsammen 100 millioner kroner pr. 31.12.2016. Rentebytteavtalene virker nøytraliserende i 

forhold til rentegevinst og tap vi har på våre engasjementer med fastrenteutlån. Inntekter og kostnader fra disse 

avtalene resultatføres netto.  

  

Finansielle derivater pr. 31.12.2016 – oversikt over avtaler og bokførte verdier. 

 

 

 

  

 

 

Det er etablert interne retningslinjer for obligasjoner, og i forhold til disse skal det vektlegges god spredning på 

utstedere, det er bestemt en maksimum eksponering pr. utsteder og det skal investeres i likvide obligasjoner. De 

fleste obligasjoner er regulert i forhold til 3 mnd. NIBOR, og følgelig blir renterisikoen lav. Det skal videre kun 

investeres i obligasjoner med lav til middels kredittrisiko, med hovedvekt på de med lav risiko. Følgelig er 

mesteparten av bankens obligasjoner enten statsgaranterte eller i finansinstitusjoner.  

  

Den gjennomsnittlige effektive rente på obligasjonsbeholdningen på rapporteringstidspunktet er 1,6 % og 

fremkommer som avkastning i 2016 fordelt på årets gjennomsnittlige beholdning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rentebytteavtaler utenom balansen

Rentebytteavtaler Avtale 2012030201060 2012-2017 10.000           10.000           -47                

Rentebytteavtaler Avtale 2012030201062 2012-2019 5.000             5.000             -241              

Rentebytteavtaler Avtale 2013030403047 2013-2018 10.000           10.000           -180              

Rentebytteavtaler Avtale 2013030403051 2013-2020 5.000             5.000             -269              

Rentebytteavtaler Avtale 2016051307051 2016-2019 10.000           10.000           51                  

Rentebytteavtaler Avtale 2016051307061 2016-2021 10.000           10.000           100                

Rentebytteavtaler Avtale 1147692/1487489 2016-2017 10.000           10.000           -101              

Rentebytteavtaler Avtale 1147693/1487491 2016-2022 5.000             5.000             -459              

Rentebytteavtaler Avtale 160204.012.0 2016-2019 15.000           15.000           -101              

Rentebytteavtaler Avtale 160204.011.0 2016-2021 10.000           10.000           -94                

Rentebytteavtaler Avtale 160204.010.0 2016-2023 10.000           10.000           -109              

100.000          100.000          -1.450             

Nominelt 

beløp

Nominelt 

beløp

Markeds-

verdi

SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER

Utsteds av det offentlige

Lokale og regionale myndigheter

Børsnoterte 20.000                20.039                20.036                20.036                

Ikke børsnoterte 122.000              121.914              121.781              121.965              

Sum utstedt av det offentlige 142.000              141.953              141.817              142.001              

Utstedt av andre

Stater og statsgaranterte

Børsnoterte

Ikke børsnoterte 50.000                50.000                49.925                49.925                

Institusjoner

Børsnoterte 10.000                9.868                  9.868                  10.027                

Ikke børsnoterte 37.000                36.880                36.850                37.111                

Obligasjoner med fortrinnsrett

Børsnoterte 153.000              153.109              152.701              153.115              

Ikke børsnoterte 20.000                20.266                20.035                20.034                

Sum utstedt av andre 270.000              270.123              269.379              270.212              

Sum sertifikater og obligasjoner 412.000              412.076              411.196              412.213              

Nominell 

verdi         

Anskaffelses 

kost

Bokført  

verdi

Markeds-

verdi  
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Banken har andeler i verdipapirfondet Eika Kreditt. Kredittilsynet har presisert at andeler i verdipapirfond skal 

klassifiseres som aksjer og andeler. Avkastningen skal klassifiseres som inntekter fra aksjer og andeler og ikke 

renteinntekter. Verdipapirfondet Eika Kreditt er å anse som rentefond og har utpreget lav risiko. Fondet forvaltes av 

profesjonelle forvaltere med begrensede risikorammer. Referanseindeksene er OSE Statsobligasjonsindeks 0,25. 

Renterisikoen er lav ettersom referanseindeksen har modifisert durasjon på 0,25 eller lavere. Kredittrisikoen er også 

lav. Fondet investerer primært i rentepapirer utstedt av norske sparebanker. Fondet kan også investere i 

rentebærende verdipapirer garantert av norske kommuner, den norske stat og norske finansinstitusjoner. Lånene 

har kort rentebinding, og er utelukkende seniorlån med 20 % vekting. Fondet er investert i en rekke ulike utstedere, 

noe som sikrer en god diversifisering. Fondet er som følge av risikoprofilen deponerbart i Norges Bank, noe som 

banken har benyttet seg av. 

 

 

 

 

 

Omløp Org.nr Navn

Ikke børsnotert

992.073.861 North Bridge     NO0010661028 24.669                754                      271                      271                      

989.761.390 Aberdeen Eiendom NO0010314032 93.207                988                      81                        67                        

Sum omløpsaksjer 117.876              1.742                   352                      338                      

Anlegg

Ikke børsnotert

885.621.252 Eika BoligKreditt NO0010647167 16.824.083        70.271                70.271                

913.851.080 BANKID Norge AS  NO0010715980 105                      166                      166                      

937.894.805 Kvinesdal Sparebank NO0010630999 16.648                1.515                  1.515                  

979.319.568 Eika Gruppen AS NO0003110207 572.831              27.333                27.333                

979.391.285 Eiendomskreditt  NO0540000036 6.578                  666                      666                      

SDC DK0183232751 4.685                  2.096                  2.096                  

918.272.488 Eika Feeder AS NO0540069320 60                        71                        71                        

986.918.930 Kredittforening for Sparebanker NO0010232754 920                      948                      948                      

Visa-C           US92826C3007 678                      305                      305                      

Visa-A           US92826C8394 290                      131                      131                      

879.155.622 Larvikmegler'n   NO0540001810 1.300                  2.008                  -                       

977.056.748 Mitt Sentrum     NO0540001828 1                          1                          1                          

859.432.352 Torget Parkering NO0540001836 17                        41                        41                        

959.432.449 Torget Parkering II NO0540001844 16                        880                      880                      

992.117.230 Norvestor        NO0540006827 200.000              483                      483                      

981.261.801 Enigheten Holding NO0540067795 63.000                4.410                  1                          

991.849.300 Enighten Eiendom NO0540067878 900                      4.920                  4.920                  

915.516.777 Global Learning NO0540068975 149                      298                      298                      

Sum ikke børsnoterte 17.692.266         116.543              110.126              

Sum anleggsaksjer 17.692.266         116.543              110.126              

Rente og aksjefond

Børsnotert

980.134.350 Eika Norden NO0008001880 507                      1.960                  2.815                  2.815                  

980.439.291 Eika Spar NO0010003999 888                      3.563                  4.851                  4.851                  

982.577.462 Eika Global NO0010075476 1.192                  1.260                  1.787                  1.787                  

912.370.275 Eika kreditt NO0010687262 7.723                  8.000                  8.190                  8.188                  

983.900.232 Pluss Likviditet II NO0010606031 1.047                  1.063                  1.069                  1.069                  

Sum rente og aksjefond 11.357                 15.846                 18.712                 18.710                 

Sum verdipapirer med variabel avkastning 17.821.499         134.131              129.191              19.048                 

Antall   

aksjer

Anskaffelses-

kost

Bokført   

verdi

Markeds- 

verdi

Antall   

aksjer

Anskaffelses-

kost

Bokført   

verdi

Antall  aksjer

Anskaffelses-

kost

Bokført  

verdi

Markeds- 

verdi

Endringer i 2016 Anleggsaksjer

Inngående balanse 111.884              

Tilgang 2016 8.332                   

Avgang 2016 -8.722                  

Nedskriving -1.368                  

Utgående balanse 110.126              

26 Årsrapport 2016



 

 

 

 

 RENTER OG LIGNENDE KOSTNADER PÅ ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 
 

 
 

 

 

 ANDRE RENTEKOSTNADER 

 

 

Sparebankloven pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondets formål er å sikre at 

norske banker til enhver tid kan oppfylle sine forpliktelser. Bankenes sikringsfond plikter å dekke tap inntil 2 mill. 

kr som en innskyter har i en bank som er medlem av Bankenes sikringsfond. Bankene har ikke stilt garanti overfor 

Bankenes sikringsfondet i 2016 og 2017.  

Avgift for 2017 er beregnet til 2,27 mill. kroner. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer 2016 2015

Kursgevinst ved omsetning av obligasjoner 12                         368                      

Kurstap ved omsetning av obligasjoner -1.277                  -197                     

Kursregulering obligasjoner 1.717                   -2.059                  

Netto gevinst/-tap obligasjoner 452                      -1.888                  

Kursgevinst ved oms. av aksjer og andeler 3.061                   234                      

Kurstap ved oms. av aksjer og andeler -740                     

Kursregulering aksjer og andeler 1.676                   226                      

Netto gevinst/-tap  aksjer og andeler 3.997                   460                      

Kurstap-/gevinst+ fra finansielle derivater og valuta 530                      717                      

Sum netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer 4.979                   -711                     

2016 2015

Ansvarlig lånekapital 716

Sum renter ol. kostnader på ansvarlig lånakapital 716                      

2016 2015

Avgift til Sikringsfondet 2.160                   2.063                   

Renterkostnader skatteoppgjøret 3                           

Sum andre rentekostnader 2.163                   2.063                   

PROVISJONSINNTEKTER OG PROVISJONSKOSTNADER

Provisjonsinntekter 2016 2015

Garantiprovisjon 869                      607                      

Formidlingsprovisjon 4.224                   8.084                   

Betalingsformidling 9.387                   8.781                   

Verdipapirforvaltning og -omsetning 1.155                   1.062                   

Provisjon ved salg av forsikringstjenester 4.356                   5.096                   

Andre provisjons- og gebyrinntekter 1.783                   1.837                   

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 21.774                 25.467                 

Provisjonskostnader 2016 2015

Transaksjonsavgifter og lignende 3.678                   3.638                   

Betalingsformidling, interbankgebyrer 518                      535                      

Andre provisjonskostnader 39                         39                         

Sum provisjonskostnader og kostnader fra banktjenester 4.235                   4.212                   

7
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 PENSJON 
 

Antall ansatte ved årets slutt er 31 (+1 vikar). I årsverk utgjør dette ved årets slutt 29,6 årsverk. Banken er pliktig til 

å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Bankens pensjonsordning oppfyller kravene 

etter denne loven. 

 

 

Den ytelsesbaserte pensjonsordningen er avsluttet i 2016. Pensjonsforpliktelse tilknyttet den ytelsesbaserte 

ordningen er fraregnet i 2016 og har redusert pensjonskostnadene i 2016 med 24,6 mill. kroner.  

Fra og med 2016 er alle ansatte tilsluttet bankens innskuddsbaserte pensjonsordning. 29 personer er omfattet av 

denne ordningen pr. i dag. For medlemmer i den innskuddsbaserte pensjonsordningen betales en premie 

tilsvarende 7 % av lønn mellom 0 til 7,1 G, og 25,1 % av lønn mellom 7,1 til 12 G. 

Det er ingen aktuarmessig beregning av pensjoner for 2016 da den ytelsesbaserte pensjonsordningen er avviklet. 

 

 

Som følge av avvikling av bankens ytelsesbaserte pensjonsordning er det opprettet kompensasjonsordning for alle 

ansatte som var tilsluttet ytelsesbasert pensjonsordning. Totalt 15 personer er omfattet av denne ordningen. 

Pensjonister som var tilsluttet ytelsesbasert pensjonsordning har mottatt en engangskompensasjon i 2016. 

Kostnader knyttet til avtalene utgjør tilsammen 1 mill. kroner av pensjonskostnadene i 2016, hvorav 86 tusen 

kroner er bokført som pensjonsforpliktelse tilknyttet kompensasjonsordningen. 

Det ble i 2015 inngått avtale om førtidspensjonering fra fylte 64 år for 1 ansatt. Kostnader tilknyttet denne avtalen 

ble kostnadsført i 2015. Personforpliktelse tilknyttet ordningen utgjør pr. 31.12.2016 1,7 mill. kroner.  

 

 

Ny AFP ordning anses som en ytelsesbasert flerforetaksordning. Forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte 

flerforetaksordninger er ikke avsatt i regnskapet da administrator ikke er i stand til å foreta beregninger av 

forholdsmessig andel. AFP ordningen behandles derfor som en innskuddsbasert ordning, med løpende 

kostnadsføring av betalt premie. Det er ikke fondsoppbygging i ordningen, og det forventes at premienivået vil øke 

for de kommende årene. Kostnader tilknyttet AFP utgjør 0,4 mill. kroner av pensjonskostnadene i 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016 2015

Egenandel AFP 378                      280                      

Kollektiv pensjonsordning 3.435                   2.087                   

Fraregnet pensjonsforpliktelse konvertering ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning -24.596               

Kompensasjonsordning/gavepensjon 1.045                   1.902                   

Innskuddsbasert ordning 1.227                   423                      

Sum pensjonskostnader / (inntekt) -18.511               4.692                   

Nåverdien av påløpte pensjonsforpliktelser -57.143               

Virkelig verdi av pensjonsmidler 35.587                 

Arbeidsgiveravgift -3.039                  

Kompensasjonsordning -86                       

Netto (pensjonsforpliktelser)/ midler ved periodens slutt -86                       -24.595               

2016 2015

Diskonteringsrente 2,30 %

Forventet avkastning 2,30 %

Lønnsregulering 2,75 %

G-regulering 2,50 %

Pensjonsregulering 2,50 %

Arbeidsgiveravgift-sats 14,10 %
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LØNNS- OG ADMINISTRASJONKOSTNADER

2016 2015

Lønn til ansatte 18.356                 18.193                 

Honorar til styre og tillitsmenn 693                      660                      

Netto pensjonskost (note 10) 6.085                   4.693                   

Fraregnet pensjonsforpliktelse konvertering ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning (note 10) -24.596               

Arbeidsgiveravgift 3.686                   3.401                   

Eksterne tjenester 1.344                   870                      

Øvrige personalkostnader 975                      641                      

Kurs, velferd, øvrige personalutgifter 294                      257                      

Kontorrekvisita, blanketter, trykksaker 825                      973                      

Telefon, porto, frakt 450                      458                      

Reklame, annonser, markedsføring 2.406                   1.839                   

Diett, reiser, øvrige utgifter 376                      243                      

EDB-kostnader 12.590                 11.662                 

Sum Lønn og generelle administrasjonskostnader 23.484                 43.888                 

Antall årsverk pr 31.12. 29,3                     30,6                     

Gjennomsnittlig antall årsverk i året 30,9                     31,4                     

LÅN OG YTELSER

Lønn og Pensjons- Annen godt-

honorarer ordning gjørelse Sum Lån

Jacobsen Trygve Adm. Banksjef 1.560           107              158                1.825             5.006             

Tho Maria Ass. Banksjef 405              41                23                  469                

Steinsett Joachim Leder BM 716              45                80                  841                3.375             

Berge Henrik U. G Leder PM 682              44                75                  800                5.913             

Kvisvik Jan Erling Markedssjef 754              44                39                  837                2.214             

Røed Einar Ass. Banksjef (tom 8.12.2016) 818              1.172           33                  1.084             1.900             

Sum ledende ansatte 4.935                  1.453                  408                      5.856                  18.408                

Amsrud Steinar Leder 122              620                      

Landmark Ståle Nestleder 77                

Anvik Camilla 92                3.751                  

Lindhjem Merethe 92                

Frønæs Vivi Grønvold 58                1.340                  

Larsen Ole Kristian 38                1.400                  

Kvalsund John Martin 18                2.499                  

Samlede ytelser og lån til styret 497                      9.610                  

Samuelsen Frode 15                2.199                  

Amundrød Lisbeth 13                        

Svensson Inger 13                3.790                  

Samlede ytelser og lån til kontrollkomiteen 41                        5.989                  

Hellenes Gunnar Leder 28                        601                      

Gusland Leif Inge 6                          3.090                  

Sandmæl Bjørn 6                          

Granerud Asle F. 9                          1.460                  

Manvik Ole Martin 5                          

Johannessen Hedda 2                          

Svensson Inger 4                          3.790                  

Abrahamsen Thorbjørn 6                          24                        

Kommunevalgte:

Krøgli Willy 6                          

Løken Birgitte Gulla 2                          2.229                  

Villum Jan 5                          

Vasvik Tove Lisbeth Nestleder 6                          

Ansatte:

Ringdal Dina B. S 3                          1.338                  

Tombre Birthe 3                          1.349                  

Hansen Erling H. 9                          1.344                  

Rognlien Kathrine 5                          1.772                  

Samlede ytelser og lån til forstanderskapet 105                      16.997                

11

12

29 Årsrapport 2016



Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet rentesubsidiering, 

er differansen mellom lånerente og myndighetenes normrente. Differansen for 2016 er kr. 442.756 og danner 

grunnlag for fordelsbeskatning av ansatte. Beløpet er ikke ført som kostnad, men reduserer bankens renteinntekter 

tilsvarende. Lån til adm. banksjef følger generelle vilkår for øvrige ansatte. Lånene er gitt til en rente som tilsvarer 

60 % av bankens laveste ordinære rente til kunder.  

  

Lånene er sikret med pant innenfor 80 % av verdi. Gjennomsnittlig løpetid er ca. 10 år. Lån, garantier og 

sikkerhetsstillelser til tillitsvalgte er gitt etter samme vilkår som for bankens øvrige kunder, og er sikret i henhold til 

bestemmelsene for slike lån og garantier. Summene under lån inkluderer ubenyttede rammekreditter. 

Banken er pliktig til å ha en obligatorisk tjenestepensjon (OTP). Banken har pensjonsordning som tilfredsstiller 

kravene. Banken har inngått avtale med ass. banksjef om førtidspensjon (gavepensjon) fra fylte 64 år (note 10).  Det 

er gjort avtale med adm. banksjef om gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder. Utover dette er det ikke avtalt noen 

form for opphørsvederlag eller lignende, verken til adm. banksjef eller til styrets leder. Adm. banksjef har egen 

avtale om bonus mens ass. banksjef er med i bankens bonusordning med samme vilkår som for bankens øvrige 

ansatte. 

  

Banken hadde i 2016 ingen transaksjoner med nærstående parter.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

VARIGE DRIFTSMIDLER

Maskiner, 

inventar og 

transp.midl. Bygninger Tomt Sum

Kostpris 01.01.2016 20.709                 28.128                 375                      49.212                 

Tilgang 2.407                   539                      2.946                   

Avgang

Kostpris 31.12.2016 23.116                 28.667                 375                      52.158                 

Akkumulerte avskrivinger 01.01.2016 18.690                 17.089                 35.779                 

Tilbakeførte avskrivninger på

utrangerte driftsmidler

Ordinære avskrivinger 550                      531                      1.081                   

Akkumulerte avskrivinger 31.12.2016 19.240                 17.620                 36.860                 

Bokført verdi 31.12.2016 3.876                   11.047                 375                      15.298                 

Herav utleid Balanseført

Fast eiendom

Hytter 77                         274                      

Bankbygg 2.199                   346                      9.747                   

Forretningsbygg 158                      70                         1.400                   

Sum 11.421                 

ANDRE DRIFTSKOSTNADER

2016 2015

Driftskostnader faste eiendommer 2.047                   1.549                   

Leie av lokaler 158                      134                      

Maskiner, inventar og transportmidler 487                      827                      

Leie av maskiner 58                         252                      

Revisjonshonorar (inkl. mva) 594                      451                      

Forsikringer 157                      156                      

Eksterne tjenester utenom ordinær forretningsdrift 840                      698                      

Utredninger og takster 231                      

Andre ordinære tap 70                         37                         

Øvrige kostnader 6.777                   5.433                   

Sum andre driftskostnader 11.188                 9.768                   

Spesifikasjon av revisjonshonorar:

Lovpålagt revisjon 375                      300                      

Attestasjon 40                         39                         

Andre tjenester utenfor revisjon 60                         13                         

Sum revisjonshonorar eksl. mva 475                      352                      
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 SKATT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kjøp av valuta for videresalg til kunder gjøres via avtaler med andre norske finansinstitusjoner og Norsk 

Kontanthåndtering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattekostnad 2016 2015

Betalbar inntektsskatt for året 6.816                   9.140                   

Endring utsatt skatt 6.544                   815                      

For mye/lite avsatt skatt tidligere år 66                         149                      

Formuesskatt 912                      747                      

Endring i utsatt skatt ført mot EK -958                     

Sum skattekostnad 14.338                 9.893                   

2016 2015

Resultat før skattekostnad 65.135                 36.768                 

Endring estimatavvik pensjonsforpliktelse, ført direkte mot egenkapitalen -                       3.548                   

Permanente forskjeller -11.695               -5.866                  

Endring midlertidige forskjeller -26.174               -596                     

Skattepliktig inntekt, grunnlag betalbar skatt 27.266                 33.853                 

Betalbar skatt på årets resultat, 25 % ( 27 % i 2015) 6.816                   9.140                   

Betalbar skatt fremkommer som følger:

Formuesskatt 912                      747                      

Inntektsskatt 6.816                   9.140                   

Sum betalbar skatt 7.728                   9.887                   

Oversikt over midlertid ige forskjeller Endring 2016 2015

Varige driftsmidler -16                       -3.904                  -3.888                  

Over- / underfinansiert pensjonsforpliktelse 24.596                 -                       -24.596               

RM avsetninger -2.253                  -2.262                  

Gevinst og tapskonto -132                     526                      658                      

Obligasjoner og andre verdipapirer 1.717                   -880                     -2.597                  

Grunnlag utsatt skatt+/utsatt skattefordel- 26.174                 -6.511                  -32.685               

Bokført utsatt skattefordel (-) /utsatt skatt (+) 7.197                   -1.628                  -8.825                  

Endring i skattesats 653                      

Sum bokført utsatt skattefordel -1.628                  -8.172                  

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats 2016

25% skatt av resultat før skatt 16.284                 

25% skatt av permanente forskjeller -2.924                  

For mye/lite avsatt skatt tidligere år 66                         

Formuesskatt 912                      

Skattekostnad i henhold til resultatregnskap 14.338                 

KONTANTER OG INNSKUDD I NORGES BANK

2016 2015

Kontanter i norske kroner 7.456                   8.006                   

Kontanter i utenlandske valutasorter 605                      708                      

Innskudd i Norges Bank 50.488                 50.328                 

Sum kontanter og fordringer på sentralbanker 58.549                 59.042                 
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Banken hadde pr 31.12.2016 ingen innskudd fra låneformidlere. Av posten gjeld til kredittinstitusjoner i tabellen 

over gjelder 50 millioner kroner lån fra Kredittforeningen for Sparebanker med forfall i februar 2017, 100 millioner 

kroner med forfall i oktober 2018, 50 millioner kroner med forfall i februar 2019.  Renten på disse lånene løper 

med 3 måneders rullering. Gjennomsnittlig effektiv rente for innskudd til kunder er 1,70 %. Renten er beregnet ut 

fra årets rentekostnad mot bokført, gjennomsnittlig kapital. Under posten innskudd med avtalt løpetid er ført 

innskudd med differensierte renteavtaleperioder.  

 

 

 

 

 

EIERANDELER I DATTERSELSKAPER

Kontor- Selskaps- Antall E ier/stemme Total EK Resultat Bokført

Selskapets navn kommune kapital aksjer andel 2016 2016 Verdi

Larvikmegler'n AS Larvik 156 1.300 100 % 1.153*  -131*

Enigheten Holding AS Larvik 6.300 63.000 100 % -343 -116                     1

Enigheten Eiendom AS Larvik 100 900 90 % 1.387*  -826* 4.920

Sum morbankens investeringer i konsernselskap 4.921

* urevidert regnskap

Mellomværende med tilknyttede selskaper og datterselskaper 2016 2015

Innskudd fra datterselskaper 6.870                   7.213                   

Utlån til datterselskaper 9.484                   19.474                 

Renter til datterselskaper 119                      215                      

Renter fra datterselskaper 528                      676                      

18 GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER OG INNSKUDD FRA KUNDER

2016 2015

Gjeld og gjennomsnittlig rente 31.12. Beløp % Beløp %

Gjeld til kredittinstitusjoner

Uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 59                         59                         

Med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 200.000              250.000              

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 200.059              0,45 % 250.059              2,15 %

Innskudd fra og gjeld til kunder

Uten avtalt løpetid 2.803.883           2.779.711           

Med avtalt løpetid 355.837              298.689              

Sum innskudd fra og gjeld til kunder 3.159.720           0,99 % 3.078.400           1,70 %
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2016 2015

Innskudd fra kunder Beløp % Beløp %

Lønnstakere og lignende 2.269.465           71,8 % 2.195.148           71,3 %

Utlandet 62.579                 2,0 % 49.549                 1,6 %

Næringssektor fordelt:

Jordbruk, skogbruk, fiske 84.541                 2,7 % 81.843                 2,7 %

Industriproduksjon 25.965                 0,8 % 32.314                 1,0 %

Bygg og anlegg 82.258                 2,6 % 72.424                 2,4 %

Varehandel, hotell/restaurant 61.943                 2,0 % 58.595                 1,9 %

Transport, lagring 29.785                 0,9 % 27.355                 0,9 %

Finans, eiendom, forretningsmessige tjenester 398.932              12,6 % 402.969              13,1 %

Sosial og privat tjenesteyting 122.077              3,9 % 111.473              3,6 %

Offentlig forvaltning 22.175                 0,7 % 46.730                 1,5 %

Sum innskudd 3.159.720           100,00 % 3.078.400           100,00 %

2016 2015

Innskudd Beløp % Beløp %

Larvik 2.720.417           86,1 % 2.680.939           87,1 %

Vestfold uten Larvik 194.307              6,1 % 194.375              6,3 %

Øvrige kommuner 244.933              7,8 % 203.072              6,6 %

Utlandet 63                         0,0 % 14                         0,0 %

Sum innskudd 3.159.720           100,00 % 3.078.400           100,00 %

GJELD OPPTATT VED UTSTEDELSE AV OBLIGASJONER INKL. ANS. LÅNEKAPITAL OG FONDSOBLIGASJONER

Utestående pr 31.12.2016 Låneopptak Siste forfall Pålydende Bokført Verdi Amortisering Nominell rente

Lånetype/ISIN

Obligasjonslån NO0010730393 06.02.2015 06.08.2019 75.000 75.000 1,79 %

Obligasjonslån NO0010778988 18.11.2016 18.11.2021 100.000              100.000              2,24 %

Obligasjonslån NO0010747405 14.10.2015 20.04.2017 50.000                 50.000                 2,19 %

Obligasjonslån NO0010733579 24.03.2015 21.12.2017 100.000              100.000              1,69 %

Obligasjonslån NO0010679764 23.05.2013 23.05.2018 100.000              100.000              2,15 %

Obligasjonslån NO0010763618 21.04.2016 23.04.2019 40.000                 40.000                 2,21 %

Obligasjonslån NO0010767031 09.06.2016 09.06.2020 100.000              100.000              2,27 %

Obligasjonslån NO0010773914 06.09.2016 08.02.2021 50.000                 50.000                 2,05 %

Obligasjonslån NO0010773922 06.09.2016 07.10.2019 50.000                 50.000                 1,92 %

Obligasjonslån NO0010776065 06.10.2016 06.04.2020 100.000              100.000              2,11 %

Over/under kurs -255                     

Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 765.000              764.745              

NO0010766538 09.06.2016 09.06.2026 30.000                 30.000                 4,23 %

30.000                 30.000                 

SPESIFIKASJON AV ANNEN GJELD

Annen gjeld 2016 2015

Bankremisser 228                      517                      

Avregning betalingsformidling 1.421                   1.048                   

Betalbar skatt (note 15) 7.729                   9.888                   

Skattetrekk-trygder 1.770                   1.265                   

Påløpt m.v.a. -                       57                         

Leverandørgjeld 1.495                   1.410                   

Diverse gjeldsposter 5.902                   3.663                   

Sum annen gjeld 18.545                 17.848                 

19

20

33 Årsrapport 2016



 EGENKAPITAL 
 

 
 

 

 GARANTIANSVAR 
 

 

 

 

 

 

 

Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i 

Eika Boligkreditt (EBK). EBK har som kriterium at lånet 

er innenfor 60 % av panteobjektet. Bankens kunder 

har pr 31.12.16 lån for 1 279,8 mill. kroner hos EBK. 

Garantibeløpet overfor EBK er delt mellom tapsgaranti 

og saksgaranti. 

Tapsgaranti: 

Den samlede tapsgaranti er begrenset til 1 % av 

bankens utlånsportefølje i EBK, minimum 5 millioner 

kroner eller 100 % av låneporteføljen hvis den er 

lavere enn 5 millioner kroner. Banken plikter å dekke 

80 % av konstaterte tap på lån i portefølje formidlet til 

EBK, og EBK kan motregne overskytende del på 20 % i 

ubetalte provisjoner til alle eierbanker, proratarisk 

fordelt ut fra den enkelte banks andel av 

utlånsporteføljen på det tidspunkt tapet konstateres, i 

en periode på inntil 12 måneder fra tap konstateres. 

Saksgaranti gjelder for hele lånebeløpet fra banken 

anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har 

oppnådd rettsvern. 

 

Banken har en likviditetsforpliktelse mot EBK. EBK har 

i sin risikostrategi krav om at overskuddslikviditeten 

minst skal dekke 75 % av likviditetsbehovet de 

nærmeste 12 måneder. I tillegg skal EBKs 

overskuddslikviditet være minst 6 % av 

innlånsvolumet. Likviditetsforpliktelsen er inngått i en 

Avtale om kjøp av OMF (Note Purchase agreement). 

Forpliktelsen om kjøp av OMF fra EBK utløses kun hvis 

markedssituasjonen er slik at EBK ikke kan finansiere 

likviditetsbehovet i OMF-markedet, og derfor må 

utstede obligasjoner direkte til eierbankene. Pr. 

31.12.2016 var likviditetsforpliktelsen til EBK 

beregnet til 0. 

Banken har også en avtale med EBK om kapitalstøtte. 

Kapitalstøtten inntreffer hvis EBK har behov for 

ansvarlig kapital for å nå sitt kapitalmål på 10 %. I 

løpet av 2016 er det foretatt to egenkapitalemisjoner 

i EBK hvorav Larvikbanken tilsammen har tegnet 1. 

238.000 aksjer for tilsammen 5.319.000. EBK vedtok 

i styret den 7. februar 2017 en ny rettet 

egenkapitalemisjon hvorav Larvikbanken kommiterer 

seg til tegning av 525.215 aksjer for tilsammen 

2.237.000 kroner innen 10. mars 2017. 

 

 

 

Spb. fond Gavefond Egenkapital

Egenkapital 01.01.2016 434.033              1.500                   435.533              

Utbetalte gaver -                       

Endring i estimatavvik pensjoner direkte mot egenkapitalen -                       

Åresresultat 50.797                 50.797                 

Avsetning til gaver -1.000                  -1.000                  

Egenkapital 31.12.2016 483.830              1.500                   485.330              

Garantiansvar 2016 2015

Betalingsgarantier 4.727                   5.728                   

Kontraktsgarantier 36.086                 31.690                 

Andre garantier 4.999                   4.752                   

Samlet garantiansvar ovenfor kunder 45.812                 42.170                 

Garanti ovenfor Eika Boligkreditt 33.712                 18.517                 

Sum garantiansvar 79.524                 60.687                 

Garantier til Eika Boligkreditt AS 2016 2015

Total andel av garantiramme

Saksgaranti 20.914                 6.784                   

Tapsgaranti 12.798                 11.733                 

Samlet garantiansvar ovenfor E ika Boligkreditt AS 33.712                 18.517                 

Garantier fordelt geografisk 2016 2015

Beløp % Beløp %

Larvik 79.235                 99,6 % 59.980                 98,8 %

Oslo 94                         0,1 % 494                      0,8 %

Andre 195                      0,2 % 213                      0,4 %

Sum garantier 79.524                 100,00 % 60.687                 100,00 %
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Vi bekrefter at årsregnskapet for perioden 01. januar til 31. desember 2016 etter vår beste 

overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder og at 

opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av bankens eiendeler, gjeld, finansielle 

stilling og resultat som helhet. Vi bekrefter også at opplysningene i årsberetningen gir en 

rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen sammen med en beskrivelse av 

de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer foretaket står overfor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Larvik, 7. mars 2017 

 

 

 

  

  

Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem 

  

 

 

 

  

  

 Ansattes representant Adm. banksjef  
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Asle Frantsvåg Granerud   

Bjørn Sandmæl   

Gunnar Hellenes Leder  

Hedda Johannessen   

Inger Svensson   

Leif Inge Gusland   

Ole Martin Manvik   

Thorbjørn Abrahamsen   

   

Birgitte Gulla Løken   

Jan Villum   

Tove Lisbeth Vasvik Nestleder  

Willy Krøgli   

   

Birthe Tombre   

Dina Beate Støen Ringdal   

Erling Haugli Hansen   

Kathrine Rognlien   

   

Endre Tanggaard   

Geir Olav Eftedal   

Lisbeth L. Amundrød   

Sigmund G. Foldvik   

   

Olav Holm   

   

Ole Kristian Larsen   

Inger Torp Mathisen   

   

Camilla Anvik Styremedlem  

Merethe Lindhjem Styremedlem  

Steinar Amsrud Leder  

Ståle Landmark Nestleder  

Vivi Grønvold Frønæs Ansattes representant 

   

Aud Fredriksen  

Mette Marit Bøhler   

Ole Kristian Larsen Ansattes vararepresentant 

  

Komiteen er avviklet og ikke aktiv pr 31.12)

Frode Samuelsen Leder 

Lisbeth Amundrød Nestleder 

Inger Svensson  

  

Bjørn Sandmæl  

Turid Bergene  
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