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2013 vil for all fremtid gå inn i historiebøkene for Spareban-
ken Sør, som det året vi fikk realisert kongstanken om én 
stor regionbank på Sørlandet. Fusjonen med Sparebanken 
Pluss har vært en modningsprosess over 30 år, og som i 2013 
ble virkeliggjort til beste for kunder, ansatte og landsdel. Vi 
går inn i ett nytt år ydmyke i forhold til oppgavene som lig-
ger foran oss, men med stor entusiasme og engasjement for 
å etablere en stor og sterk regional bank for Vest-Agder, 
Aust-Agder og Telemark.

Og selv om 2013 har vært et år hvor mye arbeid er lagt ned 
for å få på plass fusjonen, har de ansatte gjennom fokus på 
kunde og drift sørget for et historisk godt resultat for ban-
ken. Et resultat før skatt på 389 mill kroner er det nest beste 
i bankens historie, og justert for engangseffekter i 2010 er 
det det beste resultatet fra drift i bankens historie. Det sier 
mye om den innsatsen hver enkelt medarbeider har lagt 

ned, og også om det grunnlaget som er lagt for nye Spare-
banken Sør.

I 2011 etablerte banken en ny strategisk plan for perioden 
2011 til 2013. I løpet av disse tre årene skulle banken gjen-
nom en endrings-prosess for å møte morgendagens utfor-
dringer. Når vi står her i dag, ved utløpet av denne tre års 
perioden, er jeg svært stolt over å kunne si at vi har levert 
på alle områder. Sparebanken Sør fremstår i dag som en 
moderne bank, som møter kundene i alle kanaler og flater 
med ny teknologi, med et bredt produktspekter innenfor fi-
nansielle tjenester og med en kostnadseffektiv drift.

For å ta det siste først. Selv om vi har investert betydelig i 
ny teknologi, har banken gjennom de siste år redusert sine 
kostnader betydelig og leverer for 2013 lavere nominelle 
kostnader enn hva banken hadde i 2008! I strategisk plan 
satte vi oss en ambisiøs målsetting om at kostnadene i mor-
bank skulle reduseres, og status ved utløpet av perioden er 
0,98 prosent. Legger vi til at aktivitetskapitalen (summen av 
utlån og innskudd) bak hvert årsverk har økt med over 40 
prosent fra 138 til 198 mill kroner i samme periode, viser 
det hvilken endrings-reise banken og medarbeiderne har 
vært igjennom.

Og det er ikke lenger bare tradisjonelle bank produkter 
rådgiverne har med seg i sitt møte med kundene. Sammen 
med flere av de andre sparebankene i Norge, eier vi pro-
duktselskapene Frende, Norne og Brage. Sparebanken Sør 
har over de siste årene investert både penger og tid for å 
kunne tilby kundene et bredt sortiment av finansielle pro-
dukter. Sparebanken Sør har lykkes svært godt med denne 
satsningen, og det er gledelig å se at disse investeringene 
nå materialiserer seg i bankens resultat og balanse. Det er 
også lagt til grunn at denne satsningen vil bli videreført i 
nye Sparebanken Sør, og dermed sikre kundene et bredt ut-
valg av finansielle tjenester også i den nye banken.

Det har i 2013 vært snakket mye om nye krav til kapital i 
bankene, og hvordan dette skal finansieres. Sparebanken 
Sør er intet unntak, og den nye banken er definert som 
systemviktig med ytterligere krav til kapital-dekning. Det 
som er godt å kunne melde ved inngangen til et nytt år, er 
at Sparebanken Sør er svært godt posisjonert for å makte 
nye likviditets- og kapitalkrav. Banken har ved utgangen av 
2013 en ren kjernekapital på 13,7 prosent.

Boligmarkedet i vår region har vært utfordrende i 2013. En 
generell oppbremsing i norsk økonomi og litt lavere lønns-
vekst i kombinasjon med at publikum kan tenkes å oppfatte 
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prisnivået som høyt, er trolig årsakene til omslaget i bolig-
markedet. Mot slutten av 2013 har vi sett tegn til bedring i 
verdensøkonomien, men veksten er fortsatt svak. Eksport-
industrien vil kunne dra nytte av en svakere krone, og det 
er viktig for vår region. På den annen side har oljerelatert 
industri kostnadsutfordringer, og vil kunne måtte gjennom-
føre omstillinger. Det er betydelig usikkerhet knyttet til ut-
viklingen i 2014, men vi ser likevel grunnlag for en forsiktig 
optimisme. 

Når vi nå avslutter 2013 er det også starten på noe nytt. 
2014 er det første året for nye Sparebanken Sør. Gjennom 
arbeidet med fusjonen har vi lagt et godt fundament for den 
nye banken, men det er også en del  arbeid som gjenstår 
før alt er på plass. Vi skal gjøre vårt ytterste for at endrin-
gene oppleves positive for kunder og ansatte, og gjennom 
det bidra til ytterligere vekst og utvikling i landsdelen. Nye 
Sparebanken Sør skal være en stor og handlekraftig bank 
som både tenker lokalt og regionalt.
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Resultatregnskap i mill. kr. 2013 2012 2011 2010 2009

Rente- og provisjonsinntekter 1 907  1 841   1 674   1 515   1 571 

Rentekostnader 1 097 1 137  1 044   847   948 

Netto rente- og provisjonsinntekter  810   704   630   668   623 

Netto provisjonsinntekter 172 175  153   152   151 

Netto inntekter fra finansielle instrumenter 12 -67  75   216   6 

Netto andre driftsinntekter 11 12  20   19   19 

Sum andre driftsinntekter  195   120   248   387   176 

Driftskostnader 518 511  473   459   482 

Driftsresultat før tap  487   313   405   596   317 

Tap på utlån, garantier mv. 98 61  71   122   109 

Resultat før skattekostnad  389   252   334   474   208 

Skattekostnad 110 79  108   106   56 

Resultat av videreført virksomhet  279   173   226   368   152 

Resultat fra avviklet virksomhet      -4 

Årsresultat  279   173   226   368   148 

Resultatregnskap i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 2013 2012 2011 2010 2009

Rente- og kredittprovisjonsinntekter 4,10 % 4,27 % 4,26 % 4,15 % 4,43 %

Rentekostnader 2,36 % 2,64 % 2,65 % 2,32 % 2,67 %

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,74 % 1,63 % 1,61 % 1,83 % 1,76 %

Netto provisjonsinntekter 0,37 % 0,40 % 0,39 % 0,42 % 0,42 %

Netto inntekter fra finansielle instrumenter 0,03 % -0,15 % 0,19 % 0,59 % 0,02 %

Netto andre driftsinntekter 0,02 % 0,03 % 0,05 % 0,05 % 0,06 %

Sum andre driftsinntekter 0,42 % 0,28 % 0,63 % 1,06 % 0,50 %

Driftskostnader 1,11 % 1,19 % 1,20 % 1,26 % 1,36 %

Driftsresultat før tap 1,05 % 0,72 % 1,04 % 1,63 % 0,90 %

Tap på utlån, garantier mv. 0,21 % 0,14 % 0,18 % 0,33 % 0,31 %

Resultat før skattekostnad 0,84 % 0,58 % 0,86 % 1,30 % 0,59 %

Skattekostnad 0,24 % 0,18 % 0,27 % 0,29 % 0,16 %

Resultat fra videreført virksomhet 0,60 % 0,40 % 0,59 % 1,01 % 0,43 %

Gjennomsnittlig forvaltningskapital 46 460 43 100  39 300   36 500   35 500 

Fra balansen     

Forvaltningskapital 47 902 44 645  41 847   37 697   35 340 

Netto utlån 39 511  36 931   33 663   30 985   29 213 

Utlånsvekst 7,0 % 9,6 % 8,4 % 6,1 % 2,4 %

Innskudd fra kunder 22 476  21 023   19 058   17 319   16 971 

Innskuddsvekst 6,9 % 10,4 % 9,9 % 2,1 % 5,6 %

Egenkapital 3 520 3 071  2 892   2 756   2 442 

Kapitaldekning 14,8 % 14,0 % 15,6 % 15,5 % 15,8 %

Kjernekapitaldekning 14,6 % 14,0 % 14,2 % 14,0 % 14,1 %

Ren kjernekapitaldekning 13,7 % 13,2 % 13,3 % 13,1 % 12,1 %

Andre nøkkeltall     

Kostnader i % av inntekter  51,5 % 62,0 % 53,9 % 43,5 % 60,3 %

Kostnader i % av inntekter ekskl. innt. fra finansielle instr.  52,2 % 57,4 % 58,9 % 54,7 % 60,8 %

Innskudd i % av netto utlån 56,9 % 56,9 % 56,6 % 55,9 % 58,1 %

Egenkapitalrentabilitet  9,1 % 6,0 % 7,9 % 15,0 % 6,5 %

Antall årsverk konsern   353 375 367 363 388 
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Resultat    

 2013 2012 2011 

 mill. kr. % av gj. sn. mill. kr. % av gj.sn. mill. kr % av gj. sn.

  forv. kap.  forv. kap.  forv. Kap.

      

Rente- og provisjonsinntekterinntekter  1 907  4,10 % 1 841 4,27 % 1 674 4,26 %

Rentekostnader  1 097  2,36 % 1 137 2,64 % 1 044 2,65 %

Netto rente- og provisjonsinntekter  810  1,74 % 704 1,63 % 630 1,61 %

Netto provisjonsinntekter  172  0,37 % 175 0,41 % 153 0,39 %

Netto inntekter fra finansielle instrumenter  12  0,03 % -67 -0,16 % 75 0,19 %

Andre inntekter  11  0,02 % 12 0,03 % 20 0,05 %

Sum andre inntekter  195  0,42 %  120  0,28 %  248  0,63 %

Driftskostnader  518  1,11 % 511 1,19 % 473 1,20 %

Resultat før tap  487  1,05 % 313 0,72 % 405 1,04 %

Tap  98  0,21 % 61 0,14 % 71 0,18 %

Resultat før skattekostnad  389  0,84 % 252 0,58 % 334 0,86 %

Skattekostnad  110  0,24 % 79 0,18 % 108 0,27 %

Resultat etter skatt  279  0,60 %  173  0,40 %  226  0,59 %

Balanse

Forvaltningskapital  47 902    44 645    41 847  

Netto utlån  39 511    36 931    33 663  

Utlånsvekst 7,0 %  9,6 %  8,4 % 

Innskudd fra kunder  22 476    21 023    19 058  

Innskuddsvekst 6,9 %  10,4 %  9,9 % 

Innskudd i % av netto utlån 56,9 %  56,9 %  56,6 % 

Egenkapital 3 520  3 071  2 892 

Kapitaldekning 14,8 %  14,0 %  15,6 % 

Kjernekapitaldekning 14,6 %  14,0 %  14,2 % 

Ren kjernekapitaldekning 13,7 %  13,2 %  13,3 % 

      

Egenkapitalrentabilitet etter skatt 9,1 %  6,0 %  7,9 % 

Resultat pr. egenkapitalbevis 9,80  6,08   

Kostnader i % av inntekter 51,5 %  62,0 %  53,9 % 

Kostnader i % av inntekter eskl. finansielle instrumenter 52,2 %  57,4 %  58,9 % 

Antall årsverk konsern 353  375  367 
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STYRETS BERETNING 2013

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2013

Situasjonen i norsk økonomi er fortsatt god, selv om vek-
sten har avtatt og er lavere enn tidligere antatt. I 2013 var 
veksttakten i BNP under trend som følge av lav økonomisk 
vekst hos Norges handelspartnere, i kombinasjon med lavt 
konsum hos norske husholdninger. På produksjonssiden 
vokste deler av industrien raskere enn fastlandsøkonomien 
som helhet. Verfts- og verkstedindustrien utviklet seg posi-
tivt som et resultat av investeringsomfanget i petroleums-
industrien, mens andre deler av norsk industri viste en svak 
utvikling.

Avtakende aktivitetsvekst medførte at kapasitetsutnyttel-
sen i økonomien normaliserte seg i løpet av 2013. Bedrif-
tene meldte om lettere tilgang på arbeidskraft, og antall 
registrerte ledige økte noe i løpet av året fra bunnivået i 
2012. Registrerte arbeidsledige utgjorde rundt 3,5 prosent 
av arbeidsstyrken. 

Lønnsveksten i 2013 var i området 3,5-4 prosent og hushold-
ningenes realdisponible inntekt svekket seg. Husholdninge-
nes sparerate har over tid økt til et høyt nivå, sannsynligvis 
som følge av bl.a. høy gjeldsbelastning, pensjonssparing, 
demografiske endringer og økt usikkerhet. Høy sparerate 
og svak vekst i husholdningenes konsum var en viktig faktor 
bak avdemping av veksttakten i norsk økonomi.

Den samlede kredittveksten avtok gjennom 2013. Foretaks-
sektorens innenlandske gjeldsvekst utgjorde anslagsvis 4 
prosent siste år. Husholdningene økte sin gjeld med 7 pro-
sent, slik at husholdningens gjeld som andel av disponibel 
inntekt fortsatt var tiltakende.  

Boligprisveksten avtok gjennom 2013 fra rundt 7 prosent i 
2012 til under 3 prosent i henhold til SSBs boligprisindeks. 
Eiendomsmeglerbransjen avla egne rapporter som viste 
enda svakere utvikling, ned mot null vekst ved utgangen av 
året. Endringene i boligmarkedet var størst i Agderfylkene, 
men prisene her ble nedjustert over en noe lengre periode 
enn det som var situasjonen i landet for øvrig. Svekkelse i 
boligmarkedet medførte at det var færre solgte boliger sis-
te år samtidig som formidlingstiden økte. 

Lav prisstigning internasjonalt i kombinasjon med en sterk 
krone, har de siste årene bidratt til svak prisvekst.  Krone-
kursen svekket seg i 2013 og avdempet prisfallet på impor-
terte konsumvarer. Dette i kombinasjon med andre faktorer 
som høyere husleiepriser og prisøkning på matvarer bidro 
til at kjerneinflasjonen var rundt 2 prosent i første halvår og 

økte til vel 2,5 prosent i annet halvår. 12 måneders samlet 
prisvekst var i overkant av 2 prosent. 

Pengepolitikken var også i 2013 særdeles ekspansiv. I USA, 
Europa og i våre naboland valgte sentralbanker en politikk 
med å holde signalrenter og pengemarkedsrenter lave. I en 
slik situasjon ble konsekvensen at Norges Bank måtte holde 
styringsrenten i ro gjennom året og i tillegg nedjustere ren-
tebanen ved to anledninger. 

Bankene finansierer sin virksomhet hovedsakelig med inn-
skudd og obligasjonsfinansiering. Norske banker og kreditt-
foretak hadde god tilgang på markedsfinansiering i 2013. 
Pengemarkedsrentene normaliserte seg i løpet av året, og 
forskjellen mellom signalrente og pengemarkedsrente var 
ved inngangen til 2014 rundt anslått normalnivå på 0,25 
prosentpoeng. Kredittpåslaget for bankenes ordinære pen-
gemarkedsfinansiering utviklet seg også positivt.

VIRKSOMHETENS ART

Sparebanken Sør har i 2013 vært et uavhengig og selvsten-
dig finanskonsern med virksomhet innenfor bank, verdi-
papirer og eiendomsmegling i Aust-Agder, Vest-Agder og 
Telemark. Banken har 30 salgssteder og hovedkontoret lig-
ger i Arendal. Konsernet driver i tillegg salg av forsikring, 
leasing og aksjer gjennom deleide produktselskaper samt 
eiendomsmegling og boligfinansiering gjennom de heleide 
datterselskapene ABCenter og Sør Boligkreditt. 

VIKTIGE HENDELSER

Juni

Mars

Fusjonsplan godkjent i forstanderskapet
Forstanderskapene i Sparebanken Sør og 
Sparebanken Pluss fattet torsdag 20. juni 
2013 det endelige vedtaket om sammenslå-
ing av de to bankene. Vedtaket var enstem-
mig i begge forstanderskap.

Intensjon om fusjon
Onsdag 12. mars ble det offentliggjort at sty-
rene i Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss 
hadde vedtatt en intensjonsavtale om å slå 
sammen de to bankene.
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ÅRETS RESULTAT

Regnskapsprinsipper
Regnskapet til konsernet Sparebanken Sør er satt opp i 
samsvar med Internasjonale standarder for finansiell rap-
portering, IFRS. Det er i notene til regnskapet redegjort nær-
mere for regnskapsprinsippene.

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til 
grunn. Konsernet har en betryggende egenkapital, og etter 
styrets oppfatning er det ikke noe som tilsier annet enn fort-
satt drift.

Tallene det refereres til i styrets beretning er konserntall, 
med mindre det er angitt at det gjelder morbanken. 

Årets resultat
Konsernets resultat før skatt ved utgangen av 2013 utgjør 
389 mill. kr, tilsvarende 0,84% av gjennomsnittlig forvalt-
ningskapital. Året før var resultatet 252 mill. kr, tilsvarende 
0,58% av forvaltningskapitalen. Økt rentenetto, høyere inn-
tekter fra finansielle instrumenter og en beskjeden kost-
nadsvekst er viktige elementer bak den positive resultatut-
viklingen. 
Egenkapitalrentabiliteten etter skatt er 9,1 % for 2013 mot 
6,0% i 2012. 

Som følge av verdiendringer på aksjepostene i Nets og Fren-
de, til sammen 172 mill. kr, utgjør totalresultatet 456 mill. kr. 
Det er det høyeste totalresultatet i bankens historie.

Rentenetto
Rentenettoen utgjør 810 mill. kr i 2013 mot 704 mill. kr året 
før. Det er en økning på 106 mill. kr eller 15,1% i forhold til 
forrige år. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital 
utgjør den 1,74% mot 1,63% i 2012. 

Økningen kan forklares med at marginene styrket seg i siste 
del av 2012 som følge av en fallende pengemarkedsrente. 
Dette skapte grunnlaget for en økt rentenetto også i 2013. I 
tillegg kommer de positive effektene av veksten i det totale 
forretningsvolumet og den gjennomførte renteendringen 
i andre kvartal. Den medførte at særlig utlånsmarginene 
styrket seg. Bakgrunn for renteendringen var økt kapitalbe-
hov og strengere likviditetskrav fremover for bankene, som 
følge av nye myndighetskrav.  

Konsernets finansieringskostnader har vist en fallende ten-
dens gjennom året. Beholdning av statskasseveksler og 
obligasjoner med fortrinnsrett, som holdes for likviditets-
formål, utgjør en vesentlig del av den totale balansen. Da 
det er beskjeden avkastning på denne type verdipapirer, er 
det med på å redusere den totale rentenettoen

Norges Banks styringsrente har vært uendret på 1,5% hele 
året.
 
Provisjonsinntekter
Netto gebyr- og provisjonsinntekter utgjør 172 mill. kr mot 
175 mill. kr i fjor. I prosent av gjennomsnittlig forvaltnings-
kapital utgjør det 0,37% mot 0,41% i  2012.
Inntektene fra eiendomsmeglervirksomheten viser tilba-
kegang som følge av et lavere antall omsatte enheter enn 
for fjoråret.  Innenfor de øvrige produktområdene er det en 
vekst på 13,2% eller 14,8 mill. kr. Veksten er først og fremst 
innenfor forsikring og betalingsformidling og gjenspeiler en 
høy aktivitet på disse områdene.

Finansielle instrumenter
Inntekter fra finansielle instrumenter utgjør netto 12 mill. 
kr mot -67 mill. kr forrige år. I prosent av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital utgjør det 0,03% mot -0,16% i 2012. Av 
dette skyldes -13 mill. kr verdiregulering av verdipapirgjel-
den. Tilsvarende forrige år var -125 mill. kr. Øvrige finansiel-
le instrumenter har skapt en netto inntekt på 25 mill. kr mot 
58 mill. kr i fjor. Reduksjonen skyldes i første rekke lavere 
gevinster på obligasjonsporteføljen på eiendelssiden. 
  
Driftskostnader
Kostnadene i konsernet utgjør totalt 518 mill. kr tilsvarende 
1,11 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende 
tall for 2012 var 511 mill. kr og 1,19 % av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital. Holdes fusjonskostnadene utenom, ut-
gjør dette forholdstallet 1,09%.  Kostnader målt mot inntek-
ter ekskl. resultat av finansielle instrumenter viser også en 
positiv utvikling, fra 57,4% i 2012 til 52,2% i 2013.
Personalkostnadene viser en moderat økning som følge 

Januar
2014

November

Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss er en 
bank fra 1. januar

Fusjonen godkjent av 
Finansdepartementet
Fredag 15. november fikk Sparebanken Sør 
og Sparebanken Pluss den nødvendig tilla-
telsen fra Finansdepartementet til å kunne 
gjennomføre sammenslåing av bankene.
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av helårsvirkningen av oppbemanningen på de strategiske 
satsingsområdene og etablering av kontor i Skien. Ved ut-
gangen av året var det 353 årsverk i arbeid, og det ligger 
på samme nivå som ved inngangen til året. Av dette utgjør 
bemanningen i ABCenter 37 årsverk.

På øvrige kostnadsområder er det gjennomgående en po-
sitiv utvikling. Enkelte kostnadsarter viser en beskjeden øk-
ning, mens andre viser en reduksjon. Andre kostnader er i 
morbankens regnskap belastet med ca. 10 mill. kr i fusjons-
kostnader. 
   
Tap og mislighold
Netto tap belaster regnskapet med 98 mill. kr tilsvarende 
0,25% av nettoutlån ved utgangen av året. Tapene kan i det 
alt vesentlige henføres til to enkeltengasjementer. 

Gruppenedskrivningene er redusert med 26 mill. kr i løpet 
av året og utgjør nå 102 mill. kr. Årsaken er økte individu-
elle nedskrivninger i løpet av året og en positiv utvikling av 
risikobildet for øvrig i porteføljen. 
  
Netto misligholdte og tapsutsatte lån utgjorde 431 mill. kr 
ved utgangen av 2013. Det tilsvarer 1,09% av utlånene. Sam-
menlignet med forrige årsskiftet er det en økning på 23 mill. 
kr, men en nedgang på 0,01 p.p. målt i prosent av utlånene.

BALANSE

Forvaltningskapital 
Forvaltningskapitalen utgjør 47,9 mrd. kr ved utgangen av 

2013 mot 44,6 mrd. forrige år. Det gir en økning på 3,3 mrd. 
kr eller 7,4%.

Utlån
Netto utlån utgjør 39,5 mrd. kr mot 36,9 mrd. kr året før. Det 
gir en vekst på 7,0 % mot 9,6 % i 2012. 

Veksten i personmarkedet har vært 9,8% mot 11,6% i 2012. 
På landsplan har husholdningenes utlånsvekst vært  7,0%. 
Det har også i 2013 vært betydelig utlånsaktivitet og god 
etterspørsel etter lån. Sør Boligkreditt AS er et viktig instru-
ment for å kunne tilby konkurransedyktige betingelser i 
personmarkedet. Ved utgangen av året var det overført lån 
for 11,9 mrd. kr til selskapet. En fortsatt sterk posisjon i pri-
vatmarkedet er et viktig satsningsområde for banken. 

I bedriftsmarkedet har vi hatt en vekst på 0,8% mot 5,5% i 
2012. På landsplan utgjør utlånsveksten til næringslivet 3,7 
%. Den lave veksten i bedriftsmarkedet totalt er en konse-
kvens av tilpasninger som er gjort gjennom året for å til-
passe porteføljen til ønsket risikoprofil og bransjesammen-
setning.

Sterkere vekst i personmarkedet enn i bedriftsmarkedet har 
medført at personmarkedets andel av utlånene er økt fra 
69,4% i 2012 til 71,1% ved utgangen av 2013.

Innskudd
Ved årsskiftet utgjorde totale innskudd 22,5 mrd. kr. Det 
representerer en vekst på 1,5 mrd. kr eller 6,9%. I 2012 var 
veksten 10,4%. 
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I personmarkedet har veksten vært 9,8% mot 9,1% i 2012. 
Innskuddene i personmarkedet har gjennom hele året vist 
en stabil og positiv utvikling til tross for at det er sterk kon-
kurranse om innskuddsmidlene.  
I bedriftsmarkedet har innskuddsveksten vært 3,5% mot 
12,0% i 2012. Innskuddsporteføljen i bedriftsmarkedet be-
står av vesentlig færre og større enkeltinnskudd enn i per-
sonmarkedet. Erfaringsmessig kan det gi større svingninger 
fra periode til periode sammenlignet med personmarkedet.

Innskuddsveksten i prosent har vært tilnærmet lik utlåns-
veksten. Innskuddsdekningen har derfor vært stabil fra 2012 
til 2013 og den utgjør 56,9% ved utgangen av året.

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 
og gjeld til kredittinstitusjoner
I tillegg til kundeinnskudd er dette bankens viktigste finan-
sieringskilder. 
Verdipapirgjelden er økt med 2,5 mrd. kr til 19,9 mrd. kr ved 
utgangen av 2013. Forfallsstrukturen på lånene er vel tilpas-
set virksomheten. Nye langsiktige lån foretas ved utstedelse 
av obligasjoner med fortrinnsrett og senior gjeld. Tilgangen 
på finansiering har vært god gjennom året.
 
Øvrig ekstern finansiering skjer ved lån i Norges Bank og 
gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett. 
Denne posten er redusert med 1,1 mrd. kr til 1,5 mrd. ved 
utgangen av 2013. 

Verdipapirer
Beholdningen av sertifikater og obligasjoner utgjorde 6,4 
mrd. kr ved utgangen av året. Det er en økning på 609 mill. 
kr i forhold til 2012. Beholdningen er bankens viktigste li-

kviditetsbuffer. Bankens likviditetssituasjon er meget be-
tryggende. Obligasjoner tilsvarende 1,5 mrd. kr av totalbe-
holdningen ligger som sikkerhet for låneadgang fra Norges 
Bank.

Plasseringene i aksjer og egenkapitalbevis utgjør en for-
holdsvis beskjeden andel av balansen. Totalt utgjorde dette 
523 mill. kr inkludert aksjer i Nets og Frende på 354 mill. kr 
og egenkapitalbevis i handelsporteføljen på 31 mill. kr.

Ansvarlig kapital
Konsernet hadde ved årsskiftet en ansvarlig kapital på 3,7 
mrd. kr. Etter tilførsel av årets resultat utgjør eierandelska-
pitalen 632 mill. kr og grunnfondskapitalen 2,5 mrd. kr. I til-
legg har banken et fondsobligasjonslån på 200 mill. kr. Med 
et risikovektet beregningsgrunnlag (Basel II standardmeto-
den) på 24,0 mrd. kr ved utgangen av året, gir det en kapital-
dekning på 14,8% og en kjernekapitaldekning på 14,5%. Ren 
kjernekapitaldekning utgjør 13,7%.

OVERSKUDDSDISPONERING

Etter styrets mening gir det fremlagte resultatregnskapet 
og balansen et rettvisende bilde av konsernets og morban-
kens stilling og resultat. Styret kjenner heller ikke til forhold 
etter årsskiftet som endrer dette synet.

Morbankens resultat på 156,0 mill. kr etter skatt er foreslått 
disponert som følger:
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Utbytte 29,7 mill. kr
Overført til gavefond 12,5 mill. kr
Overført til utjevningsfond 3,4 mill. kr
Overført til grunnfondskapital  110,9 mill. kr
Sum disponert 156,5 mill. kr    

PERSONMARKED

Personmarkedsdivisjonen har hatt en positiv utvikling i 
2013, med en meget god vekst, godt salg av breddeproduk-
ter, økt rentemargin og beskjedne tap.

Siste 12 måneder har divisjonen økt sine utlån, inkludert bo-
liglån i Sør Boligkreditt, med 
9,8%, samtidig som innskuddene økte med 9,8%. Kundetil-
veksten i personmarkedet har gjennom året vært betydelig. 
Veksten kommer som et resultat av generell markedsvekst 
i tillegg til at vi øker markedsandeler. Langsiktig satsing på 
kvalifisert rådgivning har medvirket positivt til den sterke 
veksten. Det samme gjelder for vår satsing på distribusjon 
gjennom digitale kanaler parallelt med tilstedeværelse lo-
kalt.

Vekst i provisjonsinntekter er knyttet til inntekter fra salg av 
forsikring, investeringsprodukter og MasterCard. Disse pro-
visjonsinntektene utgjør 13,3% av divisjonens resultat og er 
stigende.  Økt produktsalg er et direkte resultat av den stra-
tegiske omstillingen som startet 
3 år tilbake, hvor satsingen på bredderådgivning har vært 
en sentral del. Sparebanken Sør har 110 kunderådgivere 
som er autoriserte finansielle rådgivere (AFR). Automatise-
ring av kontanthåndtering og etableringen av kundesenter 
er viktige elementer i omstillingen, som begge har bidratt 
veldig positivt også i 2013.  

BEDRIFTSMARKED

I bedriftsmarkedet har banken hatt en utlånsvekst på 0,8% 
i 2013. Den lave veksten er en konsekvens av målrettet ar-
beid med å redusere bankens eksponering mot næringseie-
ndom og bygg & anlegg. Samtidig har man hatt enda sterke-
re fokus på å redusere risikoen i porteføljen enn tidligere år. 
Utlån til bedriftskunder utgjorde 29% av bankens utlån ved 
årets slutt. Innskuddene i bedriftsmarkedet økte med 3,5%.

Aktiviteten i næringslivet i regionen er fortsatt god, men 
spesielt innenfor varehandel observerer banken at mange 
aktører sliter. På slutten av året ble det også tydelig at ut-

byggere og andre aktører som er engasjert i salg av bolig 
opplevde vanskeligere markedsforhold. 

Konkurransesituasjonen mellom bankene i regionen opp-
leves som sterk, og banken registrerer at noen aktører har 
betydelig større risikoappetitt enn tilfellet var i de første 
årene etter finanskrisen. Banken klarte likevel å bedre sin 
utlånsmargin i 2013. 

Banken har også i 2013 forsvart sin sterke posisjon i Ag-
derfylkene, og økt sin markedsandel i Telemark. Spesielt 
i Grenland har utviklingen vært god, med mange nye be-
driftskunder. Bankens bedriftsmarked er inndelt i tre regio-
ner, en i hvert fylke, og den totale bemanningen utgjør 39 
medarbeidere ved utgangen av året. 

Leasingselskapet Brage Finans hadde sitt tredje driftsår i 
2013. Sparebanken Sør er en av flere sparebanker på eier-
siden, og samarbeidet på Sørlandet og i Telemark mellom 
Brage og banken har fungert meget bra. Dette bidrar til økt 
lønnsomhet både hos Brage og i banken.

For 2014 forventes det en moderat vekst i økonomien i re-
gionen, men en noe større usikkerhet knyttet til utviklingen 
innenfor varehandel og bygg og anlegg. 

KAPITALMARKED

Divisjon Kapitalmarked utøver konsernets virksomhet 
innenfor kompetanseområdene likviditetsstyring, langsiktig 
finansiering, verdipapirhandel og internasjonal betalings-
formidling. Divisjonen er delt i virksomhetsområdene Sør 
Markets og Treasury.

Sør Markets 
Sør Markets håndterer kunderettet handel med valuta, 
aksjer og renteprodukter samt betalingsformidling. Verdi-
papirhandel med kunder er et strategisk satsingsområde. 
Valuta-, aksje- og renteprodukter er viktige elementer som 
sammen med god rådgivning tilfredsstiller behov til viktige 
kundegrupper. Satsingen bidrar til en ønsket diversifisering 
av konsernets inntekter.

Treasury
Treasury har ansvar for konsernets likviditetsstyring, lang-
siktige finansiering og finansielle investeringer. Virksom-
heten er forankret i en konservativ likviditetsstrategi med 
fokus på å ha en høy andel langsiktig finansiering og god 
innskuddsdekning. Strategien legger i tillegg vekt på at li-
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kviditetsbuffere er store nok til å sikre banken overlevelse i 
minimum 12 måneder med normal drift og uten tilgang på 
ny ekstern finansiering.     

DATTERSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER

Banken stiftet i 2008 Sør Boligkreditt AS. Selskapet er eta-
blert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjo-
ner med fortrinnsrett. Selskapet er et viktig instrument for 
å tilpasse seg rammebetingelsene fremover og for å styrke 
vår satsing på privatmarkedet gjennom å skaffe rimelig fi-
nansiering. Det var ved årsskiftet overført lån for til sammen 
11,9 mrd. kroner til selskapet. Gjennomsnittlig belånings-
grad var 55,7%. Ved årsskiftet var det utstedt obligasjoner 
med fortrinnsrett for til sammen 11,1 mrd. kr og sikkerhets-
massen utgjorde 
13,0 mrd. kr hvorav boliglån utgjorde 11,8 mrd. kr. Brutto 
utlån sikret med pant i bolig og andre fordringer som inngår 
i sikkerhetsmassen, utgjorde 117% av utstedte obligasjoner 
i selskapet. Selskapet hadde et resultat på 168 mill. kr før 
skatt og en egenkapitalrentabilitet på 19,1% i 2013. Ved ut-
gangen av året var kapitaldekningen 15,1%. Selskapet har 
inngått avtale med morbanken som omfatter låneforvalt-
ning, stabs- og treasury funksjoner m.v. Som følge av fusjo-
nen mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss vil Sør 
Boligkreditt AS og Pluss Boligkreditt AS bli fusjonert i løpet 
av første kvartal 2014.

Banken eide frem til 31.12.2013 100 % av aksjene i ABCenter 
Holding AS som var morselskapet i eiendomsmeglerkjeden 
ABCenter. Selskapet hadde 10 avdelinger i Aust- og Vest Ag-
der. 
Selskapet formidlet i løpet av året 1.032 enheter – herunder 
nybygg, brukte boliger, ferieboliger og næringsbygg – alt til 
en samlet verdi på ca 2,6 mrd. kr.
ABCenter fusjonerte med virkning fra 1. januar 2014 med 
Plussmegleren og meglervirksomheten vil bli videreført un-
der navnet Sørmegleren. Banken eier 100% av det nye sel-
skapet. Det er en intensjon at Sørlandet Boligbyggelag skal 
inn som en minoritetseier i det nye selskapet. 
Rettighetskompaniet AS disponerer navnerettighetene til 
Sør Arena.

Bankens øvrige datterselskaper forvalter i hovedsak forret-
ningseiendommer hvor banken har sin virksomhet.
For fullstendig oversikt over datterselskapene og eierande-
ler vises det til note 18.

DELEIDE PRODUKTSELSKAPER

Brage Finans 
Gjennom finansieringsselskapet Brage Finans tilbys ban-
kens bedriftskunder leasing, salgspantlån og næringslån. 
Brage Finans er eiet av 10 frittstående sparebanker. Spare-
banken Sørs eierandel er på 14 %.

Frende Forsikring 
Gjennom Frende Forsikring tilbys bankens person- og be-
driftskunder gode skade- og livsforsikringsprodukter. Fren-
de Forsikring er eiet av 14 frittstående sparebanker. Spare-
banken Sørs eierandel er på 10%.

Norne Securities
Gjennom verdipapirforetaket Norne Securities tilbys ban-
kens kunder internetthandel av aksjer, tradisjonelle me-
glertjenester og corporate finance tjenester. Norne Securi-
ties er eiet av 14 frittstående sparebanker samt Must Invest 
AS. Sparebanken Sør har en eierandel på 17,6%.

RISIKOSTYRING
Risikostyringen sikrer at risikoeksponeringen til enhver tid 
er kjent og bidrar til at konsernet når sine strategiske mål, 
samt at lover, forskrifter og krav fra myndighetene etterle-
ves.
Det er fastsatt rammeverk for konsernets risikoappetitt, og 
konkrete styringsmål med mål/rammer og risikotoleranse 
for de enkelte risikotypene. Det er etablert systemer for 
beregning, styring og kontroll av risiko. Konsernet skal ha 
en godt diversifisert portefølje på begge sider av balansen, 
og en risiko som er tilpasset konsernets kapitaldekning og 
lønnsomhet. 

Konsernets risikoeksponering følges opp gjennom periodisk 
rapportering til konsernledelse og styre. Den overordnede 
risikostyringen og rapporteringen foretas av Risikostyring, 
som er direkte underlagt administrerende direktør.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for tap som følge av at kunder eller 
motparter ikke kan overholde sine forpliktelser.

Kredittrisikoen styres gjennom konsernets strategi- og 
policydokumenter, kredittrutiner, kredittprosesser og be-
vilgningsfullmakter. Disse trekker opp de overordnede ret-
ningslinjer for konsernets kredittgivning. 
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Kredittstrategien fastsettes minimum årlig av styret og 
inneholder kredittpolitiske retningslinjer, samt styringsmål 
for risikoprofil og risikokonsentrasjoner i konsernet. 
Det er satt styringsmål til porteføljerisiko og konsentra-
sjonsrisiko samt rammer for store kunder og enkeltkunder. 
Styringsmål for risiko overvåkes og rapporteres periodisk til 
styret. Konsernet har utviklet og bruker aktivt ulike model-
ler for risikoklassifisering og risikoprising i kredittprosesser 
og i porteføljestyring av person- og bedriftsmarkedet.

Styret er ansvarlig for konsernets kredittgivning og har de-
legert fullmaktsrammer til administrerende direktør, som 
innenfor sine fullmakter har videredelegert. Kredittbehand-
lingsrutinene, kredittpolicy og risikoklassifiseringsmodel-
lene setter krav til hvilke kredittprosesser som skal benyt-
tes og hvilke analyser som skal utføres i forbindelse med 
innvilgning og oppfølging av person- og bedriftsmarkeds-
engasjementer. Fullmaktene er knyttet opp til kompetanse, 
marked, engasjementstørrelse og risiko. Konsernets Kreditt-
utvalg benyttes ved behandling av store og/eller kompli-
serte engasjementer.

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap på grunn av ugunstige end-
ringer i markedspriser på renter, valutakurser og i verdi-
papirmarkedet. 

Strategi for styring av markedsrisiko sikrer at virksomheten 
drives i overensstemmelse med konsernets overordnede 
strategiplan, og at risiko gjenspeiles i avkastningen. Styret 
har fastsatt styringsmål for investering i aksjer, obligasjoner 
og posisjoner i rente- og valutamarkedet. Etterlevelse av 
styringsmålene overvåkes av Risikostyring, og rapportering 
skjer månedlig til konsernledelse og styre.  

Konsernets samlede aksjeinvesteringer utgjør i årsskiftet 
523 mill. kr, hvorav handelsporteføljen utgjør 31 mill. kr. 
Blant de største enkeltpostene er Nets Holding, Eksport-
finans samt eierandeler i de deleide produktselskapene 
Frende Forsikring, Norne Securities og Brage Finans.

Det vesentligste av konsernets renterisiko er knyttet til ban-
kens portefølje av rentebærende verdipapirer, fastrentelån 
og fastrenteinnskudd. Styret har fastsatt en ramme på 25 
mill. kr. for samlet renterisiko i og utenfor balansen. I gjen-
nomsnitt for året har utnyttelsen av tillatt ramme for rente-
risiko vært ca. 18%, og ved årsskiftet er konsernets netto 
renteposisjon ca. 3 mill. kr. 

Konsernet blir påvirket av svingninger i valutamarkedet. De 

viktigste balansepostene er valutalån til kunder og obliga-
sjonslån i utenlandsk valuta. Valutapostene blir i hovedsak 
sikret med terminforretninger, valutaswapper eller innlån i 
samme valuta. Totalramme for valutarisiko er 10 mill. kr., og 
utnyttelsen ved årsskiftet er ca. 67%.  

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand 
til å innfri sine forpliktelser, eller ikke har evne til å finansi-
ere normal vekst i eiendeler.

Likviditetsrisiko styres gjennom konsernets likviditets-
strategi, likviditetspolicy, rutiner, retningslinjer og bevilg-
ningsfullmakter. Viktige operative styringsparametre er 
likviditetsindikatoren for langsiktig finansiering (NSFR, Net 
Stabil Funding Ratio) og likviditetsbuffer (LCR, Liquidity 
Coverage Ratio). NSFR er et mål på i hvilken grad bankene 
har etablert langsiktig finansiering for sin utlånsvirksom-
het. LCR måler i hvilken grad bankene har en buffer av li-
kvide eiendeler til å klare seg gjennom en periode på 30 
dager med refinansieringsproblemer. I tillegg begrenses 
likviditets risikoen av god innskuddsdekning, samt ved å 
spre innlån fra kapitalmarkedet på ulike løpetider, marke-
der, innlånskilder og instrumenter. 

Innskudd fra kunder er den viktigste og mest stabile finan-
sieringskilden. Styret legger vekt på at forholdet mellom 
innskudd fra kunder og utlån skal være tilfredsstillende, 
og tilpasset konsernets samlede finansieringssituasjon. Sør 
Bolig kreditt er blitt et viktig finansieringsinstrument, og 
dekker en vesentlig del av konsernets finansieringsbehov 
gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Det 
gir god og stabil tilgang på langsiktig finansiering til gun-
stige betingelser. 

Konsernet har en betydelig likviditetsbuffer i form av likvide 
verdipapirer, trekkrettighet i Norges Bank og ikke belånt 
boliglånsportefølje i Sør Boligkreditt. I tillegg har banken 
boliglån som er klargjort for overføring til boligkredittsel-
skapet. Trekkrettigheten i Norges Bank er på 1,4 mrd. kr., 
hvorav ingenting er benyttet ved utgangen av året. Likvide, 
ikke sikkerhetsstilte verdipapirer bestående av statspapirer, 
andre null-vektede papirer, obligasjoner med fortrinnsrett 
og kommunepapirer utgjør 3,8 mrd. kr. 

Likviditetsindikatoren for langsiktig finansiering har i løpet 
av året økt fra 110,1 til 110,5, mens sist kjente tall for sam-
menlignbare banker var på 103,5. Finanstilsynet foreslår i 
sitt høringsutkast til kriterier for systemviktige banker at 
kravet til likviditetsindikatoren for slike banker settes til 110 

14



med virkning fra 1. juli 2015. Den fusjonerte Sparebanken 
Sør er av Finanstilsynet foreslått definert som en systemvik-
tig bank.  I tillegg til at andelen langsiktig finansiering har 
økt, har konsernet som nevnt også bygget opp en betydelig 
likviditetsbuffer. Tilgjengelig likviditetsbuffer tilsier at kon-
sernet med normal drift kan overleve i 18 måneder uten til-
førsel av nye innlån fra markedet. Bankens kortsiktige likvi-
ditetsrisiko styres blant annet ved bruk av LCR-indikatoren. 
Fullt innført er kravet at banken skal ha en likviditetsbuffer 
som er tilstrekkelig til i en stresset situasjon å kunne innfri 
alle forfall de nærmeste 30 dagene. Ved utgangen av 2013 
er LCR-indikatoren for Sparebanken Sør 98,4 %. Baselkomi-
teen og EU legger opp til en gradvis innfasing fra 1. januar 
2015 med start på 60 %, mens Finanstilsynet ønsker å på-
legge systemviktige banker 100 % oppfyllelse allerede fra 
1. juli 2015. 

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som følge 
av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, rutiner 
eller systemer, menneskelige feil, kriminalitet eller eksterne 
hendelser. Styring av operasjonell risiko tar utgangspunkt i 
«Strategi for operasjonell risiko.” Operasjonell risiko styres 
gjennom kompetanseutvikling, gode systemer og rutiner, 
god intern kontroll og kvalitetssikring. Det er fastsatt sty-
ringsmål for operasjonell risiko. 

Det gjennomføres årlige risikovurderinger for alle relevante 
risikoområder i konsernet. Disse danner grunnlag for utar-
beidelse av kontrollplaner, oppfølging og håndtering av 
operasjonell risiko.

Strategiske styringsmål og risikoutvikling følges opp gjen-
nom hendelsesdatabaser samt kvartalsvise rapporter til 
konsernledelsen og styret.

Det er ikke avdekket vesentlige svakheter som har betyd-
ning for konsernets risiko og kapitaldekning.

Compliance
Konsernet er opptatt av å ha gode prosesser for å sikre et-
terlevelse av gjeldende lover og forskrifter. Det arbeides 
fortløpende med å vurdere beste tilpasning til nye regu-
leringer og nytt regelverk for både å ivareta etterlevelsen 
og effektiviteten i organisasjonen. Nye reguleringer og nytt 
regelverk som påvirker konsernets drift, implementeres i 
bankens rutiner og retningslinjer.

Compliancefunksjon ivaretas av avdeling for risikostyring 
og compliance som er organisert uavhengig av forretnings-

enhetene. Avdelingen har det overordnede ansvaret for 
rammeverk, oppfølging og rapportering innenfor området.

Eierrisiko
Eierrisiko er risiko for at konsernet blir påført negative re-
sultater fra eierposter i eide selskaper og/eller må tilføre 
ny egenkapital i disse selskapene. Eierskap defineres som 
selskaper hvor Sparebanken Sør har en vesentlig eierandel 
eller innflytelse.

Ledelse og styrer i datterselskaper blir ivaretatt iht. aksje-
lovens bestemmelser. I flere av selskapene benyttes ledere 
og/eller ansatte fra konsernet i styret eller i andre funksjoner. 

Eierrisiko er primært knyttet til konsernets eiendomsmegler-
selskap ABCenter AS, samt aksjeselskap som eier noen få 
forretningseiendommer hvor Sparebanken Sør er lokalisert.

Kapitalstyring
Kapitalstyringen skal sørge for at konsernet har en kapital-
dekning som ivaretar regulatoriske krav, og som sikrer god 
finansiell stabilitet og en tilfredsstillende avkastning i for-
hold til risikoprofil.

Konsernet skal ha en kapitaldekning som gjør at man har 
et godt fundament for å ivareta markedsmessige mulighe-
ter og ambisjoner, og som gir god tilgang på langsiktig og 
kortsiktig finansiering. Kapitaldekningen skal være robust 
og ha buffere for å tåle en alvorlig, men realistisk konjunk-
turnedgang. 
Konsernets kapitaldekning følges opp gjennom periodisk 
rapportering til konsernledelse og styre.

RATING

Banken er ratet av Moodys til A3. Den 3. juli plasserte Moo-
dys Sparebanken Sør sin A3 rating under vurdering for opp-
gradering som følge av den forestående fusjonen med Spa-
rebanken Pluss. Moodys forventer å konkludere i løpet av 1. 
halvår 2014.
Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Sør Boligkreditt 
har ratingen Aaa, og forventes opprettholdt.

FORETAKSSTYRING

Sparebanken Sørs prinsipper og policy for foretaksstyring 
bygger på Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsle-
delse, utarbeidet av Norsk utvalg for eierstyring og sel-
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skapsledelse (NUES). Finanstilsynets modul for evaluering 
av overordnet styring og kontroll, som reflekterer prinsipper 
fra European Banking Authority (EBA), benyttes så langt dis-
se er relevante for konsernet. Se forøvrig den fullstendige 
redegjørelsen om foretaksstyring i årsrapporten. 

FORSKNING OG UTVIKLING

Konsernet driver ikke forskningsvirksomhet. Utviklingsar-
beidet i konsernet er rettet mot IT-området, innovasjon, ny-
skaping og næringsutvikling.

SAMFUNNSANSVAR

Det har de siste årene vært en økende bevissthet om at 
næringslivet har et ansvar i samfunnet utover å skape be-
driftsøkonomisk overskudd. Både interesseorganisasjonene 
Finans Norge (FNO), Sparebankforeningen og Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO) har samfunnsansvar høyt på 
dagsorden. 

Sparebanken Sørs samfunnsansvar kommer også til uttrykk 
i bankens visjon om at banken skal gjøre livet i landsdelen 
rikere. Sparebanken Sør er en del av lokalsamfunnene i Ag-
der og Telemark og tar alle beslutninger herfra. Vi bidrar 
gjennom vår bankvirksomhet til verdiskaping og vekst for 
mennesker og næringsliv. Vi gir også deler av overskuddet 
tilbake i form av gaver og tiltak til beste for lokalsamfun-
nene. Med andre ord: Verdiene vi skaper forblir lokalt til 
landsdelens beste.

Klimautfordringer
Banken har over flere år hatt klimautfordringene på dags-
orden og jobbet med klimaspørsmål sammen med nærings-
livet i landsdelen bl. annet gjennom medlemskapet i Klima-
partnere. I dette nettverket har banken fått tilgang til beste 
praksis fra selskaper banken ønsker å sammenligne seg 
med og inspirasjon i utviklingen av bankens verdiskaping i 
et bærekraftig tredelt perspektiv; økonomisk verdiskaping, 
sosialt ansvar og hensynet til miljø og klima. Gjennom den 
allmennyttige virksomheten, samarbeider banken om en 
rekke prosjekter knyttet til utfordringene som klimaendrin-
gene fører med seg.

Menneskerettigheter
Sparebanken Sør har all sin virksomhet innenlands. Banken 
har ingen utenlandskontor, ingen ansatte utenlands eller 
kunder av betydning med adresse utenfor Norge. De få be-

driftskundene som er registret med NUF eller Ltd gjennom-
gås spesielt.
Bankens begrensede geografiske virksomhet gjør at fore-
takets retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder 
preges av det. Sparebanken Sør har ikke utarbeidet egne 
retningslinjer for å integrere hensynet til menneskerettig-
heter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold utover hva 
som er regulert i bankens personalpolitiske retningslinjer, 
etiske retningslinjer, HMS retningslinjer, IA avtalen og i de 
avtalemessige forholdene mellom partene i bank og finans.  
Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale 
forhold følger det som er standard og som kreves for norske 
virksomheter, geografisk plassert i Norge og ansatte i disse.

Hvitvasking og terrorfinansiering
Banken har egne rutiner for tiltak mot hvitvasking og ter-
rorfinansiering. Bankens hvitvaskingsansvarlig leder dette 
arbeidet og alle ansatte i kundeposisjon har gjennomgått 
kurs og opplæring i anti hvitvasking. Hvitvaskingsrutinene 
regulerer forhold til kunder og det foretas en rekke kontrol-
ler og rapporteringer til økokrim i løpet av året. Banken har 
også strenge krav m.h.t. legitimasjon ved opprettelse av nye 
kundeforhold.

Etiske retningslinjer og tiltak mot korrupsjon
I henhold til bankens etiske retningslinjer skal medarbei-
derne opptre med aktsomhet og redelighet. Man skal be-
strebe en adferd som er tillitvekkende og i henhold til de 
normer, lover og regler som gjelder i samfunnet. Dette skal 
prege alle aktiviteter slik at banken oppnår tillit i markedet 
og sikrer sin konkurransekraft og sitt omdømme. De etiske 
retningslinjene viser hvilke forventninger og krav Spareban-
ken Sør stiller til sine ansattes handlemåte og opptreden. 
Både ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, vikarer og innleide 
konsulenter omfattes av de etiske retningslinjene. Enhver 
som er omfattet av disse normene skal opptre slik at tilliten 
til Sparebanken Sør ikke blir svekket. Ansatte er pålagt å 
føre gaver fra kunder/andre eksterne aktører inn i egen ga-
vebok. Reiser, spesielt utenlands, kontrolleres m.h.t. mulig 
«smøring» og skattemessige følger. Reiser for ansatte initi-
ert av leverandører til banken, skal godkjennes av overord-
net. Er det mistanke om økonomiske fordeler/f.eks. retur-
provisjoner til ansatte, foretas det kontroll av den enkeltes 
konti omgående.

PERSONALE OG ARBEIDSMILJØ

Ved utgangen av 2013 er det 311 årsverk i arbeid i banken, 
og 353 årsverk i konsernet. Bemanningen i banken er redu-
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sert fra 328 årsverk som følge av bemanningsreduksjonene 
som ble vedtatt av styret høsten 2011.  Det har vært en be-
tydelig satsing på kompetanseutvikling i 2013. Gjennom Sør 
Skolen har banken utviklet en egen intern skole for opp-
læring og utvikling. Fokuset i 2013 har vært autorisasjons-
ordningen for finansielle rådgivere, kredittkompetanse for 
ansatte som jobber mot næringslivskunder og et utviklings-
program for nye ledere.   

Banken har kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet.  Dette er 
viktig for å skape gode resultater, og for å være en god og 
konkurransedyktig arbeidsplass for medarbeidere og le-
dere. 
Sykefraværet er på et stabilt lavt nivå. I 2013 utgjør det 3,6%, 
som er en nedgang fra 
3,7% i 2012. Fraværet fordeler seg med 0,6% på korttids- og 
3,0% på langtidsfravær.  Sparebanken Sør er en IA bedrift og 
arbeider aktivt for å ivareta interessene i diskrimineringslo-
ven. Banken legger til rette for ansatte med nedsatt funk-
sjonsevne. Nybygg og ombygginger får såkalt universell 
utforming. Det innebærer at bygninger er tilrettelagt slik at 
alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte 
så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjel-
pemidler.

Banken har et godt arbeidsmiljø. Systemer og rutiner er i 
samsvar med de krav som stilles i ”Forskrift om Helse, Miljø 
og Sikkerhet”. Hovedfokusområdene for HMS arbeidet i 
2013 har vært rans- og sikkerhetsøvelser, ominnredning 
av banklokaler, vernerunde og generelle miljøspørsmål.  
Samarbeidet mellom hovedverneombud, bedriftshelsetje-
nesten og konsernets HR avdeling har vært godt og saker 
som fremmes forsøkes løst på lavest mulig nivå og så raskt 
som mulig. Det gjennomføres årlige medarbeidersamtaler. 
Gjennom disse samtalene får banken viktige innspill i utvik-
lingen av organisasjonen og den enkelte ansatte.

LIKESTILLING

Sparebanken Sør har som langsiktig mål å få relativ lik for-
deling av kjønn på alle stillingsnivåer. Banken har i alt 341 
ansatte, 186 kvinner og 155 menn. Det er for tiden en kvin-
neandel på 39,5% blant bankens ledere. Banken har som 
mål å øke andelen kvinner i ledende stillinger.

I bankens styrende organer er kvinneandelen i forstander-
skapet 25% og i styret 44%.

YTRE MILJØ

Det er viktig del av vårt samfunnsansvar å være bevisste 
på hvilken påvirkning vi har på naturen, klimaet og miljøet 
rundt oss. Derfor har banken utarbeidet en miljørapport for 
å kunne identifisere utslippene, tallfeste forurensingen og 
gjøre oss i stand til å iverksette målrettede tiltak. 
Formålet er å gi et grunnlag for å vurdere bedriften i en 
miljømessig sammenheng, og for å jobbe systematisk for å 
minske påvirkningen på det ytre miljø. Sparebanken Sør har 
kartlagt sitt klimafotavtrykk siden 2008, og kjøper årlig inn 
FN-godkjente CER kvoter for å kompensere for vårt totale 
CO2-Utslipp.
Analysen er basert på den internasjonale standarden «A 
Corporate Accounting and Reporting Standard», som er 
utviklet av «the Greenhouse Gas Protocol Initiative» - GHG 
protokollen. ISO standard 14064-I er basert på denne.
Vår rapportering dekker forbruk knyttet til transport, ener-
gi, avfall og flyreiser. Det er et viktig prinsipp at vi skal søke 
å redusere vår miljøpåvirkning, og gjøre målrettede tiltak 
overfor det forbruket med størst miljøbelastning.
Konsernet anvender ikke innsatsfaktorer eller produksjons-
metoder som direkte forurenser det ytre miljøet. Konsernet 
har en bredt differensiert næringslivsportefølje. Flere be-
drifter som banken har utlån til, driver virksomhet som vil 
ha påvirkning på det ytre miljø. Gjennom kredittgivningen 
har konsernet indirekte påvirkningsmuligheter på det ytre 
miljøet. Dette forholdet blir følgelig vurdert i tilknytning til 
konsernets kredittvurderinger. 
Konsernets hovedkontor og avdeling i Arendal er miljøfyr-
tårnsertifisert.  Banken kjenner ikke til at vi har hatt noen 
miljøpåvirkning ut over forbruket som kan omregnes til 
CO2, og har derfor ingen rapportering på utslipp til jord, 
vann, eller støy.

GAVER TIL ALLMENNYTTIGE FORMÅL

Sparebanker kan med hjemmel i Sparebankloven sette av 
deler av overskuddet etter skatt og utbytte til allmennyt-
tige formål. Sparebanken Sør har i de senere årene definert 
gavevirksomheten som et strategisk satsingsområde. Ved 
tildelingene er banken opptatt av at prosjektene som får 
allmennyttige midler skal gi samfunnsmessig avkastning. 
På den måten gir gavevirksomheten mulighet til å påvirke 
vekst og utvikling i samfunns- og næringsliv. Et bærekraf-
tig samfunns- og næringsliv danner grunnlaget for bankens 
fremtidige økonomiske resultater. Gavevirksomheten gir 
banken et konkurransefortrinn, og er viktig for byggingen 
av bankens omdømme.
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Fra regnskapet for 2012 ble det tilført 15 mill. kr til all-
mennyttige formål til utdeling i 2013. Tildelingene av all-
mennyttige midler i 2013 var særlig rettet mot prosjekter 
innen klima, samfunnsutvikling, oppvekst, kultur og idrett. 
De lokale banksjefene har disponert 30% av gavemidlene, 
noe som har sikret vår lokale profil.  Av bankens resultat for 
2013 foreslår styret å avsette 12,5 mill. kr til utdeling i 2014.

UTSIKTENE FOR 2014

Euroområdet er kommet ut av en periode med negativ vekst 
og økonomien viser svake, men positive veksttendenser. Ar-
beidsledigheten flater ut, om enn på et høyt nivå. Signalren-
ter ned mot null og stram finanspolitikk som hemmer øko-
nomisk vekst, gir imidlertid lite økonomisk handlingsrom og 
vekstutsiktene for eurosonen er positive, men begrenset i 
det korte bildet.

Konjunkturdempingen i norsk økonomi i 2013 vil sannsyn-
ligvis fortsette inn i 2014. Vekstimpulsene fra Norges han-
delspartnere vil være små også kommende år. Uroen i deler 
av Øst-Europa kan også påvirke den videre økonomiske og 
politiske utviklingen i vår region. Dersom aktivitetstakten i 
oljeindustrien avtar, vil norsk arbeidsmarked kunne svekke 
seg ytterligere. En noe mer ekspansiv finanspolitikk vil kun-
ne avdempe utviklingen.
Vekst i lønn, konsum og sparing vil sannsynligvis følge til-
svarende takt som i 2013. En må også anta at boligprisene 
vil avdempes ytterligere og at husholdningenes kredittet-
terspørsel vil avta.
 
Det er fremlagt ulike prognoser som peker i retning av re-
dusert aktivitet innenfor oljenæringen i 2014 og fremfor alt 
i 2015. Petroleumsindustriens betydning for norsk økonomi 
er mer betydelig enn noen gang og en avdempet investe-
ringsaktivitet vil få effekter på aktivitetsnivået i landet. 

Den svake utviklingen internasjonalt demper også i fortset-
telsen lønnsomheten av næringsinvesteringer og det er å 
forvente at dette vil gi seg utslag i lavere investeringsvekst 
og kredittetterspørsel. 

Norges Banks styringsrente har vært stabil på 1,5 prosent 
siden våren 2012. Den internasjonale realøkonomiske situa-
sjonen i mange land kombinert med en offensiv pengepoli-
tikk, tilsier at signalrenten ikke vil kunne endres vesentlig 
med det første.  Norges Bank legger imidlertid til grunn at 
de realøkonomiske forhold vil forbedre seg med behov for å 
oppjustere internasjonale signalrenter i løpet av 2015. Sist-

nevnte gjelder i særdeleshet i USA hvor sentralbanken til 
en viss grad har startet normaliseringen av pengepolitikken 
som følge av positive indikasjoner på moderat økonomisk 
vekst.

Det er usikkerhet knyttet til hvordan risikopåslagene til ban-
kenes finansiering vil utvikle seg. Uro i markedet og usikker-
het knyttet til pengepolitikken i Europa og i USA vil påvirke 
risikopåslagene. Implementering av kriseløsningsdirektivet 
i EU (bail-in) vil også kunne trekke spreadene opp. Norske 
banker viser imidlertid svært gode resultater bl.a. som følge 
av kostnadseffektivisering og lave kredittap. I tillegg etable-
rer norske banker annen ansvarlig kapital ved emisjoner i 
markedet. Høyere kapitaldekning vil kunne ha som naturlig 
konsekvens at det lave kredittpåslaget for bankenes finan-
siering kan opprettholdes.
Pengemarkedsrenter og risikopåslag påvirker bankenes 
utlånsrenter. I tillegg vil myndighetspålegg i form av stren-
gere kapital- og likviditetskrav har innvirkning på prisset-
tingen. Utlånsrentene er imidlertid også direkte påvirket av 
konkurransen i bankmarkedet. Med forventet lavere kredit-
tetterspørsel vil en kunne anta at konkurransen i det norske 
bankmarkedet vil bli betydelig også i 2014.
I kjølvannet av finanskrisen har myndighetene utarbeidet 
retningslinjer som stiller krav til bankene om å øke omfan-
get og kvaliteten på ansvarlig kapital. Det såkalte Basel III 
regelverket pålegger bankene å holde omfattende kapital-
buffere som må dekkes av ren kjernekapital (egenkapital).

I juni 2013 vedtok Stortinget innføring av strengere kapital-
dekningsregler for de norske bankene. Kravet til egenkapi-
tal er i utgangspunktet 9 prosent og det legges til grunn en 
betydelig opptrapping over tid. Den fusjonerte Spareban-
ken Sør – med en forvaltningskapital på ca. 94 mrd. kroner 
på fusjonstidspunktet – vil etter forslag få betegnelsen «sys-
temviktig bank».  Den nevnte plan inneholder særskilte krav 
til kapitalbuffere for et utvalg av såkalte systemviktige ban-
ker, med et ekstra påslag på 2-3 prosentpoeng.

I oktober 2013 ble forskrift om motsyklisk kapitalbuffer 
fastsatt og de norske bankene er nå pålagt å opprettholde 
en motsyklisk buffer på 1 prosent av beregningsgrunnlaget 
med virkning fra 1. juli 2015. Den motsykliske bufferen vil 
kunne varieres over tid med en varslingsfrist på et år. 

I tillegg til de nye kapitalkravene har EU myndigheter øn-
sket å harmonisere de internasjonale kravene til styring av 
bankenes likviditetsrisiko. De nye kvantitative likviditets-
kravene under Basel III består av et krav til likviditetsbuffer 
(Liquidity Coverage Ratio) og et krav til stabil finansiering 
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(Net Stabil Funding Ratio). LCR måler i hvilken grad bankene 
har en buffer av likvide eiendeler til å klare seg gjennom en 
periode på 30 dager med refinansieringsproblemer. NSFR 
er et mål på i hvilken grad bankene har etablert langsik-
tig finansiering for sin utlånsvirksomhet. Innenfor EU legges 
det også føringer i retning av at bankene pålegges i sterkere 
grad å informere om sin likviditetssituasjon. 
Etter finanskrisen har myndighetene i tillegg arbeidet med å 
utforme et samordnet regelverk for å kunne håndtere ban-
ker i krise. EUs kriseløsningsdirektiv som forventes vedtatt 
våren 2014 med ikrafttredelse i 2015, inneholder retnings-
linjer om bail-in, som gir myndighetene anledning til både 
å nedskrive og til å omgjøre en banks gjeld til egenkapital. 
Deler av en banks gjeld består av innskudd fra kunder og 
det er etablert et prinsipp om at innskudd garantert av inn-
skuddsgarantiordningen, ikke skal kunne konverteres eller 
nedskrives.

EUs kriseløsningsdirektiv vil også gjelde for EØS landene. 
Det nåværende systemet for å håndtere bankkriser i Norge 
er hjemlet i Banksikringsloven. Loven gir myndighetene ad-
gang til å nedskrive en banks aksjekapital hvis hele eller det 
meste av kapitalen er tapt.  Etter Banksikringsloven er det 
imidlertid ikke mulig å konvertere en banks gjeld til egenka-
pital uten kreditorenes aksept. Dette innebærer at innføring 
av bail-in i Norge vil kreve lovendringer. 

Norske myndigheter anser norske banker å ha et godt ut-
gangspunkt for å kunne oppfylle myndighetenes kapital-
krav. Tilpasningen til nye likviditetskrav er foreløpig i opp-
startsfasen til dels fordi deler av regelverket ennå ikke er 

endelig spesifisert. Nye kapitalkrav i kombinasjon med krav 
om å holde likvide midler av betydelig omfang, vil ha betyd-
ning for styringen av bankenes ordinære virksomhet frem-
over. 

2013 er Sparebanken Sør siste «selvstendige» år før fusjo-
nen med Sparebanken Pluss. Formelt er Sparebanken Pluss 
overtakende og fortsettende bank, og skal videreføre sin 
virksomhet med Sør under nytt navn Sparebanken Sør.  Den 
nye banken vil ha virksomhet i 40 byer og tettsteder i Agder 
og Telemark. I tillegg tilbys et bredt spekter av finansielle 
tjenester gjennom samarbeidende selskaper. I sum vil dette 
sikre konkurransefortrinn og kundenærhet.
Fusjonen fant sted som forutsatt ved årsskiftet, og virksom-
heten integreres i løpet av relativt kort tid. De scenarier og 
forutsetninger fusjonsavtalen bygde på, er alle i hovedsak 
på plass, og det er med stor optimisme den fusjonerte bank 
går inn i 2014. 

Det er på denne bakgrunn styret antar at bankens driftsre-
sultat også for 2014 vil være tilfredsstillende.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Styret vil rette en takk til bankens ansatte og tillitsvalgte 
for nok et godt år for banken. Samtidig vil styret takke ban-
kens kunder, egenkapitalbeviseiere og øvrige forbindelser 
for oppslutningen om banken, og for den tillit de har vist 
banken i året som er gått.

Arendal, 31. desember 2013/14. mars 2014

 Stein Hannevik Torstein Moland Trond Bjørnenak Inger Johansen Siss Ågedal Jill Akselsen

 Styrets leder styrets nestleder

 Marit Kittilsen Erling Holm Bente Pedersen Per Adolf Bentsen  Geir Bergskaug

      adm. direktør
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  MORBANK      KONSERN

 2011 2012 2013 Mill. kr. Noter 2013 2012 2011

  1 612   1 621   1 559  Rente- og provisjonsinntekter    4,23  1 907   1 841   1 674 

  1 027   1 040   950  Rentekostnader  4,16,23  1 097   1 137   1 044 

  585   581   609  Netto rente- og provisjonsinntekter  4,13  810   704   630 

  142   170   190  Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  5  201   202   181 

  28   27   29  Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester  6  29   27   28 

  114   143   161  Netto gebyr- og provisjonsinntekter  13  172   175   153 

    Inntekt fra finansielle instrumenter til virkelig verdi med    

  27   -35   -7  verdiendring over resultatet 7  1   -86   61 

    Nedskr. og gevinst/tap datterselskaper, investeringer vurdert som      

  -16   -4   -7  tilgjengelig for salg og tilknyttede selskaper 7  -6   -2   -14 

  28   21   17  Inntekt fra andre finansielle instrumenter 7  17   21   28 

  39   -18   3  Netto inntekter fra finansielle instrumenter   12   -67   75 

  14   6   6  Andre driftsinntekter  9  11   12   20 

  167   131   170  Sum andre driftsinntekter  13  195   120   248 

  220   245   260  Personalkostnader 21,22  299   284   256 

  19   21   18  Av- og nedskrivn. på varige driftsm. og immaterielle eiendeler  19  23   27   25 

  170   181   186  Andre driftskostnader  8,9  196   200   192 

  409   447   464  Sum driftskostnader før tap  13  518   511   473 

  343   265   315  Driftsresultat før tap 13  487   313   405 

  71   61   96  Tap på utlån, garantier mv.  14  98   61   71 

  272   204   219  Resultat før skattekostnad  13  389   252   334 

  90   66   63  Skattekostnad   20  110   79   108 

  182   138   156  Årsresultat   279   173   226 

    Minoritetsinteresser    

  182   138   156  Majoritetesinteresser   279   173   226 

        

    Egenkapitalbevisenes andel av resultatet delt    

   4,88   5,49  på antall egenkapitalbevis (i hele kroner)   9,83   6,08  

    Oppstilling av totalresultat    

  182   138   156  Årsresultat   279   173   226 

    Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler    

  -16   -6   172  tilgjengelig for salg som reverseres over resultatet  25  173   -5   -16 

    Skatteeffekt endring virkelig verdi finansielle instrumenter    

    tilgjengelig for salg   -1   -1  

    Netto endring i virkelig verdi av finansielle eiendeler     

  13   2   tilgjengelig for salg overført til resultat 25   2   13 

    Resultatført estimatavvik pensjoner som ikke

  -10   35   6  reverseres over resultatet   6   35   -10 

    Skatteeffekt resultatf. estimatavvik pensj. som ikke

  2   -10   -1  reverseres over resultatet   -1   -10   2 

    Sum andre inntekter og kostnader i perioden    

  -11   21   177  ført mot egenkapitalen   177   21   -11 

  171   159   333  Sum totalresultat for perioden   456   194   215

RESULTATREGNSKAP20



  MORBANK  Mill. kr.   KONSERN 

  31.12.11   31.12.12   31.12.13  EIENDELER Noter  31.12.13  31.12.12  31.12.11 

 543    581    381 Kontanter og fordringer på sentralbanker  381    581    543   

 1 111    950    1 485 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 11,25 285    149    111   

 25 840    28 127    27 776 Netto utlån til kunder                                                                    13,25,26 39 511    36 931    33 663   

 3    2    2 Overtatte eiendeler  2    2    3   

 11 039    7 994    8 464 Obligasjoner og sertifikater 25,27 6 445    5 836    6 670   

 337    359    523 Aksjer 25,27 523    359    337   

 163    405    363 Finansielle derivater 25,32,34 400    405    163   

 352    450    553 Eierinteresser i konsernselskaper 18   

 1    1    12 Eierinteresser i tilknyttede selskaper 17 12    1    1   

 11    8    4 Immaterielle eiendeler 19 7    12    18   

 40    31    30 Eiendel ved utsatt skatt 20 9    14    11   

 89    96    90 Varige driftsmidler 19 272    279    274   

 50    52    34 Andre eiendeler 10,21 55    76    53   

 39 579    39 056    39 717 SUM EIENDELER 13,29 47 902    44 645    41 847   

    GJELD OG EGENKAPITAL    

 4 922    2 870    2 630 Gjeld til kredittinstitusjoner 11,16,25 1 465    2 550    4 802   

 19 074    21 037    22 492 Innskudd fra og gjeld til kunder       13,15,16,23,25 22 476    21 023    19 058   

 11 848    11 629    10 812 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 16,25,30 19 893    17 419    14 170   

 87    80    61 Finansielle derivater 25,32,34 66    80    87   

 76    68    64 Forpliktelser ved periodeskatt 20 111    94    84   

 228    184    144 Andre forpliktelser 12,21 171    208    254 

 300      Ansvarlig lånekapital 24,25   300   

 200    200    200 Fondsobligasjonslån     24,25,31 200    200    200   

 36 735    36 068    36 403 Sum gjeld 13,28,29 44 382    41 574    38 955   

  600    600 Egenkapitalbevis 35 600    600    

  28    32 Utjevningsfond  32    28    

 0    628    632 Sum eierandelskapital  632    628    0   

 2 830    2 350    2 488 Grunnfondskapital  2 488    2 350    2 830   

 14    10    194 Annen egenkapital  394    87    56   

    Minoritetsinteresser  6    6    6   

 2 844    2 988    3 314 Sum egenkapital 24 3 520    3 071    2 892   

 39 579    39 056    39 717 SUM GJELD OG EGENKAPITAL 13,29 47 902    44 645    41 847   

    POSTER UTENOM BALANSEN    

    Betingede forpliktelser:    

 539    515    512 Garantier 26 512    515    539   

 6 543    3 257    2 380 Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld 33 1 445    1 445    3 065   

 0 0 0 Andre betingede forpliktelser  0    0 0

BALANSE

Arendal, 31. desember 2013/14. mars 2014

 Stein Hannevik Torstein Moland Trond Bjørnenak Inger Johansen Siss Ågedal Jill Akselsen

 Styrets leder styrets nestleder

 Marit Kittilsen Erling Holm Bente Pedersen Per Adolf Bentsen  Geir Bergskaug

      adm. direktør
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 Egenkapital- Utjevnings- Grunnfonds- Gave Virkelig verdi Annen  Minoritets- 
Konsern bevis fond kapital fond reserve egenkapital interesser SUM

Egenkapital 01.01.2012 i flg. avgitt regnskap   2 895  14 42 6 2 957

Endringer som følge av IAS 19   -65     -65

Korrigert egenkapital 01.01.2012   2 830  14 42 6 2 892

Resultat 2012  22 116   35  173

Gaver   -15     -15

Konvertert til egenkapitalbevis 600  -600     0

Endring virkelig verdi egenkapital-        

instrumenter tilgjengelig for salg     -4   -4

Resultatført estimatavvik pensjoner  7 28     35

Skatteeffekt resultatført estimatavvik pensjoner  -1 -9     -10

Egenkapital 31.12.2012 600 28 2 350 0 10 77 6 3 071

Resultat 2013  3 140 13  123  279

Gaver        0

Utbytte   -6     -6

Endring virkelig verdi egenkapital-        0

instrumenter tilgjengelig for salg     171   171

Resultatført estimatavvik pensjoner  1 5     6

Skatteeffekt resultatført estimatavvik pensjoner   -1     -1

Egenkapital 31.12.2013 600 32 2 488 13 181 200 6 3 520

        

Morbank        

        

Egenkapital 01.01.2012 i følge avgitt regnskap   2 895  14   2 909

Endringer som følge av IAS 19   -65     -65

Korrigert egenkapital 01.01.2012   2 830 0 14 0 0 2 844

Resultat 2012  22 116     138

Gaver   -15     -15

Konvert. til egenkapitalbevis 600  -600     0

Endring virkelig verdi egenkapital-        

instrumenter tilgjengelig for salg     -4   -4

Resultatført estimatavvik pensjoner  7 28     35

Skatteeffekt resultatført estimatavvik pensjoner  -1 -9     -10

Egenkapital 31.12.2012 600 28 2 350 0 10 0 0 2 988

Resultat 2013  3 140 13    156

Gaver        0

Utbytte   -6     -6

Endring virkelig verdi egenkapital-        

instrumenter tilgjengelig for salg     171   171

Resultatført estimatavvik pensjoner  1 5     6

Skatteeffekt resultatført estimatavvik pensjoner   -1     -1

Egenkapital 31.12.2013 600 32 2 488 13 181 0 0 3 314 
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  MORBANK     KONSERN  

 2011 2012 2013 Mill. kr.   2013 2012 2011

 1 608    1 658    1 569 Renteinnbetalinger  1 895    1 878    1 672   

 -1 004    -1 078    -982 Renteutbetalinger  -1 114    -1 196    -1 014   

 155    173    184 Andre innbetalinger  201    205    197   

 -406    -434    -450 Driftsutbetalinger  -499    -491    -477   

 3    2    2 Inngått på konstaterte tap  2    2    3   

 -89    -75    -66 Betalt periodeskatt  -91    -83    -97   

 -8    -20    -20 Betalte gaver  -20    -20    -8   

 -2    -4     Betalt konsernbidrag    

    -6  Betalt utbytte  -6     

 257    222    231 Netto kontantstrøm fra driften  368    295    276   

 -529    -2 350    245 Endring utlån og overtatte eiendeler  -2 683    -3 331    -2 660   

 -46    -24    21 Endring andre eiendeler  31    -56    -46   

 -1 722    3 101    -459 Endring verdipapirer  -601    832    -1 322   

 479    161    -535 Endring utlån andre kredittinstitusjoner  -136    -38    -95   

 1 706    1 970    1 468 Endring innskudd fra kunder  1 466    1 971    1 709   

 -731    -2 035    -237 Endring innlån fra kredittinstitusjoner  -1 082    -2 235    -851   

 23    -34    -30 Endring øvrig gjeld  -22     24   

 -820    789    473 Netto kontantstrøm fra løpende finansiell virksomhet  -3 027    -2 857    -3 241   

 -12    -27    -8 Investering i varige driftsmidler  -13    -29    -14   

 4    3     Salg varige driftsmidler  2    3    4   

 -108    -100    -117 Investert i konsernselskaper og tilknyttede selskaper  -17     

 -116    -124    -125 Netto kontantstrøm fra investeringer  -28    -26    -10   

  2 916   2 930   700  Opptak av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   2 800   4 980   7 791 

 -2 123    -3 479    -1 479 Innfrielse av gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  -313    -2 054    -4 702   

  -300     Endring ansvarlig lånekapital og fondsobligasjonslån   -300    

 793    -849    -779 Netto kontantstrøm fra langsiktig finansieringsvirksomhet  2 487    2 626    3 089   

 114    38    -200 Netto endring likvider  -200    38    114   

 429    543    581 Likviditetsbeholdning 01.01  581    543    429   

 543    581    381 Likviditetsbeholdning 31.12  381    581    543
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1. GENERELL INFORMASJON

Konsernet Sparebanken Sør består av morbanken Spare-
banken Sør og datterselskapene Sør Boligkreditt AS, 
ABCenter  Holding AS, Bankbygg AS, AS Eiendomsvekst, 
Markensgate 9 AS, Prosjektutvikling AS og Rettighetskom-
paniet AS. Konsern et driver bankvirksomhet på 30 steder og 
eiendomsmeglervirksomhet på 12 steder i Aust-Agder, Vest-
Agder og Telemark.

Hovedkontoret til morbanken og boligkredittforetaket 
ligger  i Arendal mens hovedkontoret til eiendoms megler-
fore taket ABCenter ligger i Kristiansand.

Regnskapet er presentert i mill. kr dersom ikke noe annet 
er angitt.

2. REGNSKAPSPRINSIPPER

Anvendelse av IFRS
Sparebanken Sør avlegger både morbankens og konsernets 
regnskap etter Internasjonale standarder for finansiell rap-
portering, IFRS, og gjeldende fortolkninger, samt de ytterli-
gere norske opplysningskravene som følger av regnskaps-
loven. Regnskapet er basert på IFRS standarder og fortolk-
ninger som er obligatoriske og godkjent av EU for regnskap 
som skal avlegges for 2013. 

Konsolidering og konsernselskaper
Konsernregnskapet omfatter morbanken og datterselska-
per hvor banken alene eller sammen med datterselskaper  
har bestemmende innflytelse, normalt som følge av eieran-
del på mer enn 50%.  Interne transaksjoner og mellomvæ-
render blir eliminert. 

Ved kjøp av datterselskaper elimineres kostprisen på ak-
sjer i morselskapet mot egenkapitalen i datterselskapet 
på kjøpstidspunktet. Forskjellen mellom kostpris og netto 
bokført verdi av eiendeler i datterselskapet på kjøpstids-
punktet, tillegges de eiendeler merverdien knytter seg til 
innenfor markedsverdien av disse eiendelene. Den delen 
av kostprisen som ikke kan tillegges spesifikke eiendeler, 
representerer goodwill. I den grad verdien av de overtatte 
eiendelene overstiger kostprisen, inntektsføres differansen. 

I morbankens regnskap føres eierandelene i konsernselska-
pene ved første gangs innregning til kostpris. Andelene tes-
tes årlig for verdifall, og nedskrivning foretas om nødvendig 
til gjenvinnbart beløp.

Tilknyttet foretak
Tilknyttet foretak er foretak der banken har betydelig inn-
flytelse. Betydelig innflytelse foreligger normalt  når banken 
har en eierandel mellom 20 % og 50 %. Tilknyttet foretak 
innregnes etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.  
Det innbærer at eierandelene ved første gangs innregning 
føres til kostpris og justeres deretter for bankens andel av 
resultatet i det tilknyttede selskapet.

I morbankens regnskap føres eierandelene ved første gangs 
innregning til kostpris. Andelene testes årlig for verdifall, og 
nedskrivning foretas om nødvendig til gjenvinnbart beløp.

Valuta
Regnskapet presenteres i norske kroner som også er den 
funksjonelle valutaen i samtlige selskaper i konsernet. 

Transaksjoner i utenlandsk valuta er omregnet til NOK etter 
kursene på transaksjonstidspunktet. Valuta tap og -gevinst 
som oppstår på slike transaksjoner og ved omregning av 
pengeposter i utenlandsk valuta på balansedagen, er bok-
ført over resultatregnskapet.

Konsernets fordringer og gjeld i utenlandsk valuta er i regn-
skapet omregnet til midtkurs på Oslo Børs på balanse dagen. 
Valutaposisjoner begrenses ved hjelp av motforretninger i 
samme valuta.

Renteinntekter og kostnader
Renteinntekter og rentekostnader knyttet til eiendeler og 
forpliktelser som måles til amortisert kost, resultatføres lø-
pende til effektiv rentemetode. Effektiv rente er den renten 
som medfører at nåverdien av forventet kontantstrøm over 
forventet levetid for en finansiell eiendel eller finansiell for-
pliktelse, blir lik bokført verdi av den finansielle eiendelen 
eller forpliktelsen. Ved beregning av effektiv rente estime-
rer man kontantstrømmen som ligger i avtalen, men uten å 
ta hensyn til fremtidige kredittap.

For rentebærende instrumenter som måles til virkelig verdi, 
vil renten klassifiseres som nominell renteinntekt eller no-
minell rentekostnad mens effekten av verdiendring klassifi-
seres som inntekt eller kostnad fra finansielle instrumenter.

Opptjente- og påløpte renter ved årets slutt presenteres 
sammen med tilhørende balansepost.

Provisjonsinntekter og provisjonskostnader
I utgangspunktet blir provisjonsinntekter- og kostnader 
period isert i takt med at tjenesten blir ytt eller mottatt. Ge-
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byrer knyttet til utlån blir ikke ført direkte over resultatet, 
men inngår i beregningen av effektiv rente og resultatføres 
tilsvarende. Inntekt fra eiendomsmeglervirksomheten re-
sultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig 
normalt ved inngåelse av kontrakt om kjøp og salg av bolig 
og lignende. 

Utlån til kunder
Utlån er ved førstegangs måling vurdert til virkelig verdi. I 
etterfølgende perioder vurderes lån med flytende rente til 
amortisert kost ved bruk av effektiv rentemetode. Gebyrer 
knyttet til utlånene inngår i beregningen av effektiv rente 
og resultatføres tilsvarende. Amortisert kost er anskaffelses-
kost minus tilbakebetalinger på hovedstolen korrigert for 
amortiseringseffekten som følge av effektiv rente metode 
og korrigert for verdifall.

Fastrenteutlån til kunder er i regnskapet innregnet til vir-
kelig verdi og gevinst og tap som skyldes endring i virkelig 
verdi, innregnes over resultatregnskapet som verdiendring. 
Virkelig verdi er beregnet ved å neddiskontere kontant-
strømmen i lånene med avkastningskrav utledet fra null-
kupongrente. Bakgrunnen for å måle fastrenteutlånene til 
virkelig verdi er å unngå regnskapsmessig inkonsistens som 
følge av at de tilhørende  derivatene måles og innregnes til 
virkelig verdi. 

Verdifall på utlån
Det blir jevnlig vurdert om det foreligger objektive bevis på 
verdifall på utlån eller grupper av utlån. Verdifall eksiste-
rer dersom det foreligger objektive bevis på hendelser som 
kan medføre redusert kontantstrøm. Verdifall må henføres 
til hendelser etter førstegangs innregning, og det må kunne 
måles pålitelig. Hendelser som indikerer verdifall er:
- vesentlige finansielle vanskeligheter hos låntaker
- mislighold
- låntaker er innvilget spesielle betingelser med bakgrunn 

i låntakers økonomiske situasjon
- det er sannsynlig at låntaker vil inngå gjeldsforhandlinger 

eller andre finansielle reorganiseringer
- observerbare data indikerer målbar reduksjon i fremti-

dige kontantstrømmer fra en gruppe av utlån 

Banken vurderer først om det eksisterer individuelle objek-
tive bevis for verdifall. Dersom så ikke er tilfelle, inkluderes 
utlånet i en gruppe av utlån med samme kredittrisiko. Grup-
pen vurderes så samlet med hensyn på verdifall. Lån som er 
nedskrevet individuelt, holdes her utenom.

Dersom det er objektive bevis på at en verdireduksjon har 

funnet sted, beregnes størrelsen på tapet til differansen 
mellom lånets bokførte verdi og nåverdien av fremtidig 
estimerte kontantstrømmer neddiskontert med lånets opp-
rinnelige effektive rente. Utlånets verdi reduseres ved bruk 
av avsetningskonto og verdireduksjonen bokføres over re-
sultatregnskapet. Nedskrivning på grupper av utlån foretas 
etter tilsvarende prinsipper.

Misligholdte og tapsutsatte lån
Samlet engasjement med en kunde regnes som misligholdt 
når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager et-
ter forfall eller at rammekreditter har vært overtrukket i 
mer enn 90 dager. Utlån som ikke er misligholdt, men hvor 
kundens økonomiske situasjon tilsier at engasjementet er 
tapsutsatt, blir klassifisert som tapsutsatt. 

Konstaterte tap
Når det er overveiende sannsynlig at tapene er endelige, 
klassifiseres tapene som konstaterte. Tap anses som kon-
statert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggs-
forretning ikke har ført frem, ved rettskraftig dom eller for 
øvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av 
engasjementet.  Konstaterte tap som dekkes av tidligere in-
dividuelle nedskrivninger føres mot nedskrivningen. Konsta-
terte tap hvor det ikke er foretatt nedskrivning eller det er 
over- eller underdekning i forhold til foretatt nedskrivning, 
resultatføres.
   
Overtatte eiendeler
I noen tilfeller overtar banken eiendeler som har vært stilt 
som sikkerhet for lån som et ledd i behandlingen av mislig-
holdte lån og garantier. Ved overtakelse verdsettes eiende-
lene til antatt realisasjonsverdi og engasjementet reguleres 
tilsvarende. Ved senere regnskapsavleggelse justeres ver-
dien for verdifall som ansees å ikke være av forbigående art.

Verdifall på andre finansielle eiendeler
Verdifall på andre finansielle eiendeler vurderes tilsvaren-
de verdifall på utlån.

Finansielle instrumenter
Finansielle instrumenter består av aksjer og andeler, serti-
fikater, obligasjoner og derivater. Aksjer, fondsandeler og 
egenkapitalbevis klassifiseres i regnskapet til enten ” virke-
lig verdi over resultatregnskapet” eller som ”tilgjengelig for 
salg” med eventuell verdiendring i andre inntekter og kost-
nader i totalresultatet. Sertifikater, obligasjoner og deriva-
ter som eiendel klassifiseres i regnskapet til virkelig verdi 
med verdiendring over resultatregnskapet.
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All finansiell gjeld opptatt av morbanken før 01.07.2010 
med unntak av ansvarlig lånekapital og fondsobligasjons-
lån er innregnet til virkelig verdi. For finansiell gjeld til fast 
rente som er swappet til flytende rente, unngår en dermed 
regnskapsmessig inkonsistens i og med at derivater skal 
føres til virkelig verdi. Finansiell gjeld til flytende rente 
opptatt av morbanken fra og med 01.07.2010 er innregnet 
til amortisert kost, og for gjeld opptatt til fast rente etter 
1.1.2013 benyttes sikringsbokføring.  

Finansiell gjeld til flytende rente opptatt av datterselskapet 
Sør Boligkreditt AS er innregnet til amortisert kost og for 
gjeld opptatt til fast rente benyttes sikringsbokføring.

Alle finansielle instrumenter som er klassifisert til virkelig 
verdi over resultatregnskapet balanseføres til virkelig verdi, 
og endring i virkelig verdi fra inngående balanse resultat-
føres som netto tap/gevinst på finansielle instrumenter. 

Virkelig verdi for verdipapirer som aksjer, fond og grunn-
fondsbevis som er notert på regulert marked, er basert på 
ligningsverdi pr. 31.12.2013..

Virkelig verdi for verdipapirer som aksjer, fond og grunn-
fondsbevis som ikke er notert på regulert marked, er basert 
på inntjening og/eller egenkapital i det aktuelle selskap.

Virkelig verdi for verdipapirer som obligasjoner og sertifika-
ter utstedt av andre og i bankens eie, er basert på lignings-
verdi pr. 31.12.2013

Virkelig verdi for verdipapirgjeld er basert på ligningsverdi 
pr. 31.12.2013.

Virkelig verdi for rentederivater er utregnet som en nåverdi 
med utgangspunkt i swapkurven for gjenværende løpetid. 
Valutaderivater vurderes til gjeldende kurser ved utgangen 
av året.
Finansielle eiendeler eller forpliktelser føres ut av balansen 
når rettigheten til å motta kontantstrømmer fra investerin-
gen eller forpliktelsen til å betale kontantstrømmen opp-
hører eller er opphørt ved realisasjon.

Alle finansielle instrumenter blir styrt, målt og rapportert 
i tråd med gjeldende strategi for det aktuelle finansielle 
instru mentet.

I praksis benytter banken derivater i all hovedsak til 
sikrings formål.
 

Ansvarlig lån
Ansvarlig lån har prioritet etter all annen gjeld. Ansvarlig 
lån klassifiseres som en forpliktelse i balansen og bokføres 
til amortisert kost.

Fondsobligasjonslån
En fondsobligasjon inngår i bankens kjernekapital under 
nærmere gitte forutsetninger. Formelt er det et lån som står 
tilbake for annen gjeld, også ansvarlig lånekapital, men har 
prioritet foran bankens egenkapital. Fondsobligasjonslån 
klassifiseres som en forpliktelse i balansen og bokføres til 
amortisert kost.

Innskudd
Innskudd bokføres til amortisert kost. 

Immaterielle eiendeler
Immaterielle eiendeler består av goodwill, rettigheter og 
dataprogrammer.

Goodwill fremkommer som differansen mellom kjøpesum 
og identifisert verdi på nettoeiendeler i oppkjøpt virksom-
het. Goodwill avskrives ikke, men den vurderes med hensyn 
til nedskrivning årlig.

Rettigheter balanseføres til kostpris med fratrekk av avskriv-
ninger. Avskrivningstiden reflekterer rettighetens levetid.

Dataprogrammer bokføres til kostpris fratrukket avskrivnin-
ger. Det benyttes lineære avskrivninger som skal reflektere 
den økonomiske levetiden.

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler omfatter bygninger, tomter og drifts-
løsøre. Bygninger og driftsløsøre er bokført til kostpris og 
fratrukket avskrivninger og nedskrivninger. Det er benyttet 
lineære avskrivninger som skal reflektere driftmiddelets 
økonomiske levetid.

Investeringseiendom
Banken har en investeringseiendom, denne er bokført til 
kostpris fratrukket akkumulert avskrivninger.

Pensjoner 
Banken har ulike pensjonsavtaler som er ytelsesplaner. En 
ytelsesplan er en pensjonsplan som gir rett til en definert 
fremtidig ytelse ved oppnådd pensjonsalder. Pensjonen 
bestemmes av faktorer som alder, antall år ansatt og lønn. 
De mest omfattende pensjonsordningene er sikret gjennom 
innbetaling til forsikringsselskap. 
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Forpliktelsene som innregnes i balansen vedrørende en 
definert ytelsesplan, er nåverdien av den definerte forplik-
telsen redusert med virkelig verdi av pensjonsmidlene. For-
pliktelsen beregnes årlig av uavhengig aktuar. Nåverdien 
av fremtidige definerte ytelser beregnes ved å diskontere 
beregnede fremtidige utbetalinger med rentesatser basert 
på OMF-renten.

Økonomiske parametere lagt til grunn for beregningen av 
pensjonsforpliktelsen er oppdatert på balansedagen. 

Forpliktelser knyttet til ny AFP-ordning er ikke innregnet 
i balansen siden forpliktelsen ikke kan beregnes. Den be-
handles inntil videre som en innskuddsbasert ordning.
  

Usikre forpliktelser
Banken utsteder finansielle garantier som ledd i den ordi-
nære virksomheten. Tapsvurderingen skjer som et ledd i 
vurderingen av tap på utlån og rapporteres sammen med 
disse. 

Det avsettes for andre usikre forpliktelser dersom det er 
sannsynlighetsovervekt for at forpliktelsen materialiserer 
seg, og de økonomiske konsekvensene kan beregnes pålite-
lig. Avsetning for restruktureringskostnader foretas når kon-
sernet har en avtalemessig eller rettslig forpliktelse.

Skatt
Resultatført skatt består av betalbar skatt og endring i ut-
satt skatt. 

Det beregnes forpliktelse eller eiendel ved utsatt skatt 
på midlertidige forskjeller som er differansen mellom ba-
lanseført verdi og skattemessig verdi på eiendeler eller 
forpliktelser. Utsatt skatt er 27 % (28% tidligere år) av de 
midlertidige forskjellene ved utgangen av regnskapsåret. 
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjel-
ler som reverserer eller kan reverseres i samme periode er 
utlignet og nettoført. Utsatt skattefordel er balanseført ut 
ifra forventninger om skattepliktig inntekt gjennom inntje-
ning i fremtidige år. 

Presentasjon av utbytte
Foreslått utdeling av utbytte presenteres som egenkapital 
inntil endelig vedtak av utdelingen har funnet sted. Utbeta-
lingen presenteres deretter som avsatt utbytte inntil utbeta-
ling har funnet sted.

Segmentrapportering
Et segment er en virksomhetskategori med ensartede pro-
dukter, tjenester, avkastning og risiko.
Konsernets virksomhet er inndelt i primærsegmentene pri-
vatmarked, bedriftsmarked, kapitalmarked og eiendoms-
megling. 

Kontantstrømoppstilling
Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet med utgangs-
punkt i brutto kontantstrømmer fra operasjonelle-, investe-
rings- og finansieringsaktiviteter.  Kontantstrømmer fra ope-
rasjonelle aktiviteter er definert som løpende renter knyttet 
til utlåns- og innskuddsvirksomheten mot kunder, netto inn/
utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, gebyrer 
og provisjoner fra øvrig virksomhet, samt utbetalinger ge-
nerert fra omkostninger knyttet til den ordinære operative 
virksomheten. Investeringsaktiviteter er definert som inves-
teringer i datterselskaper og tilknyttede selskaper samt in-
vesteringer i driftsmidler og eiendom. Kontantstrømmer fra 
opptak og nedbetaling av ansvarlig lån og øvrig verdipapir-
gjeld er definert som finansieringsaktiviteter.

Bruk av estimater og vurderinger 
ved bruk av regnskapsprinsipper
Kritiske estimater og vurderinger knytter seg først og fremst 
til nedskrivning av individuelle utlån eller grupper av utlån, 
pensjonsforpliktelser, avskrivninger og amortisering samt 
fastsettelse av virkelig verdi på finansielle instrumenter. 
Regnskapsestimatene kan avvike fra oppnådde resultater, 
men er basert på beste estimat på tidspunkt for regnskaps-
avleggelsen.   

Bankens og boligkredittforetakets engasjementer inndeles i 
risikoklasser etter kundens soliditet og inntjening. Engasje-
mentene i de svakeste risikoklassene gjennomgås 3-4 gan-
ger årlig for å vurdere behov for nedskrivning. Alle større 
engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er 
nødvendig å foreta nedskrivning. Kriterier for nedskrivning 
er omtalt under verdifall på utlån. Bankens systemer for ri-
sikoklassifisering er omtalt i note 26. Vurdering av individu-
elle og gruppenedskrivninger vil alltid være basert på en 
betydelig grad av skjønn. Man kan aldri med sikkerhet vite 
hvilken relevans historiske data har som beslutningsgrunn-
lag. Realisasjon av sikkerhetsverdier knyttet til spesielle ob-
jekter eller bransjer, vil alltid være beheftet med betydelig 
grad av usikkerhet.

Avskrivningene skal gjenspeile driftsmidlenes økonomiske 
levetid. Det tilstrebes en avskrivningstid i overensstem-
melse med økonomisk levetid, men det vil alltid være en 
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risiko for at den økonomiske levetiden i praksis kan avvike 
fra avskrivningstiden.

Pensjonsforpliktelsene er basert på estimater knyttet til 
avkastning på pensjonsmidlene, fremtidig rente, lønns- og 
pensjonsutvikling, utvikling i folketrygdens grunnbeløp, 
turnover, andel uføretrygdede og levealder. Endringer i es-
timatene kan gi betydelige utslag i pensjonsforpliktelsene 
og pensjonskostnadene. 

Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes i et 
aktivt marked vil normalt kunne fastsettes med en rimelig 
grad av sikkerhet. Der dette ikke er tilfelle benyttes ulike 
vurderingsmodeller som det er redegjort nærmere for un-
der beskrivelsen av finansielle instrumenter. Modellene gir 
etter vår mening et godt estimat for virkelig verdi, selv om 
det også vil være beheftet med noe usikkerhet. Det henvises 
for øvrig til note 25.

Hendelser etter balansedagen
Regnskapet anses for godkjent for offentliggjøring når sty-
ret har behandlet regnskapet. Forstanderskap og regule-
rende myndighet vil etter dette kunne nekte å godkjenne 
regnskapet, men ikke forandre det.

Hendelser frem til regnskapet offentliggjøres og som var 
kjent på balansedagen, er hensyntatt i regnskapet. Hen-
delser som vedrører forhold som ikke var kjent på balanse-
dagen, vil det bli opplyst om dersom de er vesentlige.

Regnskapet er avlagt etter forutsetningen om fortsatt drift. 
Denne forutsetningen er etter styrets oppfatning til stede 
på tidspunktet da regnskapet ble godkjent for fremleggelse.  

Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss fusjonerte med 
virkning fra og med 01.01.2014. Sparebanken Pluss er over-
takende bank og endret samtidig navnet til Sparebanken 
Sør.     

Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger

Nye og endrede standarder som er tatt i bruk
Fra 1. januar 2013 er følgende standarder tatt i bruk som 
påvirker regnskapet i større grad:

Endringer i IAS 1 Presentasjon av finansregnskap angående 
utvidet resultat. Endringen innebærer at poster i utvidet re-
sultat skal grupperes etter hvorvidt de senere kan omklas-
sifiseres til det tradisjonelle resultatet. 

IAS 19 Ansatteytelser ble endret i juni 2011. Endringene 
medfører at alle estimatavvik føres i utvidet resultat et-
tersom disse oppstår (ingen korridor), umiddelbar resultat-
føring av alle kostnader ved tidligere perioders opptjening 
ved endring i ordningen, og et skifte fra rentekostnad på for-
pliktelsen og forventet avkastning på pensjonsmidlene til et 
netto rentebeløp der diskonteringsrenten benyttes på netto 
pensjonsforpliktelse (-eiendel). For opplysninger om kvanti-
tative forhold, henvises til note 21, pensjonskostnader. 

Endring av IFRS 7 Finansielle instrumenter - opplysninger 
angående nettopresentasjon av eiendeler og gjeld. Endrin-
gen krever ny noteinformasjon for å muliggjøre sammen-
ligning mellom IFRS-rapporterende foretak og foretak som 
rapporterer i henhold til US GAAP. 

IFRS 13 Måling av virkelig verdi har som mål å styrke kon-
sistensen og redusere kompleksiteten ved å gi en klar defi-
nisjon av virkelig verdi, og er en felles kilde for kravene til 
måling av virkelig verdi og noteopplysinger til bruk for alle 
standarder der virkelig verdi er anvendt. Standarden øker 
ikke bruken av virkelig verdi, men gir veiledning i hvordan 
den skal fastsettes når virkelig verdi kreves eller tillates av 
andre standarder. 

Endringer i IAS 36 Verdifall på eiendeler gjelder opplysnin-
ger om gjenvinnbart beløp for ikke-finansielle eiendeler. 
Endringen fjernet enkelte noteopplysningskrav knyttet til 
gjenvinnbart beløp for kontantgenererende enheter som 
(ved et uhell) ble innført ved utgivelsen av IFRS 13. Endrin-
gen er ikke pliktig før 1. januar 2014, men konsernet har 
valgt å tidliganvende endringen pr. 1. januar 2013.

Nye standarder og fortolkninger 
som ennå ikke er tatt i bruk
En rekke nye standarder, endringer til standardene og for-
tolkninger får virkning for årsregnskap som påbegynnes 
etter 1. januar 2013 som ikke er tatt i bruk i dette konsern-
regnskapet.

IFRS 10 Konsoliderte finansregnskap er basert på dagens 
prinsipper om å benytte kontrollbegrepet som det avgjø-
rende kriteriet for å bestemme om et selskap skal inklude-
res i konsernregnskapet. Standarden gir utvidet veiledning 
til vurderingen av om kontroll er til stede i de tilfeller hvor 
dette er vanskelig.

IFRS 11 Felleskontrollerte ordninger fokuserer på rettighe-
tene og forpliktelsene til partene i ordningen mer enn den 
juridiske strukturen. Fellesordningene deles i to ulike slag: 

28



Felleskontrollerte driftsordninger og Felleskontrollerte 
virksomheter. Felles drift oppstår når deltakerne har rettig-
heter over eiendelene og er ansvarlig for forpliktelsene til 
ordningen. En deltaker i felles drift regnskapsfører sin andel 
av eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Felles virksom-
het oppstår når deltakerne har rettigheter knyttet til netto 
eiendeler i ordningen. Slike ordninger regnskapsføres etter 
egenkapitalmetoden. Den såkalte bruttometoden eller pro-
porsjonal konsolidering er ikke lenger tillatt.

IFRS 12 Noteopplysninger om investeringer i andre enheter 
inneholder alle noteopplysninger for eierinteresser i andre 
enheter inkludert fellesordninger, tilknyttede selskap, struk-
turerte enheter og andre selskaper som ikke konsolideres.

IFRS 9 Finansielle instrumenter omhandler klassifikasjon, 
måling og innregning av finansielle eiendeler og forpliktel-
ser samt sikringsbokføring. IFRS 9 ble utgitt i november 2009, 
oktober 2010 og november 2013. Den erstatter de deler av 
IAS 39 som omhandler tilsvarende problemstillinger. Etter 
IFRS 9 skal finansielle eiendeler klassifiseres i to kategorier: 
de som skal måles til virkelig verdi og de som skal måles til 
amortisert kost. Målekategori bestemmes ved første gangs 
regnskapsføring av eiendelen. Klassifiseringen avhenger av 
enhetens forretningsmodell for styring av sine finansielle 
instrumenter og karakteristikken av kontantstrømmene til 
det enkelte instrumentet. For finansielle forpliktelser vide-
refører standarden stort sett kravene i IAS 39. Den største 
endringen er at i tilfeller der virkelig verdi-opsjonen er tatt i 
bruk for en finansiell eiendel, skal endringer i virkelig verdi 
som skyldes endring i enhetens egen kredittrisiko innreg-
nes i utvidet resultat og ikke i det tradisjonelle resultatet, 
med mindre dette fører til en situasjon der sammenstilling 
ikke oppnås («accounting mismatch»). IFRS 9 medfører en 
rekke endringer og forenklinger som vil føre til at mulig-
hetene for bruk av sikringsbokføring vil øke. Konsernet har 
fortsatt ikke fullt ut vurdert virkningen av IFRS 9. Konsernet 
vil også vurdere virkningen av de resterende deler av IFRS 9 
når disse er fullført. Ikrafttredelsesdatoen for IFRS 9 er ennå 
ikke bestemt, men vil ikke være tidligere enn 1. januar 2017. 

IFRIC 21 Særavgifter regulerer regnskapsføringen av for-
pliktelser til å betale særavgifter. Fortolkningen gjelder 
ikke skatt på inntekt. Fortolkningen presiserer hva som er 
den hendelsen som gir opphav til en regnskapsmessig for-
pliktelse. Konsernet er ikke pliktig til å betale vesentlige 
særavgifter, så påvirkningen på regnskapet vil være uve-
sentlig.

Det er ingen andre standarder eller fortolkninger som ikke 

er trådt i kraft som forventes å gi en vesentlig påvirkning på 
konsernets regnskap.

3. FINANSIELL RISIKOSTYRING

Risikostyringen sikrer at risikoeksponeringen til enhver tid 
er kjent og bidrar til at konsernet når sine strategiske mål, 
samt at lover, forskrifter og krav fra myndighetene etter-
leves.
Det er fastsatt rammeverk for konsernets risikoappetitt, og 
konkrete styringsmål med mål/rammer og risikotoleranse 
for de enkelte risikotypene. Det er etablert systemer for 
beregning, styring og kontroll av risiko. Konsernet skal ha 
en godt diversifisert portefølje på begge sider av balansen, 
og en risiko som er tilpasset konsernets kapitaldekning og 
lønnsomhet. 

Konsernets risikoeksponering følges opp gjennom periodisk 
rapportering til konsernledelse og styre. Den overordnede 
risikostyringen og rapporteringen foretas av Risikostyring, 
som er direkte underlagt administrerende direktør.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er risikoen for tap som følge av at kunder eller 
motparter ikke kan overholde sine forpliktelser.

Kredittrisikoen styres gjennom konsernets strategi- og 
policy dokumenter, kredittrutiner, kredittprosesser og be-
vilgningsfullmakter. Disse trekker opp de overordnede ret-
ningslinjer for konsernets kredittgivning. 

Kredittstrategien fastsettes minimum årlig av styret og inne-
holder kredittpolitiske retningslinjer, samt styringsmål for 
risikoprofil og risikokonsentrasjoner i konsernet. 
Det er satt styringsmål til porteføljerisiko og konsentra-
sjonsrisiko samt rammer for store kunder og enkeltkunder. 
Styringsmål for risiko overvåkes og rapporteres periodisk til 
styret. Konsernet har utviklet og bruker aktivt ulike model-
ler for risikoklassifisering og risikoprising i kredittprosesser 
og i porteføljestyring av person- og bedriftsmarkedet.

Styret er ansvarlig for konsernets kredittgivning og har de-
legert fullmaktsrammer til administrerende direktør, som 
innenfor sine fullmakter har videredelegert. Kredittbehand-
lingsrutinene, kredittpolicy og risikoklassifiseringsmodel-
lene setter krav til hvilke kredittprosesser som skal benyt-
tes og hvilke analyser som skal utføres i forbindelse med 
innvilgning og oppfølging av person- og bedriftsmarkeds-
engasjementer. Fullmaktene er knyttet opp til kompetanse, 
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marked, engasjementstørrelse og risiko. Konsernets Kreditt-
utvalg benyttes ved behandling av store og/eller kompli-
serte engasjementer.

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for tap på grunn av ugunstige end-
ringer i markedspriser på renter, valutakurser og i verdi-
papirmarkedet. 

Strategi for styring av markedsrisiko sikrer at virksomheten 
drives i overensstemmelse med konsernets overordnede 
strategiplan, og at risiko gjenspeiles i avkastningen. Styret 
har fastsatt styringsmål for investering i aksjer, obligasjoner 
og posisjoner i rente- og valutamarkedet. Etterlevelse av 
styringsmålene overvåkes av Risikostyring, og rapportering 
skjer månedlig til konsernledelse og styre.  

Konsernets samlede aksjeinvesteringer utgjør i årsskiftet 
523 mill. kr (359 mill. kr), hvorav handelsporteføljen utgjør 
31 mill. kr (38 mill. kr). Blant de største enkeltpostene er 
Nets Holding, Eksportfinans samt eierandeler i de deleide 
produktselskapene Frende Forsikring, Norne Securities og 
Brage Finans.

Det vesentligste av konsernets renterisiko er knyttet til ban-
kens portefølje av rentebærende verdipapirer, fastrentelån 
og fastrenteinnskudd. Styret har fastsatt en ramme på 25 
mill. kr. for samlet renterisiko i og utenfor balansen. I gjen-
nomsnitt for året har utnyttelsen av tillatt ramme for rente-
risiko vært ca. 18 %, og ved årsskiftet er konsernets netto 
renteposisjon ca. 3 mill. kr. (5 mill. kr) 

Konsernet blir påvirket av svingninger i valutamarkedet. De 
viktigste balansepostene er valutalån til kunder og obliga-
sjonslån i utenlandsk valuta. Valutapostene blir i hovedsak 
sikret med terminforretninger, valutaswapper eller innlån i 
samme valuta. Totalramme for valutarisiko er 10 mill. kr., og 
utnyttelsen ved årsskiftet er ca. 67 %.  (20%)

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for at konsernet ikke er i stand til 
å innfri sine forpliktelser, eller ikke har evne til å finansiere 
normal vekst i eiendeler.

Likviditetsrisiko styres gjennom konsernets likviditets-
strategi, likviditetspolicy, rutiner, retningslinjer og bevilg-
ningsfullmakter. Viktige operative styringsparametre er 
likviditetsindikatoren for langsiktig finansiering (NSFR, Net 
Stabil Funding Ratio) og likviditetsbuffer (LCR, Liquidity Co-
verage Ratio). NSFR er et mål på i hvilken grad bankene har 

etablert langsiktig finansiering for sin utlånsvirksomhet. LCR 
måler i hvilken grad bankene har en buffer av likvide eien-
deler til å klare seg gjennom en periode på 30 dager med 
refinansieringsproblemer. I tillegg begrenses likviditets-
risikoen av god innskuddsdekning, samt ved å spre innlån 
fra kapitalmarkedet på ulike løpetider, markeder, innlåns-
kilder og instrumenter. 

Innskudd fra kunder er den viktigste og mest stabile finan-
sieringskilden. Styret legger vekt på at forholdet mellom 
innskudd fra kunder og utlån skal være tilfredsstillende, 
og tilpasset konsernets samlede finansieringssituasjon. Sør 
Bolig kreditt er blitt et viktig finansieringsinstrument, og 
dekker en vesentlig del av konsernets finansieringsbehov 
gjennom utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett. Det 
gir god og stabil tilgang på langsiktig finansiering til gun-
stige betingelser. 

Konsernet har en betydelig likviditetsbuffer i form av likvide 
verdipapirer, trekkrettighet i Norges Bank og ikke belånt 
boliglånsportefølje i Sør Boligkreditt. I tillegg har banken 
boliglån som er klargjort for overføring til boligkredittsel-
skapet. Trekkrettigheten i Norges Bank er på 1,4 mrd. kr., 
hvorav ingenting er benyttet ved utgangen av året. Likvide, 
ikke sikkerhetsstilte verdipapirer bestående av statspapirer, 
andre null-vektede papirer, obligasjoner med fortrinnsrett 
og kommunepapirer utgjør 3,8 mrd. kr. (3,6 mrd. kr)

Likviditetsindikatoren for langsiktig finansiering har i løpet 
av året økt fra 110,1 til 110,5, mens sist kjente tall for sam-
menlignbare banker var på 103,5. Finanstilsynet foreslår i 
sitt høringsutkast til kriterier for systemviktige banker at 
kravet til likviditetsindikatoren for slike banker settes til 
110 med virkning fra 1. juli 2015. Den fusjonerte Spareban-
ken Sør er av Finanstilsynet foreslått definert som en sys-
temviktig bank. I tillegg til at andelen langsiktig finansiering 
har økt, har konsernet som nevnt også bygget opp en bety-
delig likviditetsbuffer. Tilgjengelig likviditetsbuffer tilsier at 
konsernet med normal drift kan overleve i 18 måneder uten 
tilførsel av nye innlån fra markedet. 

Bankens kortsiktige likviditetsrisiko styres blant annet ved 
bruk av LCR-indikatoren. Fullt innført er kravet at ban-
ken skal ha en likviditetsbuffer som er tilstrekkelig til i en 
stresset  situasjon å kunne innfri alle forfall de nærmeste 
30 dagene. Ved utgangen av 2013 er LCR-indikatoren for 
Spare banken Sør 98,4 % . Baselkomiteen og EU legger opp 
til en gradvis innfasing fra 1. januar 2015 med start på 60 %, 
mens Finanstilsynet ønsker å pålegge systemviktige banker 
100 % oppfyllelse allerede fra 1. juli 2015. 
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Operasjonell risiko
Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som følge 
av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, rutiner 
eller systemer, menneskelige feil, kriminalitet eller eksterne 
hendelser. Styring av operasjonell risiko tar utgangspunkt i 
«Strategi for operasjonell risiko.” Operasjonell risiko styres 
gjennom kompetanseutvikling, gode systemer og rutiner, 
god intern kontroll og kvalitetssikring. Det er fastsatt sty-
ringsmål for operasjonell risiko. 

Det gjennomføres årlige risikovurderinger for alle relevante 
risikoområder i konsernet. Disse danner grunnlag for utar-
beidelse av kontrollplaner, oppfølging og håndtering av 
operasjonell risiko.

Strategiske styringsmål og risikoutvikling følges opp gjen-
nom hendelsesdatabaser samt kvartalsvise rapporter til 
konsernledelsen og styret.

Det er ikke avdekket vesentlige svakheter som har betyd-
ning for konsernets risiko og kapitaldekning.

Compliance
Konsernet er opptatt av å ha gode prosesser for å sikre 
etter levelse av gjeldende lover og forskrifter. Det arbeides 
fortløpende med å vurdere beste tilpasning til nye regule-
ringer og nytt regelverk for både å ivareta etterlevelsen og 
effektiviteten i organisasjonen. Nye reguleringer og nytt 
regel verk som påvirker konsernets drift, implementeres i 
bankens rutiner og retningslinjer.

Compliancefunksjon ivaretas av avdeling for risikostyring 
og compliance som er organisert uavhengig av forretnings-

enhetene. Avdelingen har det overordnede ansvaret for 
rammeverk, oppfølging og rapportering innenfor området.

Eierrisiko
Eierrisiko er risiko for at konsernet blir påført negative re-
sultater fra eierposter i eide selskaper og/eller må tilføre ny 
egenkapital i disse selskapene. 

Ledelse og styrer i datterselskaper blir ivaretatt iht. aksje-
lovens bestemmelser. I flere av selskapene benyttes ledere 
og/eller ansatte fra konsernet i styret eller i andre funksjo-
ner. 

Eierrisiko er primært knyttet til konsernets eiendoms-
meglerselskap ABCenter AS, samt aksjeselskap som eier 
noen få forretningseiendommer hvor Sparebanken Sør er 
lokalisert.

Kapitalstyring
Kapitalstyringen skal sørge for at konsernet har en kapital-
dekning som ivaretar regulatoriske krav, og som sikrer god 
finansiell stabilitet og en tilfredsstillende avkastning i for-
hold til risikoprofil.

Konsernet skal ha en kapitaldekning som gjør at man har et 
godt fundament for å ivareta markedsmessige mulig heter 
og ambisjoner, og som gir god tilgang på langsiktig og kort-
siktig finansiering. Kapitaldekningen skal være robust og 
ha buffere for å tåle en alvorlig, men realistisk konjunktur-
nedgang. 

Konsernets kapitaldekning følges opp gjennom periodisk 
rapportering til konsernledelse og styre.
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4. Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 69 46 39 Renter  av fordringer på kredittinstitusjoner  10 8 8

 1 226 1 275 1 303 Renter  av utlån til kunder  1 728 1 647 1 487

 317 300 217 Renter  av sertifikater og obligasjoner  169 186 179

 1 612 1 621 1 559 Sum renteinntekter  1 907 1 841 1 674

        

 164 116 73 Renter  på gjeld til kredittinstitusjoner  44 100 153

 422 493 510 Renter  på innskudd fra kunder  509 490 422

 418 416 338 Renter  på utstedte verdipapirer  515 532 446

 23 15 11 Renter  på ansvarlig lånekapital og fondsobligasjoner  11 15 23

   18 Avgift Bankenes Sikringsfond  18  

 1 027 1 040 950 Sum rentekostnader  1 097 1 137 1 044

 585 581 609 Netto rente- og provisjonsinntekter  810 704 630

5. Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 13 11 11 Garantiprovisjon  11 11 13

 8 7 8 Verdipapiromsetning og forvaltning  8 7 8

 5 3 3 Interbankgebyr  3 3 5

 74 91 99 Betalingsformidling  99 91 74

 13 18 26 Forsikringstjenester  26 18 13

    Eiendomsomsetning og forvaltning  45 62 60

 29 40 43 Annen virksomhet  9 10 8

 142 170 190 Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  201 202 181

6. Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 4 2 2 Interbankgebyr  2 2 4

 20 22 24 Betalingsformidling  24 22 20

 4 3 3 Andre provisjonskostnader  3 3 4

 28 27 29 Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester  29 27 28
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7. Inntekt fra finansielle instrumenter

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 -15  12 Gevinst/tap og verdiendr. handelsport., egenkapitalinstr.  12  -15

 -31 96 -3 Gevinst/tap og verdiendring sertifikater og obligasjoner  5 45 3

        

 10 1 -8 Verdiendring utlån og innskudd til virkelig verdi  -8 1 10

 -3 -15 6 Verdiendring tilhørende derivater  6 -15 -3

        

 15 -171 31 Verdiendring utstedte verdipapirer med fast rente  21 -171 15

 33 55 -56 Verdiendring tilhørende derivater  -46 55 33

        

 17 -9 12 Verdiendring utstedte verdipapirer til flytende rente  12 -9 17

        

 1 8 -1 Gevinst/tap og verdiendring andre finansielle instrumenter   -1 8 1

        

    Sum inntekter fra finansielle instrumenter til virkelig

 27 -35 -7 verdi med verdiendring over resultatet  1 -86 61

        

 -2 -2 -1 Nedskrivning datterselskaper    

    Nedskrivning og tap/gevinst på investering

 -14 -2  vurdert som tilgjengelig for salg    -2 -14

   -6 Nedskrivning og resultatendel tilknyttede selskaper  -6  

    Sum nedskrivning og tap/gevinst på datterselskaper, investeringer

 -16 -4 -7 vurdert som tilgjengelig for salg og tilknyttede selskaper  -6 -2 -14

        

 14 6 17 Utbytte egenkapital instrumenter  17 6 14

 14 15  Valutagevinster   15 14

 28 21 17 Sum inntekter andre finansielle instrumenter  17 21 28

 39 -18 3 Sum inntekter fra finansielle instrumenter  12 -67 75

8. Andre driftskostnader

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 23 20 18 Markedsføring  21 22 24

 55 62 64 IT-kostnader  67 65 58

 22 26 26 Driftskostnader faste eiendommer  22 23 23

 11 17 19 Eksterne honorar  20 18 14

 59 56 59 Andre driftskostnader  66 72 73

 170 181 186 Sum andre driftskostnader  196 200 192
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9. Leieinntekter og –kostnader

Konsernet leier lokaler enkelte steder. Årlig leiekostnad i 2013 var 4,0 mill. kr. Egne lokaler leies ut i den utstrekning de ikke 
benyttes til egen virksomhet. Årlig leieinntekt i 2013 var 9,1 mill. kr. 

10. Andre eiendeler

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 31 27 28 Opptjente ikke mottatte inntekter og forskuddsbet. kostnader  28 28 20

 19 25 6 Andre eiendeler  27 48 33

 50 52 34 Sum andre eiendeler  55 76 53

11. Utlån og gjeld til kredittinstitusjoner

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

    Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner    

 1 054 822 1 249 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid  49 21 54

 57 128 235 Med avtalt løpetid eller oppsigelsestid  236 128 57

   1 Opptjente renter    

 1 111 950 1 485 Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  285 149 111

    Gjeld til kredittinstitusjoner    

 32 42 29 Uten avtalt løpetid eller oppsigelsestid  29 42 32

 4 865 2 820 2 597 Med avtalt løpetid eller oppsigelsestid  1 432 2 500 4 745

 25 8 4 Påløpte renter  4 8 25

 4 922 2 870 2 630 Sum gjeld til kredittinstitusjoner  1 465 2 550 4 802

12. Andre forpliktelser

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 74 46 26 Pensjonsforpliktelse  26 46 74

 5 6 8 Leverandørgjeld  19 12 11

 9 11 11 Skattetrekk  14 11 9

 33 20 14 Avregningskonti  14 20 34

 59 56 33 Annen gjeld  38 64 70

 21 22 23 Påløpne feriepenger  27 26 24

 27 23 29 Øvrige påløpte kostnader  33 29 32

 228 184 144 Sum andre forpliktelser  171 208 254
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13. Segmentrapportering

Rapportering pr. segment   Konsern 2013   
     Ufordelt og
 Privat- Bedrifts- Kapital- Eiendoms- eliminer- 
Resultatregnskap (i mill. kr.) marked marked marked megling inger Totalt

Nto. rente- og kredittprov. innt. 492 264 -30  84 810

Netto andre driftsinntekter 86 28 12 45 24 195

Driftskostnader 230 66 11 55 156 518

Driftsresultat før tap pr. segment 348 226 -29 -10 -48 487

Tap på utlån og garantier 12 86    98

Resultat før skatt pr. segment 336 140 -29 -10 -48 389

Balanse       

Netto utlån til kunder 28 485 11 026    39 511

Andre eiendeler   8 495 22 -126 8 391

Sum eiendeler pr. segment 28 485 11 026 8 495 22 -126 47 902

      

Innskudd fra og gjeld til kunder 14 000 6 771 1 723  -18 22 476

Mellomregning/annen gjeld 14 485 4 255 6 772 22 -3 628 21 906

Sum gjeld pr. segment 28 485 11 026 8 495 22 -3 646 44 382

Egenkapital     3 520 3 520

Sum gjeld og EK pr. segment 28 485 11 026 8 495 22 -126 47 902

Rapportering pr. segment   Konsern 2012   
     Ufordelt og
 Privat- Bedrifts- Kapital- Eiendoms- eliminer- 
Resultatregnskap (i mill. kr.) marked marked marked megling inger Totalt

Nto. rente- og kredittprov. innt. 419 257 -40  68 704

Netto andre driftsinntekter 83 28 -19 64 -36 120

Driftskostnader 244 69 12 63 123 511

Driftsresultat før tap pr. segment 258 216 -71 1 -91 313

Tap på utlån og garantier 5 56    61

Resultat før skatt pr. segment 253 160 -71 1 -91 252

Balanse       

Netto utlån til kunder 25 867 11 064    36 931

Andre eiendeler   8 950 28 -1 264 7 714

Sum eiendeler pr. segment 25 867 11 064 8 950 28 -1 264 44 645

      

Innskudd fra og gjeld til kunder 12 588 7 020 1 430  -15 21 023

Mellomregning/annen gjeld 13 279 4 044 7 520 28 -4 320 20 551

Sum gjeld pr. segment 25 867 11 064 8 950 28 -4 335 41 574

Egenkapital     3 071 3 071

Sum gjeld og EK pr. segment 25 867 11 064 8 950 28 -1 264 44 645
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13. Segmentrapportering forts.

Rapportering pr. segment   Morbank 2013  
    Ufordelt og
 Privat- Bedrifts- Kapital- eliminer- 
Resultatregnskap (i mill. kr.) marked marked marked inger Totalt

     

Nto. rente- og kredittprov. innt. 308 264 -30 67 609

Netto andre driftsinntekter 120 28 12 10 170

Driftskostnader 245 66 11 142 464

Driftsresultat før tap pr. segment 183 226 -29 -65 315

Tap på utlån og garantier 10 86   96

Resultat før skatt pr. segment 173 140 -29 -65 219

     

Balanse     

Netto utlån til kunder 16 596 11 180   27 776

Andre eiendeler   8 495 3 446 11 941

Sum eiendeler pr. segment 16 596 11 180 8 495 3 446 39 717

     

Innskudd fra og gjeld til kunder 13 998 6 770 1 724  22 492

Mellomregning/annen gjeld 2 598 4 410 6 771 132 13 911

Sum gjeld pr. segment 16 596 11 180 8 495 132 36 403

Egenkapital    3 314 3 314

Sum gjeld og EK pr. segment 16 596 11 180 8 495 3 446 39 717

Rapportering pr. segment   Morbank 2012  
    Ufordelt og
 Privat- Bedrifts- Kapital- eliminer- 
Resultatregnskap (i mill. kr.) marked marked marked inger Totalt

     

Nto. rente- og kredittprov. innt. 297 257 -40 67 581

Netto andre driftsinntekter 113 28 -19 9 131

Driftskostnader 243 69 12 123 447

Driftsresultat før tap pr. segment 167 216 -71 -47 265

Tap på utlån og garantier 5 56   61

Resultat før skatt pr. segment 162 160 -71 -47 204

     

Balanse     

Netto utlån til kunder 16 909 11 218   28 127

Andre eiendeler   8 950 1 979 10 929

Sum eiendeler pr. segment 16 909 11 218 8 950 1 979 39 056

     

Innskudd fra og gjeld til kunder 12 588 7 019 1 430 0 21 037

Mellomregning/annen gjeld 4 321 4 199 7 520 -1 009 15 031

Sum gjeld pr. segment 16 909 11 218 8 950 -1 009 36 068

Egenkapital    2 988 2 988

Sum gjeld og EK pr. segment 16 909 11 218 8 950 1 979 39 056
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14. Tap og nedskrivninger på utlån

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

    Individuelle nedskrivninger    

 155 195 190 Individuelle nedskrivninger 01.01.  190 195 155

    -Periodens konstaterte tap hvor det 

 21 39 31 tidligere er foretatt individuell nedskrivning  31 39 21

 10 3 8 +Økte individuelle nedskrivninger i perioden  8 3 10

 62 72 145 +Nye individuelle nedskrivninger i perioden  145 72 62

 11 41 40 -Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden  40 41 11

 195 190 272 =Individuelle nedskrivninger 31.12.  272 190 195

    Nedskrivning på grupper av utlån    

 120 120 124 Gruppenedskrivning 01.01  128 124 124

 0 4 -28 +Periodens endring i gruppenedskrivning  -26 4 0

 120 124 96 =Gruppenedskrivning 31.12.  102 128 124

    Tapskostnader    

 40 -5 82 Periodens endring i individuelle nedskrivninger  82 -5 40

 0 4 -28 +Periodens endring i gruppenedskrivning  -26 4 0

    +Periodens konstaterte tap som det 

 21 39 31 tidligere år er foretatt individuell nedskrivning for   31 39 21

    +Periodens konstaterte tap som det 

 6 20 10 tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for  10 20 6

 7 5 3 +Inntektsført som renteinntekt   3 5 7

 3 2 2 -Periodens inngang på tidligere konstaterte tap  2 2 3

 71 61 96 Sum tap på utlån og garantier m.v.  98 61 71

Tap på utlån og garantier m.v. fordelt på kundegrupper

 Morbank     Konsern  

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 57 51 112 Næringslivskunder  112 51 57

 5 6 10 Personkunder  10 6 5

 9 0 2 Annet  2 0 9

 71 57 124 Sum tap på utlån  124 57 71

 0 4 -28 Endring av gruppenedskrivning  -26 4 0

 71 61 96 Sum tap på utlån og garantier m.v.  98 61 71
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15. Innskudd fra kunder fordelt på viktige næringer og sektorer        
 
 Morbank     Konsern  

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 10 846 11 834 12 979 Personkunder  12 979 11 834 10 846

 1 557 1 474 1 965 Offentlig forvaltning  1 965 1 474 1 557

 181 191 221 Primærnæring  221 191 181

 861 733 567 Industri   567 733 861

 686 715 701 Bygg og anlegg  701 715 686

 537 614 683 Transport og kommunikasjon  683 614 537

 522 517 511 Varehandel   511 517 522

 89 98 97 Hotell og restaurant  97 98 89

 1 057 1 389 1 063 Eiendom  1 046 1 375 1 042

 1 151 897 939 Finansiell / forretningsmessig tjenesteyting  939 896 1 150

 1 557 2 552 2 755 Annet / øvrige næringer  2 756 2 552 1 557

 19 044 21 014 22 481 Sum innskudd  22 465 20 999 19 028

 30 23 11 Påløpte renter  11 24 30

 19 074 21 037 22 492 Sum innskudd inklusive påløpte renter  22 476 21 023 19 058

16. Gjennomsnittlig rente og særlige vilkår for gjeldsposter

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

    Gjeld til kredittinstitusjoner    

 2,20 % 1,80 % 2,90 % Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid  2,90 % 1,80 % 2,20 %

 3,30 % 2,00 % 2,10 % Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid  2,10 % 2,00 % 3,20 %

    Innskudd fra kunder    

 2,60 % 2,40 % 2,40 % Innskudd fra kunder uten avtalt løpetid  2,40 % 2,40 % 2,60 %

 3,20 % 3,20 % 3,30 % Innskudd fra kunder med avtalt løpetid  3,30 % 3,20 % 3,20 %

    Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer    

 3,30 % 2,20 % i.a Sertifikatgjeld  i.a 2,20 % 3,30 %

 4,60 % 4,20 % 3,90 % Obligasjonsgjeld  2,60 % 3,60 % 4,40 %

Gjennomsnittlig rente er beregnet som veid gjennomsnitt av de faktiske rentebetingelser i desember 2013 definert som 
helårlig etterskuddsrente. Ingen gjeldsposter har særlige vilkår.

Den samlede gjeld til kredittinstitusjoner er i det alt vesentlige i norske kroner. Av innskudd fra kunder er 62 mill. kr. i USD 
og 368 mill. kr. i EUR. Totalt innskudd fra kunder i utenlandsk valuta er 434 mill. kr. Gjeld stiftet ved utstedelse av verdi-
papirer er i sin helhet i norske kroner.
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17. Tilknyttede selskaper

Beløp i tusen kr.   Inn.    Utg. 

  Eierandel  balanse Tilgang   Nedskrivn.    Resultat          bal     

Søndeled Bygg A/S   29 % 1 241   -116 1 125

Arendal Brygge AS  35%  16 500 6 000  10 500

Sum eierinteresser i tilknyttede selskaper       11 625

Aksjene i Arendal Brygge AS ble anskaffet ultimo 2013.

18. Konsernselskaper 

Beløp i tusen kroner    Eierandel  Bokført verdi 

    Pr. 31.12.13 2013 2012 2011

       

ABCenter Holding AS    100 % 22 314 17 994 17 994

A/S Eiendomsvekst    100 % 2 935 2 935 2 935

Bankbygg A/S    51 % 191 191 191

Markensgate 9 AS    80 % 19 208 19 208 19 208

Prosjektutvikling AS    100 % 6 083 6 083 5 363

Rettighetskompaniet AS    100 % 2 660 3 380 6 009

Sør Boligkreditt AS    100 % 500 000 400 000 300 000

Sum eierinteresser i konsernselskaper     553 391 449 791 351 700

19. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Konsern Maskiner/inventar/  Immaterielle 

 transportmidler Bygninger eiendeler 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012

       

Anskaffelseskost 01.01.  147 138 403 400 142 142

Årets tilgang  7 20 5 3 1 5

Årets avgang  7 11 1   5

Anskaffelseskost 31.12.  147 147 407 403 143 142

Akkumulerte av- og nedskrivninger  116 113 166 158 136 130

Bokført verdi 31.12.  31 34 241 245 7 12

       

Ordinære avskrivninger  9 10 8 8 6 9

Gevinst ved salg  0 0 1 0 0 0
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19. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler forts.

Morbank

 Maskiner/inventar/  Immaterielle 

 transportmidler Bygninger eiendeler 

  2013 2012 2013 2012 2013 2012

       

Anskaffelseskost 01.01.  134 125 197 196 41 41

Årets tilgang  7 20 1 1 1 5

Årets avgang  6 11 0 0 0 5

Anskaffelseskost 31.12.  135 134 198 197 42 41

Akkumulerte av- og nedskrivninger  105 102 138 133 38 33

Bokført verdi 31.12.  30 32 60 64 4 8

       

Ordinære avskrivninger  8 9 5 5 5 7

Gevinst ved salg  0 0 0 0 0 0

Antatt økonomisk levetid harmonerer med avskrivningstiden for de enkelte grupper av driftsmidler.
Driftsmidlene avskrives lineært.
Konsernets bygninger ligger i bankens eget distrikt og disponeres i det alt vesentlige til bankens eget bruk.

Avskrivningssatsen for bygninger er i intervallet 2-5%.
Avskrivningssatsen for maskiner, inventar, transportmidler og immaterielle eiendeler er i intervallet 10-33%.

Banken har en investeringseiendom som er bokført til 3,7 mill. kr som representerer kostpris fratrukket akkumulerte inves-
teringer. Antatt markedsverdi i h.h.t. takst fra uavhengig tredjemann er 30 mill. kr.
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20. Regnskapsmessig behandling av skatt

  Morbank    Konsern 

 2011 2012 2013 Utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt: 2013 2012 2011

 -11 -11 -11 Negativ skattemessig anleggsreserve -7 -8 -11

    Merverdi bygninger i konsernregnskap 22 22 22

 -6 16 14 Mer/ mindreverdi verdipapirer 12 10 2

 6 7 4 Fastrenteutlån 4 7 6

 38 54 40 Derivater eiendeler 43 54 38

 -21 -13 -7 Pensjonsforpliktelser -7 -13 -21

 -17 -6 -5 Derivater gjeld -5 -6 -17

 -28 -78 -65 Sertifikater og obligasjonslån -69 -78 -28

 -1   Andre regnskapsmessige avsetninger -2 -2 -2

 -40 -31 -30 Sum balanseført utsatt skatt og eiendel ved utsatt skatt -9 -14 -11

 2 -8 -12 Herav utsatt skatt over totalresultatet -14 -8 2

 -38 -39 -42 Utsatt skatt over årsresultatet -23 -22 -9

    Sammensetning av resultatført skatt:   

 68 58 58 Betalbar skatt på årets resultat (periodeskatt) 105 84 76

 9 10 8 Formueskatt 8 10 9

 13 -2 -2 Resultatført utsatt skatt -1 -13 23

   -1 For mye / lite avsatt tidligere år -2 -2 

 90 66 63 Resultatført skatt 110 79 108

    Avst. av betalbar skatt på årets resultat (periodeskatt):   

 76 57 61 28 % av resultat før skatt 109 71 93

 5 -1 -5 Permanente forskjeller -5  6

 -13 2 2 Resultatført utsatt skatt 1 13 -23

 68 58 58 Betalbar skatt på årets resultat (periodeskatt) 105 84 76

 25 28,6 26 Betalbar skatt i % av årets resultat 27 33,5 22,8

    Balanseført betalbar skatt   

 68 58 58 Betalbar skatt på årets resultat 105 84 76

 9 10 8 Formueskatt 8 10 9

 -1  -2 Skattereduksjon som følge av avgitt konsernbidrag -2  -1

 76 68 64 Betalbar skatt i balansen 111 94 84
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21. Pensjonsforpliktelser overfor tjeneste- og tillitsmenn

Sikret ordning
Sparebanken Sør har kollektiv pensjonsordning for sine 
ansatte i livsforsikringsselskap. Forpliktelsen omfatter 325 
ansatte og 200 nåværende pensjonister. Forpliktelsen be-
handles regnskapsmessig i henhold til IAS19. I henhold til 
denne regnskapsstandarden skal bankens pensjonsordning 
behandles som en ytelsesplan. 

Ved verdsettelse av pensjonsmidlene benyttes estimert ver-
di ved regnskapsavslutningen. Den estimerte verdien kor-
rigeres hvert år i samsvar med oppgave fra livsforsikrings-
selskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi.
Ved måling av påløpt pensjonsforpliktelse benyttes esti-
mert forpliktelse ved regnskapsavslutningen. Den estimerte 
forpliktelsen korrigeres hvert år i samsvar med oppgave fra 
livsforsikringsselskapet over påløpt pensjonsforpliktelse.

Aktuarmessig beregning blir foretatt hvert år basert på in-
formasjon fra banken.

Usikret ordning 
Banken har følgende usikrede ordninger som finansieres di-
rekte over driften:
- For enkelte pensjonister som har fratrått før ordinær pen-

sjonsalder, eller ikke hadde oppnådd full pensjon ved fra-
tredelse, yter banken et årlig beløp. Ordningen omfatter 
10 pensjonister.

- Banken har 12 pensjonister som hever AFP-pensjon etter 
gammel ordning.

- Det er etablert ordning for enkelte ledere med anledning 
til å fratre etter søknad med en gavepensjon i tillegg til 
AFP. Ordningen omfatter 10 ledere og 5 pensjonister.

- Det er etablert en ordning for administrerende direktør 
med plikt til å fratre ved fylte 62 år og med rett til pensjon 
til fylte 87 år tilsvarende 67 % av pensjonsgrunnlaget.

Ny AFP ordning er behandlet som en innskuddsbasert ord-
ning.

Ved beregningen av pensjonskostnaden er 

følgende forutsetninger lagt til grunn: 2013 2012

Diskonteringsrente  3,80 % 2,60 %

Årlig forventet lønnsvekst   3,50 % 3,50 %

Årlig forventet G-regulering  3,25 % 3,25 %

Årlig forventet regulering 

av pensjoner under utbetaling  0,20 % 0,10 %

Økonomiske forutsetninger UB:

Diskonteringsrente 4,10 % 3,80 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 3,50 %

Årlig forventet G-regulering 3,50 % 3,25 %

Årlig forventet regulering av 

pensjoner under utbetaling  0,20 % 0,20 %

Følgende balanseposter ble påvirket av innføringen av 
IAS19 R:
Tabellen gjelder konserntall, men morbanktallene har en-
dret seg tilsvarende.

 31.12.2011 Overgangs 01.01.2012 ny

 avlagt regnskap virkning inng. balanse

Pensjonsmidler 47 -47 0

Pensjonsforpliktelse -32 -42 -74

Usatt skatt -15 26 11

Egenkapital -2 957 65 -2 892

   
 31.12.2012 Overgangs 01.01.2013  ny

 avlagt regnskap  virkning inng. balanse

Pensjonsmidler 28 -28 0

Pensjonsforpliktelse -18 -28 -46

Utsatt skatt -3 17 14

Egenkapital -3 110 39 -3 071
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 2013    2012 

Sammensetning av årets pensjonskostnad  Sikret Usikret Sikret Usikret

Årets pensjonsopptjening 15 2 16 2

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen 13 1 9 

Resultatført avkastning på pensjonsmidler -12  -8 

Administrasjonskostnader   2 

Ny AFP og premie innskuddspensjon  3  2

Netto pensjonskostnad ført over resultatregnskapet 16 6 19 4

Estimatavvik pensjoner ført over totalresultatet -11 4 -33 -2

Totale pensjonskostnader 5 10 -14 2

Bevegelser pensjonsforpliktelse:    

Forpliktelse ved periodens begynnelse -342 -16 -365 -31

Årets pensjonsopptjening -15 -2 -16 -2

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsene -13               -1 -9 

Avløst topplederavtale    10

Aktuarielt tap/gevinst ført over totalresultatet -5 -4 41 2

Pensjonsutbetalinger 11 4 7 5

Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt  -364 -19 -342 -16

 2013    2012

  Sikret Usikret Sikret Usikret

Bevegelser pensjonsmidler:     

Pensjonsmidler ved periodens begynnelse 312  321 

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 12  8 

Aktuarielt tap/gevinst 16  -8 

Administrasjonskostnader   -2 

Innbetaling 28   

Pensjonsutbetalinger -11  -7 

Pensjonsmidler ved periodens slutt 357  312 

Netto pensjonsforpliktelse -7 -19 -30  -16

Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon.

Investeringsprofil for pensjonsmidlene:  Omløps-  Anleggs-

  obliga- Penge- obliga- 

 Aksjer  sjoner marked sjoner Eiendom Annet

31.12.2012   9,1 % 15,9 % 20,1 % 36,2 % 17,2 % 1,5 %

31.12.2013   6,8 % 17,0 % 22,0 % 35,2 % 14,3 % 4,6 %
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Beløp i tusen kr.

Antall ansatte

I 2013 har det i gjennomsnitt vært 412 ansatte, inklusiv 
teknisk personale, i arbeid i konsernet. (Morbanken, Sør 
Boligkreditt og ABCenter) Dette representerer 364 årsverk.

Honorar i morbank

Forstanderskap  448

Styre  1 286

Kontrollkomite  232

Sum honorar til tillitsmenn   1 966

Honorar til ekstern revisor (alle beløp er ekskl. mva.):
 Morbank Konsern

For revisjon 726 1 103

For skatterådgivning 11 18

For regnskapsteknisk bistand 54 154

For annen bistand 1 566 1 642

Sum honorar ekstern revisor 2 357 2 917

Lån og garantier til ansatte i konsernet Lån Garantier

Ansatte 645 896 0

Kostnad knyttet til rentesubsidiering på lån til ansatte er 4,1 
mill. kr.

Lønn, lån/sikkerhetsstillelser og ytelser til ledende personer.
  Honorar    Samlet Lån og Periodisert
  og annen  Samlet Natural- godt- sikkerhets- pensjons-
  godtgjørelse lønn ytelser gjørelse stillelse kostnad

Ledende ansatte       

Adm.direktør  Geir Bergskaug 45 2 278 198 2 521 1 881 1 642

Direktør personmarked Gunnar Thomassen 20 1 311 163 1 494 1 190

Direktør stab Rolf H. Søraker  20 677 118 815 1 018 165

Direktør bedriftsmarked

01.01.- 30.08 Øyvind Aasen 20 863 118 1 003 2 262 187

Direktør forretningsstøtte Gry J. Moen 20 1 043 169 1 233 1 873 244

Direktør kapitalmarked

01.01.– 30.09. Kjetil Korneliussen 20 667 116 799 1 214 109

Direktør risikostyring Magne Kvaslerud 20 1 041 161 1 223 2 099 164

Konst.direrktør bedriftsmarked

01.09. – 31.12. Dagfinn Vaage 20 947 17 984 2 643 168

       

Adm.dir Sør Boligkreditt AS Rolf H. Søraker  534  534  

       
Administrerende direktør har avtale om ett års etterlønn ved pålagt fratreden før utløpet av avtalt tjenestetid.

22. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn
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22. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn forts.

Lønn, lån/sikkerhetsstillelser og ytelser til ledende personer forts.

  Honorar    Samlet Lån og Periodisert
  og annen  Samlet Natural- godt- sikkerhets- pensjons-
  godtgjørelse lønn ytelser gjørelse stillelse kostnad

Styret       

Leder 01.01-31.12 Torstein Moland 265   265 0 

Nestleder 01.01-31.12 Unni Grete Farestveit 170  4 174 51 

Medlem 01.01-31.12 Kjell Pedersen-Rise 155  4 159 0 

Medlem 01.01-31.12 Erling Holm 150   150 1 850 

Medlem 01.01-31.12 Jill Akselsen 103   103 0 

Medlem 01.11-31.03 Olav Inge Nordbø 28  4 32 830 

Medlem 01.04-31.12 Marit Kittelsen 95   95 1 359 

Medlem 01.01-31.12 Leidulv Nesgård 120   120 0 

Medlem 01.01-31.12 Per A Bentsen 100 545 14 659 2 253 

Medlem 01.01-31.12 Cathy Steller 100 487 19 607 1 999 

Kontrollkomite       

Leder 01.01-31.12 Sverre Irgens 95   95 0 

Medlem 01.01-31.12 Dag Jørgen Hveem 68   68 0 

Medlem 01.01-31.12 Aage Petter Danielsen 68   68 0 

Forstanderskapet       

Leder 01.01-31.12 Øystein Haga 66   66 615 

Nestleder 01.01-31.12 Harald F Andersen 33   33 1 679 

Medlem 01.01-31.12 Tor Kim Steinsland 19   19 1 949 

Medlem 01.01-31.03 Halvor A Øiestad 11   11 0 

Medlem 01.04-31.12 Kai Magne Strat 7   7 6 187 

Medlem 01.01-31.12 Kay Arne Jeiskelid 12   12 1 421 

Medlem 01.01-31.12 Jan K Lindland 9   9 350 

Medlem 01.01-31.12 Alf-Helge Holtskog 9   9 4 294 

Medlem 01.01-31.12 Linda Gjertsen 11   11 678 

Medlem 01.01-31.12 Per Jan Ougland 2   2 0 

Medlem 01.01-31.12 Wigdis Hansen 17   17 121 

Medlem 01.01-31.12 Birgitte Midgaard 19   19 313 

Medlem 01.01-31.03 Øyvind Tveit 52   52 0 

Medlem 01.04-19.06 Rune Hagestrand 4   4 0 

Medlem 20.06-31.12 Torunn Ostad 4   4 115 

Medlem 01.04-31.12 Erling Laland 2   2 1 769 

Medlem 01.01-31.12 Tone H Strat 21   21 351 

Medlem 01.01-31.12 Eirik C Sætra 11   11 1 037 

Medlem 01.01-31.12 Ole Martin Retterholt 13   13 747 

Medlem 01.01-31.03 Cheryl E Macdonald 7   7 4 010 

Medlem 01.04-31.12 Søren Seland 13   13 646 

Medlem 01.01-31.12 Einar Amundsen 13   13 370 

Medlem 01.01-31.12 Geir Sørensen 13 608 16 638 0 60

Medlem 01.01-31.12 Bjørg Jortveit 4 529 16 549 1 111 54

Medlem 20.06-31.12 Inger J Kvernsmyr 9 529 16 554 3 229 53

Medlem 01.01-31.12 Jan Tore Stenersen 11 623 31 665 1 573 
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22. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsmenn forts.

Lønn, lån/sikkerhetsstillelser og ytelser til ledende personer

  Honorar    Samlet Lån og Periodisert
  og annen  Samlet Natural- godt- sikkerhets- pensjons-
  godtgjørelse lønn ytelser gjørelse stillelse kostnad

Forstanderskapet forts.       

Medlem 01.01-31.12 Arve Askildsen 13 579 14 606 1 617 52

Medlem 01.01-19.06 Tor Arvid Kristensen 4 471 14 489 560 42

Medlem 20.06-31.12 Erik Opsal 11 600 14 625 2 963 67

Medlem 01.01-31.12 Birger Sløgedal 13 508 14 535 0 

Medlem 01.01-31.12 Per Bø 13 629 19 661 2 153 69

Ledende ansatte ABCenter       

Adm. dir. 01.09-31.12 Øyvind Aasen  424 54 478  

Samtlige lån er gitt til generelle vilkår som benyttes for ansatte eller standard kundevilkår.

23. Nærstående parter

Beløp i tusen kroner    Forstander-
 Konsernledelse Styret Kontrollkomite skapets leder 

 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

Lån utestående 31.12. 10 733 10 476 7 514 8 299 0 0 615 480

Renteinntekter 298 340 234 240 3 3 20 24

Innskudd 31.12. 1 357 1 619 3 139 3 501 33 50 25 38

Rentekostnader 39 56 108 84 0 19 0 0

 Datterselskap Tilkn. selskap   

 2013 2012 2013 2012

Lån utestående 31.12. 1 377 458 972 732 49 000 0

Renteinntekter 35 992 46 102 4 135 0

Innskudd 31.12. 1 281 320 681 017 4 158 0

Rentekostnader 35 060 22 091 15 0

Obligasjoner i Sør Boligkreditt AS 

eid av morbanken 2 000 000 2 130 000  

Renter på obligasjoner i Sør Boligkreditt AS 48 095 113 481  

Forvaltningshonorar fra Sør Boligkreditt AS 33 909 30 111  

Innskudd inneholder også klientmidler som ikke er balanseført i datterselskap.
Brutto lån overført til Sør Boligkreditt AS var 7.164 mill. kr i 2013.
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24. Ansvarlig kapital og kapitaldekning

Kapitaldekning

Fra og med 1. kvartal 2008 har vi rapportert kapitaldekning etter Basel II Standardmetode.

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

Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital i form av ansvarlig lånekapital.

  Morbank    Konsern 

 31.12.11 31.12.12 31.12.13  31.12.13 31.12.12 31.12.11

 2 830 2 350 2 488 Grunnfondskapital 2 488 2 350 2 830

  600 600 Egenkapitalbevis 600 600 

  28 32 Utjevningsfond 32 28 

   13 Gavefond 13  

 200 200 200 Fondsobligasjoner 200 200 200

    Annen kjernekapital 198 87 52

 -25 -23 -33 Utsatt skatt, goodwill og immaterielle eiendeler -19 -12 -18

 8 14 4 Urealisert verdiendring som følge av økt verdi av gjeld 4 14 8

    Avsatt kapitaldekningsreserve -26 -40 -12

 3 013 3 169 3 304 Sum kjernekapital 3 490 3 227 3 060

 300   Ansvarlig lånekapital   300

 6 4 81 45 % av fond for urealiserte gevinster 81 4 6

    Avsatt kapitaldekningsreserve -25 -4 -12

 306 4 81 Sum tilleggskapital 56 0 294

       

 3 319 3 173 3 385 Netto ansvarlig kapital 3 546 3 227 3 354

  Morbank    Konsern 

 31.12.11 31.12.12 31.12.13 Minimumskrav ansvarlig kapital Basel II 31.12.13 31.12.12 31.12.11

    beregnet etter standardmetoden:   

 5 2 4 Engasjement med lokale og regionale myndigheter 4 2 5

 75 51 240 Engasjement med institusjoner 24 24 35

 375 411 375 Engasjement med foretak 375 399 362

 280 277 301 Engasjement med massemarked 301 276 279

 600 632 621 Engasjement med pantesikkerhet i eiendom 982 899 839

 39 37 38 Engasjement som er forfalt 37 37 39

 43 38 40 Engasjement i obligasjoner med fortrinnsrett 24 21 8

 1 1 0 Engasjement i verdipapirfond 0 1 1

 59 69 92 Engasjement øvrig 53 53 49

 1 477 1 518 1 711 Kapitalkrav for kreditt- og motpartsrisiko 1 800 1 712 1 617

 5 6 5 Kapitalkrav for posisjons-, valuta- og varerisiko 5 6 5

 113 119 116 Kapitalkrav for operasjonell risiko 134 134 126

 -10 -10 -16 Fradrag i kapitalkravet -20 -14 -12

 1 585 1 633 1 816 Sum minimumskrav til ansvarlig kapital 1 919 1 838 1 736

       

 19.810 20.416 22.696 Risikovektet balanse (beregningsgrunnlag) 23.985 22.976 21.696

 16,8 % 15,5 % 14,9 % Kapitaldekning i % 14,8 % 14,0 % 15,5 %

 15,2 % 15,5 % 14,5 % Kjernekapitaldekning i % 14,5 % 14,0 % 14,1 %

 14,2 % 14,5 % 13,6 % Ren kjernekapitaldekning 13,7 % 13,2 % 13,3 %

Konsernet har en målsetting om ren kjernekapitaldekning på 12 %.

47



25. Finansielle eiendeler og gjeld fordelt etter klassifisering
      Sum
  Virkelig    balanseført
 Handels- verdi over Amortisert Sikrings- Tilgjengelig verdi ekskl. Virkelig
Konsern 31.12.2013 porteføljen resultatet kost bokføring  for salg renter* verdi

Utlån kredittinstitusjoner   285   285 285

Utlån til kunder  1 960 37 466   39 426 39 377

Obligasjoner og sertifikater  6 428    6 428 6 428

Aksjer 31    492 523 523

Finansielle derivater  194  19  213 213

Sum 31 8 582 37 751 19 492 46 875 46 826

Gjeld til kredittinstitusjoner   1 461   1 461 1 461

Innskudd fra kunder   22 464   22 464 22 464

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer  5 492 12 058 2 104  19 654 19 727

Finansielle derivater  50    50 50

Fondsobligasjonslån   200   200 200

Sum  5 542 36 183 2 104  43 829 43 902

     Sum
  Virkelig   balanseført
 Handels- verdi over Amortisert Tilgjengelig verdi ekskl. Virkelig
Konsern 31.12.2012 porteføljen resultatet kost for salg renter* verdi

Utlån kredittinstitusjoner   149  149 149

Utlån til kunder  1 934 34 916  36 850 36 850

Obligasjoner og sertifikater  5 817   5 817 5 817

Aksjer 38   321 359 359

Finansielle derivater  237   237 237

Sum 38 7 988 35 065 321 43 412 43 412

Gjeld til kredittinstitusjoner   2 542  2 542 2 542

Innskudd fra kunder   20 999  20 999 20 999

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer  8 324 8 871  17 195 17 242

Finansielle derivater  59   59 59

Fondsobligasjonslån   200  200 192

Sum  8 383 32 612  40 995 41 034

     Sum
  Virkelig   balanseført
 Handels- verdi over Amortisert Tilgjengelig verdi ekskl. Virkelig
Konsern 31.12.2011 porteføljen resultatet kost for salg renter* verdi

Utlån kredittinstitusjoner   111  111 111

Utlån til kunder  1 322 32 259  33 581 33 581

Obligasjoner og sertifikater  6 645   6 645 6 645

Aksjer 36   301 337 337

Finansielle derivater  163   163 163

Sum 36 8 130 32 370 301 40 837 40 837

Gjeld til kredittinstitusjoner   4 777  4 777 4 777

Innskudd fra kunder   19 028  19 028 19 028

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer  8 742 5 348  14 090 14 069

Finansielle derivater  87   87 87

Ansvarlig lånekapital   300  300 299

Fondsobligasjonslån   200  200 196

Sum  8 829 29 653  38 482 38 456

48



25. Finansielle eiendeler og gjeld fordelt etter klassifisering forts.

  2013   2012   2011 

 Bal. ført Opptjente/ Bal. ført Bal. ført Opptjente/ Bal. ført Bal. ført Opptjente/ Bal.
 verd. ekskl.  påløpte verd. inkl. verd. ekskl. påløpte verd. inkl. verd. ekskl.  påløpte  ført verd.
 renter renter renter renter renter renter renter renter inkl. renter

Utlån kredittinstitusjoner 285  285 149  149 111  111

Utlån til kunder 39 426 85 39 511 36 850 81 36 931 33 581 82 33 663

Obligasjoner og sertifikater 6 428 17 6 445 5 817 19 5 836 6 645 25 6 670

Aksjer 523  523 359  359 337  337

Finansielle derivater 213 187 400 237 168 405 163  163

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 461 4 1 465 2 542 8 2 550 4 777 25 4 802

Innskudd fra kunder 22 464 12 22 476 20 999 24 21 023 19 028 30 19 058

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer 19 654 239 19 893 17 195 224 17 419 14 090 80 14 170

Finansielle derivater 50 16 66 59 21 80 87  87

Ansvarlig lånekapital       300  300

Fondsobligasjonslån 200  200 200  200 200  200

      Sum
  Virkelig    balanseført
 Handels- verdi over Amortisert Sikrings- Tilgjengelig verdi ekskl. Virkelig
Morbank 31.12.2013 porteføljen resultatet kost bokføring  for salg renter* verdi

Utlån kredittinstitusjoner   1 485   1 485 1 485

Utlån til kunder  1 960 25 746   27 706 27 657

Obligasjoner og sertifikater  8 436    8 436 8 436

Aksjer 31    492 523 523

Finansielle derivater  194  9  203 203

Sum 31 10 590 27 231 9 492 38 353 38 304

       

Gjeld til kredittinstitusjoner   2 626   2 626 2 626

Innskudd fra kunder   22 481   22 481 22 481

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer  5 492 3 872 1 254  10 618 10 677

Finansielle derivater  44    44 44

Fondsobligasjonslån   200   200 200

Sum  5 536 29 179 1 254  35 969 36 028

     Sum
  Virkelig   balanseført
 Handels- verdi over Amortisert Tilgjengelig verdi ekskl. Virkelig
Morbank 31.12.2012 porteføljen resultatet kost for salg renter* verdi

Utlån kredittinstitusjoner   950  950 950

Utlån til kunder  1 934 26 124  28 058 28 058

Obligasjoner og sertifikater  7 963   7 963 7 963

Aksjer 38   321 359 359

Finansielle derivater  237   237 237

Sum 38 10 134 27 074 321 37 567 37 567

      

Gjeld til kredittinstitusjoner   2 862  2 862 2 862

Innskudd fra kunder   21 014  21 014 21 014

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer  8 324 3 100  11 424 11 468

Finansielle derivater  59   59 59

Fondsobligasjonslån   200  200 192

Sum  8 383 27 176  35 559 35 595
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25. Finansielle eiendeler og gjeld fordelt etter klassifisering forts.

     Sum
  Virkelig   balanseført
 Handels- verdi over Amortisert Tilgjengelig verdi ekskl. Virkelig
Morbank 31.12.2011 porteføljen resultatet kost for salg renter* verdi

Utlån kredittinstitusjoner   1 111  1 111 1 111

Utlån til kunder  1 322 24 448  25 770 25 770

Obligasjoner og sertifikater  11 014   11 014 11 014

Aksjer 36   301 337 337

Finansielle derivater  163   163 163

Sum 36 12 499 25 559 301 38 395 38 395

      

Gjeld til kredittinstitusjoner   4 897  4 897 4 897

Innskudd fra kunder   19 044  19 044 19 044

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer  8 742 3 052  11 794 11 775

Finansielle derivater  87   87 87

Ansvarlig lånekapital   300  300 299

Fondsobligasjonslån   200  200 196

Sum  8 829 27 493  36 322 36 298

  2013   2012   2011 

 Bal. ført Opptjente/ Bal. ført Bal. ført Opptjente/ Bal. ført Bal. ført Opptjente/ Bal.
 verd. ekskl.  påløpte verd. inkl. verd. ekskl. påløpte verd. inkl. verd. ekskl.  påløpte  ført verd.
 renter renter renter renter renter renter renter renter inkl. renter

Utlån kredittinstitusjoner 1 485  1 485 950  950 1 111  1 111

Utlån til kunder 27 706 70 27 776 28 058 69 28 127 25 770 70 25 840

Obligasjoner og sertifikater 8 436 28 8 464 7 963 31 7 994 11 014 25 11 039

Aksjer 523  523 359  359 337  337

Finansielle derivater 203 160 363 237 168 405 163  163

Gjeld til kredittinstitusjoner 2 626 4 2 630 2 862 8 2870 4 897 25 4 922

Innskudd fra kunder 22 481 11 22 492 21 014 23 21 037 19 044 30 19 074

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer 10 618 194 10 812 11 424 205 11 629 11 794 54 11 848

Finansielle derivater 44 17 61 59 21 80 87  87

Ansvarlig lånekapital       300  300

Fondsobligasjonslån 200  200 200  200 200  200

10 % endring av verdien på aksjene i handelsporteføljen re-
presenterer en verdiendring på 3 mill. kr etter skatt.
En generell endring av kredittspreader mot NIBOR/swap 
rente på 10 punkter på vår portefølje av obligasjoner og 
sertifikater representerer en endring i virkelig verdi på 12 
mill. kr etter skatt.
En endring av kredittspread på 10 punkter på vår verdipa-
pirgjeld og tilhørende derivater representerer en endring i 
virkelig verdi på 49 mill. kr etter skatt.  

Effekten av endringen i det generelle rentenivået er omtalt 
i note 29.

Fastsettelse av virkelig verdi 

For fastsettelse av virkelig verdi er informasjonen som leg-
ges til grunn inndelt i tre nivåer.

Nivå 1: Kvoterte priser i aktive markeder for identiske eien-
deler og forpliktelser.
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Konsern 31.12.2013 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Obligasjoner og sertifikater  6 428  6 428

Utlån til kunder  1 960  1 960

Aksjer 31  492 523

Finansielle derivater  213  213

    

Verdipapirgjeld  7 596  7 596

Finansielle derivater  50  50

Konsern 31.12.2012 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Obligasjoner og sertifikater  5 817  5 817

Utlån til kunder  1 934  1 934

Aksjer 38  321 359

Finansielle derivater  237  237

    

Verdipapirgjeld  8 324  8 324

Finansielle derivater  59  59

Konsern 31.12.2011 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Obligasjoner og sertifikater  6 645  6 645

Utlån til kunder  1 322  1 322

Aksjer 36  301 337

Finansielle derivater  163  163

    

Verdipapirgjeld  8 742  8 742

Finansielle derivater  87  87

Morbank 31.12.2013 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Obligasjoner og sertifikater  8 436  8 436

Utlån til kunder  1 960  1 960

Aksjer 31  492 523

Finansielle derivater  203  203

    

Verdipapirgjeld  6 746  6 746

Finansielle derivater  44  44

Nivå 2: Andre opplysninger enn i nivå 1 som er observerbare 
for eiendelen/forpliktelsen, enten direkte eller indirekte. 
Ved verdifastsettelse av renteinstrumenter innhenter ban-
ken tilgjengelig informasjon i markedet om kredittspreader 
på tilsvarende instrumenter for tilsvarende utstedere. Ver-
difastsettelsen foretas ut i fra gjennomsnittsverdier av det 
de ulike aktørene har lagt til grunn.

For bankens verdipapirgjeld er følgende kredittspreader 
lagt til grunn ved vurderingen:

Løpetid 31.12.2013 31.12.2012

3 mnd. 0,17 0,02

1 år 0,23 -0,14

2 år 0,45 0,55

3 år 0,62 0,88

5 år 0,85 1,26

7 år 0,90 1,34

10 år 0,95 1,42

Nivå 3: Annen input som ikke er basert på observerbare 
markedsdata.

25. Finansielle eiendeler og gjeld fordelt etter klassifisering forts.
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Morbank 31.12.2012 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Obligasjoner og sertifikater  7 963  7 963

Utlån til kunder  1 934  1 934

Aksjer 38  321 359

Finansielle derivater  237  237

    

Verdipapirgjeld  8 324  8 324

Finansielle derivater  59  59

Morbank 31.12.2011 Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 Sum

Obligasjoner og sertifikater  11 014  11 014

Utlån til kunder  1 322  1 322

Aksjer 36  301 337

Finansielle derivater  163  163

    

Verdipapirgjeld  8 742  8 742

Finansielle derivater  87  87

Poster vurdert i henhold til nivå 3, gjelder investeringer tilgjengelig for salg, har hatt følgende bevegelser 

 2013 2012 2011

Beholdning 01.01. 321 301 301

Tilgang  11 29 16

Vederlag ved realisasjon -7 -3 0

Verdivurdering ført over resultatregnskapet 0 -2 -13

Verdivurdering ført mot egenkapitalen 166 -4 -3

Gevinst innarbeidet i resultatregnskapet 1 0 0

Reversering av gevinst tidligere ført mot egenkapitalen 0 0 0

Beholdning 31.12. 492 321 301

25. Finansielle eiendeler og gjeld fordelt etter klassifisering forts.

26  Utlån fordelt på art, markeder og risiko

Utlån fordelt på art og markeder

31 12 2013 Privatmarked Bedriftsmarked 

 Brutto Ned- Netto Brutto Ned- Netto Sum netto
Konsern utlån skrivning utlån utlån skrivning utlån utlån

Rammekreditter 6 991 5 6 986 1 163 46 1 117 8 103

Byggelån 185  185 532 5 527 712

Nedbetalingslån 19 616 45 19 571 9 369 273 9 096 28 667

Sum lån m/flytende rente til amortisert kost 26 792 50 26 742 11 064 324 10 740 37 482

Nedbetalingslån til fast rente til virkelig verdi 1 697  1 697 246  246 1 943

Opptjente renter 46  46 40  40 86

Sum utlån 28 535 50 28 485 11 350 324 11 026 39 511
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26  Utlån fordelt på art, markeder og risiko forts.

31 12 2012 Privatmarked Bedriftsmarked 

 Brutto Ned- Netto Brutto Ned- Netto Sum netto
Konsern utlån skrivning utlån utlån skrivning utlån utlån

Rammekreditter 6 451 1 6 450 1 163 38 1 125 7 575

Byggelån 204 2 202 597 18 579 781

Nedbetalingslån 17 614 40 17 574 9 205 219 8 986 26 560

Sum lån m/flytende rente til amortisert kost 24 269 43 24 226 10 965 275 10 690 34 916

Nedbetalingslån til fast rente til virkelig verdi 1 599  1 599 335  335 1 934

Opptjente renter 42  42 39  39 81

Sum utlån 25 910 43 25 867 11 339 275 11 064 36 931

31 12 2011 Privatmarked Bedriftsmarked 

 Brutto Ned- Netto Brutto Ned- Netto Sum netto
Konsern utlån skrivning utlån utlån skrivning utlån utlån

Rammekreditter 5 900 1 5 899 1 196 56 1 140 7 039

Byggelån 183 1 182 667 33 634 816

Nedbetalingslån 15 854 42 15 812 8 801 186 8 615 24 427

Sum lån m/flytende rente til amortisert kost 21 937 44 21 893 10 664 275 10 389 32 282

Nedbetalingslån til fast rente til virkelig verdi 1 091  1 091 208  208 1 299

Opptjente renter 42  42 40  40 82

Sum utlån 23 070 44 23 026 10 912 275 10 637 33 663

31 12 2013 Privatmarked Bedriftsmarked 

 Brutto Ned- Netto Brutto Ned- Netto Sum netto
Morbank utlån skrivning utlån utlån skrivning utlån utlån

Rammekreditter 3 310 5 3 305 1 163 46 1 117 4 422

Byggelån 185  185 532 5 527 712

Nedbetalingslån 11 419 39 11 380 9 523 273 9 250 20 630

Sum lån m/flytende rente til amortisert kost 14 914 44 14 870 11 218 324 10 894 25 764

Nedbetalingslån til fast rente til virkelig verdi 1 697  1 697 246  246 1 943

Opptjente renter 29  29 40  40 69

Sum utlån 16 640 44 16 596 11 504 324 11 180 27 776

31.12.2012 Privatmarked Bedriftsmarked 

 Brutto Ned- Netto Brutto Ned- Netto Sum netto
Morbank utlån skrivning utlån utlån skrivning utlån utlån

Rammekreditter 3 431 1 3 430 1 163 38 1 125 4 555

Byggelån 204 2 202 597 18 579 781

Nedbetalingslån 11 684 36 11 648 9 359 219 9 140 20 788

Sum lån m/flytende rente til amortisert kost 15 319 39 15 280 11 119 275 10 844 26 124

Nedbetalingslån til fast rente til virkelig verdi 1 599  1 599 335  335 1 934

Opptjente renter 30  30 39  39 69

Sum utlån 16 948 39 16 909 11 493 275 11 218 28 127
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31.12.2011 Privatmarked Bedriftsmarked 

 Brutto Ned- Netto Brutto Ned- Netto Sum netto
Morbank utlån skrivning utlån utlån skrivning utlån utlån

Rammekreditter 3 308 1 3 307 1 196 56 1 140 4 447

Byggelån 183 1 182 667 33 634 816

Nedbetalingslån 10 463 38 10 425 8 968 186 8 782 19 207

Sum lån m/flytende rente til amortisert kost 13 954 40 13 914 10 831 275 10 556 24 470

Nedbetalingslån til fast rente til virkelig verdi 1 091  1 091 209  209 1 300

Opptjente renter 30  30 40  40 70

Sum utlån 15 075 40 15 035 11 080 275 10 805 25 840

 

Utlån, garantier, mislighold m.m fordelt på viktige næringer og sektorer  

Konsern Offentlig forvaltning Primær næring Industri Bygg og anlegg

 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Brutto utlån 16 33 21 532 483 449 631 650 689 1 630 1 729 1 858

Garantier 0 0 0 3 4 3 105 107 165 146 148 140

Ubenyttede trekkrettigheter 0 31 21 77 70 57 163 235 245 247 316 317

Misligholdte engasjementer 0 0 0 1 3 0 9 5 20 52 39 95

Øvrige tapsutsatte engasjementer 0 0 0 3 3 3 23 25 13 61 55 26

Nedskrivninger på individuelle lån 0 0 0 2 2 1 12 8 6 34 32 52

Spes. tapsavsetninger garantier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Forretningsmessig

Konsern Transport Hotell og restaurant Eiendom tjenesteyting 

 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Brutto utlån 421 464 360 249 238 263 5 502 5 527 4 925 868 738 836

Garantier 44 38 33 4 5 5 40 50 38 52 58 56

Ubenyttede trekkrettigheter 43 64 33 14 15 20 298 381 261 93 102 110

Misligholdte engasjementer 7 9 14 2 6 6 43 90 63 9 8 11

Øvrige tapsutsatte engasjementer 2 17 15 22 14 15 13 106 134 0 44 0

Nedskrivninger på individuelle lån 1 16 16 8 6 6 10 31 47 44 47 3

Spes. tapsavsetninger garantier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Konsern  Personkunder Annet SUM 

    2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Brutto utlån    28 319 25 781 23 108 1 631 1 525 1 391 39 799 37 168 33 900

Garantier    13 14 14 105 91 85 512 515 539

Ubenyttede trekkrettigheter    1 918 1 917 1 783 328 285 309 3 181 3 416 3 156

Misligholdte engasjementer    113 116 123 18 5 7 254 281 339

Øvrige tapsutsatte engasjementer    15 33 41 310 20 47 449 317 294

Nedskrivninger på individuelle lån    28 29 31 133 19 33 272 190 195

Spes. tapsavsetninger garantier    0 0 0 0 0 0 0 0 0

26. Utlån fordelt på art, markeder og risiko forts.
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Morbank Offentlig forvaltning Primær næring Industri Bygg og anlegg

 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Brutto utlån 16 33 21 511 468 433 616 638 675 1 521 1 646 1 785

Garantier 0 0 0 3 4 3 105 107 165 146 148 140

Ubenyttede trekkrettigheter 0 31 21 76 69 56 161 234 245 239 311 314

Misligholdte engasjementer 0 0 0 1 3 0 9 5 20 52 39 95

Øvrige tapsutsatte engasjementer 0 0 0 3 3 3 23 25 13 61 55 26

Nedskrivninger på individuelle lån 0 0 0 2 2 1 12 8 6 34 32 52

Spes. tapsavsetninger garantier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    Forretningsmessig 

Morbank Transport Hotell og restaurant Eiendom tjenesteyting

 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Brutto utlån 370 428 331 238 232 251 5 638 5 670 5 089 803 680 796

Garantier 44 38 33 4 5 5 40 50 38 42 58 56

Ubenyttede trekkrettigheter 40 61 31 13 15 20 297 381 261 72 91 102

Misligholdte engasjementer 7 9 14 2 6 6 43 90 63 9 8 11

Øvrige tapsutsatte engasjementer 2 17 15 22 14 15 13 106 134 0 44 0

Nedskrivninger på individuelle lån 1 16 16       8 6 6 10 31 47 44 47 3

Spes. tapsavsetninger garantier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      

Morbank  Personkunder Annet SUM

    2013 2012 2011 2013 2012 2011 2013 2012 2011

Brutto utlån    16 840 17 123 15 377 1 522 1 454 1 327 28 075 28 372 26 085

Garantier    13 14 14 115 91 85 512 515 539

Ubenyttede trekkrettigheter    814 1 143 1 106 323 279 306 2 035 2 615 2 462

Misligholdte engasjementer    111 116 123 18 5 7 252 281 339

Øvrige tapsutsatte engasjementer    15 33 41 310 20 47 449 317 294

Nedskrivninger på individuelle lån    28 29 31 133 19 33 272 190 195

Spes. tapsavsetninger garantier    0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bankens eksponering i eiendomssegmentet representerer en konsentrasjonsrisiko.

26. Utlån fordelt på art, markeder og risiko forts.
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26. Utlån fordelt på art, markeder og risiko forts.

Brutto utlån fordelt etter geografi 

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 4 456 5 444 5 642 Telemark 7 418 6 549 5 403

 9 456 9 950 9 807 Aust-Agder 14 745 13 688 12 787

 9 373 9 843 9 394 Vest-Agder 12 725 12 378 11 660

 2 800 3 135 3 232 Øvrig 4 911 4 553 4 050

 26 085 28 372 28 075 Sum  39 799 37 168 33 900

 Garantier fordelt etter geografi  

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013   2013 2012 2011

 70 97 111 Telemark 111 97 70

 225 219 220 Aust-Agder 220 219 225

 218 173 143 Vest-Agder 143 173 218

 26 26 38 Øvrig 38 26 26

 539 515 512 Sum  512 515 539

Mislighold og individuelle nedskrivninger på utlån

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013  2013 2012 2011

 339 281 252 Misligholdte engasjementer 254 281 339

 -92 -80 -53 Nedskrivninger -53 -80 -92

 247 201 199 Netto misligholdte engasjementer 201 201 247

       

 293 317 449 Tapsutsatte engasjementer 449 317 293

 -103 -110 -219 Nedskrivninger -219 -110 -103

 190 207 230 Netto tapsutsatte engasjementer 230 207 190

Utlån fordelt på risikoklasser

Det benyttes modeller som er basert på interne og eksterne 
data for beregning av sannsynlighet for mislighold (PD) og 
forventa tap (EL) på kunde- og porteføljenivå. Både person-
kunder og næringslivskunder scores månedlig, og deles inn 
i 11 klasser (A – K) ut fra sannsynlighet for mislighold. Klasse 
K er misligholdte lån og engasjementer med individuelle 
nedskrivninger.  
Tabellen under viser intervaller på de ulike risikoklasser ba-
sert på misligholdssannsynlighet.

Risikoklasse PD nedre grense PD øvre grense

A 0.00 0.10

B 0.10 0.25

C 0.25 0.50

D 0.50 0.75

E 0.75 1.25

F 1.25 2.00

G 2.00 3.00

H 3.00 5.00

I 5.00 8.00

J 8.00 100.00

K 100.00 100.00
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Risikoklassifiseringen tar kun hensyn til betjeningsevne, dvs beregner sannsynligheten for mislighold. Sikkerhetsdekningen 
er derfor ikke hensyntatt ved inndeling av kundene i risikoklasser nedenfor.

26. Utlån fordelt på art, markeder og risiko forts.

  Morbank    Konsern 

 2011 2012 2013  2013 2012 2011

 503 523 580 Utlån med individuell nedskrivning henført til risikoklasse K 580 523 503

 -195 -190 -272 Individuell nedskrivning -272 -190 -195

 308 333 308 Netto utlån med individuell nedskrivning 308 333 308

    Utlån med gruppevis nedskrivning inkludert i:     

 51 57 59 Risikoklasse A-D 88 79 70

 98 111 109 Risikoklasse E-G 139 131 114

 33 37 45 Risikoklasse H 50 40 36

 52 45 37 Risikoklasse I 41 47 54

 238 294 238 Risikoklasse J 270 317 251

 472 544 488 Sum utlån med gruppevis nedskrivning 588 614 525

 -120 -124 -96 Gruppevis nedskrivning -102 -128 -124

 352 420 392 Netto utlån med gruppevis nedskrivning 486 486 401

    Misligholdte utlån 1)  uten individuell nedskrivning 

    henført til risikoklasse K aldersfordelt:  

 50 17 24 Inntil 1 måned 26 17 50

 25 13 24 1-3 måneder 24 13 25

 18 6 19 3-6 måneder 19 6 18

 9 9 30 6-12 måneder 30 9 9

 27 30 24 Over 1 år 24 30 27

 129 75 121 Sum misl.holdte utlån uten ind. nedskr. henført til risikokl. K 123 75 129

    Ikke misligholdte utlån uten nedskrivning   

 15 759 16 680 16 883 Risikoklasse A-D 26 003 23 764 22 235

 6 640 7 701 7 365 Risikoklasse E-G 9 553 9 139 7 774

 827 927 1 115 Risikoklasse H 1 240 1 004 901

 770 682 539 Risikoklasse I 601 716 797

 985 1 240 983 Risikoklasse J 1 112 1 333 1 036

 24 981 27 230 26 885 Sum risikoklasse A-J 38 509 35 956 32 743

       

 25 770 28 058 27 706 Netto utlån totalt eskl. opptjente renter 39 426 36 850 33 581

 70 69 70 Opptjente renter 85 81 82

 25 840 28 127 27 776 Netto utlån totalt inkl. opptjente renter 39 511 36 931 33 663

1) Et utlån defineres som misligholdt når forfalte avdrag eller renter ikke er betalt 90 dager etter forfall eller at ramme-
kreditter har vært overtrukket i mer enn 90 dager.

2) Utlånsvolum er beregnet ved å multiplisere utlånsvolum med snitt sannsynlighet for mislighold (PD) i den enkelte risiko-
klasse.
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26  Utlån fordelt på art, markeder og risiko forts.

Åpen risiko fordelt på risikoklasser når verdien av deponerte sikkerheter er hensyntatt.

Viser gjennomsnittlig åpen risiko i %.

  Morbank    Konsern 

 2011 2012 2013  2013 2012 2011

 4,9% 4,6% 5,1% Risikoklasse A-D 3,3% 3,2% 3,6%

 4,7% 3,9% 3,8% Risikoklasse E-G 3,1% 3,4% 4,1%

 4,4% 3,1% 3,1% Risikoklasse H 2,8% 2,9% 4,0%

 4,1% 5,4% 2,4% Risikoklasse I 2,2% 5,2% 3,9%

 2,4% 1,9% 3,7% Risikoklasse J 3,3% 1,8% 2,3%

 4,7% 4,2% 4,5% Totalt 3,2% 3,2% 3,7%

27. Verdipapirer

  Morbank     Konsern 

 2011 2012 2013  Risikovekt 2013 2012 2011

    Sertifikater og obligasjoner    

 3 028 2 027 2 049 Sertifikater og obligasjoner utst. av det offentlige 0 % 2 049 2 027 3 028

 303 104 380 Sertifikater og obligasjoner utst. av det offentlige 20 % 380 104 303

 0 0 0 Sertifikater og obligasjoner utst. av det offentlige 100 % 0 0 0

 152 0 0 Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 0 % 0 0 152

 5 375 4 731 4 983 Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 10 % 2 975 2 585 1 006

 1 003 233 230 Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 20 % 230 233 1 003

 1 153 868 794 Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre 100 % 794 868 1 153

 25 31 28 Opptjente renteinntekter  17 19 25

 11 039 7 994 8 464 Sum sertifikater og obligasjoner  6 445 5 836 6 670

    Aksjer til virkelig verdi over resultatet    

 36 38 31 Børsnoterte egenkapitalinstrumenter i handelsporteføljen  31 38 36

 36 38 31 Sum aksjer vurdert til virkelig verdi over resultatet  31 38 36
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27. Verdipapirer forts.

 Antall Eierandel Anskaffelses- Virkelig 

Handelsportefølje aksjer i prosent kost verdi

Finansinstitusjoner

Sparebank 1 SMN  222 189 0,17 6 12

Sparebanken Pluss 31 600 2,53 4 5

Sparebank 1 SR Bank 169 925 0,07 4 10

Sparebanken Vest 87 526 0,28 4 4

Sum handelsportefølje   18 31

 Antall Eierandel Anskaffelses- Virkelig 

Aksjer til virkelig verdi med verdiendring mot egenkapitalen aksjer i prosent kost verdi

Aksjer tilgjengelig for salg 

Coventure 1 619 8,72 3 2

Brage Finans 7 000 000 14,00 43 43

Eksportfinans 3 497 1,32 41 66

Frende Holding  673 296 9,96 86 152

Nets Holding 2 554 263 1,39 111 202

Nordito Property 309 243 3,05 1 1

Norne Eierselskap 31 414 019 17,60 25 8

Såkorninvest Sør 571 400 3,30 2 0

Visa Inc. A-aksjer 7 154 0,01 3 10

Andre selskaper    7 2

Andeler i ansvarlige selskaper

Skagerak Venture Capital   6 3

Skagerak Seed Capital   3 3

Sum aksjer og andeler tilgjengelig for salg   331 492

Sum  aksjer og andeler    349     523
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28. Likviditetsrisiko 

Likviditetsrisiko / restløpetid
Likviditetsrisiko innebærer risikoen for at banken ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall, refinansiere gjel-
den sin etter hvert som den forfaller eller ikke ha evne til å finansiere en økning i eiendelsmassen. Likviditetsrisiko oppstår 
som en følge av ulik restløpetid på fordringer og gjeld. Banken søker bevisst å redusere risikoen ved å legge vekt på mer 
langsiktig finansiering dersom dette er forbundet med en akseptabel kostnad i forhold til kortsiktig finansiering. Videre er 
utviklingen i innskudds¬dekning sentral for bankens avhengighet av pengemarkedet. 
For nærmere omtale av likviditetsrisiko, vises til note 3.

Tabellene under viser restløpetidene for hovedpostene på gjeldssiden i balansen inkl. rente fra 31.12. og fram til forfall.

Konsern Inntil 3 mnd.   Over Uten Sum inkl. Balanse

Gjeld pr. 31.12.2013 3 mnd. – 1 år 2-3 år 4-5 år 5 år forfall renter sum

Gjeld til kredittinstitusjoner 471 609 414    1 494 1 465

Innskudd fra og gjeld til kunder 22 260 287     22 547 22 476

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 416 1 844 9 018 6 776 3 952  22 006 19 893

Øvrig gjeld 172 66    110 348 348

Fondsobligasjon 2 8 21 21 221  273 200

Sum gjeld  23 321 2 814 9 453 6 797 4 173 110 46 668 44 382

Konsern Inntil 3 mnd.   Over Uten Sum inkl. Balanse

Gjeld pr. 31.12.2012 3 mnd. – 1 år 2-3 år 4-5 år 5 år forfall renter sum

Gjeld til kredittinstitusjoner 305 432 1 486 408   2 631 2 550

Innskudd fra og gjeld til kunder 20 792 282     21 074 21 023

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 399 2 020 8 485 5 561 2 692  19 157 17 419

Øvrig gjeld 203 48    131 382 382

Fondsobligasjon 2 8 22 22 233  287 200

Sum gjeld  21 701 2 790 9 993 5 991 2 925 131 43 531 41 574

Morbank Inntil 3 mnd.   Over Uten Sum inkl. Balanse

Gjeld pr. 31.12.2013 3 mnd. – 1 år 2-3 år 4-5 år 5 år forfall renter sum

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 638 609 414    2 661 2 630

Innskudd fra og gjeld til kunder 22 276 287     22 563 22 492

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 338 1 710 5 003 4 104 750  11 905 10 812

Øvrig gjeld 127 43    99 269 269

Fondsobligasjon 2 8 21 21 221  273 200

Sum gjeld  24 381 2 657 5 438 4 125 971 99 37 671 36 403
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28. Likviditetsrisiko forts.

Morbank Inntil 3 mnd.   Over Uten Sum inkl. Balanse

Gjeld pr. 31.12.2012 3 mnd. – 1 år 2-3 år 4-5 år 5 år forfall renter sum

Gjeld til kredittinstitusjoner 625 432 1 486 408   2 951 2 870

Innskudd fra og gjeld til kunder 20 806 282     21 088 21 037

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 358 1 915 5 723 3 247 1 596  12 839 11 629

Øvrig gjeld 165 35    132 332 332

Fondsobligasjon 2 8 22 22 233  287 200

Sum gjeld  21 956 2 672 7 231 3 677 1 829 132 37 497 36 068

Likviditetsindikator

Banken benytter likviditetsindikatorer etter Norges Banks norm.

Likviditetsindikator 1 kan uttrykkes slik:

Finansiering med gjenstående løpetid over 1 år

Illikvide eiendeler

 2013 2012 2011

Likviditetsindikator 1 pr. 31.12. 110,5 110,1 106,4

Likviditetsindikator 1 – gjennomsnitt for året 108,0 109,5 103,2
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29. Renterisiko

Renterisiko / gjenstående tid til avtalt/sannsynlig renteendring
Renterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter. Banken vil da ikke kunne 
gjennomføre renteendringer parallelt for alle balanseposter. Total renterisiko, samt renterisiko knyttet til porteføljen av 
sertifikater og obligasjoner, blir regelmessig rapportert til styret. Banken skal ha en moderat risiko og risikoen har gjennom 
hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt. 

Basert på bankens balanse pr. 31.12.2013 gir et parallelt skift i rentekurven på ett prosentpoeng en total resultateffekt på 
ca. 3,2 mill. kroner. 

Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for hovedpostene i balansen.

Konsern pr. 31.12.2013 Inntil 1 – 3 3 mnd.  Over Uten

Eiendeler 1 mnd. mnd. – 1 år 1 – 5 år 5 år rente Sum

       

Kontanter og fordringer på sentralbanker 295     86 381

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 285      285

Utlån til og fordringer på kunder  37 545 248 1 374 258 86 39 511

Obligasjoner og sertifikater 871 4 889 599 5 64 17 6 445

Øvrige eiendelsposter      1 280 1 280

Sum eiendeler 1 451 42 434 847 1 379 322 1 469 47 902

       

herav i utenlandsk valuta 49 736    234 1 019

Gjeld og egenkapital       

       

Gjeld til kredittinstitusjoner 33 1 035 397    1 465

Innskudd fra og gjeld til kunder 353 21 423 623 66  11 22 476

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 250 11 315 920 4 610 1 558 240 19 893

Øvrig gjeld      348 348

Fondsobligasjon  200     200

Egenkapital      3 520 3 520

Sum gjeld og egenkapital 1 636 33 973 1 940 4 676 1 558 4 119 47 902

       

herav i utenlandsk valuta  539    11 550

       

Netto renteeksponering på balansen -185 8 461 -1 093 -3 297 -1 236 -2 650 

Nominell verdi på finansielle 

derivater som påvirker renteeksponeringen -2 085 -3 256 598 3 523 1 220  

Samlet renteeksponering -2 270 5 205 -495 226 -16 -2 650 

       

Netto renteeksponering i % av forvaltningskap. -4,7 10,9 -1,0 0,5 0 -5,5 
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29. Renterisiko forts.

Konsern pr. 31.12.2012 Inntil 1 – 3 3 mnd.  Over Uten

Eiendeler 1 mnd. mnd. – 1 år 1 – 5 år 5 år rente Sum

       

Kontanter og fordringer på sentralbanker 523     58 581

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 149      149

Utlån til og fordringer på kunder 15 34 941 124 1 513 257 81 36 931

Obligasjoner og sertifikater 874 4 732 101 51 59 19 5 836

Øvrige eiendelsposter      1 148 1 148

Sum eiendeler 1 561 39 673 225 1 564 316 1 306 44 645

       

herav i utenlandsk valuta 22 826    148 996

Gjeld og egenkapital       

       

Gjeld til kredittinstitusjoner 293 1 454 795   8 2 550

Innskudd fra og gjeld til kunder 138 19 802 1 047 12  24 21 023

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 1 251 9 394 1 609 3 414 1 527 224 17 419

Øvrig gjeld      382 382

Fondsobligasjon  200     200

Egenkapital      3 071 3 071

Sum gjeld og egenkapital 1 682 30 850 3 451 3 426 1 527 3 709 44 645

       

herav i utenlandsk valuta 2 480    18 500

       

Netto renteeksponering på balansen -121 8 823 -3 226 -1 862 -1 211 -2 403 

Nominell verdi på finansielle derivater 

som påvirker renteeksponeringen -1 315 -3 570 1 340 2 325 1 220  

Samlet renteeksponering -1 436 5 253 -1 886 463 9 -2 403 

       

Netto renteeksponering i % av forvaltningskap. -3,2 11,8 -4,2 1,0 0,0 -5,4 
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29. Renterisiko forts.

Morbank 31.12.2013 Inntil 1 – 3 3 mnd.  Over Uten

Eiendeler 1 mnd. mnd. – 1 år 1 – 5 år 5 år rente Sum

       

Kontanter og fordringer på sentralbanker 295     86 381

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1 485      1 485

Utlån til og fordringer på kunder  25 826 248 1 374 258 70 27 776

Obligasjoner og sertifikater 2 879 4 889 599 5 64 28 8 464

Øvrige eiendelsposter      1 611 1 611

Sum eiendeler 4 659 30 715 847 1 379 322 1 795 39 717

       

herav i utenlandsk valuta 49 736    234 1 019

Gjeld og egenkapital       

       

Gjeld til kredittinstitusjoner 1 198 1 035 397    2 630

Innskudd fra og gjeld til kunder 353 21 439 623 66  11 22 492

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  4 385 920 4 610 703 194 10 812

Øvrig gjeld      269 269

Fondsobligasjon  200     200

Egenkapital      3 314 3 314

Sum gjeld og egenkapital 1 551 27 059 1 940 4 676 703 3 788 39 717

       

herav i utenlandsk valuta  539    11 550

       

Netto renteeksponering på balansen 3 108 3 656 -1 093 -3 297 -381 -1 993 

Nominell verdi på finansielle derivater 

som påvirker renteeksponeringen -1 585 -2 906 598 3 523 370  

Samlet renteeksponering 1 523 750 -495 226 -11 -1 993 

       

Netto renteeksponering i % av forvaltningskap. 3,8 1,9 -1,2 0,6 0 -5,0 
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29. Renterisiko forts.

Morbank 31.12.2012 Inntil 1 – 3 3 mnd.  Over Uten

Eiendeler 1 mnd. mnd. – 1 år 1 – 5 år 5 år rente Sum

       

Kontanter og fordringer på sentralbanker 523     58 581

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 950      950

Utlån til og fordringer på kunder 15 26 149 124 1 513 257 69 28 127

Obligasjoner og sertifikater 2 889 4 863 101 51 59 31 7 994

Øvrige eiendelsposter      1 404 1 404

Sum eiendeler 4 377 31 012 225 1 564 316 1 562 39 056

       

herav i utenlandsk valuta 22 826    148 996

Gjeld og egenkapital       

       

Gjeld til kredittinstitusjoner 613 1 454 795   8 2 870

Innskudd fra og gjeld til kunder 138 19 817 1 047 12  23 21 037

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  4 874 1 609 3 414 1 527 205 11 629

Øvrig gjeld      332 332

Fondsobligasjon  200     200

Egenkapital      2 988 2 988

Sum gjeld og egenkapital 751 26 345 3 451 3 426 1 527 3 556 39 056

       

herav i utenlandsk valuta 2 480    18 500

       

Netto renteeksponering på balansen 3 626 4 667 -3 226 -1 862 -1 211 -1 994 

Nominell verdi på finansielle derivater 

som påvirker renteeksponeringen -1 315 -3 570 1 340 2 325 1 220  

Samlet renteeksponering 2 311 1 097 -1 886 463 9 -1 994 

Netto renteeksponering i % av forvaltningskap. 5,9 2,8 -4,8 1,2 0,0 -5,1 
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30. Obligasjons- og sertifikatgjeld fordelt på forfall 

   Herav i Bokført Virkelig  Avdrags- Siste

ISIN nummer Ticker Pålydende eget eie verdi verdi Kupong struktur forfall

NO 0010467525 SORG20 PRO 900 718 183 183 NIBOR 3M + 2,15 Avdragsfritt 17.02.2014

NO 0010599129 SORG26 PRO 750 195 555 557 NIBOR 3M + 0,80 Avdragsfritt 20.05.2014

NO 0010490410 SORG21 PRO 900 0 920 920 5,25 % Avdragsfritt 17.09.2014

NO 0010563794 SORG22 PRO 900 0 902 903 NIBOR 3M + 0,55 Avdragsfritt 04.02.2015

NO 0010601404 SORG27 PRO 550 0 572 572 5,0 % Avdragsfritt 29.05.2015

NO 0010585284 SORG23 PRO 900 0 898 910 NIBOR 3M + 1,00 Avdragsfritt 16.09.2015

NO 0010629165 SORG29 PRO 300 85 223 223 4,3 % Avdragsfritt 23.11.2015

NO 0010302425 SORG06 900 0 936 936 4,25 % Avdragsfritt 19.02.2016

NO 0010624703 SORG28 PRO 900 0 906 920 NIBOR 3M + 1,40 Avdragsfritt 05.09.2016

NO 0010598535 SORG25 PRO 700 4 744 744 5,0 % Avdragsfritt 20.01.2017

NO 0010634801 SORG30 PRO 950 20 940 966 NIBOR 3M + 1,90 Avdragsfritt 16.03.2017

NO 0010635055 SORG31 PRO 1 000 0 1 073 1 073 4,95% Avdragsfritt 26.01.2018

NO 0010649338 SORG32 PRO 1 000 0 1 062 1 062 4,65% Avdragsfritt 11.05.2018

NO 0010675358 SORG33 PRO 400 0 400 400 3,40% Avdragsfritt 17.06.2019

NO 0010692189 SORG34 PRO 300 0 304 304 4,00% Avdragsfritt 28.04.2021

Påløpne renter     194    

SUM Morbank  11 350 1 022 10 812 10.673   

   Herav i Bokført Virkelig  Avdrags- Siste

ISIN nummer Ticker Pålydende eget eie verdi verdi Kupong struktur forfall

NO 0010633415 SORB05 1 225 0 1 226 1.232 NIBOR 3M + 0,44 Avdragsfritt 23.03.2015

NO 0010625841 SORB03 1 250 0 1 250 1.249 NIBOR 3M + 0,53 Avdragsfritt 05.10.2015

NO 0010614688 SORB02 1 200 0 1 201 1.200 NIBOR 3M + 0,50 Avdragsfritt 29.06.2016

NO 0010623945 SORB01 1 200 0 1 197 1.199 NIBOR 3M + 0,53 Avdragsfritt 24.08.2017

NO 0010649056 SORB06 1 250 0 1 257 1.264 NIBOR 3M + 0,72 Avdragsfritt 20.06.2018

NO 0010679806 SORB10 1 250 0 1 249 1.249 NIBOR 3M + 0,44 Avdragsfritt 22.05.2019

NO 0010664659 SORB07 800 0 801 803 NIBOR 3M + 0,54 Avdragsfritt 27.11.2019

NO 0010671597 SORB09 350 0 353 353 3,85% Avdragsfritt 13.02.2023

NO 0010670409 SORB08 500 0 501 501 4,00% Avdragsfritt 24.01.2028

Påløpne renter     46    

SUM Sør Boligkreditt AS 9 025 0 9 081 9 050   

SUM Konsern inkl. påløpne renter 20 375 1 022 19 893 19 723   

I tillegg er det utstedt obligasjoner for 2,0 mrd av Sør Boligkreditt AS som pr 31.12.2013 var eid av Sparebanken Sør.

31. Fondsobligasjonslån

   Herav i Virkelig  Avdrags- Siste

Navn  Pålydende eget eie verdi Kupong struktur forfall

NO 0010592348 SORG24 200 0 201 NIBOR 3M + 3,60 Avdragsfritt Evigvarende

F.o.m. 8. desember 2020 er marginen 4,60%. Banken har innløsningsrett til 100% av pålydende første gang 8. desember 2020 og deretter 

årlig hver 8. desember.

Dersom offentlige reguleringer medfører endringer som påvirker i hvilken grad fondsobligasjonen kan regnes med som kjernekapital, 

har banken fra juni 2013 rett til å innløse samtlige utestående obligasjoner til en pris lik 100% av pålydende pluss påløpte renter. 
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32. Derivater

Konsern 2013 2012 2011 

 Eiendeler Gjeld Eiendeler Gjeld Eiendeler Gjeld

 Balanse- Balanse- Balanse- Balanse- Balanse- Balanse-

Ordinær bankvirksomhet pr. 31.12. ført verdi ført verdi ført verdi ført verdi ført verdi ført verdi

      

Terminkjøp / -salg valuta 18 7 35 18 23 47

Rentebytteavtaler 382 59 370 62 140 40

Sum finansielle derivater 400 66 405 80 163 87

Morbank    

Terminkjøp / -salg valuta 18 7 35 18 23 47

Rentebytteavtaler 345 54 370 62 140 40

Sum finansielle derivater 363 61 405 80 163 87

Rentebytteavtaler: Avtaler om bytte av rentebetingelser for et nominelt beløp for en fastsatt periode.
Valutaterminforretninger: Avtaler om å kjøpe eller selge et bestemt valutabeløp på et fremtidig tidspunkt til en avtalt kurs.

33. Sikkerhetsstillelser

Obligasjoner og sertifikater til bokført verdi 1,5 mrd. kr er stillet som sikkerhet for intradag-lån og lån i Norges Bank. Slike 
lån skal være fullt ut sikret ved pantsettelse av verdipapirer i VPS.

Obligasjoner med fortrinnsrett utstedt av Sør Boligkreditt AS pålydende kr. 0,9 mrd., er eiet av banken og benyttet i forbin-
delse med bytteordningen etablert av Norges Bank.

34. Motregning

Eiendeler  Morbank Konsern 

Finansielle derivater, brutto beløp ekskl. renter    203  213 

Gjeld    

Finansielle derivater, brutto beløp ekskl. renter    44  50 

Netto verdier etter motregning     126   131 

Konsernets motregningsadgang følger alminnelige regler i norsk lov. Det er inntatt motregningsklausuler i alle bankens 
standard låneavtaler og produktavtaler.

35. Egenkapitalbevis

Stiftelsen eier 6.000.000 egenkapitalbevis pålydende kr 100.
Styret vil foreslå overfor bankens forstanderskap å utdele et utbytte for 2013 på kr. 4,95  pr. egenkapitalbevis.
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FORMÅL

Bankens prinsipper for Foretaksstyring skal sikre at bankens 
virksomhetsstyring er i tråd med allmenne og anerkjente 
oppfatninger og standarder, samt lov og forskrift.

Prinsippene beskriver de overordnede føringene, og mål-
settingen er å sikre et godt samspill mellom bankens ulike 
interessenter som långivere, kunder, ansatte, styringsorga-
ner, ledelse og samfunnet for øvrig. Prinsippene beskriver 
således hvordan banken blir styrt og kontrollert for å skape 
verdier for banken og dens interessenter.

Prinsippene for foretaksstyring er konkretisert i ulike sty-
ringsdokumenter for Sparebanken Sørs virksomhet. Dette 
omfatter blant annet bankens vedtekter, strategier, ramme-
verk for styring og kontroll, etiske retningslinjer og rutiner 
for egnethet, innsidehandel og egenhandel.

Styringsdokumentene bygger blant annet på Norsk Anbe-
faling for Eierstyring og selskapsledelse, samt Committee 
of European Banking Supervisors, prinsipper for overordnet 
styring og kontroll. Sparebanken Sør har som målsetting å 
tilfredsstille anbefalingene i nevnte dokumenter så langt 
det passer.

VIRKSOMHETEN

Sparebanken Sør er et finanskonsern som består av mor-
bank og datterselskaper.

Sparebanken Sørs formål er å levere finansielle tjenester til 
publikum, næringsliv og offentlig sektor i Vest Agder, Aust 
Agder og Telemark.  Virksomheten skal drives med tilfreds-
stillende lønnsomhet og forsvarlig risiko. Strategiplanen 
inneholder beskrivelse av bankens mål og strategier. Det 
strategiske grunnlaget evalueres av styre og ledelse mini-
mum årlig, og bankens planer justeres og tilpasses løpende. 
Gjennom presentasjon av kvartalsrapporter oppdateres 
markedet.

Sparebanken Sørs samfunnsansvar er omfattende og ivare-
tas på flere måter. Hovedsakelig ivaretas dette gjennom all-
mennyttig virksomhet, deltakelse og medvirkning til ulike 
møteplasser for samfunns- og næringsliv samt eierandeler i 
selskaper/fond som har til formål å skape vekst og utvikling.

Sparebanken Sør har en kunderettet organisasjon med per-
sonmarked og bedriftsmarked som de viktigste forretnings-

områdene. Dette er supplert med støtteområder og stabs-
funksjoner. Bankens organisatoriske struktur er dynamisk, 
og vurderes ut fra endringer i behov og rammebetingelser.

EIERANDELSKAPITAL OG UTBYTTE

Sparebanken Sør er en sparebank. Ekstern kapitaltilførsel 
finner sted ved utstedelse av egenkapitalbevis og fonds-
obligasjoner. 

Sparebanken Sørs eierandelskapital utgjør 600 mill. kroner 
fordelt på 6 millioner egenkapitalbevis. Egenkapitalbevise-
ne er i sin helhet eiet av Sparebankstiftelsen Sparebanken 
Sør. Egenkapitalbevisene er foreløpig ikke børsnotert.

Eiere av egenkapitalbevis skal ha forutsigbare vilkår både 
med hensyn til likebehandling, avkastning og styringsmes-
sig innflytelse. Egenkapitalbevis eierne har 20% representa-
sjon i forstanderskapet.   
 
Styret foretar minimum årlig en vurdering av kapitalsitua-
sjonen i banken og det gjøres løpende vurderinger av soli-
diteten opp mot regulatoriske krav og bedriftsøkonomiske 
behov.  

Sparebanken Sørs årsoverskudd blir fordelt mellom eieran-
delskapitalen og grunnfondskapitalen etter forholdet mel-
lom eierandelskapitalen med tillegg av overkursfondet og 
grunnfondskapitalen med tillegg av kompensasjonsfondet. 
Forstanderskapet fastsetter etter at styret har fremsatt sitt 
forslag, hvor stor prosentvis del av årets samlede overskudd 
som skal disponeres som utbyttemidler. Sparebanken Sør 
har som økonomisk mål for sin virksomhet å oppnå resul-
tater som gir tilfredsstillende samlet avkastning i form av 
utbytte og verdistigning. Ved disponering av overskuddet vil 
bankens egenkapitalutvikling og soliditet bli vektlagt. 

ORGANISERING OG ANSVAR

Forstanderskap og kontrollkomite
Forstanderskapet er bankens øverste organ og skal se til at 
banken virker etter sitt formål i samsvar med lov, vedtekter 
og egne vedtak. Forstanderskapet består av 28 medlemmer 
som velges av innskyterne (totalt 12 representanter), fylkes-
kommunene Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark (totalt 3 
representanter), egenkapitalbeviseiere (totalt 6 represen-
tanter) og bankens ansatte (totalt 7 representanter). 
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Endring av bankens vedtekter kan vedtas av forstander-
skapet når forslag om det er fremsatt i et tidligere møte. 
Vedtaket er gyldig når minst to tredjedeler av de som er til-
stede og minst halvparten av alle forstanderskapsmedlem-
mene stemmer for det.
Innkalling til ordinære møter i forstanderskapet finner sted 
i tråd med Sparebanklovens og Finansieringsvirksomhets-
lovens bestemmelser. Det innkalles årlig innen utgangen 
av mars til ordinært forstanderskapsmøte for behandling 
av regnskap, årsberetning, revisjonsberetning og melding 
fra kontrollkomiteen. Dette møtet behandler også forslag 
til utbytte på bankens egenkapitalbevis samt tildeling av 
gaver. Innen utgangen av april hvert år avholdes møte i for-
standerskapet for valg av medlemmer til styre, valgkomite 
og kontrollkomité, m.m. Det avholdes egne valg blant kun-
der, egenkapitalbeviseiere og ansatte for å velge represen-
tanter til forstanderskapet.

Kontrollkomiteen, som også velges av forstanderskapet, 
skal føre tilsyn og kontroll med styrets og administrasjonens 
arbeid.  Kontrollkomiteen skal etter vedtektene bestå av 3 
medlemmer og 2 varamedlemmer. På forstanderskapsmø-
tene deltar også styret, administrerende direktør, deler av 
konsernledelsen og fagspesialister etter behov.

Valgkomiteer
Valgkomiteen for forstanderskapets valg skal i henhold til 
vedtektene bestå av 5 medlemmer og 5 varamedlemmer. 
Den har representanter fra alle grupper som er representert 
i forstanderskapet. Valgkomiteens innstillinger skal begrun-
nes, og skal inneholde relevant informasjon om kandida-
tene, herunder blant annet kompetanse, kapasitet og uav-
hengighet. Innstillingen skal også inneholde en orientering 
om komiteens arbeid. Valgkomiteen deltar under forstan-
derskapsmøtet og legger frem sine forslag. Valgkomiteen 
fremmer forslag til honorar for de tillitsvalgte. Ingen styre-
medlemmer eller representanter fra ledelsen er medlem av 
valgkomiteen. 

Forstanderskapets valgkomité skal forberede valg av leder 
og nestleder i forstanderskapet, og leder, nestleder, med-
lemmer og varamedlemmer til styret (med unntak av de 
ansattes representanter). Valgkomiteen forbereder videre 
valg av kontrollkomiteens leder, nestleder, medlemmer og 
varamedlemmer.  

Det er i tillegg egne valgkomiteer for henholdsvis innskyter-
nes og egenkapitalbeviseiernes valg.

Valgkomiteen for innskyternes valg forbereder innskyter-
nes valg til forstanderskapet. Komiteen består av tre med-
lemmer og ett varamedlem valgt blant innskyterne. 
Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg forbereder 
egenkapitalbeviseiernes valg til forstanderskapet. Komi-
teen består av tre medlemmer valgt blant egenkapital-
beviseierne. 

STYRE, SAMMENSETNING OG UAVHENGIGHET

Styret består av 9 medlemmer og skal velges med 3 repre-
sentanter for hvert av Agder-fylkene, 1 representant for 
Telemark og 2 representanter fra de ansatte. Likeså velges 
det 4 varamedlemmer for henholdsvis 2 og 1 år av gangen. 
Leder og nestleder velges av forstanderskapet. Viktige kri-
terier for valg av styremedlemmer og styrets sammenset-
ning er kvalifikasjoner, kjønn, kapasitet og uavhengighet. 
Flertallet av styrets medlemmer skal være uavhengige av 
bankens ledelse og hovedforretningsforbindelser. Den 
samlede kompetanse i styret blir jevnlig vurdert i forhold 
til bankens utfordringer, og resultatet av vurderingen blir 
meddelt valgkomiteen.

Styrets arbeid
Styret i Sparebanken Sør har 11 faste årlige møter samt 
samlinger i forbindelse med strategiarbeidet. Det er utar-
beidet et årshjul for styrets arbeid. Spesielt vektlegger styret 
arbeidet med rulleringen av strategiplanen. Styret vurderer 
dessuten om bankens kapitalsituasjon og risikobilde er be-
driftsøkonomisk forsvarlig og innenfor lovpålakte rammer. 

Administrerende direktør forbereder saker som skal be-
handles i styret, i samarbeid med styrets leder. Styret har 
det overordnede ansvar for forvaltningen av Sparebanken 
Sør og for å føre tilsyn med den daglige ledelse og bankens 
virksomhet. Med styrets forvaltningsansvar menes blant an-
net ansvaret for å organisere banken på en forsvarlig måte, 
ansvaret for å fastsette planer og budsjetter for banken, 
ansvaret for å holde seg orientert om bankens økonomiske 
stilling og utvikling, samt at bankens virksomhet, kapitalfor-
valtning og regnskaper er gjenstand for betryggende kon-
troll. Styret skal følge det som er formålet med virksomhe-
ten, angitt i bankens vedtekter, og skal følge retningslinjer 
og rammebetingelser gitt av det offentlige, Finanstilsynet 
og forstanderskapet. 
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Styret har nedsatt to utvalg som et ledd i styrets arbeid:
• Revisjonsutvalget, som skal se til at Sparebanken Sør har 

en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon samt 
regnskaps- og risikorapportering i samsvar med lover og 
forskrifter. 

• Godtgjørelsesutvalget, som skal sørge for at banken ut-
øver en konkurransedyktig lønnspolitikk som oppleves 
som motiverende for bankens ledelse med sikte på å 
gjennomføre vedtatt strategi og nå fastsatte mål, og som 
samsvarer med gjeldende forskrifter.

Bankens internrevisor er underlagt styret og har møterett i 
styremøtene. Det avgis årlig en rapport til styret om utført 
arbeid. Styret godkjenner internrevisjonens årsplan og res-
sursbehov.

KOMPENSASJON TIL STYRE OG LEDELSE

Styrets godtgjørelse
Styret mottar en fast årlig godtgjørelse som fastsettes av 
forstanderskapet etter innstilling fra valgkomiteen. Det 
er ikke avtalt resultatavhengig styrehonorar eller annet 
bonus program for styrets medlemmer.

Godtgjørelse til ledende ansatte
Godtgjørelse til administrerende direktør og intern revisor 
fastsettes av bankens styre, mens godtgjørelse til ledende 
ansatte fastsettes av administrerende direktør etter prin-
sipper vedtatt av styret og etter forutgående drøfting i sty-
rets godtgjørelsesutvalg. Ingen av disse har resultatbasert 
avlønning utover å delta i bankens ordinære program for 
overskuddsdeling som omfatter og er lik for alle ansatte i 
banken.  Lønn og ytelser til ledende ansatte fremkommer 
av noter til regnskapet.

RISIKOSTYRING OG INTERNKONTROLL
God risiko- og kapitalstyring står sentralt i Sparebanken Sørs 
langsiktige verdiskapning. Bankens overordnede mål følger 
av det strategiske forretningsgrunnlaget. Avkastningsmålet 
er styrende for bankens aktiviteter og for konkretisering av 
delmål. Fokus settes på å sikre bankens kortsiktige og lang-
siktige konkurranseevne. Sparebanken Sørs markeds- og 
forretningsmessige mål balanseres mot bankens risikoevne 
og -vilje. Risiko- og kapitalvurderinger er en integrert del av 
bankens strategiske og forretningsmessige prosesser.

Bankens risikostyring er knyttet opp mot fire risikoområder:
• Kredittrisiko
• Markedsrisiko
• Likviditetsrisiko
• Operasjonell risiko
Styret i Sparebanken Sør legger til grunn at banken skal 
være godt kapitalisert. Kapitalvurderinger (ICAAP) gjen-
nomføres årlig, og bankens kapitalstrategi vil være basert 
på reell risiko i virksomheten supplert med effekten av ulike 
stresscenarioer. Ansvaret for gjennomføring av bankens risi-
ko- og kapitalstyring og kontrollen med den er delt mellom 
bankens styre, ledelsen og operative enheter.

Styret påser at banken har kapital som er tilstrekkelig ut 
fra ønsket risiko og bankens virksomhet, og sørger for at 
banken er tilstrekkelig kapitalisert ut fra regulatoriske krav. 
Styret vedtar også bankens mål og rammer innenfor alle ri-
sikoområder, herunder retningslinjer for bankens risiko- og 
kapitalstyring. Rapportering i forhold til mål og rammer fin-
ner sted kvartalsvis. 

Administrerende direktør har ansvaret for bankens samlede 
risikostyring, herunder utvikling av gode modeller og ram-
meverk for styring og kontroll.

Bankens avdeling for risikostyring ivaretar viktige funksjo-
ner knyttet til styring, overvåking, måling og rapportering av 
de ulike risikoene. Avdelingen har også ansvar for bankens 
modellverk for risiko- og kapitalstyring. Leder for risikosty-
ring rapporterer til administrerende direktør.

Bankens internkontroll følger av instrukser, rutiner og ret-
ningslinjer for linjeorganisasjonen. Den løpende internkon-
trollen blir gjennomført i linje og stab, mens Risikostyring 
har ansvar for overordnet rapportering, kontroll og tilret-
telegging av systemer for internkontroll.

Banken er avhengig av tillit fra kunder og samfunnet for 
øvrig. Det legges vekt på en høy etisk standard i bankens 
forretningsutøvelse. Sparebanken Sør har egne etiske ret-
ningslinjer og handlingsregler som gjelder for alle ansatte 
og tillitsmenn. Disse retningslinjene omfatter blant annet 
områder som habilitet, taushetsplikt, kundepleie/ repre-
sentasjon, deltakelse i næringsvirksomhet og transaksjoner 
med nærstående.

Det er også vedtatte regler for ansatte og tillitsmenns han-
del med verdipapirer – herunder egenhandel og innside-
handel. Disse retningslinjene skal sikre at bankens virksom-
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het på alle plan skjer på en betryggende måte med hensyn 
til habilitet og objektivitet.

Bankens overordnede compliancefunksjon er lagt til Risiko-
styring, som også ivaretar denne funksjonen for verdipapir-
foretaket.  
De ansattes taushetsplikt er en viktig bærebjelke i bankens 
omgang med fortrolig informasjon om privatpersoner, be-
drifter og offentlig sektor.

Virksomheten i Sparebanken Sør er underlagt tilsyn fra 
Finanstilsynet. I tillegg til stedlige tilsyn gjennomgår Fi-
nanstilsynet bankens års- og delårsregnskaper samt risiko-
rapporter. Styret og ledelsen tilstreber en åpen og konstruk-
tiv dialog med Finanstilsynet. 

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON
Banken vil skape tillit i finansmarkedene gjennom å vekt-
legge korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om ban-
kens utvikling og resultater. Informasjon til markedet for-
midles gjennom kvartalsvise børs- og pressemeldinger, 
bankens hjemmeside på internett samt regnskapsrapporter. 

Finansiell rapportering for konsernet Sparebanken Sør fin-
ner sted kvartalsvis, i tillegg til årsregnskapet. Årsregnska-
pet revideres av ekstern revisor. Det avholdes også regel-
messig presentasjoner overfor internasjonale samarbeids-
partnere, långivere og investorer. Banken lar seg rate av et 
internasjonalt ratingbyrå.

REVISOR
Ekstern revisor velges av forstanderskapet. Revisor avgir år-
lig revisjonsberetning til forstanderskapet. Revisor deltar i 
det styremøtet hvor årsregnskapet behandles. Likeså deltar 
revisor på møter i kontrollkomiteen, og styrets revisjonsut-
valg. Forholdet til revisor er regulert i engasjementsbrev 
som blant annet omhandler partenes ansvar, fastsettelse av 
revisjonshonorar og hvordan andre tjenester skal avtales og 
honoreres. Ekstern- og internrevisor har et møte i året med 
styrets revisjonsutvalg uten at administrerende direktør er 
til stede. Ekstern revisor har også et selvstendig møte med 
styret uten at ledelsen er til stede. Referat fra møtene i revi-
sjonsutvalget blir lagt frem for styret.
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ERKLÆRING I HENHOLD TIL
VERDIPAPIRHANDELLOVENS § 5-5
Styret og administrerende direktør i Sparebanken Sør be-
krefter at bankens og konsernets årsregnskap for 2013 er 
utarbeidet i samsvar med gjeldende regnskapsstandarder 
og at opplysningene i regnskapet gir et rettvisende bilde av 
bankens og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling 
og resultat som helhet. 

Videre bekreftes det at årsberetningen gir en rettvisende 
oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen til banken 
og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sen-
trale risiko- og usikkerhetsfaktorer banken og konsernet 
står overfor.

ERKLÆRING FRA STYRET OG DAGLIG LEDER

Arendal, 31. desember 2013/14. mars 2014

 Stein Hannevik Torstein Moland Trond Bjørnenak Inger Johansen Siss Ågedal Jill Akselsen

 Styrets leder styrets nestleder

 Marit Kittilsen Erling Holm Bente Pedersen Per Adolf Bentsen  Geir Bergskaug

      adm. direktør
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