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2013 var Slangens år i Kina. På Sørlandet, Fusjonens år.

2013-regnskapet viser et resultat på 413 millioner kroner før skatt. Det 
stemmer ikke lenger, det jeg skrev på denne plass i fjor, at 2012-resultatet 
på 403 millioner kroner før skatt var «Best ever!» i Sparebanken Pluss’ 
nesten 200-årige historie. Det var sant da, men ikke nå. 2013 ble enda 
bedre, og vil for alltid bli stående som best i bankens historie. Ikke 
fordi tallet er uslåelig, men fordi det er det største og det siste i gamle 
Sparebanken Pluss. Ever.

2013 var ikke bare et godt bankår. Det var Fusjonens år på Sørlandet. Året 
da Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss ble til Sparebanken Sør, Norges 
femte største bank. 

2013 ble året vi bankfolk klarte noe politikerne så langt ikke har fått til; å 
overvinne den begredelige fylkesgrensen. Jeg håper fusjonen kan være til 
inspirasjon også for politikerne! 

2013 var året da de to bankene fant sammen etter nesten tretti års 
flørting, frierier, ja til og med en forlovelse! Det var nære på i 1985. 
Fusjonspapirene var signert og bankenes ansatte feiret med en gedigen 
fusjonsmiddag. Men tvilen og mistilliten kom snikende, gjennomføringen 
ble brutt – omtrent som en brud eller brudgom skulle svare nei ved alteret.

Sparebanken Pluss har røtter tilbake til 1824, Sparebanken Sør til 1825. 
Det vitner om tradisjon. Ikke stagnasjon. Både Sør og Pluss har fulgt med 
i timen, begge har langt høyere kapitaldekning enn forskriftene krever. 
Begge har vist evne og vilje til endringer og fornyelse, vel vitende om 
at ingen vinner fremtiden ved å hvile på sine laurbær. Men verdiene, 
visjonene og dydene er ikke endret. Tradisjonene teller. I dag som for 
snart 200 år siden skal vi først og fremst tjene enkeltmennesker og 
lokalsamfunn. Målet er vekst og utvikling, å bygge en landsdel det er godt 
å bo og etablere seg i. På samme måte er jeg stolt av Pluss’ engasjement 
for Teater- og konserthuset Kilden, nettopp fordi kultursatsingen er et 
langsiktig mulighetsløft for hele regionen. Utallige andre store og små 
prosjekter som banken har støttet gjennom årene bygger på samme måte 
også landsdelen. 

Javisst skulle vi ha fusjonert for lenge siden. Sørlandet hadde fortjent 
en slik stor, sterk og regionalt forankret bank for lengst. Det er det 
Sparebanken Sør har blitt; en solid, finansiell aktør. Det at vi nå har fått 
muskler til å løfte en livskraftig landsdel til videre vekst og utvikling – 
det er vår misjon. En bank med hjerte for og røtter i regional jord, med 
medarbeidere som kan regionen og tenker regionalt. En bank som setter 
dagsorden og fatter beslutninger lokalt.  Det er her vi hører til, vi brenner 
for landsdelens mennesker og næringsliv, også i tunge tider. Finanskrisen 
viste at nasjonale og internasjonale bankaktører med lokale kontorer ikke 
var like tro mot landsdelen da det røynet på.

I en årrekke har jeg på denne plass skrevet om Sparebanken Pluss: «Banken 
for Sørlandet». Kanskje var det en sannhet med noen modifikasjoner, 

Sparebanken Sørs sterke posisjon i Aust-Agder tatt i betraktning. Men nå 
lever vi virkelig opp til mottoet, ja vi er mer enn «Banken for Sørlandet», 
med sterk tilstedeværelse også utenfor Agder-fylkene. 

Jeg er stolt og glad over at vi omsider klarte å forene de to bankene, ikke 
minst fordi begge sto støtt på egne ben, hver for seg. Nå står vi vesentlig 
bedre rustet. I bankverdenen blir 1 + 1 alltid 2. I fusjonsregnestykket 
har jeg håp om at svaret kan bli minst 3. Stikkord er stordriftsfordeler, 
kostnadseffektivitet og konkurransekraft. Og ikke minst at vi i 
fusjonsprosessen maktet å ta med oss det beste fra begge bankene. 
Sørs solide marginer og vår effektivitet, eksempelvis. Hos oss er gamle 
dyder som flid og nøysomhet fortsatt gangbar mynt, også det til glede for 
kundene og landsdelen. Vi holder fast ved «skomaker bli ved din lest»-
filosofien: Å gjøre det vi kan og å kunne det vi gjør. Med forente krefter tror 
jeg vi skal kunne gjøre mer av det vi kan. Og kunne enda bedre det vi gjør.

Utfordringene i Fusjonens år 2013 har vært tallrike og mangfoldige. 
Bankenes ulike kulturer, prosesser, prosedyrer og stabsstørrelser var blant 
de største hindrene som måtte forseres. Det kostet krefter og innsats, men 
det har vi lagt bak oss etter Fusjonens år 2013. 

Nå, i starten av 2014, er fusjonen altså på plass. Den nye Sparebanken 
Sør-skuta viser seg ikke bare sjødyktig. Den har solid bør og god fremdrift. 
Den fosser videre mot nye mål og større utfordringer, solid operert av et 
stødig mannskap. 

Og i bunn – bokstavelig talt – har vi nesten 400 års erfaring og 
bankhåndverk som ballast.

2014 kan bli Mulighetenes år. Jeg gleder meg til seilasen, om bord i ny, 
større og enda mer robust skute. 

fusjonens år

Stein A. Hannevik
Adm. direktør
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NØKKELTALL
      Konsern

  2013 2012 2011 2010 2009 

Utlånsvekst (brutto utlån) (%) 6,6 7,3 8,6 11,9 7,4

     Herav: Personmarked 4,2 7,7 11,7 12,3 6,6

                 Næringslivsmarked 10,5 8,0 8,5 12,1 9,2

                 Organisasjonsmarked 14,1 1,6 -12,8 8,7  

Innskuddsvekst (%) 9,6 26,8 2,2 5,6 9,5

Innskuddsdekning (%) (morbank) 1 79,7 77,5 64,8 70,7 63,4

Innskuddsdekning (%) (konsern) 1 56,0 54,5 46,1 49,1 51,9

Forvaltningskapitalvekst (%) 3,7 8,9 9,8 4,8 15,4

Gjennomsnittlig forvaltningskapital (mill. kr.) 43 761 41 721 38 717 36 571 32 851

     

Kostnader i prosent av inntekter (%) 2 38,1 37,1 43,9 34,2 34,0

Tap på utlån i prosent av brutto utlån (%) 0,07 0,06 0,06 0,08 0,09

Egenkapitalrentabilitet etter skatt (%) 3 10,1 10,7 7,8 11,3 12,8

     

Børskurs ved utgangen av året (kroner) 150 118 142 181 172

Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (morbank) (kr.) 4 10,3 15,3 11,5 15,6 17,3

Kurs/fortjeneste (P/E) (morbank) 5 14,5 7,7 12,3 11,6 10,0

Resultat/utvannet resultat pr. egenkapitalbevis (konsern) (kr.) 4 18,1 18,2 12,6 17,5 18,7

Kontantutbytte pr. egenkapitalbevis (kroner) 10,0 10,0 6,5 8,5 8,5

Bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (konsern) (kr.) 6 187 171 157 152 145

Kurs/bokført egenkapital pr. egenkapitalbevis (P/BV) 7 0,8 0,7 0,9 1,2 1,2

Egenkapitalbeviskapital i prosent av EK pr. 31.12. 7,1 7,5 7,8 8,1 8,5

     

Kapitaldekning (%) 8 15,4 13,4 14,3 14,7 14,2

Kjernekapitaldekning (%) 9 13,9 13,4 12,5 12,8 12,2

Kjernekapitaldekning (morbank) (%) 9 14,0 14,4 14,3 15,2 13,4

Ren kjernekapitaldekning (%) 11,9 11,5   

     

Antall ekspedisjonssteder 14 14 15 16 14

Antall årsverk 178 182 183 180 172  

    
Definisjoner:  1 Innskudd fra kunder / netto utlån til kunder. 2 Sum andre driftskostnader / netto rente- og kredittprovisjonsinntekter og sum andre inntekter.  3 Resultat etter 
skatt / gjennomsnittlig egenkapital.  4 Egenkapitalbeviseiernes andel av driftsresultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående egenkapitalbevis. 5 Børskurs ved utgangen 
av året/fortjeneste pr. egenkapitalbevis. 6 Bokført verdi av egenkapitalbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond / utestående egenkapitalbevis. 7 Børskurs ved utgangen av 
året/ bokført verdi av egenkapitalbeviskapital, overkursfond og utjevningsfond. 8 Total ansvarlig kapital / risikovektet balanse. 9 Kjernekapital / risikovektet balanse.           

Hovedtrekk 2013

SOLID RESULTAT
Konsernet hadde et driftsresultat før skatt på 413 mill. kroner, det beste 
i bankens historie.

LAV KOSTNADSPROSENT
Kostnader målt i prosent av bankens inntekter utgjorde 38,1 prosent i 
2013. Det er lavest av landets regionbanker.

LAVT MISLIGHOLD
Brutto mislighold over 90 dager var ved årsskiftet 0,56 prosent for 
konsernet og 0,79 prosent for morbank. Nivået på misligholdte lån er 
lavt, både historisk og relativt.

LAVE UTLÅNSTAP
Netto tap på utlån og garantier utgjorde 28 mill. kroner i 2013.  Dette 
utgjør 0,07 prosent av brutto utlån ved årsskiftet.

GODT KONTANTUTBYTTE
Kontantutbyttet på bankens egenkapitalbevis ble kr. 10,00.

FUSJON PLUSS – SØR
Pr. 1. januar 2014 fusjonerte Sparebanken Pluss med Sparebanken 
Sør.  Sparebanken Pluss er overtakende bank, og endrer så navn til 
Sparebanken Sør. Den nye banken vil ha virksomhet i 40 byer og tettsteder 
i Agder og Telemark.  Kristiansand vil være den nye bankens hovedkontor.



KVARTALSVIS RESULTAT I % AV GJ.SNITTLIG FORVALTNINGSKAPITAL
         

 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 

  2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 

 Netto renteinntekter 1,47 1,44 1,39 1,21 1,33 1,28 1,33 1,33

 Netto provisjons- og andre inntekter 0,22 0,22 0,19 0,20 0,21 0,21 0,25 0,21

 Netto inntekter fra finansielle investeringer 0,10 -0,01 0,08 0,00 0,00 0,21 -0,19 0,30

 Sum driftskostnader 0,63 0,60 0,62 0,62 0,60 0,53 0,62 0,65

 Driftsresultat før tap 1,15 1,04 1,04 0,78 0,94 1,17 0,76 1,19

 Tap på utlån, garantier m.v. 0,10 0,02 0,02 0,08 0,12 0,03 0,02 0,03

 Driftsresultat 1,05 1,02 1,02 0,70 0,82 1,14 0,74 1,16 

HOVEDTALL

KVARTALSVIS RESULTAT 2013/2012              
 
 MILLIONER KRONER 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal

  2013 2013 2013 2013 2012 2012 2012 2012 

 Renteinntekter  422 418 418 399 405 411 406 424

 Rentekostnader 263 259 266 267 261 274 271 289

 Netto renteinntekter 160 159 152 132 144 137 135 135

 Provisjonsinntekter  23 24 21 22 24 23 22 21

 Provisjonskostnader  3 3 3 3 4 3 2 3

 Andre driftsinntekter 3 3 3 3 2 3 5 3

 Netto provisjons- og andre inntekter 23 25 21 22 23 23 24 21

 Utbytte o.a. inntekter av verdipapirer  3 1 4 0 1 2 3 4

 Netto verdiendring og gevinst av valuta og verdipapirer 7 -2 5 0 -1 20 -22 26

 Netto inntekter fra finansielle instrumenter 11 -1 9 0 0 22 -19 30

 Sum netto inntekter 195 182 182 153 167 183 141 187

 Lønn og generelle administrasjonskostnader 34 37 35 36 30 33 34 36

 Avskrivninger mv. av varige driftsmidler 4 4 4 4 3 4 4 3

 Andre driftskostnader 31 25 29 28 32 21 24 27

 Sum driftskostnader 69 66 68 68 65 57 62 66

 Driftsresultat før tap 126 116 114 85 102 125 77 120

 Tap på utlån, garantier m.v. 11 5 3 9 13 3 2 3

 Driftsresultat 115 111 111 76 89 122 75 117 

 Skatt på ordinært resultat 23 32 31 25 20 36 22 35

 Resultat for perioden 92 79 80 51 69 86 53 82

          

 ANDRE INNTEKTER OG KOSTNADER         

 Resultat for perioden 92 79 80 51 69 86 53 82

 Netto estimatavvik, pensjoner -18 0 0 0 7 0 0 0

 Totalresultat 73 79 80 51 77 86 53 82

     Konsern

  2013 2012 2011 2010 2009 

  mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. % mill. kr. %

 FRA RESULTATREGNSKAP:

 Netto renteinntekter 602 1,38 551 1,32 479 1,24 451 1,23 422 1,28

 Netto provisjons- og andre inntekter 91 0,21 91 0,22 86 0,22 82 0,22 83 0,25

 Netto inntekter fra finansielle instrumenter 19 0,04 33 0,08 -29 -0,07 41 0,11 92 0,27

 Sum driftskostnader 271 0,62 251 0,60 236 0,61 196 0,54 201 0,61

 Driftsresultat før tap 441 1,01 424 1,02 301 0,78 377 1,03 394 1,20 

 Tap på utlån, garantier m.v. 28 0,06 21 0,05 20 0,05 25 0,07 25 0,07

 Driftsresultat 413 0,94 403 0,97 281 0,73 352 0,96 369 1,12 

 Skatt 111 0,25 113 0,27 86 0,22 96 0,26 109 0,33

 Resultat for regnskapsåret 302 0,69 290 0,70 195 0,50 256 0,70 260 0,79  

         

 FRA BALANSE: (pr. 31.12.)          

 Brutto utlån til kunder 38 155  35 793  33 276  30 652  27 394

 Innskudd fra kunder 21 264  19 402  15 289  14 963  14 164

 Egenkapital  3 111  2 852  2 575  2 397  2 155

 Forvaltningskapital 45 760  44 122  40 511  36 893  35 189
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årsberetning 2013 for sparebanken pluss

ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER 2013
Situasjonen i norsk økonomi er fortsatt god, selv om veksten 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 positivt som et resultat av 
investeringsomfanget i petroleumsindustrien, mens andre deler av norsk 
industri viste en svak utvikling.

Avtakende aktivitetsvekst medførte at kapasitetsutnyttelsen i økonomien 
normaliserte seg i løpet av 2013. Bedriftene 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 husholdningenes 
realdisponible inntekt svekket seg. Husholdningenes 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. Foretakssektorens 
innenlandske gjeldsvekst utgjorde anslagsvis 4 prosent siste år. 
Husholdningene økte sin gjeld med 7 prosent, 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 siste år samtidig 
som formidlingstiden økte. 

Lav prisstigning internasjonalt i kombinasjon med en sterk krone, har 
de siste årene bidratt til svak prisvekst.  Kronekursen svekket seg i 2013 
og avdempet prisfallet på importerte 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 rentebanen ved to anledninger. 

Bankene finansierer sin virksomhet hovedsakelig med innskudd 
og obligasjonsfinansiering. Norske banker og kredittforetak 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 pengemarkedsfinansiering utviklet seg også positivt.

VIRKSOMHETSOMRÅDE OG MARKED
Sparebanken Pluss var i 2013 – på samme måte som tidligere år - 
leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing og plassering, 
forsikring og betalingsformidling.

Banken har sitt hovedkontor i Kristiansand og hadde ved årsskiftet totalt 
14 kontorer, 10 i Vest – Agder og 4 i Aust – Agder. Siden 2005 har 
banken åpnet seks nye kontorer, - h.h.v. i Arendal, Grimstad, Lillesand, 
Søgne, Kvinesdal og Flekkefjord. 

De nye kontorene har tilført et stort antall nye kunder og har vært 
viktige for bankens totale vekst de senere år. 

Sparebanken Pluss har tre kontorer i Kristiansand og er den eneste 
banken med flere enn ett kontor i byen.

Konkurransen i bankmarkedet på Sørlandet er meget sterk. Dette gjelder 
både på person – og bedriftsmarkedet. Flere av de store norske og 
nordiske bankene har vært til stede i flere år. I tillegg er det på Sørlandet 
fortsatt er rekke mindre lokale sparebanker. 

Bankens totale utlån på 38 milliarder kroner fordeler seg med 61 
prosent på personmarkedet, 32 prosent på bedriftsmarkedet og 7 
prosent på organisasjonsmarkedet. Av utlånene til personkunder er 
nesten 49 prosent overført til Pluss Boligkreditt AS, - bankens heleide 
boligkredittselskap.

Totalt økte utlånene i 2013 med 6,6 prosent. Veksten fordeler seg med 
h.h.v. 4 prosent på personmarkedet og 11 prosent på bedrifts – og 
organisasjonsmarkedet.

Både absolutt og relativt økte utlånene sterkest i bankens hovedmarked, 
- Agderfylkene. Andelen utlån utenfor bankens hovedmarked utgjør 7,4 
mrd. kroner eller 19 prosent av totalvolumet. Størsteparten av dette 
volumet kan knyttes til bankens avtale med de kristne organisasjonene 
Kristen Norges Innkjøpsfellesskap (KNIF). Ellers dreier det seg i hovedsak 
om utflyttede sørlendinger. Størsteparten av disse kundene holder til i 
Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

De siste årene har innskuddsøkningen relativt sett vært sterkere enn 
utlånsøkningen. I 2013 var veksten nærmere 10 prosent. Banken har 
de siste årene hatt betydelig økt fokus på innskudd. Dette forventes 
å gi ytterligere innskuddsøkning og bedring av innskuddsdekningen i 
årene fremover.

DRIFTSRESULTATET
Konsernet hadde i 2013 et resultat før skatt på 413 mill. kroner, mot 403 
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mill. kroner i 2012. Resultatet tilsvarte 0,94 prosent av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital, mot 0,97 prosent året før. 

Konsernets rentenetto utgjorde 602 mill. kroner, mot 551 mill. kroner 
i 2012. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital utgjorde 
rentenettoen 1,38 prosent, mot 1,32 året før. 

Andre driftsinntekter utgjorde 110 mill. kroner. Sett i forhold til 2012 er 
dette en nedgang på 14 mill. kroner. Nedgangen er vesentlig knyttet til 
kurssvingninger i underposten ”Netto inntekter fra finansielle instrumenter”. 
Posten gjelder hovedsakelig kurssvingninger på likviditetsporteføljen av 
obligasjoner og aksjer, samt kursjustering av fastrenteutlån. 

Sum driftskostnader utgjorde 271 mill. kroner og har økt med 20 mill. 
kroner i forhold til 2012. Økningen har bl. a. bakgrunn i fusjonsforbere-
delsene med Sparebanken Sør. Kostnadene i prosent av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital utgjorde 0,62 prosent, mot 0,60 prosent året før.

Kostnader i prosent av inntekter utgjorde totalt 38,1 prosent, mot 37,1 
prosent ett år tidligere. 

TAP PÅ UTLÅN OG MISLIGHOLD
Banken hadde for 2013 en brutto tapskostnad på utlån og garantier 
på 28 mill. kroner. Inngang på tidligere konstaterte tap utgjorde 2 mill. 
kroner.  

Bankens nedskrivninger på grupper av utlån utgjorde ved årsslutt 92 
mill. kroner som er 0,24 prosent av konsernets brutto utlån. Med den 
sammensetning av utlånsporteføljen som banken har på ulike næringer, 
og den risiko som ligger i porteføljen, vurderer styret at nedskrivningene 
har et tilfredsstillende nivå, og er tilstrekkelige til å dekke kredittrisikoen 
i bankens utlånsportefølje. 

Gjennom 2013 har det vært en økning i brutto mislighold over 30 dager 
fra 134 mill. kroner til 263 mill. kroner. Andelen av mislighold over 90 
dager har økt fra 116 mill. kroner til 213 mill. kroner. Forholdet mellom 
brutto mislighold over 90 dager og brutto utlån utgjør dermed 0,79 
prosent for morbank og 0,56 prosent for konsernet, mens tilsvarende 
tall for 2012 var henholdsvis 0,46 prosent og 0,32 prosent. Nivået på 
misligholdte lån over 90 dager vurderes imidlertid fortsatt som lavt. 

Banken har gjennom mange år hatt meget lave tapskostnader, og 
dette var også gjeldende under finanskriseperioden i 2008 og 2009. 
Basert på erfaringstall, lokale markedsforhold og sammensetningen 
av eksisterende portefølje samt den foreliggende konjunktursituasjon, 
forventes det at bankens netto tapskostnad for 2014, i prosent av brutto 
utlån, vil ligge på omtrent samme nivå som for 2013. For perioden 
2015-2018 opprettholdes tilsvarende målsetting. 

OVERSKUDD OG DISPONERING
Årsoverskuddet, etter beregnet skattekostnad på 111 mill. kroner, 
utgjorde 302 mill. kroner for konsernet. Resultat etter skatt i 2012 var 
290 mill. kroner.  

For morbanken ble overskuddet for 2013 på 172 mill. kroner.

Styret foreslår at årsoverskuddet for Sparebanken Pluss på 172 mill. 
kroner disponeres som følger:
  (1 000 kr.)
Utbytte kr. 10,00 pr. egenkapitalbevis  12 500 
Overført til utjevningsfond  416
Overført til gavefond  12 500 
Overført til grunnfondet  146 848 

Under henvisning til lov om årsregnskap m.v. § 3-3, bekrefter styret at 
forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og at årsregnskapet er satt 
opp under denne forutsetning. Konsernet driver ikke forsknings- og 
utviklingsaktiviteter.

FORVALTNINGSKAPITAL
Ved utgangen av 2013 var forvaltningskapitalen 45.760 mill. kroner.  Det 
er en økning i forhold til 2012 på 1.638 mill. kroner eller 3,7 prosent. 

INNSKUDD
Innskudd fra publikum var ved utgangen av 2013 21.264 mill. kroner. 
Veksten fra 31.12.2012 har vært på 1.862 mill. kroner eller 9,6 prosent. 
Veksten er godt fordelt mellom næring, privat og ulike avdelingskontorer. 
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Ved årsskiftet var 79,7 prosent av morbankens utlån finansiert ved 
kundeinnskudd. På konsernbasis utgjorde tallet 56,0 prosent. Veksten 
i forvaltningskapitalen søkes finansiert hovedsakelig gjennom innskudd 
og langsiktig opplåning i det norske og internasjonale penge- og 
kapitalmarkedet. 

UTLÅN
Konsernets brutto utlån pr. 31.12.2013 var 38.155 mill. kroner. 
Utlånsøkningen i 2013 var 2.362 mill. kroner eller 6,6 prosent. Til 
sammenligning var utlånsveksten i 2012 på 7,3 prosent.  

Konsernets utlån pr. 31.12.2013 er fordelt med 61,0 prosent på 
personmarkedet, 32,0 prosent på bedriftsmarkedet og 7,0 prosent på 
organisasjonsmarkedet. Tilsvarende tall pr. 31.12.2012 var 62,4 prosent, 
31,0 prosent og 6,6 prosent.

SOLIDITET OG KAPITALDEKNING
CRD IV-regelverket er nå endelig vedtatt, og i Norge ble det innført 
endringer i kapitalkravene med virkning fra 01.07.2013. Dette 
innebærer at finansinstitusjoner må ha ren kjernekapitaldekning på 
minimum 9,0 prosent, kjernekapitaldekning på minimum 10,5 prosent 
og kapitaldekning på minimum 12,5 prosent. Det foreligger også krav 
til videre opptrapping i perioden inntil 2016.

Sparebanken Pluss er en meget solid bank. Ved utgangen av 2013 
hadde konsernet en ansvarlig kapital på 3.976 mill. kroner. Konsernet 
hadde ren kjernekapitaldekning på 12,0 prosent, kjernekapitaldekning 
på 13,9 prosent og kapitaldekning på 15,4 prosent. 

Da EUs kapitaldekningsdirektiv, Basel II, ble implementert i Sparebanken 
Pluss fra 01.01.2008, valgte banken å benytte standardmetoden for 
kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. 

Sparebanken Pluss vurderer at en søknad om IRB-godkjennelse (Internal 
Rating Based) uavhengig av kapitaldekningshensyn vil kunne gi banken 
positive effekter innenfor risikostyring. Banken har derfor iverksatt 
en prosess slik at man blir i stand til å kunne søke Finanstilsynet om 
godkjennelse for å kunne bruke IRB. 

En viktig del av kapitaldekningsreglene er at banken skal foreta 
en jevnlig vurdering av bankens totalkapitalbehov basert på den 
risikoprofil samt styring og kontroll av risiko som banken har. (Internal 
Capital Adequacy Assessment Process – ICAAP). Prosessen skal bidra 
til at banken har en risikostyring og kontroll som gir oversikt over de 
risikoer som banken er eksponert for, og som sikrer at banken holder 
ansvarlig kapital som dekker disse risikoene på en tilstrekkelig måte. 
Ved gjennomføring av denne kapitalvurderingen i 2013 har styret 
vurdert at Sparebanken Pluss har en størrelse på ansvarlig kapital 
som betydelig overstiger det behovet som fremkommer under ICAAP-
prosessen. Banken ønsker imidlertid å holde en høy strategisk buffer av 
ansvarlig kapital for å sikre stor handlefrihet, og betydningen av dette 
ble tydeliggjort gjennom finanskrisen i 2008/2009. 

PLUSS BOLIGKREDITT AS
Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, 
og selskapet har konsesjon som kredittforetak med mulighet til å 
utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Hovedformålet med 
kredittforetaket er å sikre banken stabil og langsiktig finansiering til 
konkurransedyktige vilkår, og opprettelsen av Pluss Boligkreditt AS er en 
del av Sparebanken Pluss sin langsiktige strategi, hvor kredittforetakets 

hovedmålsetting vil være å utstede obligasjoner med fortrinnsrett 
mot nasjonale og internasjonale investorer. Gjennom etableringen 
av kredittforetaket har banken også vært i posisjon til å delta i 
myndighetenes bytteordning der OMF kan byttes i statspapirer.

Ved utgangen av 2013 er det overført en boliglånsportefølje på 11.320 
mill. kroner fra banken til Pluss Boligkreditt AS, og kredittforetaket har 
utstedt obligasjoner med fortrinnsrett på 9.961 mill. kroner. Av utstedte 
obligasjoner med fortrinnsrett er 1.261 mill. kroner benyttet som pant i 
bytteordningen med staten.

Etter at fusjon mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør er gjennomført 
med virkning fra 1. januar 2014, er det gjort vedtak om å fusjonere Pluss 
Boligkreditt AS med Sør Boligkreditt AS. Finanstilsynet har godkjent søknad 
om fusjon av kredittforetakene, og fusjonen er gjennomført i mars 2014, 
med regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2014.

EGENKAPITALBEVIS
Oversikten over de 20 største egenkapitalbeviseierne pr. 31.12.13 
framgår av note 27.  Resultatet pr. egenkapitalbevis (morbank) ble 
kr. 10,33, mot kr. 15,26 på samme tid året før. For konsernet var 
tallene henholdsvis kr. 18,08 og kr. 18,16. Styret vil foreslå overfor 
bankens forstanderskap å utdele utbytte for 2013 på kr. 10,00 pr. 
egenkapitalbevis.
Egenkapitalavkastningen var ved utgangen av 2013 10,1 prosent, mot 
10,7 prosent på samme tid året før. 

RISIKOSTYRING OG INTERN KONTROLL
Risiko er et grunnleggende trekk ved å drive bankvirksomhet, og 
risikostyring og –kontroll er et sentralt fokusområde for den daglige drift 
av banken og for styrets oppfølging. 

Bankens risikostyring og internkontroll skal bidra til at bankens risiko 
styres på en måte som understøtter bankens strategiske målsettinger 
og bidrar til å sikre bankens langsiktige verdiskaping. De overordnede 
rammer for bankens risikostyring og –eksponering vurderes og 
fastsettes årlig av styret i forbindelse med vedlikehold av bankens 
interne strategi- og styringsdokumenter. Styret fastsetter konkrete mål 
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og rammer for bankens kredittrisiko, markedsrisiko og likviditetsrisiko, 
samt fullmakter og en struktur for oppfølging og kontroll som 
innebærer rapporteringssystemer til ledelsen og styret for de ulike 
risikogrupper. Banken har et mål om å ha en lav risikoeksponering, og 
det er en kontinuerlig prosess for å videreutvikle og forbedre bankens 
risikostyring. 

De vesentligste risikofaktorene kan grupperes i finansiell risiko, 
operasjonell risiko samt strategisk og forretningsmessig risiko. 

Finansiell risiko omfatter kredittrisiko, markedsrisiko (knyttet til bankens 
eksponering i rente-, valuta- og aksjemarkedet) samt likviditet- 
srisiko. Operasjonell risiko er risiko for tap som kan oppstå som 
følge av utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, systemer 
eller eksterne hendelser. Strategisk risiko knytter seg til de strategier,  
planer og endringer som banken har eller legger opp til i forhold 
til satsing i markedet, mens forretningsmessig risiko også omfatter 
renommérisiko. 

Banken har en løpende prosess knyttet til overvåking og vurdering av 
de ulike risikofaktorer. Med utgangspunkt i forskrift om risikostyring 
og internkontroll er det for samtlige hovedområder gjennomført 
internkontrolloppsummering og -bekreftelse, og det er også foretatt 
overordnet risikovurdering. Banken har en egen risikostyringskomité. 
Etter styrets oppfatning er bankens risikostyring tilfredsstillende.

Kredittrisiko
Kredittrisiko er det vesentligste risikoområdet for banken, og defineres 
som risiko for tap som følge av at kunder eller motparter ikke 
oppfyller sine forpliktelser overfor banken. Som en konsekvens av 
dette er dermed arbeidet med kredittrisiko høyt prioritert i daglig 
drift og i styrets oppfølging. Styret vedtar bankens kredittstrategi og 
kredittpolitikk, og kredittrisiko styres også gjennom kredittrutiner, 
kredittprosesser og bevilgningsfullmakter. Styret har fastsatt 
målsettinger og retningsangivelse, samt kvantitative rammer som 
angir begrensninger og mål for risikotoleranse. Etterlevelse av 
bankens kredittpolitikk overvåkes av en uavhengig enhet i forhold til 
kundeavdelingene.

Bankens kunder med kredittengasjement blir klassifisert ved hjelp 
av et eget risikoklassifiseringssystem hvor kundene klassifiseres i 
misligholdsklasser hvor sannsynligheten for mislighold i løpet av en 12 
måneders periode blir beregnet ut fra ulike interne og eksterne finansielle 
data. Porteføljen er inndelt i 10 ulike risikoklasser samt to risikoklasser 
for henholdsvis misligholdte engasjementer og engasjementer med 
tapsnedskrivninger som ikke er misligholdte.  Risikoutvikling i porteføljen 
kartlegges ved hjelp av klassifiseringssystemet.
Markedsrisiko
Markedsrisiko oppstår som følge av åpne posisjoner i valuta-, rente- og 
egenkapitalinstrumenter. Risikoen er knyttet til tap i inntjening som 
følge av svingninger i markedspriser og kurser.

Banken påtar seg kredittspreadrisiko som følge av forvaltning av 
rentebærende verdipapirer som inngår i bankens likviditetsreserve. 
Porteføljen består hovedsakelig av verdipapirer med høy grad av 
likviditet og lav kredittrisiko. 

Styret fastsetter rammer for bankens markedsrisiko og stiller krav til 
rapporteringsform og frekvens. For at bankens ordinære virksomhet ikke 
skal påvirkes av effekten av bevegelser i markedspriser, er det fastsatt 

rammer, målt som forventet negativ resultateffekt, for posisjoner i 
egenkapital-, rente-, kreditt- og valutainstrumenter.

I 2013 var nivået på bankens markedsposisjoner i henhold til vedtatte 
retningslinjer.

Likviditetsrisiko
Bankens utlånsvirksomhet skal være langsiktig finansiert. For måling, 
styring og kontroll av likviditetsrisiko, er det etablert måltall for 
indikatorverdier som måler forholdet mellom langsiktig finansiering 
og illikvide aktiva, hvorav utlån utgjør en vesentlig del. Langsiktig 
finansiering består av kundeinnskudd, langsiktig markedsfinansiering 
og ansvarlig kapital. 

Sammensetningen og målkrav for indikatorverdiene følger retningslinjer 
som er fastsatt av Finanstilsynet under risikobasert tilsyn. Ved årsskiftet 
var indikatorverdiene for Sparebanken Pluss innenfor styrevedtatte krav 
og på linje med tilsvarende gjennomsnittstall for referansebankene, som 
Finanstilsynet følger særskilt.

Bankens likviditetsreserver i form av ubenyttet låneadgang i Norges Bank 
og beholdning av likvide verdipapirer var betydelige ved årsslutt, både 
i absolutt størrelse og sett i forhold til bankens refinansieringsbehov. 
I tillegg hadde banken en buffer av boliglån som var klargjort for 
overføring til Pluss Boligkreditt AS.

I sin likviditetstilpasning har banken i tillegg hensyntatt og rapportert til 
Finanstilsynet de nye kravene til likviditetsstyring (LCR og NSFR). 

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko er risiko for tap fra ulike potensielle tapskilder 
knyttet til den løpende drift av banken. Dette kan oppstå som følge av 
utilstrekkelige eller sviktende interne rutiner og prosesser, menneskelig 
svikt eller utilstrekkelig kompetanse, svikt i IKT-systemer, kriminalitet 
eller interne misligheter, feil fra underleverandører m.m.

Banken har rutiner som dekker alle vesentlige områder, og internkontrollen 
er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risikoen, både 
for avdekking og oppfølging.

Bankens sikkerhetssystemer er vedlikeholdt og periodisk testet gjennom 
året.

INTERNASJONAL RATING
For å kunne utvide mulighetene for finansiering både internasjonalt 
og fra ulike investorer, har banken internasjonal rating fra Moody’s, 
som er et av verdens mest anerkjente ratingbyråer. I tillegg til at selve 
ratingresultatet vil ha en verdi for banken, vurderer styret at også selve 
ratingprosessen og vedlikeholdet av ratingen har en verdi for banken i 
form av kvalitetsheving på ulike prosesser og rutiner. 

Sparebanken Pluss har internasjonal rating fra Moody’s, med langsiktig 
rating på A2. På bakgrunn av fusjonsvedtak mellom Sparebanken 
Sør og Sparebanken Pluss satte Moody’s banken «Under Review for 
downgrade» 3. juli. Slike rating-vedtak er normal prosedyre ved fusjon, 
og Moody’s forventes å konkludere på den nye bankens rating i første 
halvår 2014. 

Obligasjoner med fortrinnsrett som utstedes av Pluss Boligkreditt 
AS har fått Aaa rating av Moody’s. I forbindelse med varslet fusjon 
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mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør har Moody’s i en 
kommentar vurdert at en eventuell sammenslåing av de to bankenes 
OMF-programmer ikke vil ha noen negativ effekt på Aaa-ratingen, og at 
kredittkvaliteten vil forbli god etter en sammenslåing.

ORGANISASJON
Banken har et godt arbeidsmiljø, og systemer og rutiner er i samsvar 
med de krav som stilles i ”Forskrift om Helse, Miljø og Sikkerhet”. 

Arbeidsulykker rapporteres og meldes til NAV som yrkesskade. Konsernet 
har ikke hatt arbeidsulykker i 2013.

Bankens virksomhet er ikke av en slik art at den forurenser det ytre miljø.

Likestilling/diskriminering
Sparebanken Pluss har som langsiktig mål å få relativ lik fordeling av 
kjønn på alle stillingsnivåer.
 
Det er for tiden en kvinneandel på 31 prosent blant bankens ledere 
og fagspesialister.  Det er til sammen 9 ansatte som har stilling som 
ass. banksjef. Av disse er 3 kvinner. Blant bankens medarbeidere (ekskl. 
banksjefer) er det en lønnsindeks for menn på 110 og for kvinner 91. 

Pr. 31.12.2013 hadde banken 194 ansatte med til sammen 178 årsverk. 
Av disse er kvinneandelen 49 prosent, og 39 prosent av kvinnene 
arbeider deltid. I løpet av 2013 er det rekruttert 2 nye medarbeidere til 
banken. Det var 1 kvinne og 1 mann. 

Bankens styre pr. 31.12.2013 hadde 6 medlemmer, hvorav 3 kvinner 
og 3 menn. 

Ved rekruttering skal alltid beste søker vurderes uavhengig av kjønn 
eller etnisk bakgrunn.

Sparebanken Pluss legger til rette for at ansatte med nedsatt 
funksjonsevne skal kunne stå i stillingen. Nybygg/ombygninger får også 
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 hjelpemidler. 

Banken har inngått avtale med NAV om Inkluderende Arbeidsliv.

Sykefraværet for 2013 var på 3,8 prosent. Andelen sykefravær i 
Sparebanken Pluss er fremdeles høyere for kvinner enn for menn, med 
henholdsvis 6,4 prosent for kvinner og 1,2 prosent for menn. Denne 
forskjellen er i samsvar med det man finner i tilsvarende bedrifter.  

Autorisasjonsordning for Finansielle Rådgivere (AFR)
Krav om autorisasjon trådte i kraft 1. april 2011. Banken har vedtatt 
at alle rådgivere på henholdsvis person- og bedriftsmarkedet skal 
autoriseres. Dette innebærer autorisasjon av 113 personer. Pr. 31.12. 
2013 var 105 av disse ferdig autorisert. Autorisasjon av nyansatte 
foregår fortløpende.

SAMFUNNSANSVAR
I bankens Etikkdokument (vedtatt 11.5.2011) sies det bl.a.:

Visjonen til Sparebanken Pluss er å være ”Banken for Sørlandet”; En 
ledende, solid og selvstendig bank med Sørlandet som sitt hovedmarked. 
Banken skal bidra til vekst og utvikling i landsdelen.

Bankens medarbeidere skal opptre med aktsomhet og redelighet og 
bestrebe 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.

Etiske retningslinjer i dette dokumentet viser hvilke forventninger 
og krav Sparebanken Pluss stiller til sine ansattes handlemåte og 
opptreden. Både ledere, medarbeidere, tillitsvalgte, vikarer og innleide 
konsulenter omfattes av de etiske retningslinjene i sin virksomhet for 
Sparebanken Pluss. Enhver som er omfattet av disse normene skal 
opptre slik at tilliten til Sparebanken Pluss ikke blir svekket.

Sparebanken Pluss må være sitt etiske ansvar bevisst i mange ulike 
situasjoner. Dokumentet er derfor inndelt i Kunde-relasjoner, Ansatte-
relasjoner, Leverandør-relasjoner og Samfunns-relasjoner. I tillegg til 
retningslinjene i dette dokumentet, vil det for enkeltområder også finnes 
utfyllende etiske retningslinjer innenfor det detaljerte rutineverket.

Sparebanken Pluss har all sin virksomhet innenlands. Den har ingen 
utenlands kontor, ingen ansatte utenlands eller kunder av betydning 
med adresse utenfor Norge. De få bedriftskundene som er registret med 
NUF eller Ltd gjennomgås spesielt. Det samme gjelder kunder som har 
tilknytning til korrupte land eller skatteparadis.   

Bankens begrensede geografiske virksomhet gjør at foretakets 
retningslinjer, prinsipper, prosedyrer og standarder preges av det.

Menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold følger 
det som er standard og som kreves for norske virksomheter og 
ansatte i disse, geografisk plassert i Norge. Banken er medlem av 
Finansnæringens Arbeidsgiverforening og er bundet av tariffavtaler 
innenfor dette tariffområdet. Banken har også inngått en egen 
tariffavtale (bedriftsavtale) med tillitsvalgte i bedriften.

Banken har som et overordnet mål å være en attraktiv arbeidsplass og 
som IA bedrift er den opptatt av likeverd for alle mennesker.

Bankens ansatte er pålagt å føre gaver fra kunder/ andre eksterne 
til verdi over kr. 500 inn i egen gavebok. Reiser, spesielt utenlands, 
kontrolleres med hensyn til mulig «smøring» og skattemessige følger. 
Reiser for ansatte initiert av leverandører til banken, skal godkjennes 
av overordnet. 

I forhold til kunder, foretas det en rekke kontroller og rapporteringer til 
Økokrim i løpet av året. Dette er primært med hensyn til hvitvasking og 
terrorfinansiering. Det avholdes også møter med Økokrim angående 
dette arbeidet. Banken har klare retningslinjer og en bestemt person 
har det daglige ansvar i denne forbindelse. Banken har også strenge 
krav med hensyn til legitimasjon ved opprettelse av nytt kundeforhold.

Sparebanken Pluss nytter ikke innsatsfaktorer eller produksjonsmetoder 
som direkte forurenser det ytre miljø. 

Banken har investert i videoutstyr for å redusere reiser med fly og bil.

EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE
Forretningsgrunnlag, idegrunnlag og verdigrunnlag:
Sparebanken Pluss består av morbanken samt det heleide datterselskapet 
Pluss Boligkreditt. Bankens visjon er å være ”Banken for Sørlandet”, en 

8



ledende, solid og selvstendig bank med Sørlandet som sitt hovedmarked. 
Banken skal bidra til vekst og utvikling i landsdelen.

Som basis for sin virksomhet, skal banken legge til grunn strenge 
krav til redelighet og god forretningsetikk. Banken legger derfor 
til grunn at ansatte skal ha høy grad av integritet og holdninger i 
samsvar med bankens etiske retningslinjer. Bankens etiske retningslinjer 
omfatter så vel tillitsmenn som tjenestemenn, og gir føringer knyttet til 
kundepleie, gaver, taushetsplikt, deltakelse i annen næringsvirksomhet 
og transaksjoner med nærstående. Retningslinjene omfatter også 
informasjonsplikt for ansatte ved brudd på interne retningslinjer, lover 
og forskrifter, og det er beskrevet fremgangsmåte for hvordan slik 
informasjon/varsling skal gis.

Banken følger i all hovedsak prinsippene for eierstyring slik de er 
formulert fra Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). 
Denne anbefalingen kan hentes på nettet under; http://www.nues.no/.

Styringsstruktur:
Bankens øverste organ er forstanderskapet som er sammensatt av 
representanter for innskyterne, egenkapitalbeviseierne, ansatte og 
offentlig oppnevnte, med ¼-part på hver gruppe. Forstanderskapet 
velger en valgkomite som foreslår valg til bankens organer. 

Banken ledes av et styre. Ansatte er representert i styret. Adm. direktør 
eller ledende ansatte er ikke medlem av styret. Det er utarbeidet egen 
instruks for styrets arbeid og instruks for adm. direktør.

Styremedlemmer velges for 2 år av gangen og kan maksimalt inneha 
styrevervet i 8 år i.h.t. bankens vedtekter, som lyder slik; ”Et valgt 
medlem av eller formann for forstanderskapet eller kontrollkomiteen 
eller styret kan ikke ha dette tillitsverv i et sammenhengende tidsrom 
lenger enn 8 år eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 
12 år.”

Banken har fastsatt egen rutine for vurdering av egnethetskravet til 
styremedlemmer og varamedlemmer til styret. Formålet med rutinen er å 
påse at nevnte personer tilfredsstiller kravene i henhold til bestemmelser 
i sparebankloven og verdipapirhandelloven.

Styret har oppnevnt et eget revisjonsutvalg og et godtgjørelsesutvalg. 
Revisjonsutvalget har som hovedformål å se etter at banken 
har en uavhengig og effektiv ekstern og intern revisjon, og at 
regnskaps- og risikorapporteringen er i samsvar med lover 
og forskrifter. Godtgjørelsesutvalget skal forberede alle saker om 
godtgjørelsesordninger/bonusordninger som skal avgjøres av styret. 
Bankens ledergruppe og internrevisor deltar ikke i bankens bonusordning.

Bankens vedtekter har ikke bestemmelser om kjøp av egne 
egenkapitalbevis, så vedtak om dette må behandles og vedtas i 
forstanderskapet, som kan gi fullmakt til styret. Slike vedtak/fullmakter 
bygger ellers på finansieringsvirksomhetsloven og prinsippene i 
allmennaksjeloven.

Kontrollmekanismer:
Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for tilsyn med 
bankens virksomhet og består av 3 medlemmer og 1 varamedlem. Ett 
medlem av komiteen skal tilfredsstille de krav som stilles til dommer 
etter lov av 13. august 1915 nr. 5. Komiteen avgir en årlig erklæring 
til forstanderskapet, og avgir dessuten rapport til Finanstilsynet om sitt 
arbeid. Det er utarbeidet egen instruks for kontrollkomiteen.

Bankens internrevisor er underlagt styret og det avgis årlig en rapport 
til styret i henhold til vedtatte og gjennomførte revisjonsprosjekter. 
Internrevisor skal på vegne av styret påse at det er etablert og 
gjennomført en tilstrekkelig og effektiv intern kontroll og risikostyring. 
Internrevisor deltar i kontrollkomiteens møter. Det er utarbeidet 
egen instruks for intern revisjonssjef. Styret godkjenner hvert år 
internrevisjonens årsplan og ressursbehov.
 
Ekstern revisor velges av forstanderskapet og avgir årlig revisjonsberetning 
i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet. Eksternrevisor deltar 
i styremøtet som behandler endelig årsregnskap. Ellers har ekstern 
revisor årlig møte med revisjonsutvalget og har dessuten ett årlig møte 
med styret uten at administrasjonen er til stede. Revisors godtgjørelse 
behandles i forstanderskapet når årsregnskapet behandles. Forholdet til 
eksternrevisor er dessuten regulert i et eget engasjementsbrev, som bl.a. 
omhandler partenes ansvar.

Banken er underlagt ”Forskrift om risikostyring og internkontroll”.  Det 
gis årlig rapport til styret om statusen i den interne kontrollen som en 
integrert del av ICAAP-rapporteringen. Regnskapsrapporteringsprosessen 
inngår som en del av internkontrollopplegget. 

Banken har en klar risikostrategi som utrykkes i ”Kredittdokumentet”, 
”Finansdokumentet”, ”IKT-dokumentet” og ”ICAAP-dokumentet” som 
behandles årlig i styret. I tillegg kommer ”Prinsipper for internkontroll” 
som er vedtatt av styret. Banken har generelt en lav risikoprofil. 

Banken er dessuten underlagt Finanstilsynets regler for ”Minstekrav til 
kapitaldekning og regler om store engasjementer med enkeltkunder i 
forhold til ansvarlig kapital”.

Selskapskapital og utbytte:
Sparebanken Pluss har én egenkapitalbevisklasse. Egenkapitalbeviseierne 
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er sikret lik behandling, avkastning og styringsmessig innflytelse. 
Årsoverskuddet blir fordelt mellom bankens egenkapitalandel og 
eierandelskapitalen i tråd med eierbrøken.

Sparebanken Pluss’ egenkapitalbevis er notert på Oslo Børs, og er 
fritt omsettelige. Eneste begrensning er lovmessige krav som for 
tiden fastsetter at erverv av kvalifisert andel av eierandelskapitalen, 
på 10 prosent eller mer, krever samtykke fra Finansdepartementet. 
Børsnoteringen sikrer at banken forholder seg til de markedsvilkår som 
til enhver tid gjelder i egenkapitalmarkedet.

Banken er bundet av Børsens regler for rapportering av finansiell og 
annen informasjon til markedet.

Risikostyring og internkontroll:
Ansvaret for gjennomføring av bankens risikostyring er delt mellom 
bankens styre, ledelsen og de operative enheter. Banken har egen 
risikostyringskomite og risikostyringsavdeling, som ivaretar viktige 
funksjoner knyttet til styring, kontroll, rapportering og analyse. Det 
er etablert et eget opplegg for risikovurdering og internkontroll som 
fastsetter organisering og gjennomføring av internkontrollarbeidet.

Godtgjørelse til styret og ledende ansatte:
Styrehonoraret fastsettes av forstanderskapet etter innstilling fra 
valgkomiteen. Godtgjørelse til adm. direktør fastsettes av styret, mens 
godtgjørelse til ledende ansatte fastsettes av adm. direktør.

UTSIKTENE FOR 2014
Euroområdet er kommet ut av en periode med negativ vekst og 
økonomien viser svake, men positive veksttendenser. Arbeidsledigheten 
flater ut, om enn på et høyt nivå. Signalrenter ned mot null og 
stram finanspolitikk som hemmer økonomisk 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 sannsynligvis fortsette 
inn i 2014. Vekstimpulsene fra Norges handelspartnere vil være små 
også kommende år. Dersom aktivitetstakten i oljeindustrien avtar, vil 
norsk arbeidsmarked kunne svekke seg ytterligere. En noe mer ekspansiv 
finanspolitikk vil kunne avdempe utviklingen. Vekst i lønn, konsum og 
sparing vil sannsynligvis følge tilsvarende takt som i 2013. En må også 
anta at boligprisene vil avdempes ytterligere og at husholdningenes 
kredittetterspørsel vil avta.
 
Det er fremlagt ulike prognoser som peker i retning av redusert aktivitet 
innenfor oljenæringen i 2014 og fremfor alt i 2015. Petroleumsindustriens 
betydning for norsk økonomi er mer betydelig enn noen gang og en 
avdempet investeringsaktivitet vil få effekter på aktivitetsnivået i landet. 

Den svake utviklingen internasjonalt demper også i fortsettelsen 
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 situasjonen i mange land 
kombinert med en offensiv pengepolitikk, 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. Sistnevnte 
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 bankenes 
finansiering vil utvikle seg. Uro i markedet og usikkerhet 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 etablerer norske banker annen ansvarlig kapital ved emisjoner i 
markedet. Høyere kapitaldekning vil kunne ha som naturlig konsekvens 
at det lave kredittpåslaget for bankenes finansiering kan opprettholdes.
Pengemarkedsrenter og risikopåslag påvirker bankenes utlånsrenter. I 
tillegg vil myndighetspålegg i form av strengere kapital- og likviditetskrav 
har innvirkning på prissettingen. Utlånsrentene er imidlertid også 
direkte påvirket av konkurransen i bankmarkedet. Med forventet lavere 
kredittetterspørsel 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 omfanget og kvaliteten på ansvarlig kapital. Det såkalte Basel 
III regelverket pålegger bankene å holde omfattende kapitalbuffere som 
må dekkes av ren kjernekapital (egenkapital). 

I juni 2013 vedtok Stortinget planen for innføring av strengere 
kapitaldekningsregler for de norske bankene. Kravet til egenkapital 
er i utgangspunktet 9 prosent og det legges til grunn en betydelig 
opptrapping over tid. Den fusjonerte Sparebanken Sør – med en 
forvaltningskapital på ca. 94 mrd. kroner på fusjonstidspunktet – vil få 
betegnelsen «systemviktig bank».  Den nevnte plan inneholder særskilte 
krav til kapitalbuffere for et utvalg av såkalte systemviktige banker, 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 EUs myndigheter ønsket å 
harmonisere de internasjonale kravene til styring av bankenes 
likviditetsrisiko. De nye kvantitative likviditetskravene under Basel III 
består av et krav til likviditetsbuffer (Liquidity Coverage Ratio) og et 
krav til stabil finansiering (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 langsiktig 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 banker i krise. 

EUs kriseløsningsdirektiv som forventes vedtatt våren 2014 med 
ikrafttredelse i 2015, inneholder retningslinjer 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 
innskuddsgarantiordningen, 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 adgang til å nedskrive en 
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banks aksjekapital hvis hele eller det meste av kapitalen er tapt.  Etter 
Banksikringsloven er det imidlertid ikke mulig å konvertere en banks 
gjeld til egenkapital uten kreditorenes aksept. Dette innebærer at 
innføring av bail-in i Norge vil kreve lovendringer. 

Norske myndigheter anser norske banker å ha et godt utgangspunkt 
for å kunne oppfylle myndighetenes kapitalkrav. Tilpasningen til 
nye likviditetskrav er foreløpig i oppstartsfasen 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 betydning for styringen av bankenes ordinære virksomhet 
fremover. 

2013 er Sparebanken Pluss siste «selvstendige» år før fusjonen med 
Sparebanken Sør. 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.

Eiendomsmeglervirksomheten i «gamle Sør» - ABCenter - er slått 
sammen med Plussmegleren og vil bli videreført under navnet 
Sørmegleren.

Fusjonen fant sted som forutsatt ved årsskiftet, og virksomheten 
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 driftsresultat 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 bankens kunder, 
egenkapitalbeviseiere og øvrige forbindelser for oppslutningen om 
banken, og for den tillit de har vist banken i året som er gått. 



 Morbank Konsern

 2012 2013 Millioner kroner  Note: 2013 2012

 1 376 1 294 Renteinntekter  16 1 657 1 646

 957 905 Rentekostnader  16 1 055 1 095

 419 389 NETTO RENTEINNTEKTER   602 551

     

 95 96 Provisjonsinntekter  17 91 90

 12 11 Provisjonskostnader   11 12

 16 15 Andre driftsinntekter   11 13

 99 99 NETTO PROVISJONS- OG ANDRE INNTEKTER   91 91

     

 47 9 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer   9 10

 26 28 Netto inntekter fra finansielle instrumenter   18 10 23

 73 36 NETTO INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER   19 33

     

 591 525 SUM NETTO INNTEKTER   711 675

     

 134 142 Personalkostnader  19,34 142 134

 13 14 Avskrivinger  24 15 14

 99 109 Andre driftskostnader  20,21 114 103

 246 265 SUM DRIFTSKOSTNADER   271 251

     

 345 260 DRIFTSRESULTAT FØR TAP   441 424

     

 21 28 Tap på utlån og garantier  4,8,9,10,11 28 21

 324 232 DRIFTSRESULTAT   413 403

     

 80 60 Skatt på ordinært resultat  21 111 113

 244 172 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET   302 290

 15,3 10,3 Resultat/utvannet resultat pr egenkapitalbevis (i hele kroner)  27 18,1 18,1

Andre inntekter og kostnader     

 244 172 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET   302 290

 10 -25 Estimatavvik for pensjoner  19 -25 10

 -3 7 Skatteeffekt av estimatavvik  19,21 7 -3

 251 154 Totalresultat   284 297

R e s u l t a t r e g n s k a p
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B a l a n s e

 Morbank MILLIONER KRONER  Konsern

 31.12.12 31.12.13 EIENDELER  Note: 31.12.13 31.12.12

 475 1 340 Kontanter og fordringer på sentralbanker  29 1 340 475

 574 579 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner  4,33 50 19

 25 087 26 667 Utlån og fordringer på kunder  4,8,9,10,11 37 987 35 649

 0 0 Overtatte eiendeler   0 0

 11 503 7 620 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer  4,12 5 783 7 175

 284 203 Finansielle derivater  25 203 284

 215 100 Aksjer og andeler  22 100 215

 450 525 Eierinteresser i konsernselskaper  23 0 0

 0 2 Utsatt skattefordel  21 2 0

 271 264 Varige driftsmidler  24 264 271

 33 30 Andre eiendeler   30 33

 38 892 37 332 SUM EIENDELER   45 760 44 122

     

   GJELD OG EGENKAPITAL   

 5 306 2 027 Gjeld til kredittinstitusjoner  13 2 027 5 306

 19 401 21 264 Innskudd fra og gjeld til kunder  15 21 264 19 402

 10 407 9 799 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer  6,14 17 935 15 491

 305 241 Finansielle derivater  25 241 307

 86 84 Annen gjeld   84 86

 82 71 Betalbar skatt  21 123 115

 57 76 Avsetninger for forpliktelser  19 76 57

 8 0 Utsatt skatt   21 0 8

 498 899 Ansvarlig lånekapital  6,26 899 498

 36 150 34 462 SUM GJELD   42 650 41 270

     

   EGENKAPITAL   

 159 159 Innskutt egenkapital  3,27 159 159

 2 582 2 711 Opptjent egenkapital  3 2 951 2 693

 2 742 2 870 SUM EGENKAPITAL  3,27 3 111 2 852

 38 892 37 332 SUM GJELD OG EGENKAPITAL   45 760 44 122

   Foreslått utbytte  28  

   Garantier og pantestillelser  31    
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E n d r i n g e r  i  e g e n k a p i t a l

         Konsern

  Egenkapital- Overkurs- Utjevnings- Sparebankens Gave-  Estimatavvik Annen

MILLIONER KRONER bevis fond fond fond fond pensjon egenkapital Sum

Balanse 01.01.2012 125 34 37 2 357 28 -71 65 2 575

Utdelt utbytte for 2011 0 0 0 -8 0 0 0 -8

Resultat 2012 0 0 7 210 15 0 59 290

Estimatavvik pensjoner  0 0 0 0 0 7 0 7

Disponert av gavefond 0 0 0 0 -11 0 0 -11

Korreksjoner 1) 0 0 1 -65 0 64 0 0

Balanse 31.12.2012 125 34 45 2 493 32 0 123 2 852

Utdelt utbytte for 2012 0 0 0 0 0 0 -13 -13

Resultat 2013 0 0 0 147 13 0 142 302

Estimatavvik pensjoner  0 0 -1 -17 0 0 0 -18

Disponert av gavefond 0 0 0 0 -13 0 0 -13

Balanse 31.12.2013 125 34 44 2 623 31 0 253 3 111

      

         Morbank

  Egenkapital- Overkurs- Utjevnings- Sparebankens Gave-  Estimatavvik Annen

MILLIONER KRONER bevis fond fond fond fond pensjon egenkapital Sum

Balanse 01.01.2012 125 34 37 2 357 28 -71 0 2 510

Utdelt utbytte for 2011 0 0 0 -8 0 0 0 -8

Resultat 2012 0 0 7 210 15 0 13 244

Estimatavvik pensjoner  0 0 0 0 0 7 0 7

Disponert av gavefond 0 0 0 0 -11 0 0 -11

Korreksjoner 1) 0 0 1 -65 0 64 0 0

Balanse 31.12.2012 125 34 45 2 493 32 0 13 2 742

Utdelt utbytte for 2012 0 0 0 0 0 0 -13 -13

Resultat 2013 0 0 0 147 13 0 13 172

Estimatavvik pensjoner  0 0 -1 -17 0 0 0 -18

Disponert av gavefond 0 0 0 0 -13 0 0 -13

Balanse 31.12.2013 125 34 44 2 623 31 0 13 2 870

1) I forbindelse med arbeidet med fusjonen med Sparebanken Sør  ble det avdekket en feil i beregningen av egenkapitalbrøken pr. 31.12.2012 i Sparebanken Pluss. 

Eierbrøken ble i årsrapporten for 2012 oppgitt å være 7,44 % pr. 31.12.2012. Den skal være 7,50 % og utjevningsfondet er korrigert tilsvarende. Korreksjonen er vist i 2012 

for å presentere korrekt inngående utjevningsfond for 2013.       

        

I tillegg er estimatavvik pensjoner som tidligere er presentert i egen kolonne, nå fordelt mellom utjevningsfondet og sparebankens fond. 

Det vises til note 28 vedrørende foreslått utbytte og note 27 vedrørende egenkapitalbevis og eierandelskapital.     
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Ko n t a n t s t r ø m o p p s t i l l i n g

 Morbank  Konsern

 31.12.12 31.12.13 Millioner kroner  31.12.13 31.12.12

    Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter    

 1 492 1 254 Renteinnbetalinger 1 614 1 763

 -1 005 -921 Renteutbetalinger -1 072 -1 154

 47 9 Innbetalinger av utbytte 9 10

 109 110 Andre innbetalinger 102 100

 -264 -266 Andre utbetalinger -272 -269

 2 2 Inngang på konstaterte tap 2 2

 -91 -82 Utbetalinger av skatt -115 -98

 -12 -10 Utbetalinger av gaver -10 -12

 4 089 1 870 Endring av innskudd fra kunder 1 870 4 089

 -1 467 -1 608 Endring utlån og fordringer på kunder -2 365 -2 452

 2 901 356 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -237 1 980

   Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter    

 22 417 16 409 Innbetalinger vedr. verdipapirer 13 679 22 417

 -23 428 -12 464 Utbetalinger vedr. verdipapirer -12 389 -23 428

 6 1 Innbetaling ved salg varige driftsmidler 1 6

 -13 -8 Utbetaling ved kjøp varige driftsmidler -8 -13

 -15 1 Endring andre fordringer 1 -15

 -1 032 3 939 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 1 284 -1 032

   Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter  

 93 -5 Endring utlån og fordringer på andre kredittinstitusjoner -30 11

 -798 -3 278 Netto endring av innskudd fra Norges Bank og andre kredittinstitusjoner -3 278 -789

 2 098 2 501 Innbetalinger av obligasjonsgjeld 8 529 3 100

 -3 154 -3 039 Utbetalinger av obligasjonsgjeld -5 794 -3 154

 0 3 Endring kortsiktig gjeld 3 0

 199 401 Innbetalinger ansvarlig lånekapital 401 199

 -400 0 Utbetalinger ansvarlig lånekapital 0 -400

 -8 -13 Utbetaling av utbytte -13 -8

 -1 961 -3 431 Netto kontantstrømmer finansieringsaktiviteter -182 -1 041

 -93 865 Netto endring likvider i året 865 -93

 568 475 Likviditetsbeholdning 01.01. 475 568

 475 1 340 Likviditetsbeholdning ved utgangen av perioden 1 340 475

Kontantstrømanalysen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og kontantekvivalenter gjennom året. Oppstillingen er utarbeidet i henhold til direktemetoden. 

Kontantstrømmene er klassifisert som operasjonelle aktiviteter, investeringsaktiviteter eller finansieringsaktiviteter. Kontanter er definert som kontanter og fordringer på sentral-

banker.
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N o t e r  t i l  r e g n s k a p e t

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER 

1. INNLEDNING
Sparebanken Pluss er en egenkapitalbevisbank. Banken har sitt forretningskontor 

i Kristiansand, samt flere avdelingskontorer i Agderfylkene. Banken kan innenfor 

rammene av vedtektene og den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle 

forretninger og tjenester som banker på generell basis har konsesjon til å utføre. 

Banken har konsesjon som verdipapirforetak. Sparebanken Pluss har vært overtakende 

part i fusjon med Sparebanken Sør fra 1. januar 2014, det vises til ytterligere 

informasjon i note 35 Hendelser etter balansedagen.

I konsernet Sparebanken Pluss inngår Pluss Boligkreditt AS som er et heleid 

datterselskap. Pluss Boligkreditt AS ble etablert med virkning fra 01.01.2009 for å tilby 

lån med pant i bolig innenfor 75 % av boligens verdi. Konserninterne transaksjoner, 

mellomværende og urealisert fortjeneste mellom konsernselskaper er eliminert. 

Sparebanken Pluss har betydelig eierinteresse i Plussmegleren Holding AS, men 

ikke kontroll over den finansielle og operasjonelle styringen. Betydelig innflytelse 

foreligger normalt for investeringer der konsernet har mellom 20 % og 50 % 

eierandel. Konsernet har pr. 31.12.2013 en eierandel i Plussmegleren Holding AS på 

20 %. Investeringen regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet og 

kostmetoden i selskapsregnskapet.

Konsernregnskapet for 2013 ble avlagt av styret 14. mars 2014, og skal endelig fast-

settes av forstanderskapet 27. mars 2014. Forstanderskapet er bankens øverste organ.

2. GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGNSKAPET
Konsernregnskapet og morselskapsregnskapet er utarbeidet i samsvar med 

International Financial Reporting Standards (IFRS) som vedtatt av EU, samt norske 

opplysningskrav som følger av regnskapsloven. Sparebanken Pluss avlegger regnskapet 

i norske kroner (NOK) som er konsernets funksjonelle valuta. Om ikke annet er angitt 

avrundes verdiene i regnskapet til nærmeste million. Målegrunnlaget for både 

morbank- og konsernregnskapet er historisk kost med unntak av de finansielle 

eiendeler og forpliktelser, herunder derivater, som vurderes til virkelig verdi med 

verdiendring over resultat. 

3. INNTEKTSFØRING
Renteinntekter og -kostnader knyttet til eiendeler og forpliktelser, som måles til 

amortisert kost, resultatføres løpende basert på en effektiv rentemetode. Alle gebyrer 

knyttet til rentebærende innlån og utlån inngår i beregningen av effektiv rente og 

amortiseres dermed over forventet løpetid. Renteinntekter og - kostnader knyttet til 

instrumenter, som måles til virkelig verdi over resultatet, presenteres som en del av 

netto renteinntekter. Verdiendringer føres som netto verdiendring og gevinst på valuta 

og verdipapirer.

Provisjonsinntekter og -kostnader som er en direkte betaling for utførte tjenester, tas 

til inntekt når tjenesten er levert. Gebyrer for etablering av låneavtaler amortiseres 

over lånets forventede løpetid. Gebyrer knyttet til utlån som måles til virkelig verdi 

resultatføres direkte.

Utbytte inntektsføres i det året det avsettes for utbytte fra datterselskaper. Utbytte fra 

andre inntektsføres når det utbetales.

4. SKJØNNSMESSIGE VURDERINGER, ESTIMATER OG 
FORUTSETNINGER
Utarbeidelse av konsernregnskapet medfører at ledelsen gjør estimater og 

skjønnsmessige vurderinger. Områder som i stor grad inneholder slike skjønnsmessige 

estimater, har høy grad av kompleksitet og hvor forutsetninger og estimater er vesent-

lige for morbank- og konsernregnskapet, er presentert under i punktene 4.2 og 4.3.

4.1. Generelt
Ved anvendelse av konsernets regnskapsprinsipper har bankens ledelse på enkelte 

områder utøvd skjønn og lagt til grunn antagelser om fremtidige hendelser som 

grunnlag for regnskapsføringen. Det vil naturlig nok være en iboende usikkerhet knyttet 

til regnskapsposter som bygger på bruk av skjønn og forutsetninger om fremtidige 

hendelser. Ved utøvelse av skjønn og fastsettelse av forutsetninger om fremtidige 

hendelser, vil ledelsen se hen til tilgjengelig informasjon på balansedagen, historisk 

erfaring med lignende vurderinger, samt markedets og tredjeparters vurdering av de 

aktuelle forholdene. Selv om ledelsen legger til grunn sitt beste skjønn og bygger på de 

beste estimater som er tilgjengelig, må man påregne at faktiske utfall i enkelte tilfeller 

kan avvike vesentlig fra det som legges til grunn for regnskapsføringen. Estimater, 

antakelser og forutsetninger som representerer en betydelig risiko for vesentlige 

endringer i balanseført verdi på eiendeler og gjeld i løpet av neste regnskapsår, drøftes 

nedenfor.

4.2. Nedskrivninger på utlån
Vurdering av individuelle- og gruppemessige nedskrivninger vil alltid baseres på en 

betydelig grad av skjønn. Prediksjoner basert på historisk informasjon kan vise seg å 

bli feil fordi man aldri kan vite med sikkerhet hvilken relevans historiske data har som 

beslutningsgrunnlag. Når sikkerhetsverdier er knyttet til spesielle objekter eller bransjer 

som er i krise, vil sikkerhetene måtte realiseres i lite likvide markeder, og vurdering av 

sikkerhetsverdier vil i slike situasjoner være beheftet med betydelig usikkerhet.

4.3. Virkelig verdi av finansielle instrumenter
Virkelig verdi av finansielle instrumenter er til dels beregnet basert på forutsetninger 

som ikke er observerbare i markedet. Dette gjelder særlig ved fastsettelse av relevant 

påslag for kredittrisiko ved virkelig verdifastsettelse for fastrentepapirer i form av 

innlån, utlån og verdipapirer utstedt av andre. Ledelsen har i slike tilfeller basert sine 

vurderinger på den informasjon som er tilgjengelig i markedet kombinert med et 

beste skjønn. Slik informasjon vil blant annet være kredittvurderinger gjennomført av 

ledende markedsaktører. 

5. FINANSIELLE INSTRUMENTER
5.1 Innregning og fraregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser balanseføres når banken blir part i instrumentets 

kontraktsmessige bestemmelser.

En finansiell eiendel fraregnes når de kontraktsmessige rettene til kontantstrømmene 

fra den finansielle eiendelen utløper, eller banken overfører den finansielle eiendelen 

på en slik måte at risiko- og fortjenestepotensialet ved den finansielle eiendelen i 

det alt vesentlige blir overført. En finansiell forpliktelse fraregnes når den finansielle 

forpliktelsen er oppfylt, kansellert eller utløpt.
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5.2 Motregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser motregnes og presenteres med ett nettobeløp i 

balansen bare når konsernet har en juridisk håndhevbar rett til å motregne, samt har 

til hensikt å realisere eiendelen og gjøre opp forpliktelsen under ett.

5.3 Klassifisering
Finansielle instrumenter klassifiseres i en av følgende kategorier ved førstegangs 

innregning. 

• Finansielle instrumenter pliktig til virkelig verdi med verdiendringer over resultat

• Finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter.

• Finansielle instrumenter frivillig kategorisert til virkelig verdi med verdiendringer 

over resultat

• Utlån og fordringer til amortisert kost

• Andre forpliktelser til amortisert kost

• Investeringer som holdes til forfall

5.3.1 Finansielle instrumenter pliktig til virkelig verdi /  
finansielle derivater
Finansielle derivater skal vurderes til virkelig verdi med verdiendring over resultat. 

Sparebanken Pluss har tatt følgende finansielle derivater i bruk: rentebytteavtaler 

(swap), valutaterminer og valutabytteavtaler og opsjoner på aksjeindekser. Finansielle 

derivater balanseføres til virkelig verdi og verdiendringer føres over resultat. 

5.3.2 Finansielle derivater utpekt som sikringsinstrumenter
Kategorien omfatter renteswapper som er benyttet som sikringsinstrumenter for 

virkelig verdisikring av obligasjoner utstedt med fast rente. Sikringsbokføring er videre 

omtalt i punkt 6. 

5.3.3 Finansielle instrumenter 
som frivillig vurderes til virkelig verdi
Konsernet velger ved førstegangs innregning å definere noen eiendeler eller 

forpliktelser til virkelig verdi med verdiendring over resultat dersom;

• Klassifiseringen reduserer en mismatch i måling eller innregning som ellers ville ha 

oppstått som følge av ulike regler for måling av eiendeler og forpliktelser. Dette 

gjelder fastrenteutlån som er rentesikret ved hjelp av derivater.

• De finansielle instrumentene inngår i en portefølje som løpende måles og 

rapporteres til virkelig verdi.

I nevnte porteføljer inngår sertifikater og obligasjoner, fastrenteutlån og aksjer. 

5.3.4 Utlån og fordringer til amortisert kost
Kategorien omfatter utlån og fordringer som måles til amortisert kost. 

5.3.5 Investeringer som holdes til forfall
Konsernet Sparebanken Pluss hadde pr. 31.12.2012 et utvalg av obligasjons-

beholdningen for å holde til forfall. Pr. 31.12.2013 er alle disse obligasjonene forfalt 

og konsernet har ikke klassifisert nye obligasjoner i denne klassen.

5.3.6 Andre forpliktelser til amortisert kost
Kategorien omfatter innlån og forpliktelser som måles til amortisert kost. 

5.4 Måling ved førstegangs innregning
Finansielle eiendeler og forpliktelser innregnes når banken blir part i instrumentets 

kontraktsmessige vilkår. Førstegangsinnregning av finansielle eiendeler og forpliktelser 

er til virkelig verdi, i tillegg til, for instrumenter som ikke er derivater eller måles til virkelig 

verdi over resultatet, transaksjonskostnader som er direkte henførbare til anskaffelsen 

eller utstedelsen av den finansielle eiendelen eller den finansielle forpliktelsen. 

5.5 Etterfølgende måling
5.5.1 Måling til virkelig verdi
Virkelig verdi er den pris som ville blitt oppnådd ved salg av en eiendel eller betalt 

for å overføre en forpliktelse i en velordnet transaksjon mellom markedsdeltakere på 

måletidspunktet. 

5.5.1.1 Måling av finansielle instrumenter som omsettes i et 
aktivt marked
Finansielle instrumenter med omsetning i et aktivt marked verdsettes til observerte 

markedspriser.

5.5.1.2 Måling av finansielle instrumenter som ikke omsettes i 
et aktivt marked
For finansielle instrumenter, som ikke omsettes i et aktivt marked, fastsettes den 

virkelige verdien ved hjelp av en egnet verdsettingsmetode. Verdsettelsesmetodene 

baserer seg på nylig inngåtte transaksjoner mellom uavhengige parter, referanse til 

instrumenter med tilnærmet samme innhold eller ved diskontering av kontantstrømmer. 

Verdsettelsene baserer seg så langt som mulig på eksternt observerte parameterverdier. 

Virkelig verdi på rentebærende verdipapirer fastsettes på bakgrunn av etablerte 

markedsverdier rapportert fra ledende eksterne markedsaktører, eller ved at virkelig 

verdi kalkuleres på grunnlag av markedets aktuelle rentekurve og kredittspreadkurve 

til enhver tid.

Ved beregning av virkelig verdi på inngåtte renteswapper legges markedets på enhver 

tid aktuelle interbank rentekurve til grunn.

For aksjer som ikke er børsnoterte eller handles aktivt, bygger verdifastsettelsen i 

hovedsak på verdsettelser utført av andre. Dersom dette ikke er tilgjengelig, verdsettes 

aksjene eller andelene med utgangspunkt i tilgjengelig regnskapsinformasjon.

Fastrenteutlån omsettes ikke i et aktivt marked. Banken må derfor fastsette 

en markedsspread for å estimere en virkelig verdi på lånene pr. 31.12. For 

fastrenteutlån i privatmarkedet er priser opplyst på www.finansportalen.no benyttet 

som markedsrenter.

5.5.2 Måling av finansielle garantier
Finansielle garantier vurderes til virkelig verdi ved førstegangsinnregning. Ved 

etterfølgende målinger vurderes utstedte finansielle garantier til det høyeste beløp av 

mottatt vederlag for garantien med fradrag for eventuelle resultatførte amortiseringer 

og beste estimat ved en eventuell innfrielse av garantien.

5.5.3 Måling til amortisert kost
Finansielle instrumenter som ikke måles til virkelig verdi, måles til amortisert kost. 

Inntektene beregnes da etter instrumentets effektive rente. 

Amortisert kost er definert som balanseført verdi ved førstegangs måling, justert for 

mottatte/betalte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og 

lignende, samt eventuelle nedskrivninger.

Effektiv rentemetode er en metode som beregner amortisert kost og som periodiserer 

renteinntekter/kostnader til relevant periode. Renteinntekter inntektsføres etter 

effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer 

lånets kontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost på 

etableringstidspunktet. Det innebærer at en eventuell forskjell mellom lånets 

opprinnelige amortisert kost og pålydende verdi blir periodisert over lånets forventede 

løpetid. 
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5.5.4 Nedskrivning av finansielle eiendeler
Tap på utlån beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdi av 

estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Bruk av 

effektiv rentesmetode innebærer at det foretas regnskapsføring av renteinntekter 

på engasjement som er nedskrevet. For slike lån inntektsføres internrenten på 

etableringstidspunktet korrigert for renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. 

Det inntektsføres renter basert på lånets nedskrevne verdi.

I balansen reduseres nedskrivninger på utlån engasjementenes balanseførte verdi.  

I resultatregnskapet består posten tap på utlån av konstaterte tap, endringer 

i nedskrivninger på lån og avsetninger på garantier, samt inngang på tidligere 

konstaterte tap. Tap på utlån er basert på en vurdering av bankens utlåns- og 

garantiportefølje i henhold til IAS 39. Banken fastsetter tap på utlån og garantier på 

kvartalsvis basis. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges opp med løpende 

vurderinger.

5.5.4.1 Verdireduksjon på utlån og individuelle 
tapsnedskrivninger
Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive indikasjoner for at et utlån har 

verdifall som følge av kredittap. En nedskrivning blir reversert når tapet er redusert og 

objektivt kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. Alle utlån 

som anses som vesentlige blir vurdert for å se om det foreligger objektive indikasjoner 

på svekket kredittverdighet, og om den objektive indikasjonen med stor sannsynlighet 

vil medføre redusert fremtidig kontantstrøm til betjening av engasjementet. Objektive 

indikasjoner vil kunne være mislighold, konkurser, gjeldsordning, illikviditet eller andre 

vesentlige finansielle problemer. 

5.5.4.2 Gruppenedskrivninger
Utlån som ikke har vært gjenstand for individuelle nedskrivninger inngår i 

gruppenedskrivninger. Utlånene inndeles i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper 

mht betjeningsevne. Gruppenedskrivninger beregnes på undergrupper av utlån 

der det foreligger objektive hendelser som viser at den fremtidige kontantstrøm 

for betjening av engasjementene er svekket. Gruppenedskrivninger foretas for å 

dekke forventede kredittap forårsaket av inntrufne hendelser og skal ta høyde for 

tap som ligger i porteføljen på måletidspunktet, men som ennå ikke er identifisert 

på enkeltengasjementsnivå. Objektive hendelser vil kunne være negativ utvikling i 

risikoklassifisering, negativ utvikling i sikkerhetsverdier eller negativ bransjeutvikling.

5.5.4.3 Konstaterte tap
Når det er overveiende sannsynlig at tap er endelige, bokføres disse som konstaterte 

tap. Dette omfatter tap hvor banken har mistet sitt krav overfor debitor ved konkurs, 

ved stadfestet akkord, ved utleggsforretning som ikke har ført frem, ved rettskraftig 

dom og ved gjeldsettergivelse. Dette gjelder også i de tilfeller banken på annen 

måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer. 

Noen konstaterte tap vil være dekket gjennom tidligere foretatte individuelle 

tapsnedskrivninger, og konstateringen vil da føres mot tidligere avsetning. Konstaterte 

tap uten dekning i individuell tapsnedskrivning, samt over- eller underdekning i forhold 

til tidligere tapsnedskrivninger, resultatføres.

5.6 Presentasjon i balanse og resultatregnskap
5.6.1 Utlån
Utlån balanseføres enten som utlån og fordringer på kredittinstitusjon eller som utlån 

og fordringer på kunder. Renter inngår i resultatregnskapet under renteinntekter. 

Verdiendringer, som skyldes nedskrivninger, føres i resultatet under tap på utlån og 

garantier. 

Verdiendringer på fastrenteutlån, som er valgt målt til virkelig verdi, inngår i resultatet 

under netto inntekter fra finansielle instrumenter.

5.6.2 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende 
verdipapirer
I balanseposten inngår konsernets sertifikat og obligasjonsbeholdning. Alle 

verdiendringer føres i resultatregnskapet under netto inntekter fra finansielle 

instrumenter. 

5.6.3 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis
I balanseposten inngår konsernets aksjer som føres til virkelig verdi. Alle verdiendringene 

føres i resultatregnskapet under netto inntekter fra finansielle instrumenter.

5.6.4 Finansielle derivater (eiendeler og gjeld)
I balanseposten inngår finansielle derivater. Verdiendringer knyttet til derivatene føres 

i resultatregnskapet under netto inntekter fra finansielle instrumenter. 

5.6.5 Gjeld til kredittinstitusjoner og innskudd fra og gjeld til 
kunder
I balanseposten inngår forpliktelser til kredittinstitusjoner og kunder. Renter inngår i 

resultatregnskapet under rentekostnader.

5.6.6 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer
I balanseposten inngår utstedt verdipapirgjeld. Renter inngår i resultatregnskapet 

under rentekostnader. 

5.6.7 Ansvarlig lånekapital
I balanseposten inngår utstedte ansvarlige lån og fondsobligasjoner. Renter inngår i 

resultatregnskapet under rentekostnader. 

6. SIKRINGSBOKFØRING 
Sparebanken Pluss benytter sikringsbokføring når det gjelder bankens funding til 

fastrentevilkår. Sikringen dekker renterisikoen i obligasjonene. Finansavdelingen 

foretar en vurdering av hvorvidt et derivat som skal brukes til sikring.

Bankens kriterier for å klassifisere et derivat som et sikringsinstrument er:

- Sikringen er forventet å være svært effektiv ved at den motvirker endringer i virkelig 

verdi til obligasjonen som utstedes.

- Sikringseffektiviteten må være forventet å være effektiv innenfor intervallet 80 % til 

125 %. 

- Effektiviteten til sikringen kan måles pålitelig.

- Det er etablert tilfredsstillende dokumentasjon ved inngåelse av sikringen som blant 

annet viser at sikringen er effektiv og forventes å være effektiv hele løpetiden. 

Sparebanken Pluss benytter virkelig verdisikring. Sikringen måles og dokumenteres 

hvert kvartal for å påse at sikringen er effektiv. Som metode for å måle effektiviteten 

av sikringen, benyttes dollar-offset metode. 

Når sikringen er etablert og effektiv, vil renteswap balanseføres til virkelig verdi og 

resultatføres under netto inntekter fra finansielle instrumenter. 

Sikringsobjektet balanseføres til amortisert kost. Endring i virkelig verdi knyttet til 

den sikrede risikoen regnskapsføres som et tillegg eller fradrag i balanseført verdi av 

obligasjonsgjelden og resultatføres under netto inntekter fra finansielle instrumenter. 

Dersom det skulle inntreffe forhold som gjør at sikringen ikke er effektiv, vil banken/

konsernet amortisere verdiendringen knyttet til sikringsobjektet over gjenværende 

løpetid. Tilhørende sikringsinstrument vil fortsatt være pliktig til virkelig verdi med 

verdiendringer over resultat. 
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7. REGNSKAPSFØRING AV VALUTAKURSEFFEKTER
Inntekter og kostnader i valuta er omregnet til norske kroner etter kursene på 

transaksjonstidspunktet. 

Balanseposter i valuta er sikret ved tilsvarende poster på motsatt side i balansen 

eller ved gjennomføring av sikringshandler. Valutaderivater (valutaterminer) handlet 

mot kunder avdekkes på tilsvarende måte mot annen ekstern motpart. Eiendeler og 

gjeld i fremmed valuta er omregnet til norske kroner etter bankenes midtkurser på 

balansedagen. 

8. VARIGE DRIFTSMIDLER 
Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte av- 

og nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes 

forventede økonomiske levetid. Det foretas årlig en revurdering av resterende levetid 

og restverdier for hvert driftsmiddel. 

Ved hvert rapporteringstidspunkt blir det vurdert om det foreligger indikasjoner på 

verdifall. Dersom det er verdifall på en eiendel, beregnes eiendelens gjenvinnbare 

beløp. Eiendelen nedskrives umiddelbart til laveste verdi av bokført og gjenvinnbart 

beløp. Grunnlaget for tidligere nedskrivninger vurderes samtidig.

Det er foretatt dekomponering av fast eiendom ved at det er beregnet verdi av tomt, 

tekniske installasjoner og bygning.  Tomter avskrives ikke.   Bygninger og tekniske 

anlegg avskrives over antatt levetid uten utrangeringsverdi.  Påkostninger og periodisk 

vedlikehold avskrives over antatt levetid.

9. PENSJONSKOSTNADER OG – FORPLIKTELSER 
Ytelsesbasert ordning 

I tråd med IAS 19 er både forpliktelser knyttet til kollektive ordninger i 

livsforsikringsselskap og usikrede forpliktelser inntatt i regnskapet i samsvar med 

beregninger utført av ekstern aktuar. Årets netto pensjonskostnad består av nåverdien 

av årets pensjonsopptjening og rentekostnad på pensjonsforpliktelsen, fratrukket 

forventet avkastning på pensjonsmidlene. Netto pensjonskostnad inngår i posten 

personalkostnader. Endringer i estimatavvik regnskapsføres mot andre inntekter og 

kostnader og planendringer blir resultatført løpende. Den kollektive ytelsesordningen i 

livsforsikringsselskap ble lukket i 2011.

Innskuddsbasert ordning

Ordningen innebærer at banken ikke gir løfte om en fremtidig pensjon. Banken betaler 

et årlig innskudd til de ansattes kollektive pensjonssparing. Innbetalinger til ordningen 

blir kostnadsført direkte.

10. INNTEKTSSKATT
Inntektsskatt periodiseres som en kostnad uavhengig av betalingstidspunktet. 

Skattekostnaden reflekterer således årets og fremtidig betalbar skatt som følge av 

årets aktivitet. Inntektsskatt, som ventes utlignet på årets resultat, inngår i årets 

skattekostnad og benevnes betalbar skatt.  Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av 

forskjeller mellom rapporterte skattemessige og regnskapsmessige resultater som 

vil utlignes i fremtiden. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller 

innenfor samme tidsintervall utlignes mot hverandre.

Eventuell netto utsatt skattefordel føres opp som en eiendel i balansen når det er 

sannsynlig at de skattereduserende forskjellene vil kunne realiseres.

Formueskatt er beregnet og inngår i andre driftskostnader i resultatregnskapet og i 

betalbar skatt i balansen.

11. EGENKAPITAL
Sparebanken Pluss har utstedte egenkapitalbevis på Oslo Børs. Egenkapitalen er 

splittet opp i egenkapitalbevis, overkursfond, utjevningsfond, sparebankens fond 

(grunnfondet), gavefond og annen egenkapital.

For å beregne egenkapitalbrøken skal egenkapitalbevis, overkursfond og utjevningsfond 

divideres på sum egenkapital fratrukket annen egenkapital.

Gavefondet er en del av egenkapitalen. Når gaver innvilges i bankens gavekomité 

belastes bankens gavefond og det føres opp som en forpliktelse i balansen.

Foreslått utdeling av utbytte presenteres som annen egenkapital inntil endelig vedtak 

av utdelingen har funnet sted. Utdeling presenteres deretter som avsatt utbytte inntil 

utbetaling har funnet sted.

Sparebanken Pluss eier ingen egne egenkapitalbevis pr. 31.12.2013.

12. LEIEAVTALER 
Leieavtaler hvor det vesentlige av risiko og avkastning som er forbundet med at 

eierskap av eiendelen ikke er overført, klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. 

Leiebetalinger klassifiseres som driftskostnad og resultatføres lineært over levetid. 

Sparebanken Pluss har ikke inngått finansielle leieavtaler.

13. SEGMENTER / SEGMENTREGNSKAP 
Segmentrapporteringen er inndelt i forhold til hvordan ulike virksomhetsområder 

rapporteres og følges opp internt av ledelsen og styret. 

Sparebanken Pluss har 3 driftssegmenter;

• PM (Personmarked) som inkluderer alle lokalbanker og filialer. Herunder 

næringsengasjementer som knytter seg til lokalbankene. 

• BM (Bedriftmarkedet) som gjelder Bedriftssenteret ved hovedkontoret – som 

inkluderer de store næringsengasjementene i og utenfor Agder-fylkene.

• Boligkreditt (Pluss Boligkreditt AS) som tilbyr lån med pant i bolig innenfor 75 % av 

boligens verdi. Pluss Boligkreditt AS driver kun med utlån.

Bankens egne investeringsaktiviteter er ikke et separat rapporterbart segment og 

kommer inn under posten ufordelt. 

14. KONTANTSTRØMOPPSTILLING
Kontantstrømoppstillingen viser innbetalinger og utbetalinger av kontanter og 

kontantekvivalenter gjennom året. Kontanter og kontantekvivalenter er definert som 

kontanter og fordringer på sentralbanker.

15. ENDRINGER I REGNSKAPSPRINSIPPER OG NOTEOPPLYSNINGER 
Konsernet har ikke foretatt endringer i anvendte regnskapsprinsipper i 2013. Konsernet 

har endret oppstillingsplanen, herunder presentasjonen av periodiserte renter og 

finansielle derivater. Tidligere ble finansielle derivater rapportert sammen med andre 

eiendeler og annen gjeld, men er nå presentert på egen regnskapslinje. Periodiserte 

renter ble tidligere rapportert som Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og 

opptjente ikke mottatte inntekter og Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente 

inntekter. Disse er nå presentert som en del av amortisert kost eller virkelig verdi av 

de finansielle instrumentene i balansen og notene. Sammenlikningstall for 2012 er 

endret tilsvarende. 

I tillegg har konsernet implementert følgende nye standarder:

• IAS 1 Presentasjon av finansregnskap

 Endringene i IAS 1 innebærer at postene i oppstillingen over andre inntekter og 

kostnader (OCI) skal grupperes i to kategorier. Poster som kan bli reklassifisert 

til resultatet på et fremtidig tidspunkt (for eksempel netto gevinst ved sikring av 

nettoinvestering, omregningsdifferanser ved omregning av utenlandsk virksomhet 
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til presentasjonsvaluta, netto endring i kontantstrømsikring og netto gevinst eller 

tap på finansielle eiendeler klassifisert som tilgjengelig for salg) skal presenteres 

separat fra poster som aldri vil bli reklassifisert (for eksempel, aktuarmessige 

gevinster og tap knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger). Endringene har 

kun betydning for presentasjon, og har ingen påvirkning på konsernets finansielle 

stilling eller resultat. 

 Endringene har ikke hatt noen betydning for Sparebanken Pluss da konsernet 

ikke har noen poster som føres over andre inntekter og kostnader (OCI) som kan 

reklassifiseres i fremtiden. Det er kun aktuarmessige gevinster som er ført over 

andre inntekter og kostnader (OCI) i 2013. 

• IAS 19 Ytelser til ansatte

 IASB har vedtatt en rekke endringer i IAS 19. Endringene er både av fundamental 

karakter, som at korridormetoden ikke lenger er tillatt og at forventet avkastning på 

pensjonsmidler endres konseptuelt, og av enklere karakter som rene klargjøringer 

og omformuleringer. Bortfall av korridormetoden innebærer at aktuarmessige 

gevinster og tap skal innregnes i andre inntekter og kostnader (OCI) i den perioden 

de oppstår. Endringen i IAS 19 vil påvirke netto pensjonskostnad som følge av at 

forventet avkastning på pensjonsmidler skal beregnes med samme rente som er 

benyttet for diskontering av pensjonsforpliktelsen.

 Konsernet har ikke tidligere benyttet korridormetoden, men har ført aktuarmessige 

gevinster og tap direkte mot andre inntekter og kostnader (OCI). Endringen 

vedrørende avkastning for pensjonsmidlene er innregnet i regnskapet for 2013. 

• IFRS 7 Finansielle instrumenter – opplysninger 

 Endringene innebærer at foretak plikter å gi opplysninger om motregningsrettigheter 

og relaterte avtaler (for eksempel sikkerhetsstillelser). Opplysningene skal 

gi brukerne av regnskapet nyttig informasjon for å evaluere effekten av 

motregningsavtaler på konsernets finansielle stilling. De nye notene er påkrevd 

for alle innregnede finansielle instrumenter som er nettopresentert i samsvar med 

IAS 32 Finansielle instrumenter – presentasjon. Opplysningskravene omfatter 

også innregnede finansielle instrumenter som er underlagt en ”enforcable 

master netting arrangement” eller tilsvarende avtale, uavhengig av om de er 

nettopresentert i samsvar med IAS 32. Endringene vil ikke påvirke konsernets 

finansielle stilling eller resultat. 

 Konsernet har implementert standarden og gir tilleggsopplysninger i note om 

finansielle derivater.

• IFRS 13 Fair Value Measurement / Måling av virkelig verdi

 Standarden angir prinsipper og veiledning for måling av virkelig verdi for eiendeler 

og forpliktelser som andre standarder krever eller tillater målt til virkelig verdi. 

Standarden sier ingenting om når virkelig verdi skal anvendes, men det følger av 

andre standarder.

 Effekten av implementeringen av IFRS 13 er begrenset for konsernet, det er ingen 

vesentlige endringer i standarden i forhold til konsernets tidligere beregning av 

virkelig verdi på finansielle instrumenter.

• IAS 1 Presentasjon av finansregnskap 

 (Årlig forbedringsprosjekt 2009-2011)

 Endringene i IAS 1 innebærer en klargjøring av forskjellen mellom frivillige 

sammenligningstall og minimumskravene. Vanligvis vil presentasjon av foregående 

periodes sammenligningstall oppfylle minimumskravene. Endringene har ikke 

betydning for konsernets finansielle stilling eller resultat.

 Konsernet har i 2013 endret fra to til ett års sammenligningstall på sine resultat-, 

balanse-, egenkapital- og kontantstrømoppstillinger i tråd med minimumskravene. 

Opplysninger gitt i note er også endret tilsvarende.

16. VEDTATTE, IKKE IKRAFTTRÅDTE 
STANDARDER OG FORTOLKNINGER 
Følgende nye standarder og fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort og 

vil være obligatoriske for selskaps- og konsernregnskap i fremtidige regnskapsperioder, 

men uten at ledelsen har valgt tidliganvendelse:

• IAS 32 Finansielle instrumenter – presentasjon

 IAS 32 er endret for å klargjøre innholdet i ”currently has a legally enforceable 

right to set-off” og også klargjøre anvendelsen av IAS 32s motregningskriterier 

for oppgjørssystemer som eksempelvis clearing house-systemer som anvender 

mekanismer for bruttooppgjør som ikke skjer samtidig (simultaneously). Endringene 

gjelder med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. 

 Endringene forventes ikke å gi noen effekt i selskapets kvartalsregnskap eller 

årsregnskap i 2014.

• IFRS 9 Finansielle instrumenter

 IFRS 9 omfatter pr. i dag første og andre fase av IASB’s arbeid med å erstatte 

dagens IAS 39. Første fase omhandler klassifisering og måling av finansielle 

eiendeler og forpliktelser, mens andre fase omhandler sikringsbokføring. Siste faser 

av dette prosjektet gjelder måling til amortisert kost og nedskrivning av finansielle 

eiendeler. Virkningstidspunkt er utsatt på ubestemt tid og det er ventet at 

standarden tidligst vil får pliktig virkningstidspunkt for regnskapsår som begynner 

1. januar 2017. Konsernet vil evaluere potensielle effekter av IFRS 9 i samsvar med 

de øvrige fasene, så snart endelig standard, inkludert alle fasene er publisert. 

• IAS 39 – innregning og måling

 IASB har vedtatt endringer i sikringsbokføringsreglene under IFRS. Endringene 

innebærer at man ikke vil måtte avslutte sikringsbokføringen i de tilfeller der 

derivater utpekt i sikringsforhold må overføres for å gjennomføre clearing med 

en sentral motpart (central counterparty - CCP) som følge av lov eller annen 

regulering, gitt at nærmere angitte kriterier er oppfylt. Endringene gjelder med 

virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere.

 Forholdet kan komme til å påvirke konsernet i fremtiden. Morbank benytter 

sikringsbokføring pr. 31.12.2013.

• IFRS 13 Måling av virkelig verdi 

 (IASBs årlige forbedringsprosjekt 2011 – 2013) – Ikke vedtatt av EU

 Endringen klargjør at porteføljeunntaket i IFRS 13.52 kan anvendes for finansielle 

eiendeler, finansielle forpliktelser og andre kontrakter.

 Konsernet har ikke ferdigstilt vurderingen av hvilken effekt dette vil kunne ha.

 I tillegg til ovennevnte nye standarder og fortolkninger er det også endringer 

i andre standarder som vil kunne påvirke konsernets fremtidige rapportering. 

Effekten av endringene i disse standardene er av ledelsen vurdert å ha liten 

betydning for selskaps- og konsernregnskapet. Disse standardene er derfor kun 

listet opp nedenfor: 

• IFRS 10 Konsernregnskap – Innenfor EU/EØS området gjelder IFRS 10 med 

virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere. 

• IFRS 12 Opplysninger om interesser i andre foretak - Innenfor EU/EØS 

området gjelder IFRS 12 med virkning for regnskapsår som starter 1. januar 2014 

eller senere. 

• IAS 19 Ytelser til ansatte - Endringen gjelder bidrag fra ansatte, og er foreløpig 

ikke godkjent av EU. For regnskapspliktige utenfor EU/EØS, vil endringen gjelde 

med virkning fra regnskapsår som starter 1. januar 2015 eller senere.

 Endringer til IAS 28 Investment in Associates and Joint Ventures 

– Innenfor EU/EØS området gjelder endringene med virkning for regnskapsår som 

starter 1. januar 2014 eller senere.

 Øvrige endringer i standarder og fortolkninger er også vurdert av konsernet, og 

man har vurdert at disse ikke vil påvirke fremtidig rapportering.
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NOTE 2 – RISIKOSTYRING I SPAREBANKEN PLUSS

Sparebanken Pluss skal maksimere sin langsiktige verdiskaping, og med dette mål er 

det en forutsetning at risiko er undergitt en aktiv og tilfredsstillende styring. En del av 

konsernets forretningsstrategi er å holde en lav til moderat risikoprofil i all virksomhet. 

Å ta risiko er et grunnleggende trekk ved bankvirksomhet, og risikostyring er dermed 

et sentralt område i så vel daglig drift som i styrets løpende arbeid. Det vises forøvrig 

til bankens dokument om ”Risiko- og kapitalstyring i Sparebanken Pluss” som er 

tilgjengelig på bankens hjemmesider.

ORGANISERING

STYRET

Styret har det overordnede ansvar for bankens totale risikostyring, og skal påse at 

banken har hensiktsmessige systemer for risikostyring og internkontroll. Styret fastsetter 

risikostrategier, risikoprofil og risikotoleranse, og risikoprofilen operasjonaliseres 

gjennom rammeverket for risikostyring, herunder fastsettelse av fullmakter. Styret 

fastsetter også strategi og retningslinjer for nivå, sammensetning og fordeling av 

egenkapitalen, og godkjenner prosessen for å sikre tilstrekkelig egenkapitalnivå til 

enhver tid (ICAAP).

REVISJONSUTVALG:

Styret har oppnevnt et eget revisjonsutvalg som er et underutvalg av styret.  Formålet 

er å foreta mer grundige vurderinger av avtalte saksområder, herunder styrke arbeidet 

med finansiell rapportering og internkontroll.

BANKENS LEDELSE

Administrerende direktør og øvrig ledelse har ansvaret for å implementere 

risikostyring og internkontroll. Administrerende direktør har etablert en ledergruppe 

og en risikostyringskomité som møtes jevnlig. Saker som vedrører endringer eller 

implementering av ny policy og strategier i konsernet, skal alltid fremlegges 

ledergruppen for diskusjon og beslutning. Ledelsen vurderer risikosituasjonen 

kontinuerlig, og minst en gang årlig behandles den totale risikosituasjon og det 

tilhørende kapitalbehovet. Denne vurderingen legges deretter frem for styret.

Administrerende direktør har delegert oppgaver i henhold til det formelle ansvar for 

intern kontroll og risikostyring. Ansvaret for gjennomføring av den årlige vurderingen 

av risikosituasjonen og kapitalbehovet er delegert til risikokontrollavdelingen. Denne 

analysen skal være samordnet og integrert med øvrig planleggings- og strategiarbeid i 

banken. Det er videre delegert kontrolloppgaver til de enkelte linjeansvarlige innenfor 

rammer og vedtatte prinsipper, instrukser og fullmakter.

Banken har en risikokontrollavdeling som dekker hele konsernet. Denne avdelingen 

skal identifisere, måle og vurdere bankens totalrisiko, samt ha ansvar for compliance.

RISIKOSTYRINGSKOMITÉ

Risikostyringskomitéen skal ta stilling til bankens totale risikoeksponering og avstemme 

denne i forhold til bankens kapitalbehov. Risikostyringskomitéen har ansvaret for 

revisjon av bankens ICAAP-dokument og innstiller på eventuelle endringer i ICAAP-

prosessen. Risikostyringskomitéen skal behandle saker og gi innspill vedrørende 

bankens styring og kontroll av totalrisiko.

INTERNREVISOR

Banken har en egen ansatt internrevisor. Dette er en overvåkingsfunksjon som 

uavhengig av administrasjonen for øvrig, foretar risikovurderinger, kontroller og 

undersøkelser av bankens internkontroll og styringsprosesser for å vurdere om de virker 

hensiktsmessig og betryggende.

RISIKOSTYRINGSPROSESSEN

Det foreligger forsvarlige og hensiktsmessige strategier og prosesser for risikostyring 

og vurdering av kapitalbehov og hvordan dette kan opprettholdes. Samlebetegnelsen 

for dette er ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). For å strukturere 

rammeverket er Sparebanken Pluss sin ICAAP delt inn i fem trinn.

I) Identifisering av risiko

Det foreligger en analyse av de risikoer som banken er eksponert for. For alle risikoer 

foreligger det et passende system for risikoovervåking. Det foreligger også en prosess 

for å fange opp endringer i eksisterende risikoer og eventuell eksponering for nye 

risikoer. Sistnevnte gjelder spesielt i forbindelse med endring av eksisterende eller 

opprettelse av nye virksomhetsområder eller produkter.

II) Tallfesting av risiko og egenkapital

For å analysere bankens risikobærende kapasitet, blir alle risikoene kvantifisert og 

aggregert.

III) Vurdering av kapitalbehov

Beregningene tar utgangspunkt i et krav om at banken skal oppfylle det regulatoriske 

kravet til ansvarlig kapital, og det foretas beregninger for ulike tidshorisonter. 

Kapitalnivået er tilpasset bankens forretningsplaner og vekstambisjoner, utvikling i 

rammebetingelser, kapitalplanlegging og kriseberedskap. 

IV) Rammesetting

Alle vesentlige risikoer har en ramme.

V) Risikoovervåking 

Det er etablert rutiner for behandling av brudd på rammer. I tilfeller der risiko ikke er 

kvantifiserbar, er formålet med risikoovervåkingen å kontrollere prosessrelaterte krav 

eller kvalitative krav. Rapportering av risikoovervåkingen følger en fast frekvens og gir et 

dekkende bilde av situasjonen. I tilfeller der risikoeksponering oppstår raskt eller uventet 

skal det utarbeides ad hoc rapportering. Dersom risikoovervåkingen avdekker at reell 

eksponering er større enn ønsket eksponering, skal det gjøres tiltak. Aktuelle tiltak er 

risikoavlastning, endring av rammer (reallokering av risikokapital) eller økt egenkapital. 

RISIKOKATEGORIER

For risikostyringsformål skiller Sparebanken Pluss mellom følgende risikoer:

KREDITTRISIKO / MOTPARTSRISIKO

Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at konsernets motparter eller kunder ikke har 

evne eller vilje til å oppfylle sine betalingsforpliktelser overfor konsernet Sparebanken 

Pluss. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på motparter/kunder. I hovedsak er dette 

utlån og kreditter, men også ansvar i henhold til utstedte garantier, verdipapirer samt 

motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater og valutakontrakter. 

Kredittrisiko er en funksjon av to faktorer (hendelser), betjeningsevne og betjeningsvilje, 

samt verdi på underliggende sikkerheter. Begge hendelser må inntreffe med negativt 

utfall for at det skal kunne oppstå tap. Den første er manglende betjeningsevne eller 

betjeningsvilje hos debitor, og den andre er at verdien av underliggende sikkerheter 

ikke er tilstrekkelig til å dekke bankens krav ved eventuelt mislighold og påfølgende 

realisasjon av sikkerheten. 

Kredittrisiko er definert som en vesentlig risiko, og bankens målsetting er at 

kredittrisikoeksponering skal være lav til moderat. Styret vedtar konsernets 

kredittstrategi og kredittpolitikk, og kredittrisiko styres etter fastsatte rammer og mål 

knyttet til risikoprofil og eksponering på porteføljenivå. 

Styret, ledelsen og kontrollorganer mottar jevnlig rapportering av kredittrisiko. Sentralt i 

denne sammenhengen er utviklingen i utlån fordelt på ulike risikoklasser og bevegelse 

mellom klassene. 
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OPPGJØRSRISIKO

Oppgjørsrisiko er en form for kredittrisiko ved at kontraktsmotpart ikke oppfyller sine 

forpliktelser med hensyn til oppgjør i form av kontanter eller verdipapirer etter at 

banken har gitt beskjed om betaling eller overførsel av et verdipapir eller sikkerhet. 

Oppgjørsrisiko som konsernet er eksponert mot vurderes som lav. 

LIKVIDITETSRISIKO

Likviditetsrisiko defineres som risikoen for at konsernet ikke evner å finansiere 

utlånsvekst og innfri bankens finansielle forpliktelser etter hvert som de forfaller 

(refinansieringsrisiko). Likviditetsrisiko omfatter også risikoen for at finansielle markeder 

som konsernet ønsker å benytte ikke fungerer (markedslikviditet). Likviditetsrisiko er i 

risikopolicyen definert som en vesentlig risiko. Eksponeringen skal være moderat og på 

linje med gjennomsnittet i markedet. Overvåkingen skjer ved kontroll av eksponering i 

forhold til vedtatte rammer og kontroll av kvalitative krav. 

MARKEDSRISIKO

Markedsrisiko oppstår som følge av konsernets usikrede transaksjoner i rente-, 

valuta- og egenkapitalmarkedene, og kan inndeles i renterisiko, valutarisiko, aksjerisiko 

og spreadrisiko. Risikoen er knyttet til resultatvariasjoner som følge av endringer i 

markedspriser og/eller markedskurser. 

• Renterisiko

 Renterisiko defineres som risiko for det inntjeningsmessige tap som oppstår 

ved endringer i rentenivået hvis rentebindingstiden for bankens forpliktelser og 

fordringer på og utenfor balansen, ikke er sammenfallende. Konsernets renterisiko 

reguleres av rammer for maksimal verdiendring som følge av en endring i 

rentenivået på to prosent. Rentebinding på konsernets instrumenter er i all 

hovedsak kort, og konsernets renterisiko er lav. 

• Valutarisiko

 Valutarisiko defineres som risiko for det inntjeningsmessige tap som oppstår hvis 

valutakursene endres. Valutarisiko reguleres av rammer for maksimal aggregert 

valutaposisjon. Omfanget av konsernets handelsaktivitet i valuta er lite og 

valutarisiko vurderes som lav. 

• Kursrisiko

 Kursrisiko (aksjerisiko) består av markedsrisiko knyttet til posisjoner i 

egenkapitalinstrumenter, inkludert derivater med egenkapitalinstrumenter som 

underliggende. Kursrisiko reguleres av rammer for maksimal aggregert posisjon 

i en aksjeportefølje. Omfanget av konsernets aksjeposisjoner er lav og kursrisiko 

vurderes som lav. 

• Spreadrisiko

 Spreadrisiko er knyttet til verdiutviklingen i rentebærende verdipapirer som 

følge av endringer i kredittspread, og denne faktoren eksisterer i tillegg til selve 

kursrisikoen. Spreadrisiko reguleres av rammer for maksimal aggregert spreadrisiko 

på obligasjonsporteføljen og spreadrisikoen vurderes som lav.

FORRETNINGSRISIKO

Forretningsrisiko defineres som risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre 

forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i 

ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og 

endret kundeatferd. Forretningsrisiko kan også oppstå som følge av myndighetenes 

reguleringer. Risikoen omfatter også omdømme- eller renommérisiko som er risikoen 

knyttet til økte tap, reduserte inntekter og/eller økte kostnader som en følge av at 

konsernets renommé har blitt skadet.

STRATEGISK RISIKO

Strategisk risiko er definert som interne forhold hvor den strategiske risiko knytter seg 

til de strategier, planer og endringer som banken har eller legger opp til.

OPERASJONELL RISIKO

Operasjonell risiko defineres som den risiko konsernet har som følge av utilstrekkelige 

eller sviktende interne prosesser eller systemer, menneskelige feil, eller eksterne 

hendelser. Operasjonell risiko inkluderer mislighetsrisiko. Eksempler på operasjonelle 

risikoforhold kan være flere typer uønskede handlinger og hendelser, som blant annet 

hvitvasking, korrupsjon, underslag, innsidehandel, bedrageri, ran, trusler mot ansatte, 

fullmaktsbrudd og brudd på vedtatte rutiner, svikt i IT-systemer med mer.

Overvåking av operasjonell risiko skjer ved jevnlige kvalitative vurderinger. Det 

beregnes kapitalbehov for operasjonell risiko i henhold til basismetoden, og det 

vurderes i ICAAP om disse kapitalberegningene er tilstrekkelige. Det vurderes at 

konsernet har en lav operasjonell risiko.

KONSENTRASJONSRISIKO

Konsentrasjoner av finansiell risiko oppstår når finansielle instrumenter med like 

karakteristika påvirkes ensartet av endringer i økonomiske eller andre faktorer. 

Identifikasjon av konsentrasjoner av risiko inkluderer skjønnsmessige vurderinger. I 

konsernets risikostyring er det et gjennomgående formål å redusere eller kontrollere 

risikokonsentrasjoner.

Banken står overfor ulike typer av risikokonsentrasjon. Dersom enkeltlåntagere eller 

grupper av tilknyttede debitorer utgjør en betydelig andel av porteføljen, vil dette 

representere en form for konsentrasjonsrisiko idet porteføljen dermed inneholder 

bedriftsspesifikk eller systematisk risiko.

En annen form for risikokonsentrasjon er en følge av høy eksponering mot enkelte 

sektorer eller geografiske områder. Enkeltsektorer og geografiske områder vil kunne ha 

ulike sykliske forløp, og unnlatelse av å spre eksponeringen på ulike sektorer innebærer 

at man går glipp av diversifiseringsmuligheter. 

Risikoen knyttet til finansiering av næringseiendom er ofte reelt sett en eksponering 

mot leietagerne i byggene. Dersom en stor andel av byggene i utlånsporteføljen er leiet 

ut til store enkeltleietakere, eller en stor andel av leietakerne er tilknyttet en bestemt 

bransje, vil også dette innebære en form for konsentrasjonsrisiko. 

For kredittrisiko er det et siktemål å unngå større risikokonsentrasjoner, herunder store 

engasjementer med enkeltkunder eller kundegrupper og grupper av engasjementer 

innenfor klasser med høy risiko, næringer eller geografiske områder. 

Merrisikoen som følge av debitorkonsentrasjon er etter bankens oppfatning til 

stede, men representerer ikke en vesentlig risiko for konsernet. Dette er en følge 

av lav kredittrisikoeksponering når man tar hensyn til kvaliteten på sikkerhetene. Et 

tilsvarende resonnement kan gjøres i forhold til konsentrasjon på leietakersiden.

Den største sektorkonsentrasjonen for Sparebanken Pluss er knyttet til ”Utleie 

av næringseiendom”. Dermed vil denne del av porteføljen være eksponert mot 

risikofaktorer som påvirker eiendomsselskaper spesifikt. Disse risikofaktorene er 

først og fremst arealledighet, leiepriser og rentenivå. Sistnevnte er en generell 

makrovariabel, men eiendomsselskaper er tyngre eksponert mot rentenivået enn 

mange andre bransjer som følge av høy låneandel og fordi eiendom er en eiendel 

med lang levetid. 
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NOTE 3 – KAPITALDEKNING 

Sparebanken Pluss har en målsetting om å maksimere sin langsiktige verdiskaping. 

Konsernet har også en målsetting om at risikoprofilen skal være moderat til lav. Dette 

innebærer at god risiko- og kapitalstyring er et sentralt strategisk element.

Sparebanken Pluss har etablert en strategi og prosess for risikomåling, -styring og 

-kontroll som gir oversikt over de risikoer banken er eksponert for. Dette gir dermed 

grunnlag for vurdering og beregning av bankens totalkapitalbehov, og hvordan 

dette kan opprettholdes for å dekke de aktuelle risikoer på en tilstrekkelig måte. 

Prosessen betegnes som ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process) eller 

”Totalkapitalvurderingsprosessen”. Vurderingen av kapitalbehovet inkluderer størrelse, 

sammensetning og fordeling av den ansvarlige kapitalen tilpasset nivået på de risikoer 

som banken er eller kan bli utsatt for, med bakgrunn i gjennomførte stresstester som 

viser hvilke endringer i makrovariabler som kan påføre banken større tap.

Kapitaldekningen skal sikre at banken har nødvendig bufferkapital for hendelser som 

kommer i tillegg til ordinære tapsnedskrivninger. For å ha stor handlefrihet i forhold 

til strategiske valg og forretningsmessige muligheter velger banken å ha en større 

ansvarlig kapital enn det behovet som beregnes ut fra ICAAP. 

Med virkning fra 01.07.2013 er det vedtatt lovendring som innebærer nye minstekrav 

til ren kjernekapital og fire nye bufferkapitalkrav for banker, kredittforetak og 

morselskap i bankkonsern. Summen av de nye minstekravene til ren kjernekapital og 

bufferkravene tilsvarer 9 % ren kjernekapital. Krav til kjernekapital vil være 10,5 % og 

krav til total kapitaldekning vil være 12,5 %. Sparebanken Pluss har en målsetting om 

at ren kjernekapitaldekning minimum skal utgjøre 10 %. 

Sparebanken Pluss benytter standardmetoden for kreditt- og markedsrisiko og 

basismetoden for operasjonell risiko for å beregne kapitaldekning i henhold til 

gjeldende kapitaldekningsregler - Basel II. 

Sparebanken Pluss vurderer imidlertid at en søknad om IRB-godkjennelse uavhengig 

av kapitaldekningshensyn vil gi banken positive effekter innenfor risikostyring. Banken 

vurderer derfor å iverksette en prosess slik at man blir i stand til å kunne søke 

Finanstilsynet om godkjennelse for å kunne bruke IRB.

Sparebanken Pluss er etter fusjonen med Sparebanken Sør utpekt som mulig 

systemviktig bank i Finanstilsynets høringsnotat som ble oversendt Finansdepartementet 

4. november 2013.  Etter loven skal bufferkravet for systemviktige banker utgjøre 2 

prosentpoeng, men med forskriftshjemmel til å sette kravet høyere eller lavere. 

På enkeltengasjementsnivå vil det være store variasjoner i forhold til følsomhet 

mot disse faktorene, og hvordan engasjementet dermed bidrar til porteføljens 

konsentrasjonsrisiko. Dette avhenger bl.a. av leieforhold, eiendommenes beliggenhet 

og type bygg. I tillegg vil debitors finansielle situasjon ha stor betydning. 

Banken har avsatt ekstra kapital under ICAAP for å dekke opp for konsentrasjonsrisiko.

SIKRINGSINSTRUMENTER

KONSERNET BENYTTER FØLGENDE SIKRINGSINSTRUMENTER:

• Rentebytteavtaler (swapper) - avtaler om å bytte rentebetingelser for et bestemt 

nominelt beløp over et bestemt antall perioder.

• Aksjeindeksopsjoner og aksjerentebytteavtaler – i denne sammenheng avtaler 

om å motta avkastningen på en eller flere aksjer, aksjeindekser eller fond på 

et bestemt fremtidig tidspunkt mot å betale en premie ved avtaleinngåelsen 

(aksjeindeksopsjoner), eller mot å betale en variabel rente løpende under opsjonens 

løpetid (aksjerentebytteavtaler). Avtalene er inngått samtidig med låneopptak i form 

av aksjeindeksobligasjoner eller aksjeindeksinnskudd. Avtalene er utformet slik at 

Sparebanken Pluss ikke har noen netto eksponering i egenkapitalinstrumenter.

• Valutaterminer – avtale om kjøp eller salg av fremmed valuta med oppgjør på et 

bestemt fremtidig tidspunkt.

Formålet med bruk av rente-, valuta- og egenkapitalinstrumenter er å sikre fremtidige 

rentevilkår eller motvirke effekten av kurssvingninger.
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NOTE 4 – KREDITTOMRÅDET OG KREDITTRISIKO  

Kredittrisiko representerer det største risikoområdet for konsernet. Styret fastsetter 

konsernets kredittstrategi som sammen med kredittpolitikk og retningslinjer for 

kredittprosessene skal sikre at kundeporteføljen har en akseptabel risikoprofil og 

bidrar til at konsernet kan maksimere sin langsiktige verdiskaping.

Sparebanken Pluss har Sørlandet som sitt regionale hovedmarked. I tillegg har 

banken et nasjonalt markedsområde mot organisasjoner som inngår i Kristen-Norges 

Innkjøpsfellesskap og deres ansatte. Konsernet skal likevel ikke ha et utlånsvolum 

utenfor Agder-fylkene som overstiger 25 % av konsernets totale utlån.

PRINSIPPER FOR RISIKOKLASSIFISERING AV ENGASJEMENTER

Konsernet har et system for risikoklassifisering av kunder, hvor alle kunder scores i låne-

søknadsprosessen. I tillegg risikoklassifiseres kundemassen på porteføljenivå kvartalsvis 

ved at alle engasjementer over kr. 50.000 scores. Risikoklassifiseringssystemet innebærer 

at kundene blir klassifisert i misligholdsklasser hvor sannsynligheten for mislighold i 

løpet av en 12 måneders periode blir beregnet ut fra ulike interne og eksterne finansielle 

data. For å gruppere kundene etter misligholdssannsynlighet, er både personkunde- og 

næringslivsporteføljen inndelt i 10 ulike risikoklasser (klasse A-J) samt 2 risikoklasser 

(K og L) for henholdsvis misligholdte engasjementer og engasjementer med tapsned-

skrivninger som ikke er misligholdte. Risikoutvikling i porteføljen kartlegges ved hjelp av 

klassifiseringssystemet, og migrasjon mellom de ulike risikoklassene måles hvert kvartal.

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 14,43 % 15,64 % Kapitaldekning   15,38 % 13,41 % 

 14,43 % 14,01 % Kjernekapitaldekning   13,87 % 13,41 % 

 12,24 % 11,93 % Ren kjernekapitaldekning   11,95 % 11,44 % 

    

 1 429 1 825 Kapitalbuffer   1 907 1 338

    

 1 777 1 910 Minimumskrav til ansvarlig kapital   2 069 1 979 

    

 22 216 23 880 Sum beregningsgrunnlag   25 858 24 739

    

 3 206 3 735 Netto ansvarlig kapital   3 976 3 317 

 3 206 3 346 Kjernekapital   3 586 3 317

 2 729 2 857 Egenkapital   3 098 2 840

 125 125 -Grunnfondsbeviskapital   125 125

 34 34 -Overkursfond   34 34

 2 493 2 623 -Sparebankens fond   2 623 2 493

 32 31 -Gavefond   31 32

 45 44 -Utjevningsfond   44 45

 13 13 -Annen egenkapital   253 123

 -13 -13 -fradrag for utbytte som inngår i annen egenkapital   -13 -13

 477 488 Annen kjernekapital   488 477

 498 499 -Fondsobligasjon   499 498

 -21 -10 -Fradrag for ansvarlig lån i andre finansinstitusjoner   -10 -21

 0 390 Tilleggskapital   390 0

 0 400 -Ansvarlig lånekapital   400 0

 0 -10 -Fradrag for ansvarlig lån i andre finansinstitusjoner   -10 0

    

 1 777 1 910 Minimumskrav til ansvarlig kapital   2 069 1 979 

 1 706 1 838 Kapitalkrav for kredittrisiko beregnet etter standardmetoden   1 985 1 903

 4 3 -Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner)   3 4

 152 199 -Institusjoner   18 32

 734 770 -Foretak   770 734

 332 338 -Massemarkedsengasjementer   341 333

 388 414 -Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom   753 704

 14 23 -Forfalte engasjementer   23 14

 2 2 -Høyrisiko-engasjementer   2 2

 24 38 -Obligasjoner med fortrinnsrett   23 24

 2 0 -Andeler i verdipapirfond   0 2

 55 51 -Øvrige engasjementer   51 55

 80 81 Kapitalkrav for operasjonell risiko   93 85

 80 81 -Kapitalkrav etter basismetoden   93 85

 -9 -9 Fradrag i kapitalkravet   -9 -9

 -2 -2 -Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner   -2 -2

 -7 -7 -Nedskrivninger på grupper av utlån   -7 -7 
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TOTALENGASJEMENT FORDELT PÅ RISIKOGRUPPER 

I totalengasjement inngår saldo på innvilgede lån og kreditter til kunder, ubenyttet andel av innvilgede kreditter, samt garantirammer og etablerte garantier. 

BRUTTO UTLÅN FORDELT PÅ RISIKOGRUPPER  

Bankens risikoklasser er følgende:

Risikoklasser Nedre grense Øvre grense Vurdering av risiko 

A 0,00 % 0,10 % Lav

B 0,11 % 0,25 % Lav

C 0,26 % 0,50 % Lav

D 0,51 % 0,75 % Lav

E 0,76 % 1,25 % Middels

F 1,26 % 2,00 % Middels

G 2,01 % 3,00 % Høy

H 3,01 % 5,00 % Høy

I 5,01 % 10,00 % Høy

J 10,01 % 100,00 % Høy 

 

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.12 

     Personkunder:    

 7 401 57,2 % 7 512 56,9 % Lav risiko 17 705 67,6 %  16 615 66,6 %

 3 152 24,3 % 3 390 25,7 % Middels risiko 5 488 21,0 %  5 298 21,2 %

 2 051 15,8 % 2 105 15,9 % Høy risiko 2 707 10,3 %  2 685 10,8 %

 280 2,2 % 199 1,5 % Uklassifisert 202 0,8 %  300 1,2 %

 12 884  13 206  Sum ikke forfalt eller nedskrevet 26 102   24 898  

 62 0,5 % 0 0,0 % Misligholdte og nedskrevne engasjementer 83 0,3 %  64 0,3 %

 12 946 100 % 13 206 100 % Sum personkunder 26 185 100 %  24 962 100 % 

     Næringslivskunder:    

 8 959 56,9 % 10 654 59,3 % Lav risiko 10 720 59,4 %  9 050 57,1 %

 4 649 29,5 % 4 948 27,5 % Middels risiko 4 948 27,4 %  4 649 29,3 %

 1 960 12,5 % 1 873 10,4 % Høy risiko 1 873 10,4 %  1 960 12,4 %

 7 0,0 % 231 1,3 % Uklassifisert 231 1,3 %  20 0,1 %

 15 575  17 706  Sum ikke forfalt eller nedskrevet 17 772   15 679  

 167 1,1 % 262 1,5 % Misligholdte og nedskrevne engasjementer 262 1,5 %  167 1,1 %

 15 742 100 % 17 968 100 % Sum næringslivskunder 18 034 100 %  15 846 100 % 

 28 688  31 174  Sum totalengasjement 44 219   40 808  

 

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.12 

     Personkunder:    

 6 577 55,7 % 6 147 51,6 % Lav risiko 14 974 64,7 %  14 304 64,2 %

 3 040 25,7 % 3 509 29,4 % Middels risiko 5 332 23,0 %  5 118 23,0 %

 2 006 17,0 % 2 137 17,9 % Høy risiko 2 661 11,5 %  2 633 11,8 %

 121 1,0 % 44 0,4 % Uklassifisert 111 0,5 %  152 0,7 %

 11 744  11 837  Sum ikke forfalt eller nedskrevet 23 078   22 207  

 64 0,5 % 83 0,6 % Misligholdte og nedskrevne engasjementer 83 0,4 %  64 0,3 %

 11 808 100 % 11 920 100 % Sum personkunder 23 161 100 %  22 271 100 % 

     Næringslivskunder:    

 7 450 55,8 % 8 480 57,2 % Lav risiko 8 546 57,4 %  7 541 56,1 %

 3 628 27,2 % 4 148 28,0 % Middels risiko 4 148 27,8 %  3 628 27,0 %

 1 818 13,6 % 1 714 11,6 % Høy risiko 1 714 11,5 %  1 818 13,5 %

 292 2,2 % 231 1,6 % Uklassifisert 231 1,6 %  292 2,2 %

 13 188  14 573  Sum ikke forfalt eller nedskrevet 14 639   13 279  

 167 1,3 % 262 1,8 % Misligholdte og nedskrevne engasjementer 262 1,8 %  167 1,2 %

 13 355 100 % 14 835 100 % Sum næringslivskunder 14 901 100 %  13 446 100 % 

        

 68  80  Påløpte renter 93   76 

 25 231  26 835  Sum brutto utlån 38 155   35 793  
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Belåningsgrad (LTV) for lån med pant i fast bolig pr. 31.12.2012 

 Morbank Konsern

 LTV 31.12.2012 MILLIONER KRONER % MILLIONER KRONER %

 LTV 0 - 60% 3 000 29,9 % 9 822 47,7 %

 LTV 60 - 70% 2 370 23,6 % 5 122 24,9 %

 LTV 70 - 75% 1 131 11,3 % 1 841 8,9 %

 LTV 75 - 80% 795 7,9 % 988 4,8 %

 LTV 80 - 85% 767 7,7 % 846 4,1 %

 LTV 85 - 90% 545 5,4 % 545 2,6 %

 LTV 90 - 100% 741 7,4 % 741 3,6 %

 LTV > 100% 683 6,8 % 683 3,3 %

 SUM 10 032 100 % 20 586 100 % 

Belåningsgrad (LTV) for lån med pant i fast bolig pr. 31.12.2013 

 Morbank Konsern

 LTV 31.12.2013 MILLIONER KRONER % MILLIONER KRONER %

 LTV 0 - 60% 2 629 26,4 % 7 817 36,7 %

 LTV 60 - 70% 2 108 21,1 % 4 941 23,2 %

 LTV 70 - 75% 1 425 14,3 % 3 269 15,4 %

 LTV 75 - 80% 970 9,7 % 1 989 9,3 %

 LTV 80 - 85% 730 7,3 % 1 155 5,4 %

 LTV 85 - 90% 618 6,2 % 618 2,9 %

 LTV 90 - 100% 942 9,5 % 942 4,4 %

 LTV > 100% 547 5,5 % 547 2,6 %

 SUM 9 968 100 % 21 279 100 % 

Det understrekes at LTV-fordelingen er basert på en tradisjonell fordeling hvor hele lånet 

plasseres i det intervall hvor ”den siste delen” av lånet hører til. Dette innebærer at reell 

LTV-fordeling vil være lavere enn det som fremgår av tabellen. For et lån som er innplassert 

med høy belåningsgrad vil reelt sett bare en del av dette lånevolumet ligge i intervallet 

med høy belåningsgrad, mens størstedelen av lånet vil ligge i de lavere intervaller. 

Sikkerheter næringslivsmarkedet

Beregning og vurdering av sikkerhetsverdier for næringslivsengasjementer er mer 

kompleks enn for personmarkedet, og det vil hefte større usikkerheter ved estimater 

på porteføljenivå. Banken foretar imidlertid hyppige vurderinger av engasjementenes 

sikkerheter på individuell basis. Banken har ikke utarbeidet rutiner for samlet rapportering 

av denne typen informasjon, og har derfor ikke aggregerte tall for disse sikkerhetsverdiene.  

FORSKYVNING MELLOM RISIKOGRUPPER GJENNOM ÅRET 

For konsernet er det i personmarkedsporteføljen en svak positiv migrasjon i porteføljen. 

Samlet risiko for personkundeporteføljen vurderes som meget tilfredsstillende.

For næringslivsporteføljen har risikoen i porteføljen for 2013 sett under ett vært relativt 

stabil. Volumet på klasser med lav og middels risiko utgjør ca. 85 % av porteføljen. 

Samlet risiko for næringslivsporteføljen vurderes som meget tilfredsstillende. 

Klassifiseringen tar ikke hensyn til sikkerhetsverdier, men kun betalingsevne.

Sikkerheter

Konsernet benytter ulike sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og 

type transaksjon. Hovedprinsipp for vurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdi 

estimeres slik den antas å være når konsernet har behov for sikkerheten. Med 

unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivninger, er sikkerhetens verdi 

beregnet under forutsetning om fortsatt drift. Ved verdivurdering av sikkerhet tas 

det hensyn til estimerte salgskostnader. Hovedtyper av sikkerheter som benyttes 

er pant i fast eiendom (bolig/næringsbygg), kausjoner (forbrukerkausjoner og 

selvskyldnerkausjoner), registrerbart løsøre (varelager, driftstilbehør) og fordringer. 

Estimert verdi av sikkerheter for boliglån og lån som er overført til Pluss Boligkreditt 

AS oppdateres kvartalsvis, mens sikkerheter for øvrige lån minimum oppdateres ved 

behandling av nye kredittsaker eller ved engasjementsoppfølging. Konsernets utlån har 

gjennomgående meget god sikkerhet. 

 

Sikkerheter personmarked

Den vesentligste delen av personmarkedsporteføljen er sikret med pant i bolig, og 

konsernets boliglånsportefølje har følgende fordeling av belåningsgrader (Loan to 

Value – LTV).

INDIVIDUELLE NEDSKRIVNINGER FORDELT PÅ RISIKOGRUPPER 1) 

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 31 55 Misligholdte engasjementer   55 31

 21 21 Øvrige tapsutsatte engasjementer   21 21

 52 76 Sum individuelle nedskrivninger   76 52 

 
1) Ved tapsnedskrivning på utlån blir kapitalen uavhengig av tidligere risikoklassifisering flyttet til risikoklassifisering mislighold.  

Betegnelsen ”Øvrige tapsutsatte engasjementer” er benyttet om engasjementer som før nedskrivning ikke var formelt misligholdt.
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NOTE 5 – RENTERISIKO 

Renterisiko oppstår i forbindelse med bankens ordinære utlåns- og innlånsvirksomhet 

og i tilknytning til aktiviteter i norske og internasjonale penge- og kapitalmarkeder. 

Renterisiko er et resultat av at rentebindingstiden for bankens aktiva- og passivaside, 

samt for ikke balanseførte poster, ikke er sammenfallende. Bankens styre har vedtatt 

rammer for maksimal renterisiko, målt ved resultateffekten av en parallellforskyvning 

av hele rentekurven på to prosentpoeng. Banken har kvartalsvis rapportering til styret. 

Ved oppfølging av renterisiko i forhold til etablerte rammer regnes kun renterisiko på 

posisjoner med gjenværende rentebindingsperiode lengre enn 6 måneder. Bankens 

renterisiko var ved årsskifte godt innenfor vedtatte rammer. Bankens renteposisjon 

innebar at en eventuell renteøkning ble anslått til å kunne gi et positivt resultatbidrag 

tilsvarende12,3 mill. kroner pr. 31.12.2013. 

Renterisiko styres ved valg av rentebinding på eiendels- og gjeldsposter og ved bruk 

av finansielle derivater.

RENTEFØLSOMhET

Tabellen angir effekten på bankens resultat ved 2 prosentpoengs parallell rentestigning 

for bankens totale renteposisjoner. I henhold til bankens interne regelverk skal denne 

effekten utgjøre maksimalt 50 mill. kroner. Tabellen viser utgangen av de siste 2 årene.

NOTE 6 – LIKVIDITETSRISIKO

Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan innfri sine forpliktelser ved forfall. 

Bankens likviditetsrisiko var gjennomgående lav i 2013. Dette fremgikk bl.a. ved 

at en høy andel av utlån var langsiktig finansiert. Under langsiktig finansiering er 

definert kundeinnskudd, finansiering i penge- og kapitalmarkedet med gjenstående 

løpetid utover 1 år, samt ubrukte kommiterte trekkrettigheter. Banken skal til 

enhver tid ha tilstrekkelige likvider til å oppfylle sine forpliktelser. Pr. 31.12.2013 

er bankens beholdning av rentebærende verdipapirer, som holdes for å styre 

bankens likviditetsrisiko, på 5 715 mill. kroner. Verdipapirporteføljen gir banken en 

låneadgang i Norges Bank på 4 124 mill. kroner. Banken har styrevedtatte mål om 

sammensetning og omfang av likviditetsreserver. Andre styrevedtatte måltall, som 

benyttes i den operative virksomheten, er retningslinjer for refinansieringsbehovet 

innenfor ulike tidsintervall. I tillegg til ønske om diversifisering på ulike løpetider er det 

en målsetting å spre bankens finansiering på ulike markeder og instrumenter. Bankens 

finansieringsstruktur i 2013 oppfylte lovpålagte og styrepålagte krav.

BALANSEPOSTER FORDELT ETTER GJENSTÅENDE LØPETID

I tabellen presenteres kreditter og fleksilån som utlån til og fordringer på kunder med 

likviditetsforfall innenfor 1 måned som følge av at det ikke er avtalt nedbetalingstid 

på lånene. På samme måte presenteres innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt 

løpetid i kolonnen for likviditetsforfall innenfor 1 måned. I den løpende styringen av 

likviditetsrisiko legges andre forutsetninger til grunn med hensyn på forfallstidspunktet 

for disse balansepostene.

RESTLØPETID FOR hOVEDPOSTENE I BALANSEN PR. 31.12.2013 – KONSERN

   Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Over 

 MILLIONER KRONER Sum 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Udefinert

 Eiendeler       

 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 340 1 302     38

 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 50 50     

 Utlån til og fordringer på kunde 37 987 11 209 660 958 4 356 20 805 

 Obligasjoner og sertifikater 5 783 37 1 343 189 3 826 387 

 Øvrige eiendeler 131      131

 Sum eiendeler 45 291 12 598 2 003 1 147 8 182 21 192 169 

 Gjeld / ikke derivative forpliktelser       

 Gjeld til kredittinstitusjoner 2 027 1 1 235  600  191

 Innskudd fra og gjeld til kunder 21 264 19 667 1 597    

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 17 835 107  1 730 13 198 2 800 

 Øvrig gjeld 205 14 12 137 3  39

 Ansvarlig lånekapital 900     400 500

 Sum gjeld 42 232 19 789 2 844 1 867 13 801 3 200 731 

 Derivative forpliktelser       

 Finansielle derivater brutto oppgjør       

    Utbetalinger -1 975 -939 -851 -185   

    Innbetalinger 1 971 936 850 185   

 Sum derivative forpliktelser -4 -3 -1 0 0 0 0 

 
Ubenyttet låneadgang på innvilgede kreditter, kredittkort og garantirammer var på 3 747mill. kroner, samt utstedte garantier på 764 mill. kroner pr. 31.12.2013.

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 5 12 Renter +/- 2 % poeng   12 5

 5 12 Sum   12 5 
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RESTLØPETID FOR hOVEDPOSTENE I BALANSEN PR. 31.12.2012 – KONSERN

   Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Over 

 MILLIONER KRONER Sum 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Udefinert

 Eiendeler       

 Kontanter og fordringer på sentralbanker  475 438     37

 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 19 19     

 Utlån til og fordringer på kunde 35 649 11 104 863 948 3 815 19 064 -144

 Obligasjoner og sertifikater 7 175 400 464 1 497 4 307 507 

 Øvrige eiendeler 247      247

 Sum eiendeler 43 566 11 961 1 327 2 444 8 122 19 571 140 

 Gjeld / ikke derivative forpliktelser       

 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 306 893  898 3 516  

 Innskudd fra og gjeld til kunder 19 401 18 491 809 104   

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 15 327 718  2 435 12 174  

 Øvrig gjeld 201 13 12 129 3  44

 Ansvarlig lånekapital 500     500 

 Sum gjeld 40 737 20 115 821 3 565 15 692 500 44 

 Derivative forpliktelser       

 Finansielle derivater brutto oppgjør       

    Utbetalinger -1 163 -444 -580 -139   

    Innbetalinger 1 152 440 572 139   

 Sum derivative forpliktelser -12 -4 -7 0 0 0 0 

 

RESTLØPETID FOR hOVEDPOSTENE I BALANSEN PR. 31.12.2013 – MORBANK

   Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Over 

 MILLIONER KRONER Sum 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Udefinert

 Eiendeler       

 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 340 1 302     38

 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 579 579     

 Utlån til og fordringer på kunde 26 667 5 792 627 802 3 598 15 849 

 Obligasjoner og sertifikater 7 620 37 1 343 303 5 549 387 

 Øvrige eiendeler 656      656

 Sum eiendeler 36 862 7 710 1 970 1 105 9 147 16 236 694 

 Gjeld / ikke derivative forpliktelser       

 Gjeld til kredittinstitusjoner 2 027 1 1 235  600  191

 Innskudd fra og gjeld til kunder 21 264 19 667 1 597    

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 9 695 95  1 700 6 900 1 000 

 Øvrig gjeld 154 14 12 85 3  39

 Ansvarlig lånekapital 900     400 500

 Sum gjeld 34 040 19 777 2 844 1 785 7 503 1 400 731 

 Derivative forpliktelser       

 Finansielle derivater brutto oppgjør       

    Utbetalinger -1 975 -939 -851 -185   

    Innbetalinger 1 971 936 850 185   

 Sum derivative forpliktelser -4 -3 -1 0 0 0 0 

 

Ubenyttet låneadgang på innvilgede kreditter, kredittkort og garantirammer var på 4 272 mill. kroner, samt utstedte garantier på 819 mill. kroner pr. 31.12.2012.

Ubenyttet låneadgang på innvilgede kreditter, kredittkort og garantirammer var på 2 016 mill. kroner, samt utstedte garantier på 764 mill. kroner pr. 31.12.2013.
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FORFALLSSTRUKTUR PÅ UTSTEDTE OBLIGASJONER pr. 31.12.2013

Millioner kroner 

     herav Innregnet Virkelig Referanse- Avdrags- 

ISIN Nummer Ticker  Pålydende  eget eie verdi verdi rente struktur Siste forfall

 NO0010601164 PLUG 36 PRO  1 000   -     1 003   1 004  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 25.08.14

 NO0010627623 PLUG 39 PRO  700   -     704   705  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 17.10.14

 NO0010629124 PLUG 40 PRO  1 000   -     1 003   1 011  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 18.02.15

 NO0010580533 PLUG 33 PRO  800   -     834   833  Fastrente Avdragsfritt 25.09.15

 NO0010605454 PLUG 37 PRO  800   -     883   850  Fastrente Avdragsfritt 30.03.16

 NO0010609720 PLUG 38 PRO  800   -     799   809  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 09.05.16

 NO0010599731 PLUG 35 PRO  1 000   -     1 079   1 066  Fastrente Avdragsfritt 11.08.16

 NO0010664956 PLUG 41 PRO  1 000   -     1 002   1 018  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 30.11.17

 NO0010672793 PLUG 42 PRO  500   -     500   503  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 05.03.18

 NO0010692643 PLUG 44 PRO  1 000   -     1 003   1 000  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 29.10.18

 NO0010680093 PLUG 43 PRO  1 000   -     988   986  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 16.09.19

 Utestedt av morbank   9 600   -     9 798   9 787     

 NO0010503428 PLBK 06  144   114   30   144  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 26.09.14

 NO0010520406 PLBK 05  11   -     11   11  NIBOR 3 mnd  Avdragsfritt 16.03.15

 NO0010572118 PLBK 01  1 000   -     1 004   1 005  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 23.04.15

 NO0010503410 PLBK 09  7   -     7   7  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 28.09.15

 NO0010575210 PLBK 02  500   -     501   504  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 26.11.15

 NO0010593437 PLBK 03  1 000   -     1 001   1 007  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 14.12.15

 NO0010512502 PLBK 08  1 000   969   33   1 008  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 14.12.15

 NO0010515406 PLBK 07  1 000   751   250   1 010  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 16.03.16

 NO0010605801 PLBK 10  1 000   -     1 000   1 007  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 30.03.16

 NO0010641624 PLBK 11  1 000   -     1 001   1 011  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 28.03.17

 NO0010673296 PLBK 12  1 500   -     1 501   1 503  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 14.09.18

 NO0010699341 PLBK14  800    800   800  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 13.03.19

 NO0010689680 PLBK13  1 000   -     999   1 000  NIBOR 3 mnd Avdragsfritt 18.09.19

 Utstedt av datterselskap   9 961   1 833   8 137   10 017     

 Sum obligasjoner   19 561   1 833   17 935      

 

RESTLØPETID FOR hOVEDPOSTENE I BALANSEN PR. 31.12.2012 – MORBANK

   Inntil Fra 1 mnd. Fra 3 mnd. Fra 1 år Over 

 MILLIONER KRONER Sum 1 mnd. til 3 mnd. til 1 år til 5 år 5 år Udefinert

 Eiendeler       

 Kontanter og fordringer på sentralbanker 475 438     37

 Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 574 574     

 Utlån til og fordringer på kunde 25 087 5 816 831 793 3 068 14 724 -144

 Obligasjoner og sertifikater 11 503 400 464 1 497 8 635 507 

 Øvrige eiendeler 697      697

 Sum eiendeler 38 337 7 228 1 295 2 289 11 704 15 231 590 

 Gjeld / ikke derivative forpliktelser       

 Gjeld til kredittinstitusjoner 5 306 893  898 3 516  

 Innskudd fra og gjeld til kunder 19 401 18 489 809 104   

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 10 242 707  2 435 7 100  

 Øvrig gjeld 167 13 12 96 3  44

 Ansvarlig lånekapital 500     500 

 Sum gjeld 35 616 20 101 821 3 532 10 618 500 44 

 Derivative forpliktelser       

 Finansielle derivater brutto oppgjør       

    Utbetalinger -1 163 -444 -580 -139   

    Innbetalinger 1 152 440 572 139   

 Sum derivative forpliktelser -12 -4 -7 0 0 0 0 

 

Pluss Boligkreditt AS har anledning til å forlenge løpetiden med 1 år på alle utstedte obligasjoner. 

Virkelig verdi er markedsverdier utarbeidet i regi av Verdipapirforetakenes Forbund pr. 31.12.13.

Ubenyttet låneadgang på innvilgede kreditter, kredittkort og garantirammer var på 2 446 mill. kroner, samt utstedte garantier på 819 mill. kroner pr. 31.12.2012.
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Tabellen angir netto valutaposisjon for Sparebanken Pluss medregnet finansielle derivater. I henhold til bankens interne regelverk skal nettoposisjoner i hver enkelt valuta ikke 

overstige 20 mill. kroner, netto samlet valutaposisjon skal ikke overstige 50 mill. kroner og maksimal resultateffekt ved 10 % kursbevegelse skal være maksimalt 5 mill. kroner.

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 8 8 Netto samlet valutaposisjon   8 8

 1 1 Resultateffekt ved 10 % endring   1 1 

 

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

   Utlån vurdert til amortisert kost  

 3 570 3 185 Kasse-, drifts- og brukskreditter      8 571 8 833

 1 558 2 295 Byggelån      2 295 1 558

 14 632 15 881 Nedbetalingslån   21 815 19 930

 19 760 21 361 Sum vurdert til amortisert kost   32 681 30 322 

   Utlån utpekt til virkelig verdi over resultat  

 5 471 5 473 Nedbetalingslån   5 473 5 471

 5 471 5 473 Sum utpekt til virkelig verdi   5 473 5 471 

 25 231 26 835 Sum brutto utlån og fordringer på kunder   38 155 35 793 

 

For nedskrivninger se note 11 Tap på utlån, garantier mv. 

NOTE 7 – VALUTARISIKO

NOTE 8 –UTLÅN FØR NEDSKRIVNINGER

FORFALLSSTRUKTUR PÅ UTSTEDT ANSVARLIG LÅNEKAPITAL pr. 31.12.2013     

  

Millioner kroner        

    Innregnet Virkelig Referanse- Avdrags-

ISIN Nummer Ticker  Pålydende  verdi verdi rente struktur Siste forfall 

 NO0010697063 PLUG 45 PRO  400   400   399  NIBOR 3 mnd + 1,80% Ansvarlig lån 27.11.23 

 NO0010641459 Not listed  200   199   207  NIBOR 3 mnd + 4,75% Fondsobligasjon 29.03.99

 NO0010293970 Not listed  300   300   289  NIBOR 3 mnd + 1,00% Fondsobligasjon 15.12.99 

 Utstedt av morbank   900   899   894     

LIKVIDITETSINDIKATOR

Sparebanken Pluss (konsern) beregner likviditetsindikatorer etter Finanstilsynets normer og disse rapporteres til styret som en del av risikorapporteringen.

Modellen beregner hvor stor andel av illikvide eiendeler som er langsiktig finansiert, dvs. med gjenstående løpetidslengde over 1 år (likviditetsindikator 1). Indikator 2 inkluderer i 

tillegg finansiering med likviditetsforfall fra 1 måned til 1 år. Indikator 1 og 2 er identiske. Beregningsmodellen er som følger: 

                                         Finansiering med gjenstående løpetid over 1 år (1 mnd.) 

 Illikvide eiendeler 

        Konsern

Millioner kroner      31.12.13 31.12.12

Likviditetsindikator 1 108,6 106,2

Likviditetsindikator 2 116,3 117,5
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Likviditetsindikator 1(2) =



BRUTTO UTLÅN FORDELT PÅ GEOGRAFISKE OMRÅDER

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.12 

 16 301 64,6 % 17 434 65,0 % Vest-Agder 24 805 65,0 %  23 251 65,0 %

 3 783 15,0 % 3 912 14,6 % Aust-Agder 5 926 15,5 %  5 654 15,8 %

 2 553 10,1 % 2 611 9,7 % Oslo 3 335 8,7 %  3 196 8,9 %

 729 2,9 % 619 2,3 % Akershus 964 2,5 %  1 085 3,0 %

 591 2,3 % 684 2,5 % Rogaland 905 2,4 %  787 2,2 %

 1 207 4,8 % 1 498 5,6 % Øvrig Norge  2 132 5,6 %  1 744 4,9 %

 68 0,3 % 77 0,3 % Påløpte renter 88 0,2 %  75 0,2 %

 25 231 100 % 26 835 100 % Sum brutto utlån 38 155 100 %  35 793 100 % 

 

Geografisk fordeling er basert på kundens bosteds-/forretningsadresse.

TOTALENGASJEMENT FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER

I totalengasjement inngår saldo på innvilgede lån og kreditter til kunder, ubenyttet andel av innvilgede kreditter, samt garantirammer og etablerte garantier. 

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 12 946 13 207 Personkunder   26 186 24 961

 15 742 17 967 Næringslivskunder   18 033 15 847

 28 688 31 174 Sum engasjement    44 219 40 808 

 124 143 Jordbruk, skogbruk og fiske   154 148

 453 460 Industri og produksjonsforetak   462 454

 685 685 Bygg og anlegg   700 710

 573 766 Handel   773 584

 34 29 Hotell og servering   29 35

 131 151 Transport   152 132

 2 242 2 513 Utvikling og salg fast eiendom   2 513 2 242

 7 201 8 185 Utleie av fast eiendom og borettslag   8 186 7 202

 584 690 Faglig og forretningsmessig tjenesteyting   699 596

 695 696 Annen tjenesteyting   716 723

 2 624 2 952 Organisasjoner   2 952 2 624

 395 695 Offentlig sektor   695 395

 15 742 17 967 Sum næringslivskunder   18 033 15 847 

 

BRUTTO UTLÅN FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER 

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 11 876 12 000 Personkunder   23 254 22 347

 13 355 14 835 Næringslivskunder   14 901 13 446

 25 231 26 835 Sum brutto utlån    38 155 35 793 

 105 122 Jordbruk, skogbruk og fiske   133 128

 235 239 Industri og produksjonsforetak   241 236

 353 402 Bygg og anlegg   417 374

 394 544 Handel   551 404

 28 22 Hotell og servering   22 29

 98 109 Transport   110 99

 1 616 1 868 Utvikling og salg fast eiendom   1 868 1 616

 6 620 7 375 Utleie av fast eiendom og borettslag   7 376 6 621

 511 589 Faglig og forretningsmessig tjenesteyting   598 519

 656 491 Annen tjenesteyting   511 680

 2 345 2 681 Organisasjoner   2 681 2 345

 395 393 Offentlig sektor   393 395

 13 355 14 835 Sum næringslivskunder   14 901 13 446 

 

NOTE 9 – UTLÅN OG GARANTIER FORDELT ETTER GEOGRAFISK OMRÅDE, SEKTOR OG NæRING 
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NOTE 10 – MISLIGHOLDTE LÅN

 Morbank Personmarkedet Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 15 20 Brutto mislighold 31 - 60 dgr.   20 18

 1 0 Brutto mislighold 61 - 90 dgr.   0 1

 30 31 Brutto mislighold > 90 dgr.   31 30

 46 51 Brutto misligholdte lån / kreditter   51 48 

 2 4  - individuelle tapsnedskrivninger   4 2

 44 48 Netto misligholdte lån / kreditter   48 46 

 4,4 % 7,2 % Avsetningsgrad misligholdte lån   7,2 % 4,1 % 

En kundes engasjement vurderes som misligholdt dersom en termin ikke er betalt innen 30 dager etter forfall, eller en rammekreditt har vært overtrukket i mer enn 30 dager. 

Mislighold ansees også å foreligge når det er åpnet gjeldsforhandlinger eller konkurs, eller det er foretatt rettslige skritt for å inndrive fordringen. Når en kunde har ett eller 

flere misligholdte lån, er det kundens totale debetengasjement som rapporteres som misligholdt og ikke det enkelte lån.

Når det foreligger mislighold, er dette et objektivt bevis som innebærer at behovet for tapsnedskrivning skal vurderes.

GARANTIER FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER 

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 27 29 Personkunder   29 27

 792 735 Næringslivskunder   735 792

 820 764 Sum garantier   764 820 

 0 1 Jordbruk, skogbruk og fiske   1 0

 60 82 Industri og produksjonsforetak   82 60

 122 74 Bygg og anlegg   74 122

 45 48 Handel   48 45

 4 4 Hotell og servering   4 4

 21 16 Transport   16 21

 344 216 Utvikling og salg fast eiendom   216 344

 148 243 Utleie av fast eiendom og borettslag   243 148

 17 22 Faglig og forretningsmessig tjenesteyting   22 17

 5 5 Annen tjenesteyting   5 5

 26 23 Organisasjoner   23 26

 0 1 Offentlig sektor   1 0

 792 735 Sum næringslivskunder   735 792 

  

POTENSIELL EKSPONERING FORDELT PÅ SEKTORER OG NÆRINGER 

Potensiell eksponering består av ubenyttet låneadgang på innvilgede kreditter, kredittkort og garantirammer.

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 1 110 1 029 Personkunder   2 759 2 663

 1 599 2 412 Næringslivskunder   2 412 1 608

 2 709 3 441 Sum ubenyttet limit   5 171 4 271 

 19 20 Jordbruk, skogbruk og fiske   20 20

 158 139 Industri og produksjonsforetak   139 159

 214 209 Bygg og anlegg   209 214

 134 174 Handel   174 134

 2 3 Hotell og servering   3 2

 12 26 Transport   26 12

 282 429 Utvikling og salg fast eiendom   429 282

 433 567 Utleie av fast eiendom og borettslag   567 433

 57 78 Faglig og forretningsmessig tjenesteyting   78 60

 34 200 Annen tjenesteyting   200 39

 253 265 Organisasjoner   265 253

 1 302 Offentlig sektor   302 1

 1 599 2 412 Sum næringslivskunder   2 412 1 608 
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 Morbank Næringslivsmarkedet Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 0 29 Brutto mislighold 31 - 60 dgr.   29 0

 0 1 Brutto mislighold 61 - 90 dgr.   1 0

 86 182 Brutto mislighold > 90 dgr.   182 86

 86 212 Brutto misligholdte lån/kreditter   212 86 

 29 50  - individuelle tapsnedskrivninger   50 29

 57 162 Netto misligholdte lån / kreditter   162 57 

 33,7 % 23,6 % Avsetningsgrad misligholdte lån   23,6 % 33,7 % 

 

  

 Morbank Sum misligholdte lån/kreditter Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 15 49 Brutto mislighold 31 - 60 dgr.   49 18

 1 1 Brutto mislighold 61 - 90 dgr.   1 1

 116 213 Brutto mislighold > 90 dgr.   213 116

 132 263 Brutto misligholdte lån/kreditter   263 134 

 31 54  - individuelle tapsnedskrivninger   54 31

 101 210 Netto misligholdte lån / kreditter   210 104 

 23,4 % 20,4 % Avsetningsgrad misligholdte lån   20,4 % 23,0 %

    

 0,46 % 0,79 % Brutto mislighold > 90 dager i % av brutto utlån   0,56 % 0,32 % 

  

På totale misligholdte lån til kunder var virkelig verdi på tilhørende pantstillelser pr. 31.12.2013 209,7 mill. kroner, og pr. 31.12.2012 147,9 mill. kroner.

Øvrige tapsutsatte engasjementer

Engasjementer som ikke er misligholdte, men hvor kundens økonomiske situasjon gjør at banken har foretatt individuelle tapsnedskrivninger, eller det er overveiende sannsynlig 

at banken må foreta tapsnedskrivninger, klassifiseres som tapsutsatte.

 

 Morbank Øvrige tapsutsatte lån/kreditter Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 97 90 Ikke misligholdte engasjementer med tapsnedskrivning   90 97

 21 21  - individuelle tapsnedskrivninger   21 21

 76 69 Netto øvrige tapsutsatte engasjement   69 76 

 22,0 % 23,3 % Avsetningsgrad ikke misligholdte lån   23,3 % 22,0 % 

Brutto misligholdte engasjementer fordelt på sektorer og næringer

 Morbank  Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 46 51 Personkunder   51 48

 86 212 Næringslivskunder   212 86

 132 263 Sum misligholdte engasjement    263 134 

  3 7 Bygg og anlegg   7 3

 1 2 Handel   2 1

 5 64 Utvikling og salg fast eiendom   64 5

 75 138 Utleie av fast eiendom og borettslag   138 75

 1 1 Annen tjenesteyting   1 1

 86 212 Sum næringslivskunder   212 86 
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NOTE 11 – TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER

 Morbank Periodens tapskostnader Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 24 28 Netto tapskostnad på utlån   28 24

 -2 0 Tap på garantier   0 -2

 21 28 Sum tap på utlån og garantier   28 21 

    

 Morbank Nedskrivning på utlån Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 15 22   Periodens endring i  individuelle nedskrivninger   22 15

 0 0  + Periodens endring i gruppenedskrivninger   0 0

 3 5  + Amortiserte utlån   5 3

 7 2  + Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger   2 7

 1 1  + Periodens konstaterte tap uten tidligere nedskrivninger   1 1

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

 24 28 Periodens netto tapskostnad på utlån   28 24 

    

 Morbank Individuelle nedskrivninger Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 36 52 Individuelle nedskrivninger pr. 01.01. ekskl. amortiserte utlån   52 36

 7 2  - Periodens konstaterte tap med tidligere nedskrivninger   2 7

 13 7  + Økte individuelle nedskrivninger i perioden   7 13

 11 21  + Nye individuelle nedskrivninger i perioden   21 11

 2 5  - Tilbakeføring av nedskrivninger fra tidligere perioder   5 2

 1 2  + Amortiserte utlån   2 1

 52 75 Individuelle nedskrivninger pr. 31.12. inkl. amortiserte utlån   75 52 

    

 Morbank Nedskrivninger på grupper av utlån Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 92 92 Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 01.01.   92 92

 0 0  + Periodens endring i gruppenedskrivninger   0 0

 92 92 Nedskrivninger på grupper av utlån pr. 31.12.   92 92 

 

Forventet årlig gjennomsnittlig netto tap 

Det er 75 mill. kroner i individuelle nedskrivninger pr. 31.12.2013 (52 mill. kroner 

pr. 31.12.2012). Gruppenedskrivningene på 92 mill. kroner pr. 31.12.2013

(92 mill. kroner pr. 31.12.2012) er relatert til ulike risikoklasser.

Alle engasjementer til bedriftsmarkedet prises individuelt basert på blant annet 

risiko, krav til lønnsomhet og konkurransesituasjonen. Prisingen gjenspeiler derfor 

blant annet risikoen i engasjementet og oppnådde marginer er gjennomgående 

større ved høyere risiko. 

Boliglån prises basert på en prismatrise hvor både låneutmåling og risikoklassifise-

ring gjenspeiles.

Basert på erfaringstall, lokale markedsforhold og sammensetning av eksisterende 

portefølje samt den foreliggende konjunktursituasjon, forventes det at netto taps-

kostnad for 2014, i prosent av brutto utlån, vil ligge på omtrent samme nivå som 

for 2013. For perioden 2015-2018 opprettholdes tilsvarende målsetting. 

Tap på utlån

De forskjellige elementene som inngår i tap og nedskrivninger på utlån, er omtalt under regnskapsprinsipper. Det vises også til note om risikostyring i Sparebanken Pluss og 

til note om kredittområdet og kredittrisiko.

 MILLIONER KRONER 2013 2012 

 Personkunder 9 5

 Næringslivskunder 66 47

 Sum individuelle nedskrivninger 75 52 

  

 Jordbruk, skogbruk og fiske 3 1

 Industri og produksjonsforetak 2 1

 Bygg og anlegg 4 2

 Handel 1 2

 Hotell og servering 0 2

 Utvikling og salg fast eiendom 23 9

 Utleie av fast eiendom og borettslag 34 31

 Annen tjenesteyting 1 

 Sum næringslivskunder 66 47 

 

Individuelle nedskrivninger fordelt på sektorer og næringer

(morbank = konsern)
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NOTE 12 – SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBæRENDE VERDIPAPIRER 

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

   Langsiktige plasseringer vurdert til amortisert kost  

 91 0 Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre   0 91

 4 152 1 261 Sertifikater og obligasjoner utstedt av datterselskap   0 0

 4 243 1 261 Sum langsiktige plasseringer vurdert til amorisert kost   0 91 

   Kortisktige plasseringer utpekt til virkelig verdi over resultat  

 1 633 1 349 Sertifikater og obligasjoner utstedt av det offentlige   1 349 1 633

 5 451 4 434 Sertifikater og obligasjoner utstedt av andre   4 434 5 451

 176 577 Sertifikater og obligasjoner utstedt av datterselskap   0 0

 7 260 6 360 Sum kortsiktige plasseringer utpekt til virkelig verdi over resultat   5 783 7 084 

 11 503 7 620 Plasseringer i verdipapirer   5 783 7 175 

 

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) er innregnet i balansen for morbanken pr. 

31.12.2012 og 31.12.2013. Stortinget ga 24. oktober 2008 Finansdepartementet 

fullmakt til å sette i verk en ordning der staten og bankene bytter statskasseveks-

ler mot OMF, for en avtalt periode. Norges Bank administrerer ordningen på opp-

drag fra Finansdepartementet. Ved utløpet av avtalene er bankene forpliktet til å 

kjøpe OMF’ene tilbake fra staten til samme pris som de ble solgt for. Utbetalinger 

fra OMF’ene godskrives bankene samme dag som utbetalingene finner sted, med 

mindre det foreligger mislighold av bytteavtalen. Sparebanken Pluss har kjøpt 

obligasjoner fra Pluss Boligkreditt AS som er benyttet som sikkerhet for inngåtte 

bytteavtaler med Norges Bank. Disse obligasjonene er banken forpliktet til å kjøpe 

tilbake til samme pris som de blir solgt for. Banken mottar renten på OMF’ene, 

som om disse ikke var solgt. Sparebanken Pluss har vurdert at kravet til overføring 

av risiko og avkastning av obligasjonene i henhold til IAS 39 ikke er tilfredstilt, slik 

at obligasjonene ikke kan tas ut av balansen i morbank. På konsolidert basis vil 

obligasjonene behandles som egne obligasjoner og elimineres mot utstedte obliga-

sjoner i Pluss Boligkreditt AS. 

Bankens avtale med staten under bytteordningen forfaller mars 2014.

Klassifisering av finansielle investeringer

Sertifikater og obligasjoner blir ratet av eksterne. Der hvor verdipapirer har en 

offisiell rating er denne benyttet, men i tilfeller hvor offisiell rating ikke eksisterer 

benyttes eksterne meglers skyggerating som grunnlag for risikoklassifiseringen.

Bankens risikokategori Rating 

Laveste risiko AAA, AA+, AA og AA-

Lav risiko A+, A og A-

Middels risiko BBB+, BBB og BBB-

Høy risiko BB+, BB, BB-

Høyest risiko B+ og lavere

Sertifikater og obligasjoner

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

   Sertifikater og obligasjoner  

 10 794 7 364 Lavest risiko   5 572 6 466

 451 25 Lav risiko   25 451

 240 220 Middels risiko   220 240

 0 0 Høy risiko   0 0

 0 0 Høyest risiko   0 0

 19 11 Periodiserte renter   11 19

 11 503 7 620 Sum sertifikater og obligasjoner   5 783 7 175 
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NOTE 14 – GJELD STIFTET VED UTSTEDELSE AV VERDIPAPIRER

NOTE 13 – GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

   Gjeld til kredittinstitusjoner vurdert til amortisert kost  

 144 191 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid   191 144

 5 163 1 836 Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid   1 836 5 163

 5 306 2 027 Gjeld til kredittinstitusjoner vurdert til amorisert kost   2 027 5 306 

  4 061   1 235  herav bytteordningen med staten    1 235   4 061 

Pålydende verdier

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 0 0 Pålydende verdi sertifikater   0 0

 0 0 Netto pålydende verdi sertifikater   0 0 

 10 139 9 600 Pålydende verdi obligasjoner   19 561 19 539

 0 0 Pålydende verdi egne obligasjoner   -1 833 -4 326

 10 139 9 600 Netto pålydende verdi obligasjoner   17 728 15 213 

 10 139 9 600 Netto pålydende verdi gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   17 728 15 213 

 

Innregnede verdier

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 0 0 Sertifikater vurdert til amortisert kost   0 0

 0 0 Sum innregnet verdi av sertifikater   0 0 

 6 833 6 016 Obligasjoner vurdert til amortisert kost   14 152 11 917

 3 574 3 783 Obligasjoner vurdert til amortisert kost som inngår i sikringsbokføring   3 783 3 574

 10 407 9 799 Sum innregnet verdi av obligasjoner   17 935 15 491 

 10 407 9 799 Sum innregnet verdi gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   17 935 15 491 
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Obligasjoner med fastrente inngår i sikringsbokføringen i Sparebanken Pluss. Det vises til note 1 Regnskapsprinsipper om sirkingsbokføring, 

samt note 30 Virkelig verdi av finansielle instrumenter.



NOTE 16 – RENTEINNTEKTER OG RENTEKOSTNADER

NOTE 15 – INNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER

Renteinntekter

 Morbank Konsern 

 2012 2013 MILLIONER KRONER   2013 2012 

   Renter fra finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost:  

 11 11 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   11 11

 15 13 Renter o.l. inntekter av fordring på datterselskap    0 0

 879 887 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder    1 353 1 295

 131 91 Renter o.l. inntekter av sertifikater og obligasjoner    0 0

 0 1 Andre renteinntekter og lignende inntekter   1 0

 1 036 1 002 Sum renter fra finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost    1 365 1 306 

   Renter fra finansielle instrumenter utpekt til virkelig verdi over resultat:  

 173 131 Renter o.l. inntekter av sertifikater og obligasjoner    131 173

 166 161 Renter o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kunder    161 166

 340 292 Sum renter fra finansielle instrumenter utpekt til virkelig verdi over resultat   292 340 

   Renter fra finansielle instrumenter pliktig til virkelig verdi over resultat:  

 0 1 Andre renteinntekter og lignende inntekter   1 0

 0 1 Sum renter fra finansielle instrumenter pliktig til virkelig verdi over resultat   1 0 

 1 376 1 294 Sum renter og lignende inntekter    1 657 1 646 

 

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

   Innskudd fra og gjeld til kunder vurdert til amortisert kost  

 8 487 9 958 Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid   9 958 8 487

 10 914 11 307 Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid   11 307 10 914

 19 402 21 264 Innskudd fra og gjeld til kunder vurdert til amortisert kost   21 264 19 402 

 

Innskudd fra og gjeld til kunder fordelt på kundegrupper

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 7 420 8 158 Personkunder   8 158 7 420

 11 982 13 106 Næringslivkunder   13 106 11 982

 19 402 21 264 Sum innskudd fra og gjeld til kunder   21 264 19 402 
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NOTE 18 – NETTO INNTEKTER FRA FINANSIELLE INSTRUMENTER 

NOTE 17 – PROVISJONSINNTEKTER

Rentekostnader

 Morbank Konsern 

 2012 2013 MILLIONER KRONER   2013 2012 

   Verdiendringer pliktig til virkelig verdi over resultat:  

 3 -52 Verdiendringer finansielle derivater   -52 3

 3 -52 Verdiendringer pliktig til virkelig verdi over resultat    -52 3 

   Verdiendringer utpekt til virkelig verdi over resultat:  

 45 13 Verdiendringer sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende papirer   -5 43

 10 21 Verdiendring aksjer og andre verdipapirer   21 9

 -47 48 Verdiendringer fastrenteutlån   48 -47

 14 -3 Verdiendring innlån/utlån valuta (agio/disagio)   -3 14

 23 80 Verdiendringer utpekt til virkelig verdi over resultat    62 20 

 26 28 Sum netto inntekter fra finasielle instrumenter   10 23 

 

 Morbank Konsern 

 2012 2013 MILLIONER KRONER   2013 2012 

  8   8  Garantiprovisjon    8   8 

  12   12  Provisjon kredittformidling    12   12 

  9   9  Gebyr v.p. omsetning og forvaltning    4   4 

  53   55  Betalingsformidling    55   53 

  10   10  Forsikringstjenester    10   10 

  3   3  Øvrige gebyrer    3   3 

  95   96  Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenster     91   90 

 

 Morbank Konsern 

 2012 2013 MILLIONER KRONER   2013 2012 

    Rentekostnader fra finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost:  

 35 21 Renter o.l kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner   21 35

 0  Renter o.l. kostnader av gjeld til datterselskap    0 0

 430 515 Renter o.l. kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder   515 430

 465 330 Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer   480 604

 -1 0 Renter o.l. kostnader på utstedte verdipapirer (inneffektivitet i sikringsbokføring)   0 -1

 25 24 Renter o.l. kostnader på ansvarlig lånekapital   24 25

 0 14 Andre rentekostnader og lignende kostnader 1)   14 0

 954 902 Sum rentekostnader for finansielle instrumenter vurdert til amortisert kost  1 052 1 092 

   Rentekostnader fra finansielle instrumenter pliktig til virkelig verdi over resultat:  

 3 2 Andre rentekostnader og lignende kostnader   2 3

 3 2 Sum rentekostnader fra finansielle instrumenter pliktig til virkelig verdi over resultat   2 3 

 957 905 Sum rentekostnader og lignende kostnader    1 055 1 095 

 

Verdiendringer på fastrenteutlån inkluderer verdiendringer knyttet til endringer i rentenivå og endring i marginer. Viser til note 30 for ytterligere informasjon. 

1) Gjelder i sin helhet innbetaling til Bankenes sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil 2 mill. kroner som en innskyter har på innskudd i en bank. 

 Ordningen gjelder ikke for innskudd fra finansinstitusjoner.
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NOTE 19 – LØNNSKOSTNADER OG PENSJON 

 Morbank Konsern 

 2012 2013 MILLIONER KRONER   2013 2012 

 103 110 Lønn til ansatte og honorarer til tillitsvalgte 1)   110 103

 11 11 Netto pensjonskostnader   11 11

 19 22 Sosiale kostnader   22 19

 134 142 Lønn og andre personalkostnader   142 134 

    

 182 178 Antall årsverk pr. 31.12.   178 182

 183 180 Gjennomsnittlig antall årsverk i året   180 183 

 

Alle ansatte kan låne inntil 5 x brutto årslønn med 1,5 % lavere rente enn bankens 

til enhver tid gjeldende boliglånsrente. Dette forutsetter at lånet er innenfor 80 % 

av markedsverdi.

Pensjon 

Banken har pensjonsforsikring for sine ansatte gjennom Nordea Liv. 

Pensjonsforsikringene oppfyller kravene etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

Datterselskapet Pluss Boligkreditt AS har ingen ansatte. 

Innskuddspensjonsordningen omfatter 35 personer pr. 31.12.2013. 

Premieinnbetalinger kostnadsføres løpende. Alle nyansatte meldes inn i innskudds-

ordningen.

Banken har en ytelsesordning etter lov om foretakspensjon. Ordningen ble lukket for 

nye medlemmer i 2011. Ytelsespensjonsordningen omfatter 239 personer hvorav 91 

mottok pensjon pr. 31.12.2013. 

Banken har også pensjonsforpliktelser som gjelder 18 personer i forbindelse med 

førtidspensjonering og tilleggspensjoner. Disse pensjonsordningene anses som ytel-

sesplaner, og er usikret og dekkes over drift. 

Den gamle ordningen med avtalefestet rett til førtidspensjonering fra fylte 62 år 

(AFP) er hensyntatt i pensjonsforpliktelsen. To personer ytes pensjon innenfor ban-

kens AFP ordning pr. 31.12.2013. Ordningen er usikret og dekkes over drift. Den 

nye AFP ordningen som ble innført i 2010, er en ytelsesbasert flerforetakspensjons-

ordning som finansieres gjennom premier som fastsettes som en prosent av lønn. 

Foreløpig foreligger det ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler 

i ordningen, og den er behandlet som en innskuddsordning pr. 31.12.2013. 

Estimatendringer og – avvik føres direkte mot andre inntekter og kostnader.

Banken endret med virkning fra og med 31.12.2012 referanserente for 

diskonteringsrente fra 10-årig statsobligasjon til OMF rente. Markedet for disse 

obligasjonene anses å være tilstrekkelig dypt og likvid på balansedagen. 

1) Banken har en ordning med prestasjonslønn. Ordningen omfatter alle ansatte, bortsett fra medlemmer av ledergruppen og internrevisor. Avhengig av måloppnåelse kan 

 bonusordningen gi en utbetaling på maksimalt 1,5 månedslønn pr. ansatt. Styrets medlemmer inngår ikke i bonusordningen.

De økonomiske forutsetningene er vurdert i en lang tidshorisont. Forutsetningene er like Norsk Regnskapsstiftelses anbefalinger gitt pr. august 2013, og avviket mot oppdatert 

anbefaling pr. januar 2014 er uvesentlige. Beregningen er pr. 31.12.2013 basert på den ordinære tabell K2013, beregningene pr. 31.12.2012 er basert på K2005.

 31.12.2013 31.12.2012 

Diskonteringsrente 4,10 % 3,90 %

Forventet lønnsregulering 3,75 % 3,50 %

Forventet regulering av løpende pensjoner 0,60 % 0,20 %

Forventet regulering av folketrygdens grunnbeløp 3,50 % 3,25 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 4,00 %

Frivillig avgang 0,00 % 0,00 %

Andel som benytter seg av AFP ordningen 0,00 % 0,00 %
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I beregningen, som ekstern aktuar har gjennomført vedrørende pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn:



 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13    31.12.13 31.12.12 

 158   148  Aktive medlemmer av ytelsesordningen    148   158 

 86   91  Pensjonister og uføre i ordningen    91   86 

 244   239  Sum personer som er med i ytelsesordningen    239   244 

   Aktive medlemmer av AFP ordningen  

 4   2  Pensjonister og uføre i AFP ordningen    2   4 

 4   2  Sum personer som er med i AFP ordningen    2   4 

 14   13  Aktive medlemmer av ikke forsikrede ordninger    13   14 

 5   5  Pensjonister og uføre i ikke forsikrede ordninger    5   5 

 19   18  Sum personer som er med i ikke forsikrede ordninger    18   19 

 34   35  Aktive medlemmer av innskuddsordningen    35   34 

 34   35  Sum personer som er med i innskuddsordningen    35   34 

 

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 172 194 Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i sikrede ordninger   194 172

 -150 -157 Virkelig verdi av pensjonsmidler   -157 -150

 22 37 Netto pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i sikrede ordninger   37 22

 29 30 Nåverdi av opptjent pensjonsforpliktelse for ytelsesplaner i usikrede ordninger   30 29

 0 0 Kostnader ved tidligere perioders pensjonsopptjening som ikke er innregnet i balansen  0 0

 7 9 Arbeidsgiveravgift   9 7

 57 76 Netto pensjonsforpliktelse innregnet i balansen   76 57 

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 7 6 Nåverdi av årets pensjonsopptjening kollektive ordninger   6 7

 1 1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening usikrede ordninger   1 1

 5 6 Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser kollektive ordninger   6 5

 1 0 Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser usikrede ordninger   0 1

 0 0 Kostnader ved administrasjon av ordningen   0 0

 -6 -6 Forventet avkastning på pensjonsmidler   -6 -6

 1 1 Periodisering arbeidsgiveravgift   1 1

 10 9 Netto pensjonskostnad - ytelsesordning   9 10 

 1 2 Innbetaling innskuddsordningen   2 1

 11 11 Netto pensjonskostnad   11 11 

 

Forventet pensjonskostnad i 2014 er 15,2 mill. kroner for morbank/konsernet. Herav knytter 12,3 mill. kroner seg til selskapets ytelsesordning.

AKTIVE PERSONER I DE ULIKE ORDNINGENE

SPESIFIKASJON AV NETTO INNREGNET YTELSESBASERT PENSJONSFORPLIKTELSE

SAMMENSETNING AV NETTO PENSJONSKOSTNAD

Endring i pensjonsforpliktelse gjennom året  

 

MILLIONER KRONER 2013 2012 

IB 01.01. 200 209

Årets opptjening 7 8

Årets rentekostnad 7 5

Utbetaling -5 -4

Planendringer 0 0

Estimatavvik 14 -18

 UB 31.12. 223 200 

 

 

Endring i pensjonsmidler gjennom året 

 

MILLIONER KRONER 2013 2012 

IB 01.01. 150 142

Forventet avkastning 6 6

Innbetaling premier 12 15

Utbetaling pensjoner -4 -3

Planendringer 0 0

Estimatavvik -8 -9

Administrasjonskostnader 0 0

 UB 31.12. 157 150 

 

 

Plassering av pensjonsmidlene  

 

 Konsern/ Konsern/ 

 Morbank Morbank

 2013 2012

MILLIONER KRONER % % 

Aksjer 8 % 10 %

Eiendom 17 % 17 %

Anleggsobligasjoner 40 % 40 %

Omløpsobligasjoner 33 % 30 %

Annet 2 % 3 %

 Sum pensjonsmidler 100 % 100 % 

 
Pensjonsmidlene er ikke investert i egne finansielle instrumenter eller andre eiendeler i selskapet. Pensjonsmidler forvaltes av forsikringsselskapet Nordea Liv.
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NOTE 20 – ANDRE DRIFTSKOSTNADER

 Morbank Konsern 

 2012 2013 MILLIONER KRONER   2013 2012 

 38 38 EDB kostnader   40 40

 5 6 Porto og frakt   6 5

 6 5 Kontorholdskostnader   5 6

 4 3 Kurs og reisekostnader   3 4

 12 12 Markedsføring   12 12

 10 10 Driftskostnader faste eiendommer   10 10

 8 9 Formueskatt   9 8

 16 26 Andre driftskostnader 1)   29 18

 99 109 Sum Andre driftskostnader   114 103 

 

   Konsern og morbank 

 Diskonterings rente Lønnsvekst Regulering av 

   folketrygdens grunnbeløp

MILLIONER KRONER 4,10 % 3,75 % 3,50 % 

Pensjonskostnad   

Pensjonskostnad ved basisforutsetninger (ytelsesordningen) 9 9 9

Økning 1 % - poeng 8 10 9

Reduksjon 1 % - poeng 10 8 9

   

Brutto pensjonsforpliktelse   

Brutto pensjonsforpliktelse ved basisforutsetninger (ytelsesordningen) 194 194 194

Økning 1 % - poeng 165 212 188

Reduksjon 1 % - poeng 231 179 201

 Morbank Konsern 

 2012 2013 TUSEN KRONER   2013 2012 

 825 844 Ordinært revisjonshonorar lovpålagt revisjon   1 031 994

 25  Skatterådgivning    25

  375 Andre attestasjonstjenester   428 75

 67 1 220 Honorar for annen bistand 1)   1 227 72

 917 2 438 Sum godtgjørelse til valgt revisor (inkl mva)   2 687 1 166 

 

1) Direkte fusjonskostnader i forbindelse med fusjonen med Sparebanken Sør inngår i andre driftskostnader og utgjør ca 9,6 mill. kroner i 2013. 

Godtgjørelse til revisor inngår i andre driftskostnader. 

1) Honorar for annen bistand gjelder i all hovedsak bistand og bekreftelser i forbindelse med fusjonen med Sparebanken Sør.  Samt gjennomføring av finansiell Due Diligence  

 av Sparebanken Sør våren 2013.

SENSITIVITETSANALYSE PENSJONSBEREGNING

Konsernets pensjonskostnad og pensjonsforpliktelse er beregnet etter Norsk Regnskapsstiftelses anbefalinger gitt pr. august 2013. Sensitivitetsanalysen viser hvordan en endring 

i en enkelt forutsetning, gitt alle andre forutsetninger er uendret, påvirker pensjonskostnaden og brutto pensjonsforpliktelse for konsernet pr. 31.12.2013. Beregningene gjelder 

kun den forsikrede ytelsesordningen.
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NOTE 21 – SKATT

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 323 232 Resultat før skattekostnad   413 403

 1 1 Permanente forskjeller (inkl. ikke fradragsberettigede kostnader)   1 1 

 -2 -6 Mottatt utbytte   -6 -2 

 -36 0 Utbytte fra konsernselskaper   0 0 

 -39 -30 Ikke skattepliktige inntekter / fradragsberettigede kostnader   -30 -36 

 17 27 Endringer i midlertidige resultatforskjeller som påvirker skattegrunnlaget   27 17 

 264 224 Skattepliktig inntekt   405 383 

 74 63 Inntektsskatt (28%)   113 107 

 2 581 2 897 Grunnlag formueskatt   2 897 2 581 

 8 9 Formueskatt   9 8 

 82 71 Sum betalbar skatt   122 115 

Formueskatt inngår i betalbar skatt i balansen, men er presentert som andre driftskostnader i resultatregnskapet.

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 74 63 Inntekstskatt   113 107 

 6 -3 Endring i utsatt skatt ført over resultatet   -3 6 

 0 0 For mye/lite avsatt i fjor (betalbar skatt)   0 0 

 80 60 Skattekostnad   111 113 

 

 

AVSTEMMING FRA NOMINELL TIL FAKTISK SKATTESATS

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 323 232 Resultat før skattekostnad   413 403 

 91 65 Forventet inntektsskatt etter nominell skattesats (28%)   116 113 

 0 0 Skatteeffekt av permanente forskjeller   0 0 

 -1 -2 Skatteeffekt av mottatt utbytte   -2 -1 

  -1 -4 Skatteeffekt av ikke skattepliktige inntekter / fradragsberettigede kostnader   -3 0 

 0 0 Endring tidligere år (for mye / lite avsatt)   0 0

 0 0 Feil IB utsatt skatt   0 0 

 80 60 Skattekostnad    111 113 

 24,6 % 25,8 % Effektiv skattesats   26,9 % 28,0 % 

 

BEREGNING AV UTSATT SKATT / UTSATT SKATTEFORDEL

 Morbank Konsern 

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

 153 152 Forskjeller vedrørende driftsmidler   151 152 

 9 7 Gevinst og tapskonto   7 9 

 29 20 Forskjeller vedrørende verdipapirer   20 29 

 -57 -76 Forskjeller vedrørende pensjoner   -76 -57 

 -108 -111 Forskjeller vedrørende finansielle derivater   -111  

 2 0 Andre forskjeller   0 -108 

 27 -8 Sum midlertidige forskjeller   -9 27 

 28 % 27 % Anvendt skattesats   27 % 28 % 

 8 -2 Utsatt skatt (+) utsatt skattefordel (-)   -2 8 

 

 Morbank Konsern 

 2012 2013 MILLIONER KRONER   2013 2012 

 -1 8 Utsatt skatt 01.01.   8 -1 

 6 -3 Endring i utsatt skatt i resultatet   -3 6 

 3 -7 Endring i utsatt skatt mot egenkapital   -7 3 

 8 -2 Utsatt skatt (+) / Utsatt skattefordel (-) pr. 31.12.   -2 8 
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 Pr. 31.12.2013      Konsern

  Antall  Balanseført Anskaff.

 TUSEN KRONER aksjer Eierandel verdi kost

 Aksjer klassifisert til virkelig verdi    

 NorgesInvestor IV AS  98 750  2,1  9 712   8 256 

 Norgesinvestor Oppotunities II AS  50 000  17,3  5 410   5 000 

 NorgesInvestor III AS  119 597  2,0  1 410   30 

 Nets AS  501 350  0,27  39 138   21 729 

 Eiendomskreditt AS  112 396  4,1  12 500   11 321 

 Eksportfinans ASA  529  0,2  10 015   7 879 

 VISA International a-aksjer  1 489  0  2 017   638 

 VISA International c-aksjer  3 475  0  4 708   1 488 

 Andre selskaper (17 stk)    996   1 079 

 Sum aksjer vurdert til virkelig verdi    85 906   57 420  

 Aksjer vurdert til EK metoden    

 Plussmegleren Holding AS 1,2)  10 000   20,0   2 250   2 970 

 Sum aksjer (TS) vurdert til EK metoden    2 250   2 970  

 Andeler klassifisert til virkelig verdi    

 Skagerak Venture Capital 1 KS  9,7  12 143   14 589 

 Sum andeler vurdert til virkelig verdi    12 143   14 589 

 SUM    100 299   74 979  

   

NOTE 22 – AKSJER, ANDELER OG EGENKAPITALBEVIS 

Alle aksjer og andeler er klassifisert til virkelig verdi over resultat. Tilknyttede selskaper (TS) er vurdert etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet.

1) Sparebanken Pluss` eneste datterselskap Pluss Boligkreditt AS har ingen plasseringer i aksjer. Eneste forskjell mellom morselskap og konsern er at aksjene i det tilknyttede

 selskapet. Plussmegleren Holding AS bokføres til EK metoden i konsernregnskapet og kostmetoden i morselskapet. Aksjene er bokført til  2,25 mill. kroner i morselskapet.
2) Plussmegleren Holding AS har forretningskontor i Kristiansand.

 Pr. 31.12.2012      Konsern

  Antall  Balanseført Anskaff.

 TUSEN KRONER aksjer Eierandel verdi kost

 Aksjer klassifisert til virkelig verdi    

 NorgesInvestor Pro AS  130 000  9,4  14 593   13 000 

 NorgesInvestor IV AS  92 500  2,1  10 110   8 997 

 NorgesInvestor Oppotunities AS  60 000  9,6  5 784   6 000 

 Norgesinvestor Oppotunities II AS  13 000  21,0  1 236   1 300 

 Nets AS  501 350  0,27  23 087   21 729 

 Nordito Property AS  60 698  0,6  2 064   2 064 

 Eiendomskreditt AS  112 396  4,1  11 689   11 321 

 Eksportfinans ASA  529  0,2  8 300   7 879 

 VISA International a-aksjer  1 489  0  1 256   638 

 VISA International c-aksjer  3 475  0  2 932   1 488 

 Andre selskaper (15 stk)    1 779   784 

 Sum aksjer vurdert til virkelig verdi    82 830   75 200  

 Aksjer vurdert til EK metoden    

 Plussmegleren Holding AS 1,2)  10 000   20,0   2 250   2 970 

 Sum aksjer (TS) vurdert til EK metoden    2 250   2 970  

 Andeler klassifisert til virkelig verdi    

 Banklikviditet Global  12,5  120 108   99 180 

 Skagerak Venture Capital 1 KS  9,7  9 773   13 854 

 Sum andeler vurdert til virkelig verdi    129 881   113 034 

 SUM    214 961   191 204 

1) Sparebanken Pluss’ eneste datterselskap Pluss Boligkreditt AS har ingen plasseringer i aksjer. Eneste forskjell mellom morselskap og konsern er at aksjene i det tilknyttede 

selskapet Plussmegleren Holding AS bokføres til EK metoden i konsernregnskapet og kostmetoden i morselskapet. Aksjene er bokført til 2,25 mill. kroner i morselskapet.
2) Plussmegleren AS har forretningskontor i Kristiansand.

- Bankens investering i ventureselskap er i hovedsak en deltakelse i investeringsselskap. Selskapet utarbeider selv verdivurderinger på grunnlag av underliggende portefølje-

verdi, som banken benytter ved verdsettelse. 

- Konsernet har kommitert seg til ytterligere innbetalinger knyttet til investeringen i Skagerak Venture Capital 1 KS. Pr. 31.12.2013 er uinnkalt kapital kr. 3 050 000 

(Pr. 31.12.2012 kr. 3 980 000). 

- Det viser til note 33; Opplysninger om nærstående parter for tilleggsopplysninger knyttet til transaksjoner med tilknyttede selskaper. 
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  Datter- 31.12.2013 31.12.2012 

  selskapets-  Balanseført Bokført Balanseført Bokført 

MILLIONER KRONER aksjekapital Eierandel verdi egenkapital verdi egenkapital

 Pluss Boligkreditt AS 525 100 % 525 770 450 563

 Aksjer i datterselskap 525  525 770 450 563 

NOTE 23 – EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPER

Sparebanken Pluss fikk den 22.12.2008 konsesjon til å etablere kredittforetak med mulighet for å utstede obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Selskapet Pluss Boligkreditt AS ble 

kjøpt i 2009 og etablert som boligkredittforetak i regnskapsåret 2009. 

Pluss Boligkreditt AS har sitt forretningskontor i Kristiansand.

Det viser til note 33; Opplysninger om nærstående parter for tilleggsopplysninger knyttet til transaksjoner med datterselskap.

 Morbank 2013  Konsern 2013

 Maskiner,      Maskiner,

 inventar og Tomter og    Tomter og inventar og

 transp. midler bygninger SUM MILLIONER KRONER SUM bygninger transp. midler

 189 216 405 Anskaffelseskost pr. 01.01.2013 407 216 191

 8 0 8 Tilgang 2013 8 0 8

 -2 0 -2 Avgang til anskaffelseskost 2013 -2 0 -2

 196 216 412 Anskaffelseskost inkl. oppskrivninger pr. 31.12.2013 414 216 198 

 -128 -7 -135 Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 01.01.2013 -133 -7 -130

 1 0 1 Avgang (akkumulerte avskrivninger ved avgang) 1 0 1

 0 0 0 Årets nedskrivninger 0 0 0

 -13 -2 -14 Årets avskrivninger -15 -2 -13

 -140 -8 -148 Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 31.12.2013 -150 -8 -141

 56 207 264 Bokført verdi pr. 31.12.2013 264 207 57 

 Lineær Lineær  Avskrivningsmetode  Lineær Lineær

 3-10 år 0-100 år  Levetid  0-100 år 3-10 år

     

 Morbank 2012  Konsern 2012

 Maskiner,      Maskiner,

 inventar og Tomter og    Tomter og inventar og

 transp. midler bygninger SUM MILLIONER KRONER SUM bygninger transp. midler

 183 214 397 Anskaffelseskost pr. 01.01.2012 399 214 185

 9 4 13 Tilgang 2012 13 4 9

 -2 -3 -5 Avgang til anskaffelseskost 2012 -5 -3 -2

 189 216 405 Anskaffelseskost inkl. oppskrivninger pr. 31.12.2012 407 216 191 

 -118 -5 -123 Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 01.01.2012 -124 -5 -119

 2 0 2 Avgang (akkumulerte avskrivninger ved avgang) 2 0 2

 0 0 0 Årets nedskrivninger 0 0 0

 -12 -1 -13 Årets avskrivninger -14 -1 -12

 -128 -5 -134 Akkumulerte av- og nedskrivninger pr. 31.12.2012 -135 -5 -130

 61 210 271 Bokført verdi pr. 31.12.2012 271 210 61 

 Lineær Lineær  Avskrivningsmetode  Lineær Lineær

 3-10 år 0-100 år  Levetid  0-100 år 3-10 år

NOTE 24 – VARIGE DRIFTSMIDLER  

Banken leier eiendommer og betalte i 2013 2,7 mill. kroner (2,7 mill. kroner i 2012) i årlig leie. Normal leieperiode er 5 år med opsjon på ytterligere 5 år.
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NOTE 26 – ANSVARLIG LÅNEKAPITAL 

NOTE 25 – FINANSIELLE DERIVATER 

 Konsern/Morbank

    31.12.13 31.12.12  

  Innregnet    Innregnet    

 MILLIONER KRONER verdi Pålydende verdi Pålydende Valuta Kupong Forfall

 Ansvarlige lån vurdert til amortisert kost        

 NO0010697063 400 400   NOK NIBOR 3 mnd + 1,80% 27.11.23

 Sum ansvarlig lån vurdert til amortisert kost 400 400 0 0    

 Fondsobligasjoner vurdert til amortisert kost       

 NO0010641459 199 200 199 200 NOK NIBOR 3 mnd + 4,75% evigvarende

 NO0010293970 300 300 300 300 NOK NIBOR 3 mnd + 1,00% evigvarende

 Sum fondsobligasjoner vurdert til amortisert kost 499 500 499 500    

 Ansvarlig lånekapital vurdert til amortisert kost 899 900 499 500    

       Konsern 

MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.2013 1) 31.12.12 31.12.2012 1) 

  nettopresentert   nettopresentert 

Eiendeler    

Finansielle derivater 203 99 284 120

    

Gjeld    

Finansielle derivater -241 -137 -307 -144 

    

       Morbank 

MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.2013 1) 31.12.12 31.12.2012 1) 

  nettopresentert   nettopresentert 

Eiendeler    

Finansielle derivater 203 99 284 120

    

Gjeld    

Finansielle derivater -241 -137 -305 -142

Det vises også til note 6 hvor forfallsstrukturen på hele obligasjonsgjelden er listet opp. 

1) Viser eiendeler og forpliktelser dersom banken og konsernet hadde nettoført sine finansielle derivater mot hver enkelt motpart.

Banken og konsernets motregningsrett følger alminnelig norsk lov. Banken og Pluss Boligkreditt AS har gjennom ISDA avtaler og master agreement adgang til å motregne 

annet mellomværende dersom visse hendelser inntrer. Beløpene er ikke motregnet i balansen pr. 31.12.13 eller pr. 31.12.12 fordi transaksjonene som regel ikke gjøres opp på 

nettogrunnlag.
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NOTE 27 – EGENKAPITALBEVIS OG EIERANDELSKAPITAL 

De 20 største egenkapitalbeviseierne pr. 31.12.2013

   ANTALL ANDEL AV   ANTALL ANDEL AV

  NAVN EKB EKB-KAP. %  NAVN EKB EKB-KAP. %

 1. Pareto AS 124 150 9,93 11. Spareskillingsbanken 26 600 2,13

 2. Glastad Invest AS 91 250 7,30 12. Allumgården 25 179 2,01

 3. Sparebankstiftelsen DnB 62 300 4,98 13. Birkenes Sparebank 20 000 1,60

 4. Verdipapirfondet EIK 47 028 3,76 14. Flekkefjord Sparebank 15 800 1,26

 5. Brøvig Holding AS 34 800 2,78 15. Apriori Holding AS 13 900 1,11

 6. Harald Espedal AS 34 542 2,76 16. Strømme Leif Eiendom 13 400 1,07

 7. Varodd AS 32 800 2,62 17. Lund Hans Arvid 12 500 1,00

 8. Gumpen Bileiendom AS 32 350 2,59 18. Rynning Jens Emil 11 137 0,89

 9. Sparebanken Sør 31 600 2,53 19. Albert Alf 10 981 0,88

 10. MP Pensjon PK 26 900 2,15 20. Akselsen Carsten 10 250 0,82

  Totalt - 10 største eierne 517 720 41,42 Totalt - 20 største eierne 677 467 54,20

Eierandelskapital og resultat pr. egenkapitalbevis

1) Tall i hele mill.

Resultat pr. egenkapitalbevis er beregnet som forholdet mellom årets resultat som tilfaller eierne av egenkapitalbevis iht. egenkapitalbevisbrøken i morselskapet 01.01. og antall 

utstedte egenkapitalbevis ved utgangen av året. 

Eierandelen som eierkapitalen representerer pr. 31.12.2013 er på 7,13 %.

Egenkapitalbevis eiet av administrerende direktør, ledende ansatte, medlemmer av styret, medlemmer av forstanderskapet og kontrollkomitèen og deres personlige nærstående 

definert etter regnskapsloven § 7-26 og tilleggsforskrift § 8-20 er opplyst i note 34.

Sparebanken Pluss eier ingen egne egenkapitalbevis pr. 31.12.2013.

         2013

 Antall      Resultat for Resultat morbank Resultat for Resultat konsern

 egenkapital- Pålydende Eierandels Overkurs Eierbrøk regnskapsåret  pr. egen- regnskapsåret pr. egen-

 bevis pr. bevis kapital 1) fond 1) 01.01. morbank 1) kapitalbevis konsern 1) kapitalbevis

  1 250 000   100   125   34  7,50%  172   10,3   302   18,1 

         2012

 Antall      Resultat for Resultat morbank Resultat for Resultat konsern

 egenkapital- Pålydende Eierandels Overkurs Eierbrøk regnskapsåret  pr. egen- regnskapsåret pr. egen-

 bevis pr. bevis kapital 1) fond 1) 01.01. morbank 1) kapitalbevis konsern 1) kapitalbevis

  1 250 000   100   125   34  7,83%  244   15,3   290  18,1 
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NOTE 29 – FINANSIELLE INSTRUMENTER ETTER KATEGORI 

  Konsern pr. 31.12.2013

   Finansielle  Finansielle  

   derivater Frivillig eiendeler  

   brukt som kategorisert og gjeld til  

  Virkelig sikrings- til virkelig amortisert holde 

 MILLIONER KRONER verdi instrument verdi kost 1) til forfall Totalt

 Kontanter og fordringer på sentralbanker    1 340  1 340

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner    50  50

 Utlån og fordringer på kunder   5 473 32 514  37 987

 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer   5 783   5 783

 Aksjer og andeler   98 2  100

 Finansielle derivater 91 112    203

 Andre eiendeler 16   14  30

 Sum finansielle eiendeler 107 112 11 354 33 920 0 45 494 

 

 Gjeld til kredittinstitusjoner    -2 027  -2 027

 Innskudd fra og gjeld til kunder    -21 264  -21 264

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer    -17 935  -17 935

 Finansielle derivater -241     -241

 Annen gjeld -16   -69  -84

 Ansvarlig lånekapital    -899  -899

 Sum finansiell gjeld -257 0 0 -42 195 0 -42 451 

    

  Morbank pr. 31.12.2013

   Finansielle  Finansielle  

   derivater Frivillig eiendeler  

   brukt som kategorisert og gjeld til  

  Virkelig sikrings- til virkelig amortisert holde 

 MILLIONER KRONER verdi instrument verdi kost 1) til forfall Totalt

 Kontanter og fordringer på sentralbanker    1 340  1 340

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner    579  579

 Utlån og fordringer på kunder   5 473 21 194  26 667

 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer   6 360 1 261  7 620

 Aksjer og andeler   98 2  100

 Eierandeler i konsernselskaper    525  525

 Finansielle derivater 91 112    203

 Andre eiendeler 16   14  30

 Sum finansielle eiendeler 107 112 11 931 24 915 0 37 066 

      

 Gjeld til kredittinstitusjoner    -2 027  -2 027

 Innskudd fra og gjeld til kunder    -21 264  -21 264

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer    -9 799  -9 799

 Finansielle derivater -241     -241

 Annen gjeld -16   -69  -84

 Ansvarlig lånekapital    -899  -899

 SUM -257 0 0 -34 058 0 -34 315 

 

    Morbank

   2013 2012

Totalt foreslått utbytte  12,5 mill. kroner 12,5 mill. kroner

Foreslått utbytte pr. egenkapitalbevis  kr. 10,00 pr. bevis kr. 10,00 pr. bevis

Antall egenkapitalbevis  1 250 000 1 250 000

NOTE 28 – FORESLÅTT UTBYTTE 

Foreslått, ikke vedtatt utbytte

Utbytte for regnskapsåret 2013 er klassifisert som annen egenkapital pr. 31.12.2013. Utbytte vedtatt i forstanderskapet 21. mars 2013 for regnskapsåret 2012 ble utbetalt i 2013. 

1) Gjeld som inngår i sikringsbokføring er presentert som finansielle eiendeler og gjeld til amortisert kost.
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  Konsern pr. 31.12.2012

   Finansielle  Finansielle  

   derivater Frivillig eiendeler  

   brukt som kategorisert og gjeld til  

  Virkelig sikrings- til virkelig amortisert holde 

 MILLIONER KRONER verdi instrument verdi kost 1) til forfall Totalt

 Kontanter og fordringer på sentralbanker    475  475

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner    19  19

 Utlån og fordringer på kunder   5 471 30 178  35 649

 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer   7 084  91 7 175

 Aksjer og andeler   213 2  215

 Finansielle derivater 111 174    284

 Andre eiendeler 18   15  33

 Sum finansielle eiendeler 129 174 12 768 30 690 91 43 851 

      

 Gjeld til kredittinstitusjoner    -5 306  -5 306

 Innskudd fra og gjeld til kunder    -19 402  -19 402

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer    -15 491  -15 491

 Finansielle derivater -307     -307

 Annen gjeld -18   -68  -86

 Ansvarlig lånekapital    -498  -498

 Sum finansiell gjeld -325 0 0 -40 765 0 -41 090 

 

    

  Morbank pr. 31.12.2012

   Finansielle  Finansielle  

   derivater Frivillig eiendeler  

   brukt som kategorisert og gjeld til  

  Virkelig sikrings- til virkelig amortisert holde 

 MILLIONER KRONER verdi instrument verdi kost 1) til forfall Totalt

 Kontanter og fordringer på sentralbanker    475  475

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner    574  574

 Utlån og fordringer på kunder   5 471 19 616  25 087

 Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer   7 260 4 152 91 11 503

 Aksjer og andeler   213 2  215

 Eierandeler i konsernselskaper    450  450

 Finansielle derivater 110 174    284

 Andre eiendeler 18   15  33

 Sum finansielle eiendeler 128 174 12 944 25 285 91 38 621 

      

 Gjeld til kredittinstitusjoner    -5 306  -5 306

 Innskudd fra og gjeld til kunder    -19 402  -19 402

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer    -10 407  -10 407

 Finansielle derivater -305     -305

 Annen gjeld -18   -68  -86

 Ansvarlig lånekapital    -498  -498

 SUM -323 0 0 -35 681 0 -36 004 

 
1) Gjeld som inngår i sikringsbokføring er presentert som finansielle eiendeler og gjeld til amortisert kost.
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 Konsern

 MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.12 

  Innregnet Virkelig Innregnet Virkelig

  verdi verdi verdi verdi

 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 340 1 340 475 475

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 50 50 19 19

 Utlån og fordringer på kunder 32 514 32 514 30 178 30 178

 Sertifikater, obligasjoner og andre 

 rentebærende verdipapirer   91 92

 Aksjer og andeler 2 2 2 2

 Sum finansielle eiendeler 33 906 33 906 30 766 30 767  

 Gjeld til kredittinstitusjoner -2 027 -2 027 -5 306 -5 306

 Innskudd fra og gjeld til kunder -21 264 -21 264 -19 402 -19 402

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -17 935 -18 063 -15 491 -15 541

 Ansvarlig lånekapital -899 -894 -498 -480

 Sum finansiell gjeld -42 126 -42 249 -40 697 -40 728  

 Morbank

 MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.12 

  Innregnet Virkelig Innregnet Virkelig

  verdi verdi verdi verdi

 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 340 1 340 475 475

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 579 579 574 574

 Utlån og fordringer på kunder 21 194 21 194 19 616 19 616

 Sertifikater, obligasjoner og andre 

 rentebærende verdipapirer 1 261 1 271 4 243 4 284

 Aksjer og andeler 2 2 2 2

 Eierandeler i konsernselskaper 525 770 450 563

 Sum finansielle eiendeler 24 901 25 156 25 361 25 514 

    

 Gjeld til kredittinstitusjoner -2 027 -2 027 -5 306 -5 306

 Innskudd fra og gjeld til kunder -21 264 -21 264 -19 402 -19 402

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -9 799 -9 882 -10 407 -10 466

 Ansvarlig lånekapital -899 -894 -498 -480

 Sum finansiell gjeld -33 990 -34 068 -35 613 -35 653  

Virkelig verdi for ansvarlig lånekapital og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er markedsverdier utarbeidet i regi av Verdipapirforetakenes Forbund pr. 31.12. tillagt periodiserte 

renter. Virkelig verdi for eierandeler i konsernselskaper er andel bokført egenkapital Pluss Boligkreditt AS.

METODER FOR Å FASTSETTE VIRKELIG VERDI

GENERELT

For finansielle instrumenter, hvor den balanseførte verdien er en rimelig tilnærming til 

virkelig verdi, er det ikke benyttet verdsettelsesmetoder for å beregne virkelig verdi. Dette 

gjelder i hovedsak fordringer og gjeld som innen kort tid (3 mnd) forfaller til betaling eller 

hvor det er kort tid (3 mnd) til neste renteforfall/-regulering.

RENTEBYTTEAVTALER OG VALUTABYTTEAVTALER

Verdsettelse av rentebytteavtaler til virkelig verdi skjer gjennom bruk av verdsettel-

sesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. 

Beregning av forventede kontantstrømmer og neddiskontering av disse, skjer ved bruk 

av observerte markedsrenter for de ulike valutaer og observerte valutakurser. Beregnede 

nåverdier kontrolleres mot tilsvarende beregninger fra motparter i kontraktene.

SERTIFIKATER OG OBLIGASJONER

Verdsettelse av sertifikater og obligasjoner skjer gjennom bruk av verdsettelsesteknikker 

basert på fremtidig kontantstrøm og kredittrisiko vurdert på balansedagen. Verdsettelsen 

er basert på observerbare markedsrenter. For vurdering av kredittrisiko bygger banken på 

informasjon fra ulike meglerhus. 

UTLÅN

For utlån vurdert til virkelig verdi, skjer verdsettelse gjennom bruk av verdsettelses-

teknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. 

Risikofri rente anslås som renten på lån mellom særlig kredittverdige banker. Påslag for 

kredittrisiko og marginer skjer med utgangspunkt i opprinnelig påslag for kredittrisiko 

og margin, og justeres i takt med endringer i markedets prising av risiko, låntagernes 

kredittverdighet og marginendringer i markedet. 

For lån med flytende rente er virkelig verdi vurdert å være lik pålydende verdi. 

INNLÅN 

For innlån vurdert til virkelig verdi, vil innlån vurderes til noterte priser der slike er tilgjen-

gelig og papirene omsettes i et likvid marked. For andre papirer er verdsettelse foretatt 

gjennom bruk av verdsettelsesteknikker og neddiskontering av forventede fremtidige 

kontantstrømmer. Risikofri rente anslås som renten på lån mellom særlig kredittverdige 

banker. Påslag for kredittrisiko er gjort på basis av de løpende vurderinger som andre 

markedsaktører gjør av bankens kredittverdighet.

INNSKUDD

For innskudd vurdert til virkelig verdi, skjer verdsettelse gjennom bruk av verdsettel-

sesteknikker der forventede fremtidige kontantstrømmer neddiskonteres til nåverdier. 

Risikofri rente anslås som renten på lån mellom særlig kredittverdige banker. Påslag for 

kredittrisiko er gjort på basis av de løpende vurderinger som andre markedsaktører gjør 

av bankens kredittverdighet. Påslag for marginer skjer med utgangspunkt i opprinnelig 

margin, men med senere justering av margin i takt med marginendringer i markedet.

For innskudd til flytende rente er virkelig verdi vurdert å være lik pålydende verdi.

OPSJONER

Verdsettelse av aksjeopsjoner og aksjeindeksopsjoner til virkelig verdi skjer via innhen-

ting av markedspriser fra tilretteleggerne av de strukturerte produktene.

AKSJER

Aksjer er vurdert til noterte priser der dette er tilgjengelig. For andre aksjer er verdset-

telsen foretatt ved bruk av verdsettelsesteknikker.

I noen tilfeller vil aksjer i lokale selskaper mest fremstå som en støtte til et positivt tiltak 

i lokalmiljøet. For slike aksjer er virkelig verdi satt til aksjens kostpris eller pålydende, 

evt. nedskrevet til kr 1 der det er opplagt at aksjene ikke har noen kommersiell verdi.

NOTE 30– VIRKELIG VERDI AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

VIRKELIG VERDI AV FINANSIELLE INSTRUMENTER TIL AMORTISERT KOST
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KLASSIFISERING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER 

- VIRKELIG VERDI hIERARKI 

Finansielle instrumenter er klassifisert i ulike nivåer. Kun finansielle instrumenter som 

vurderes til virkelig verdi er presentert.

Nivå 1: Omfatter finansielle eiendeler og forpliktelser verdsatt ved bruk av ukorrigerte 

observerbare markedsverdier. Dette omfatter noterte aksjer, derivater som handles på 

aktive markedsplasser og øvrige verdipapirer med noterte markedsverdier. 

Nivå 2: Instrumenter verdsatt basert på verdsettelsesteknikker hvor alle forutsetninger 

(all input) er basert direkte eller indirekte på observerbare markedsdata. Verdier her 

kan hentes fra eksterne markedsaktører eller avstemmes mot eksterne markedsaktører 

som tilbyr slike tjenester.

Nivå 3: Instrumenter er basert på verdsettelsesteknikker hvor minst en vesentlig 

forutsetning ikke kan støttes basert på observerbare markedsverdier. I denne 

kategorien inngår investeringer i selskaper og fastrenteutlån hvor det ikke foreligger 

markedsinformasjon.

 Konsern 31.12.2013

 Innregnet Virkelig verdi

 MILLIONER KRONER verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

 Eiendeler innregnet til amortisert kost    

 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 340  1 340 

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 50  50 

 Utlån og fordringer på kunder 32 514   32 514

 Aksjer og andeler 2   2

 Eiendeler innregnet til virkelig verdi    

 Utlån og fordringer på kunder 5 473   5 473

 Sertifikater, obligasjoner og andre 

 rentebærende verdipapirer 5 783  5 783 

 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 

 med variabel avkastning 98 7  92

 Finansielle derivater 203  203 

 Andre eiendeler 16  16 

 Sum finansielle eiendeler 45 479 7 7 392 38 081

 Gjeld innregnet til amortisert kost    

 Gjeld til kredittinstitusjoner -2 027  -2 027 

 Innskudd fra og gjeld til kunder -21 264   -21 264

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -17 935  -18 063 

 Ansvarlig lånekapital -899  -894 

 Gjeld innregnet til virkelig verdi    

 Finansielle derivater -241  -241 

 Annen gjeld -16  -16 

 Sum finansiell gjeld -42 382 0 -21 241 -21 264

 Morbank 31.12.2013

 Innregnet Virkelig verdi

 MILLIONER KRONER verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

 Eiendeler innregnet til amortisert kost    

 Kontanter og fordringer på sentralbanker 1 340  1 340 

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 579  579 

 Utlån og fordringer på kunder 21 194   21 194

 Sertifikater, obligasjoner og andre 

 rentebærende verdipapirer 1 261  1 271 

  Aksjer og andeler 2   2

 Eierandeler i konsernselskaper 525   770

 Eiendeler innregnet til virkelig verdi    

 Utlån og fordringer på kunder 5 473   5 473

 Sertifikater, obligasjoner og andre 

 rentebærende verdipapirer 6 360  6 360 

 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 

 med variabel avkastning 98 7  92

 Finansielle derivater 203  203 

 Andre eiendeler 16  16 

 Sum finansielle eiendeler 37 051 7 9 769 27 531

 Gjeld innregnet til amortisert kost    

 Gjeld til kredittinstitusjoner -2 027  -2 027 

 Innskudd fra og gjeld til kunder -21 264   -21 264

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -9 799  -9 882 

 Ansvarlig lånekapital -899  -894 

 Gjeld innregnet til virkelig verdi    

 Finansielle derivater -241  -241 

 Annen gjeld -16  -16 

 Sum finansiell gjeld -34 246 0 -13 060 -21 264

Morbank har innregnet obligasjoner utstedt av datterselskap til virkelig verdi og obligasjonene er eliminert i konsernregnskapet. Derav differansen mellom virkelig verdi på obligasjoner 

i morbank vs. konsernregnskapet pr. 31.12.2013.
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 Konsern 31.12.2012

 Innregnet Virkelig verdi

 MILLIONER KRONER verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

 Eiendeler innregnet til amortisert kost    

 Kontanter og fordringer på sentralbanker 475  475 

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 19  19 

 Utlån og fordringer på kunder 30 178   30 178

 Sertifikater, obligasjoner og andre

 rentebærende verdipapirer 91  92 

 Aksjer og andeler 2   2

 Eiendeler innregnet til virkelig verdi    

 Utlån og fordringer på kunder 5 471   5 471

 Sertifikater, obligasjoner og andre 

 rentebærende verdipapirer 7 084  7 084 

 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 

 med variabel avkastning 213 4 120 88

 Finansielle derivater 284  284 

 Andre eiendeler 18  18 

 Sum finansielle eiendeler 43 835 4 8 093 35 739

 Gjeld innregnet til amortisert kost    

 Gjeld til kredittinstitusjoner -5 306  -5 306 

 Innskudd fra og gjeld til kunder -19 402   -19 402

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -15 491  -15 541 

 Ansvarlig lånekapital -498  -480 

 Gjeld innregnet til virkelig verdi    

 Finansielle derivater -307  -307 

 Annen gjeld -18  -18 

 Sum finansiell gjeld -41 022 0 -21 652 -19 402

 Morbank 31.12.2012

 Innregnet Virkelig verdi

 MILLIONER KRONER verdi Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3

 Eiendeler innregnet til amortisert kost    

 Kontanter og fordringer på sentralbanker 475  475 

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 574  574 

 Utlån og fordringer på kunder 19 616   19 616

 Sertifikater, obligasjoner og andre

 rentebærende verdipapirer 4 243  4 284 

 Aksjer og andeler 2   2

 Eierandeler i konsernselskaper 450   563

 Eiendeler innregnet til virkelig verdi    

 Utlån og fordringer på kunder 5 471   5 471

 Sertifikater, obligasjoner og andre

 rentebærende verdipapirer 7 260  7 260 

 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 

 med variabel avkastning 213 4 120 88

 Finansielle derivater 284  284 

 Andre eiendeler 18  18 

 Sum finansielle eiendeler 38 605 4 13 015 25 740

 Gjeld innregnet til amortisert kost    

 Gjeld til kredittinstitusjoner -5 306  -5 306 

 Innskudd fra og gjeld til kunder -19 402   -19 402

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -10 407  -10 466 

 Ansvarlig lånekapital -498  -480 

 Gjeld innregnet til virkelig verdi    

 Finansielle derivater -305  -305 

 Annen gjeld -18  -18 

 Sum finansiell gjeld -35 936 0 -16 575 -19 402

Morbank har innregnet obligasjoner utstedt av datterselskap til virkelig verdi, obligasjonene er eliminert i konsernregnskapet. Derav differansen mellom virkelig verdi på obligasjoner i 

morbank vs. konsernregnskapet pr. 31.12.2012.
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Verdiendringer bokført i året gjelder i all hovedsak finansielle instrumenter som er innregnet i balansen pr. 31.12.

Utlån og fordringer på kunder

Utlån og fordringer på kunder består utelukkende av fastrenteutlån. Ved verdsettelse 

av fastrenteutlån har banken delt dette opp i kategoriene, personmarked (PM), store 

næringsengasjementer og øvrige næringsengasjementer. For personmarkedet er 

kredittspreadene vurdert etter gjeldende markedspriser for fastrenteutlån. For store 

næringsengasjementer (50 største) er kundene og spread individuelt vurdert utfra hva 

den enkelte kunde ville kunne fått som spread/margin pr. 31.12. For øvrige næringslån 

er det beregnet verdi med en spread som representerer et snitt av hva mindre fastren-

telån til næringskunder ville vært pr. 31.12. 

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis med variabel avkastning

Gjelder aksjer og plasseringer i selskap hvor det er ingen eller lav omsetning og 

skjønn må utøves ved verdsettelsen. Av aksjene pr. 31.12.2013 gjelder 39 mill. kroner, 

aksjeposten i Nets.

SENSITIVITETSANALYSE NIVÅ 3

  Konsern/Morbank

 MILLIONER KRONER  31.12.2013 31.12.2012

 Utlån og fordringer på kunder  21 25

- herav lån til bedriftmarked (BM)  11 13

- herav lån til personmarked (PM)  10 11

Sensitiviteten for fastrenteutlån er estimert ved at marginkravet er endret med 10 

basispunkter. I verdsettelsen for fastrenteutlån til privatkunder legges markedsrenter 

som er tilgjengelig til grunn. For bedriftsmarkedet er det større grad av skjønn ved 

fastsettelsen av hva markedsspread/-margin er pr. 31.12.

SIKRINGSBOKFØRING

Banken benytter seg av sikringsbokføring for den delen av verdipapirgjelden som er 

emittert som fastrenteobligasjoner. Obligasjonslånene som inngår i sikringsbokførin-

gen er innregnet til kostpris. Påfølgende målinger skjer til amortisert kost, og endrin-

gen i virkelig verdi knyttet til den sikrede risikoen. Sikringen avdekker renterisikoen i 

utstedte fastrenteobligasjoner. Sikringsbokføringen stiller krav til banken om å holde 

system på måling og dokumentasjon av sikringseffektivitet.  

Samtlige obligasjonslån emittert som fastrente inngår i sikringsbokføringen. 

Sparebanken Pluss benytter virkelig verdisikring. Sikringen måles og dokumenteres 

hvert kvartal for å påse at sikringen er effektiv innenfor 80-125%. Som metode for å 

måle effektiviteten av sikringen benyttes dollar-offset metode. 

RESULTAT AV SIKRINGSBOKFØRINGEN

  Konsern/Morbank

 MILLIONER KRONER  2013 2012

 Resultat / ineffektivitet i sikringsbokføringen   

 Rentekostnader   0 -1

 SUM  0 -1 

Ineffektiviteten i sikrikringsbokføringen er ført som rentekostnad og fremkommer i 

note 16.

SIKRINGSBOKFØRING I BALANSEN

   Konsern / Morbank 

 MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.12 

 Innregnet vedrørende sikringsbokføring  

 Finansielle derivater 112 174

 Sum finansielle eiendeler 112 174

  

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -3 783 -3 647

 Sum finansiell gjeld -3 783 -3 647

Sikringsinstrumentet er innregnet under finansielle instrumenter. Verdi knyttet til den 

sikrede risikoen er innregnet under gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer og 

fremkommer av note 14. 

BEVEGELSER I VERDIER SOM ER KATEGORISERT I NIVÅ 3   

     Konsern og Morbank

 MILLIONER KRONER Utlån og    

  fordringer Herav Aksjer Herav 

  på kunder kredittrisiko og andeler fordringer 

 Innregnet verdi 01.01.2012 4 213 -47 85 0 

 Tilgang 2012 1 909   

 Herav overført fra nivå 1 eller 2 0   

 Verdiendringer ført i året 47 -46 3 0

 Avgang 2012 -699   

 Innregnet verdi 31.12.2012 5 471 -93 88 0 

 Tilgang 2013 533   

 Herav overført fra nivå 1 eller 2 0   

 Verdiendringer ført i året -48 -12 23 0

 Avgang 2013 -483  -21 

 Innregnet verdi 31.12.2013 5 473 -105 92 0 
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NOTE 31 – PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR 

 Morbank  Konsern

 31.12.12 31.12.13 MILLIONER KRONER   31.12.13 31.12.12 

   Pantstillelser  

 4 702 4 188 Stillet sikkerhet i obligasjoner for trekkadgang i Norges Bank   4 188 4 702

    

   Garantiansvar  

 368 352 Betalingsgarantier   352 368

 418 365 Kontraktsgarantier   365 418

 0 0 Lånegarantier   0 0

 1 0 Garanti for skatter   0 1

 33 46 Annet garantiansvar   46 33

 820 764 Sum garantiansvar  764 820 

Virkelig verdi for ansvarlig lånekapital og gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer er markedsverdier utarbeidet i regi av Verdipapirforetakenes Forbund pr. 31.12. tillagt periodiserte 

renter. Virkelig verdi for innskudd fra kunder er lik betalingsforpliktelse. Det gjelder innskudd med flytende rente og betalingsforpliktelsen er antatt beste estimat for virkelig verdi.

Kolonnen betalingsforpliktelse i denne oppstillingen, består av nominell betalingsforpliktelse.

Tabellen viser endringer i verdi på sikringsinstrumentet i regnskapsåret. Endring i virkelig verdi på sikringsobjektet som kan henføres til den sikrede risikoen er tilsvarende, men 

med motsatt fortegn.

VIRKELIG VERDI OG KONTRAKTFESTEDE BETALINGSFORPLIKTELSER VED FORFALL 

PERIODENS VERDIENDRINGER FOR SIKRINGSINSTRUMENTET

 Konsern / Morbank 

 MILLIONER KRONER 2013 2012

 Verdiendring knyttet til derivater som inngår i sikring og som var innregnet 01.01. -21 40

 Verdiendring knyttet til derivater som inngår i sikring og som er inngått i regnskapsåret -21 20

 Verdiendring knyttet til derivater som inngår i sikring og som er utløpt i regnskapsåret -19 -5

 Sum -62 56
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     Konsern 

 

  Virkelig Betalings Virkelig Betalings

  verdi forpl. verdi forpl. 

 Ansvarlig lånekapital -894 -900 -480 -500

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -18 063 -17 728 -15 541 -15 213

 Innskudd og gjeld til kunder -21 264 -21 264 -19 402 -19 402

 SUM -40 222 -39 892 -35 423 -35 115 

    

     Morbank 

 

  Virkelig Betalings Virkelig Betalings

  verdi forpl. verdi forpl. 

 Ansvarlig lånekapital -894 -900 -480 -500

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer -9 882 -9 600 -10 466 -10 139

 Innskudd og gjeld til kunder -21 264 -21 264 -19 402 -19 402

 SUM -32 040 -31 764 -30 348 -30 041 

MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.12  

 

MILLIONER KRONER 31.12.13 31.12.12  

 



Segmentet Boligkreditt er det eneste som skiller konsern fra morbank. 

 Pr. 31.12.2013      Konsern

 MILLIONER KRONER PM BM Ufordelt Boligkreditt Elimineringer SUM

 Renteinntekter  636   484   -33   466   104   1 657 

 Rentekostnader  363   263   72   253   104   1 055 

 NETTO RENTEINNTEKTER 273   221   -105   213   -     602 

          

 Provisjonsinntekter  66   21   -2   -     5   91 

 Provisjonskostnader  8   2   -8   5   5   11 

 Andre driftsinntekter  122   5   -119   -     3   11 

 NETTO PROVISJONS- OG ANDRE INNTEKTER  181   24   -112   -5   3   91 

          

 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer  -     -     9   -      9 

 Netto inntekter fra finansielle instrumenter   1   -     25   -16    10 

 NETTO INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER  1   -     33   -16   -     19 

         

 SUM NETTO INNTEKTER  455   245   -184   192   3   711 

         

 Personalkostnader  59   14   69   -      142 

 Avskrivinger  5   -     9   0    15 

 Andre driftskostnader  44   12   45   9   3   114 

 SUM DRIFTSKOSTNADER  108   26   124   9   3   271 

          

 DRIFTSRESULTAT FØR TAP  347   219   -308   183   -     441 

          

 Tap på utlån og garantier  18   11   -1   -      28 

 DRIFTSRESULTAT  329   208   -307   183   -     413 

          

 Skatt på ordinært resultat  -     -     60   51    111 

 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET  329   208   -367   132   -     302 

      

       Konsern

 MILLIONER KRONER PM BM Ufordelt Boligkreditt Elimineringer SUM

 Netto utlån til kunder 14 052 11 600 1 015 11 320  37 987

 Andre eiendeler 522 155 4 204  2 892 7 773

 Sum eiendeler 14 574 11 755 5 219 11 320 2 892 45 760

 Innskudd fra og gjeld til kunder 11 853 6 594 2 817   21 264

 Mellomregning, annen gjeld og EK 2 721 5 161 2 402 11 320 2 892 24 496

 Sum gjeld og egenkapital 14 574 11 755 5 219 11 320 2 892 45 760

      

NOTE 32 – SEGMENTRAPPORTERING  

Sparebanken Pluss har 3 driftssegmenter, Personmarked (PM), Bedriftssenteret (BM) 

og Pluss Boligkreditt AS (Boligkreditt). Bankens egne investeringsaktiviteter er ikke 

et separat rapporterbart segment og kommer inn under posten ufordelt. Det vises til 

ytterligere omtale i regnskapsprinsipper om segmentene.

• PM; Lokalbanker og filialer, herunder næringsengasjementer som knytter seg til 

lokalbankene.

• BM; Bedriftssenteret ved hovedkontoret, inkluderer de store næringsengasjementene 

i og utenfor Agder-fylkene.

• Ufordelt; Stabsavdelinger.

• Boligkreditt; Pluss Boligkreditt AS som er heleid datterselskap. Pluss Boligkreditt 

AS sin aktivitet er utlån til privatmarkedet i Norge med pant i bolig innenfor 75 % 

av boligens verdi.

De ulike segmentene inntektsfører og kostnadsfører faktiske inntekter og kostnader 

knyttet til utlån og innskudd i balansen. Alle ansatte er knyttet til de ulike segmentene. 

Ved likviditetsmessige underdekning i de ulike segmentene så betales det en 

rentekostnad utfra en mellomregningsrente som fastsettes månedlig. Andre inntekter 

mellom segmentene privat og ufordelt, gjelder intern provisjon for lån som er overført 

til Pluss Boligkreditt AS.

Konsernets avdelingskontorer er geografisk lokalisert i Agderfylkene. Konsernet har også 

kunder i andre geografiske områder som betjenes via de etablerte kontorene. Utlån er i 

note 9 fordelt geografisk på områder.

Ingen av konsernets kunder står enkeltvis for mer enn 10 % av omsetningen. Dette 

gjelder både i 2013 og 2012.
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Segmentet Boligkreditt er det eneste som skiller konsern fra morbank. 

 Pr. 31.12.2012      Konsern

 MILLIONER KRONER PM BM Ufordelt Boligkreditt Elimineringer SUM

 Renteinntekter  614   467   3   416   146   1 646 

 Rentekostnader  357   279   28   285   146   1 095 

 NETTO RENTEINNTEKTER  257   188   -25   132   -     551 

          

 Provisjonsinntekter  67   20   -2   0   5   90 

 Provisjonskostnader  8   2   -8   5   5   12 

 Andre driftsinntekter  97   4   -91    3   13 

 NETTO PROVISJONS- OG ANDRE INNTEKTER  156   22   -85   -5   3   91 

          

 Utbytte og andre inntekter av verdipapirer    10     10 

 Netto inntekter fra finansielle instrumenter   1    22   0    23 

 NETTO INNTEKTER FRA FINANSIELLE INVESTERINGER  1   -     32   0   -     33 

          

  SUM NETTO INNTEKTER  413   210   -78   127   3   675 

          

 Personalkostnader  55   13   66   -      134 

 Avskrivinger  5   -     9   0    14 

 Andre driftskostnader  44   12   36   8   3   103 

 SUM DRIFTSKOSTNADER  104   25   110   8   3   251 

         

 DRIFTSRESULTAT FØR TAP  309   185   -189   119   -     424 

          

 Tap på utlån og garantier  10   14   -3   -      21 

 DRIFTSRESULTAT  299   171   -186   119   -     403 

          

 Skatt på ordinært resultat    80   33    113 

 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET  299   171   -266   85   -     290  

     

       Konsern

 MILLIONER KRONER PM BM Ufordelt Boligkreditt Elimineringer SUM

 Netto utlån til kunder 13 518 10 575 994 10 562  35 649

 Andre eiendeler 543 235 2 361 2 5 333 8 473

 Sum eiendeler 14 061 10 810 3 354 10 564 5 333 44 122

 Innskudd fra og gjeld til kunder 9 811 5 848 3 744   19 402

 Mellomregning, annen gjeld og EK 4 250 4 962 -389 10 564 5 333 24 720

 Sum gjeld og egenkapital 14 061 10 810 3 354 10 564 5 333 44 122 
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NOTE 33 – OPPLYSNINGER OM NæRSTÅENDE PARTER 

Sparebanken Pluss har inngått i transaksjoner med nærstående parter som beskrevet i herværende note, samt note 34. Transaksjoner med datterselskap er eliminert i konsern-

regnskapet. Sparebanken Pluss sine egenkapitalbeviseiere fremkommer i note 27. Foruten lån gitt til særskilte betingelser til ansatte, er alle transaksjoner med nærstående 

inngått på markedsmessige vilkår. Utover de transaksjoner som identifiseres i denne note og note 34, samt eliminerte transaksjoner innenfor konsernet Sparebanken Pluss er det 

ikke transaksjoner eller utestående av betydning med nærstående parter.

1) Av rentekostnadene på 103,6 mill. kroner (146,4 mill. kroner i 2012) utgjør 90,6 mill. kroner (129,3 mill. kroner i 2012) rentekostnader  

 på obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). 

Sparebanken Pluss har fraregnet lån som er overført til Pluss Boligkreditt AS. Avtalene er utformet slik at utlånene kvalifiserer til å fraregnes. Omfanget av slike fraregnede utlån 

er gjengitt nedenfor.

Millioner kroner 31.12.2013 31.12.2012

Pluss Boligkreditt AS 11.320 10.564

 

Pluss Boligkreditt AS kjøper de fleste tjenester fra banken. Alle avtaler mellom selskapene er inngått på markedsmessige vilkår. Pluss Boligkreditt AS har pr. 31.12.2013 en 

innvilget kredittramme på 3 000 mill. kroner i Sparebanken Pluss. I tillegg har Pluss Boligkreditt AS en til enhver tid tilgjengelig lånefasilitet med morbank hvor det betales en 

årlig kommisjon.

 Morbank  Konsern

 31.12.12 31.12.13 TUSEN KRONER   31.12.13 31.12.12 

   Renteinntekter 

 146 404 103 560 Pluss Boligkreditt AS - datterselskap 1)   IA IA

 223 181 Plussmegleren (konsernet) - tilknyttet selskap   181 223

    

   Andre inntekter  

 8 380 8 384 Pluss Boligkreditt AS - datterselskap   IA IA

 60 60 Plussmegleren (konsernet) - tilknyttet selskap   60 60

    

   Rentekostnader  

 0 0 Pluss Boligkreditt AS - datterselskap   IA IA

 2 704 3 330 Plussmegleren (konsernet) - tilknyttet selskap   3 330 2 704

    

   Andre kostnader  

 0 0 Pluss Boligkreditt AS - datterselskap   IA IA

 321 359 Plussmegleren (konsernet) - tilknyttet selskap   359 321

    

   Fordringer pr. 31.12.  

 554 903 529 506 Pluss Boligkreditt AS - datterselskap   IA IA

 3 000 13 Plussmegleren (konsernet) - tilknyttet selskap   13 3 000

    

   Gjeld pr. 31.12.  

 0 0 Pluss Boligkreditt AS - datterselskap   IA IA

 92 967 120 059 Plussmegleren (konsernet) - tilknyttet selskap   120 059 92 967 
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NOTE 34 – GODTGJØRELSER OG LIKNENDE 

Informasjon i denne noten gjelder status for konsernets styre, ledelse og tillitsvalgte pr. 31.12.13. Vi gjør oppmerksom på at fusjonen gjennomført 1. januar 2014 har medført 

endringer i konsernets styre, ledelse og tillitsvalgte. Konsernets ledergruppe for 2012 og 2013 besto av ledergruppen i morbank. Opptjente pensjonsrettigheter i tabellene under 

er årets pensjonsopptjening beregnet av aktuar.

        2013

     Naturalytelser 

     og andre Opptjent Samlet Lån og

    Resultat- skattepliktige pensjons- godt- sikkerhets-

 TUSEN KRONER honorar Lønn bonus 6) ytelser rettighet gjørelse stillelser

Tidligere ledende ansatte       

Ingen tidligere ledende ansatte mottar ytelser  -     -     -     -     -     -     -   

       

Ledende ansatte       

Adm. direktør 1)  -     4 468   -     185   1 068   5 720   3 419 

Viseadm. direktør / Direktør BM  -     1 564   -     170   257   1 991   1 672 

Direktør personmarked  -     1 394   -     135   131   1 660   688 

Banksjef kreditt  -     1 229   -     169   143   1 541   1 775 

Banksjef økonomi  -     1 228   -     148   203   1 579   2 

       

Styret 2)       

Styrets formann 2)  130   -     -     -     -     130   2 

Styrets nestformann  70   -     -     -     -     70   -   

Øvrige styremedlemmer  280   -     -     -     -     280   4 392 

       

Kontrollkomitè 4)       

Kontrollkomitèens formann  50   -     -     -     -     50   991 

Medlemmer  66   -     -     -     -     66   4 705 

       

Forstanderskap 5)       

Formann  20       20   -   

Medlemmer  155       155   30 571

        

Sum  771   9 882   -     806   1 802   13 262   48 217 

1) Adm. direktør har seks måneders oppsigelsestid. Ved vesentlig endring i stillingsinnhold har adm. direktør anledning til å fratre med en etterlønnsavtale på en halv 

 årslønn i to år. Eventuelle lønnsinntekter fra andre i etterlønnsperioden medfører avkortning. Styret forlenget i 2013 tjenestetiden til adm. direktør fra 60 til 62 år. I denne 

forbindelse ble det utbetalt en ekstraordinær godtgjørelse.
2) Styrets formann i 2013 har ikke etterlønnsavtale. I 2014 har adm. direktør tiltrådt som arbeidene styreformann og vil ha rett til etterlønn frem til fylte 62 år ved vesentlig 

endring i stillingsinnhold.
3) Varamedlemmer styret mottar kr. 2 000 pr. møte. 
4) Varamedlem kontrollkomité mottar kr. 1 650 pr. møte.
5) Medlemmer og varamedlem forstanderskapet mottar kr. 1 350 pr. møte.
6) Det er et bonussystem for alle bankens ansatte med unntak av bankens ledergruppe og internrevisor som ikke er omfattet av bonusordningen. 
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        2012

     Naturalytelser 

     og andre Opptjent Samlet Lån og

    Resultat- skattepliktige pensjons- godt- sikkerhets-

TUSEN KRONER honorar Lønn bonus 5) ytelser rettighet gjørelse stillelser

Tidligere ledende ansatte       

Ingen tidligere ledende ansatte mottar ytelser  -     -     -     -     -     -     -   

       

Ledende ansatte       

Adm. direktør 1)  -     2 188   -     190   909   3 287   2 533 

Viseadm. direktør / Direktør BM  -     1 373   -     169   299   1 841   1 976 

Direktør personmarked  -     1 232   -     142   418   1 792   985 

Banksjef kreditt  -     1 084   -     169   148   1 401   1 616 

Banksjef økonomi  -     1 053   -     156   212   1 421   -   

       

Styret 2)       

Styrets formann 1)  130   -     -     -     -     130   6 

Styrets nestformann  70   -     -     -     -     70   -   

Øvrige styremedlemmer  280   -     -     -     -     280   3 979 

       

Kontrollkomitè 3)       

Kontrollkomitèens formann  50   -     -     -     -     50   305 

Medlemmer  66   -     -     -     -     66   4 639 

       

Forstanderskap 4)       

Formann  20       20   -   

Medlemmer  62       62   30 896 

       

Sum  678   6 930   -     826   1 986   10 420   46 936 

1) Adm. direktør har seks måneders oppsigelsestid. Ved vesentlig endring i stillingsinnhold har adm. direktør anledning til å fratre med en etterlønnsavtale på en halv årslønn i to 

år. Eventuelle lønnsinntekter fra andre i etterlønnsperioden medfører avkorting. Styrets formann har ikke etterlønnsavtale.
2) Varamedlemmer styret mottar kr. 2 000 pr. møte. 
3) Varamedlem kontrollkomitè mottar kr. 1 650 pr. møte.
4) Medlemmer og varamedlem forstanderskapet mottar kr. 1 350 pr. møte.
5) Det er et bonussystem for alle bankens ansatte. Fra og med 01.01.2011 er ikke bankens ledergruppe og internrevisor omfattet av bonusordningen. 
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Lån og sikkerhetsstillelse til bankens ledelse, styre, tillitsvalgte og øvrige ansatte

   31.12.2013 31.12.2013 31.12.2012

 TUSEN KRONER STILLING ANTALL EGENKAPITALBEVIS hOVEDSTOL hOVEDSTOL

 Ledende ansatte   

 Stein Hannevik Administrerende direktør 60 3 419 2 533

 Lasse Kvinlaug Viseadm. direktør - Direktør BM 180 1 672 1 976

 Kjell Omland Direktør PM  688 985

 Bjørn Friestad Banksjef kreditt  1 775 1 616

 Tellef Myrvold Banksjef økonomi 20 2 

 Sum ledende ansatte  260 7 556 7 110

 Styret    

 Trond Bjørnenak Styreformann  2 6

 Norunn Tveiten Benestad Nestformann styret   

 Peder Syrdalen Styremedlem  1 100 1 200

 Magne T. Haug Styremedlem   

 Bjørg Sveinall Øgaard Styremedlem  705 782

 Bente Pedersen Styremedlem  2 587 1 997

 Sum styret  0 4 394 3 985

 Kontrollkomitè    

 Georg Fritzman Formann kontrollkomitè  991 305

 Yngvar Aulin Medlem kontrollkomitè  692 809

 Inger Johansen Medlem kontrollkomitè  4 013 3 830

 Sum kontrollkomitè  0 5 696 4 944

 Forstanderskap    

 Egil Galteland Formann, egenkapitalbeviseier 3 010  

 Terje Røsnes Innskytervalgt 600 1 336 1 179

 Mette Vestberg Sørensen Innskytervalgt  2 937 2 430

 Yngvar Aulin Innskytervalgt  692 809

 Ståle Rysstad Innskytervalgt  27 

 Per Olav Skutle Innskytervalgt  1 691 1 418

 Kjell Bjarne Back Innskytervalgt   

 Hans Otto Lund Kommunevalgt  2 126 2 139

 Arvid Omdal Kommunevalgt   

 Tove M. Kirkevik  Kommunevalgt   

 Ernst David Kolstad Kommunevalgt   

 Jone Nikolai Nyborg Kommunevalgt   

 Bernt Slettedal Kommunevalgt   

 Tormod Nyberg Egenkapitalbeviseier  10 043 9 035

 Jens Helge Hodne Egenkapitalbeviseier 300  

 Endre Glastad Egenkapitalbeviseier 91 250  

 Carsten Akselsen Egenkapitalbeviseier 10 250  

 Karl Moursund Egenkapitalbeviseier   

 Bente Sørensen Valgt av de ansatte 60 1 088 1 180

 Jahn Frode Hanssen Valgt av de ansatte  2 423 2 766

 Arvid Berg Valgt av de ansatte  1 620 

 Jan Erling Tobiassen Valgt av de ansatte  1 069 

 Andreas Gulsrud Valgt av de ansatte 50 3 304 2 267

 Pål Hompland Valgt av de ansatte  2 215 

 Siri Fredriksen Valgt av de ansatte (gått ut 2013)   3 732

 Grethe Simonsen Valgt av de ansatte (gått ut 2013)   2 096

 Lars Falkenberg Valgt av de ansatte (gått ut 2013)   1 846

 Sum forstanderskap   105 520   30 571   30 896 

 Øvrige ansatte    318 094   305 044 

Lån til ledende ansatte og ansatte som er tillitsvalgte er gitt på ordinære ansattevilkår, ordningen er omtalt i note 18. 

Lån til øvrige tillitsvalgte er gitt til ordinære kundebetingelser.
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NOTE 36 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN OG BETINGEDE UTFALL 
Det er ikke oppstått noen hendeler av vesentlig betydning for regnskapet etter balansedagen.

NOTE 35 – VIRKSOMHETSSAMMENSLUTNING ETTER BALANSEDAGEN

Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør ble fusjonert 1. januar 2014. Sparebanken Pluss er overtakende bank i fusjonen og har endret navn til Sparebanken Sør. Regnskapsmessig 

er fusjonen behandlet etter oppkjøpsmetoden i samsvar med IFRS 3. Banken har sitt hovedkontor i Kristiansand. 

12. mars 2013 vedtok styrene i bankene en intensjonsavtale om sammenslåing. Den 15. mai 2013 ble fusjonsplanen vedtatt av styrene i bankene og fusjonen ble endelig vedtatt 

i bankenes forstanderskap den 20. juni 2013. 17. desember 2013 besluttet styrene i de to bankene gjennomføring av fusjonen pr. 1. januar 2014 etter at det var gitt tillatelse  

til dette av Finanstilsynet og Finansdepartementet. I den endelige fusjonsplanen ble bytteforholdet angitt og det ble besluttet en kapitalforhøyelse i Sparebanken Pluss på  

3 518 674 nye egenkapitalbevis som skulle utgjøre vederlag i fusjonen til egenkapitalbeviseierene i Sparebanken Sør. 

Virkelig verdi av de 3 518 674 egenkapitalbevisene som er utstedt som vederlag til egenkapitalbeviseierene i Sparebanken Sør er satt til kr. 150 som var siste omsetningskurs 

før fusjonen ble gjennomført 01.01.2014. Sparebankens grunnfond føres opp til andel av netto eiendeler i henhold til oppkjøpsanalysen. Negativ goodwill beregnes og betegnes 

som differansen mellom virkelig verdi av utstedte egenkapitalbevis og deres andel av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet. I tabellen nedenfor vises vederlaget, virkelig verdi 

av eiendeler og gjeld fra Sparebanken Sør, samt beregning av negativ goodwill på virkningstidspunktet.
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   Vederlag

 Vederlag Antall Kurs  (hele kr) mill. kroner

 Egenkapitalinstrumenter (3 518 674 ordinære egenkapitalbevis)  3 518 674   150   528 

 Sum vederlag    528 

  

 Virkelig verdi av identifiserbare eiendeler og forpliktelser  Morbank Konsern

 

 Kontanter og fordringer på sentralbanker   381   381 

 Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner   1 485   285 

 Brutto utlån kunder   28 144   39 885 

 Avsetninger for tap   -417   -423 

 Overtatte eiendeler   2   2 

 Obligasjoner og sertifikater   8 464   6 445 

 Aksjer   531   531 

 Finansielle derivater   363   400 

 Eierinteresser i konsernselskaper   773  

 Immaterielle eiendeler   4   7 

 Utsatt skattefordel   9  

 Varige driftsmidler   266   432 

 Andre eiendeler   34   55 

 Gjeld til kredittinstitusjon   -2 630   -1 465 

 Innskudd fra og gjeld til kunder   -22 492   -22 476 

 Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer   -10 860   -19 960 

 Finansielle derivater   -61   -66 

 Annen gjeld   -106   -137 

 Forpliktelser ved periodeskatt   -64   -111 

 Utsatt skatt    -3 

 Avsetning for forpliktelser   -33   -29 

 Fondsobligasjonslån   -201   -201 

 Netto eiendeler   3 593   3 554 

 Sparebankens grunnfond (eierbrøk 79,54)   2 858   2 826 

 Eierandelskapitalen sin andel av identifiserbare nettoeiendeler (eierbrøk 20,46)   735   727 

 Sum vederlag   528   528 

 Negativ goodwill (vederlag - verdijustert eierandelskapital)   -207   -199

Negativ goodwill på 207 mill. kroner (morbank) og 199 mill. kroner (konsern) er inntektsført i sin helhet i 2014 i resultatregnskapet og skal overføres til bankens utjevningsfond 

for å hindre utvanning av egenkapitalbrøken. 

Dersom fusjonen hadde vært gjennomført med virkning fra 1. januar 2013 ville resultatregnskapet vist Netto renteinntekter på 1 018 mill. kroner (morbank) og 1 443 mill. kroner 

(konsern). Årsresultatet ville vært 719 mill. kroner (morbank) og 971 mill. kroner (konsern).



Styret og administrerende direktør i Sparebanken Pluss bekrefter 
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 sentrale risiko- og 
usikkerhetsfaktorer banken og konsernet står overfor.

erklÆring i HenHold til  
verdipapirHandellovens § 5-5

Kristiansand, 31. desember 2013
                       14. mars 2014
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Marit Kittelsen Erling Holm Bente Pedersen
Ansattevalgt

Per Adolf Bentsen
Ansattevalgt

Stein A Hannevik
Styreleder

Torstein Moland
Nestleder

Trond Bjørnenak Inger Johansen Siss Ågedal Jill Akselsen

Geir Bergskaug
Adm. direktør
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Til forstanderskapet i
Sparebanken Pluss 

REVISORS BERETNING 

Uttalelse om årsregnskapet
Vi har revidert årsregnskapet for Sparebanken Pluss, som består av selskapsregnskap og konsernregnskap. 
Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av oppstilling over finansiell stilling per 31. desember 
2013, resultatregnskap, oppstilling over andre inntekter og kostnader, oppstilling over endringer i 
egenkapitalen og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av 
vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet
Styret og administrerende direktør er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende 
bilde i samsvar med International Financial Reporting Standards som fastsatt av EU, og for slik intern kontroll 
som styret og administrerende direktør finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap 
som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgaver og plikter
Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har 
gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International 
Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og 
gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig 
feilinformasjon.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene 
i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for 
at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik 
risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for bankens utarbeidelse av et 
årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige 
etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av bankens interne kontroll. 
En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen 
av årsregnskapet.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon om selskapsregnskapet og vår konklusjon om konsernregnskapet. 

Statsautoriserte revisorer
Ernst & Young AS

Gravane 12, NO-4610 Kristiansand
Postboks 184, NO-4662 Kristiansand

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA
Tlf:   +47 38 14 62 20

www.ey.no
Medlemmer av Den norske revisorforening
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Konklusjon
Etter vår mening er årsregnskapet for Sparebanken Pluss avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av bankens og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2013 og av deres resultater 
og kontantstrømmer for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med International 
Financial Reporting Standards som fastsatt av EU.

Uttalelse om øvrige forhold 

Konklusjon om årsberetningen 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen 
om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til disponering av resultatet er konsistente 
med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret 
og administrerende direktør har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og 
dokumentasjon av bankens regnskapopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

Kristiansand, 14. mars 2014 
ERNST & YOUNG AS

Øystein A. Kvåse
Statsautorisert revisor
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Kontrollkomiteen har i henhold til gjeldende instruks ført tilsyn med at virksomheten i Sparebanken Pluss er 
drevet i samsvar med sparebanklovens bestemmelser, bankens vedtekter, forstanderskapets vedtak og andre 
bestemmelser.

Kontrollkomiteen har gjennomgått bankens årsregnskap, årsberetning og revisors beretning, og tilrår at det 
utarbeidede årsregnskapet fastsettes som bankens regnskap for 2013.

Kontrollkomiteen finner at styrets vurdering av bankens økonomiske stilling er dekkende.

Arendal, den 14. mars 2014
 

kontrollkomiteens melding 2013

Dag Jørgen Hveem Georg Fritzman Yngvar Aulin Sverre Irgens
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PERSONMARKED

INNSKUDD - OG UTLÅNSUTVIKLINGEN I 2013
Utlån til privatkunder økte i 2013 med 907 mill. kroner til totalt 23,3 
mrd. kroner. Dette tilsvarer en vekst på 4,1 prosent i 2013. På tross av 
lavere aktivitet i boligomsetning og lavere boligpriser i bankens største 
marked, Kristiansand, har det vært en god og kontrollert vekst på 
personmarkedet. Statens Pensjonskasses meget gunstige rentetilbud 
i 2013 (2,25 %) førte til at lån tilsvarende flere hundre millioner ble 
flyttet fra banken til pensjonskassen. Denne renten er nå økt til 3,00 %

og alt tyder på at flyttingen av lån vil avta. Uten denne flyttingen ville 
veksten i utlån til privatkunder vært på 6-7 %. 

Innskudd fra privatkunder økte med 738 mill. kroner til totalt 8,2 mrd. 
kroner. Dette tilsvarer en vekst på 9,9 prosent. Sørlendingene fortsetter 
sparingen. Mange har god økonomi og dermed mulighet til å spare. De 
fleste har jobb og har de siste årene hatt gode lønnsoppgjør. Sammen 
med lave renter på lån gir det mulighet for å spare mer.

- Vi vokser videre
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BANKEN MED TRE KONTORER I KRISTIANSAND
Sparebanken Pluss er den eneste banken med mer enn ett kontor i 
Kristiansand. Den er også den største banken i Sørlandets hovedstad 
med hele 35 000 privatkunder. Det er i Kristiansand at banken 
har røttene tilbake til 1824. En 190 - årig historie som startet med 
Christianssands Sparebank.

Bankens kontorer er plassert i Kvadraturen, Vågsbygd og Strømme. 
Kvadraturen har mange arbeidsplasser, Vågsbygd er den største bydelen 
med hele 25 000 innbyggere og i Strømmes markedsområde skjer den 
største boligbyggingen i Kristiansand.

BSU og BSU TRIPPEL
- Boligsparing for ungdom

Sparebanken Pluss vil hjelpe unge mennesker på Sørlandet til å oppfylle 
sine boligdrømmer!

Banken tilbyr det som muligens er Norges beste spareopplegg for unge 
mennesker. Gjennom å tredoble sparebeløpet med de beste vilkårene 
legges alt til rette for å kunne realisere et fremtidig boligkjøp. Med 
Finanstilsynets strenge krav til egenkapital og boligkjøpernes evne til å 
tåle renteøkninger er det viktigere enn noen gang at unge mennesker 
tenker på sparing til bolig så tidlig som mulig. BSU er en genial ordning 
som gir fradrag på skatten og samtidig «goodwill» i banken. Med BSU 
i bunn og bankens BSU Trippel i tillegg, kan de unge spare kr. 75 000 
årlig med beste rente og skattefradrag for et sparebeløp på kr. 25 000. 
Totalt kan en spare inntil seks hundre tusen og av dette gis det skat-
tefradrag for et beløp på hele to hundre tusen. Kr. 600 000 er en god 
startkapital ved kjøp av egen bolig. 

Innskudd på BSU konti økte med nesten 20 % i 2013, godt utover den 
gjennomsnittlige sparingen.



nÆringslivsmarked

Næringslivsområdet i Sparebanken Pluss fikk et resultatmessig meget 
godt år i 2013. Mislighold og utlånstap har vært svært beskjedne også 
i 2013. Vi tror dette har sammenheng med flere forhold, blant annet 
kompetente og stabile medarbeidere som i tillegg til å inneha god kunn-
skap om det lokale næringslivet, også bidrar med god kundeoppfølging. 
Videre at banken, med sin lokale forankring, har korte beslutnings- 
prosesser, og har evne til å gi kundene raske tilbakemeldinger. 

Innskudds- og utlånsutvikling i 2013
Banken hadde en solid innskudds- og utlånsøkning i 2013.

Innskudd fra næringslivet, organisasjonsområdet og det offentlige økte 
med 1.124 mill.kr. til 13.106 mill.kr. Dette utgjør en økning på 9,4 %.  

Utlån til næringslivet, organisasjonsområdet og det offentlige økte i 2013 
med 1.455 mill. kr. til 14.901 mill. kr. Dette utgjør en vekst på 10,8 %. 

Samarbeidsavtale med KNIF

Sparebanken Pluss har hatt en samarbeidsavtale med KNIF (Kristen-
Norges Innkjøpsfellesskap) helt siden april 1997. Volum av utlån og inn-
skudd for KNIF-medlemmer og 2.825 ansattekunder har hatt en meget 

god utvikling de senere årene. Til sammen utgjør det 4.387 mill.kr. i 
utlån og 2.999 mill.kr. i innskudd. 

Eiendomskonferansen 2013
I april 2013 arrangerte banken og Næringsmegleren Sædberg og 
Hodne AS sin årlige eiendomskonferanse for aktører innen nærings-
eiendommer. Konferansen hadde 150 deltakere, og ble også i 2013 en 
stor suksess med Harald Magnus Andreassen, Kjell O. Johannessen, Geir 
Lippestad og Jens Helge Hodne som foredragsholdere. Andreassen, sjef-
økonom i First Securities, snakket som vanlig entusiastisk og energisk 
om mange interessante spekter ved norsk og internasjonal økonomi, 
og om forventninger innenfor eiendomssektoren. Han spådde grunn til 
forsiktig optimisme på vegne av eiendomsbransjen. 

Kjell O. Johannessen, daglig leder av NODE (Norwegian Offshore & 
Drilling Engineering), fortalte om hvilken god suksess dette klynge-
nettverket har bidratt til på Sørlandet innenfor leverandørindustrien til 
oljevirksomheten. NODE består i dag av 63 bedrifter som til sammen 
sysselsetter 10.000 personer. Bedrifter som Aker Solutions, National 
Oilwell Varco, Cameron og MacGregor er noen av «lokomotivene» i 
klyngen. 
 
Advokat Geir Lippestad holdt et interessant og lærerikt foredrag med 
tema: «Hvorfor alt dette maset om universell utforming?». Lippestad 
har vært engasjert i disse problemstillingene i mange år. Han har le-
det det interessepolitiske arbeidet som de 10 største organisasjonene 
i Norge utførte på dette feltet frem til nytt lovverk ble vedtatt i 2010. 
Lippestad pekte i sitt foredrag på de positive preferanser og verdier lo-
kaler vil få ved å tilrettelegge for universell utforming. I tillegg sa han at 
det ble både rimeligere og bedre løsninger ved å planlegge universell 
utforming ved starten av et byggeprosjekt. 

Eiendomsmegler Jens Helge Hodne presenterte en markedsrapport om 
”trender i det lokale eiendomsmarkedet”. Dette var nyttig informasjon 
for mange av de eiendomsinteresserte deltakerne. 

Administrerende direktør Stein A. Hannevik delte ut ”Eiendomsprisen 
2013” til «Verftet i Ny-Hellesund». Byggherren har vært Bentsen & 

Et solid år for bankens
næringslivsvirksomhet på Sørlandet
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Banken har enda et år bekreftet og styrket sin gode posisjon som en sentral og viktig næringslivsbank for Sørlandet. Dette lover 
godt for næringslivsområdet i den nyfusjonerte storbanken på Sørlandet.

Innskudds- og utlånsutvikling for næringslivsområdet.
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sønner Mek. Verksted AS og arkitekt er Strek Arkitekter ved Tor Linge Tønnessen. Konferansen 
ble ledet av Erik Dale.

Julelunsjarrangement 
Herborg Kråkevik og Manuel Knight var årets hovedattraksjoner ved bankens tradisjonelle jule-
lunsj for bedriftskunder i Caledonien Hall 13. desember 2013. 

Manuel Knight er psykolog og en etterspurt foredragsholder innen temaer som «målsetting» og 
«motivasjon». Knight er født i slummen i Atlanta, Georgia USA, og vokste opp i fattigdom. Han 
bestemte seg tidlig for å kjempe seg ut av fattigdommen, og i voksen alder vervet han seg som 
elitesoldat i Golfkrigen. Han er i dag bosatt i Gøteborg der han også driver et firma med mer enn 
60 ansatte som jobber med endringsprosesser og lederskap i noen av verdens mest kjente inter-
nasjonale selskaper. Knight skapte engasjement og utfordret forsamlingen på hvordan sette seg 
mål, og hvordan skape grobunn for forbedringer i egne virksomheter. 

Herborg Kråkevik skapte god stemning med sin sang, og fikk latteren til å runge med sine mange 
parodier. Ikke minst hentet hun humoristiske poenger om bankfusjonen mellom Sparebanken 
Pluss og Sparebanken Sør.

Som vanlig skapte bankens egen «Vaktmester» (Vidar Blakseth) latter og god stemning med sine 
kommentarer og vaktmesteroppgaver.

Årets julelunsjarrangement ble som vanlig en flott opplevelse for en fullstappet Caledonien Hall. 
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