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Harstad sparebanks

IdrettsprIs
Maria danielsen altMann
Idrettsprisen for 2015 tildeles MArIA dANIeLseN 
ALtMANN for å være svømmer på nasjonalt toppnivå, 
og som første funksjonsfriske svømmer fra Harstad 
med NM-gull i både junior- og seniorklassen.

Fagjuryens oppgave er å nominere kandidater til 
folkejuryens avgjørelse. Av de mange navneforslag 
som kom inn på enkeltutøvere og lag, var det fire 
kandidater som pekte seg ut og som var i samsvar 
med idrettsprisens statutter og bestemmelser. en av 
disse var Maria.
etter dette er det folkejuryen, organisert av Harstad 
tidenes, som avgjør hvem som får prisen.

Fagjuryens begrunnelse for å nominere Maria:
Maria fikk idrettsprisen første gang i 2013, og er derfor 
allerede kvalifisert til å kunne delta i et nytt finaleheat 
om idrettsprisen. Men dette forutsetter at hun som 
idrettsutøver har tatt steget fra å være lovende til å bli 
”noe mere”. det har Maria så absolutt gjort i år, med å 
ta gull i langbane-NM både i junior- og seniorklassen. 
At hun kommer tilbake på toppnivå etter lang 
tids sykdom understreker hennes egne evner og 
forutsetninger. Og det forteller også mye om hvilken 
sterk støtte hun har fra familie, venner og Harstad 
svømmeklubb.

Fagjuryen er overbevist om at Maria har den 
nødvendige inspirasjon til å nå nye mål både nasjonalt 
og internasjonalt. Vi håper klubb, svømmeforbund og 
sponsorer sammen kan være med på å muliggjøre 
Marias satsing, og at idrettsprisen kan være et bidrag 
til dette.

Harstad sparebanks

KuLturprIs
Harald troøyen og per-kai prytz
Juryens begrunnelse: 
sammen har prisvinnerne skapt en av de største, beste og 
lengstlevende juletradisjoner i Harstad. Hvert år fra 2007 har 
de gjennomført det store Julespillet, med 100 små og store 
aktører. de har selv skrevet tekst og musikk til forestillingen, 
- og én av dem har deltatt i framføringene. I tillegg har de 
benyttet profesjonell bistand til både regi, scenografi og teknisk 
gjennomføring.

Noe av det mest imponerende med det store Julespillet er at 
det for de fleste aktørene er det første møte med musikaler, 
skuespillerkunst og scene. Vi kan med rette si at spillet er blitt en 
scenekunstskole for svært mange barn i Harstad. Bakmennene 
prytz og troøyen har alltid vektlagt underholdningsverdien og 
kvaliteten i forestillingen. de viser stor respekt for både aktører 
og publikum, og de har vist meget god teft ved å finne de rette 
personene til å framstille de ulike karakterene i stykket.

slikt blir det suksess av. det store Julespillet er den mest sette 
forestillingen i Harstad Kulturhus gjennom tidene. Flere enn 
12 000 personer har kjøpt billett til denne forestillinga - halve 
byens befolkning.  

Begge prisvinnerne har en suksessrik karriere ved siden av 
arbeidet med julespillet. plate- og dVd-utgivelser kommer på 
løpende bånd. Og de møter sitt store publikum i alle mulige 
sammenhenger, inne og ute.

Harstad sparebanks kulturpris 2014 går til to kreative skapere av 
tekst, musikk, teater og ablegøyer som gleder svært mange og 
som gjør Harstad til en bedre by å bo i.

Harstad sparebank og Harstad tidendes

ILdsJeLsprIs

ronald nilssen fra Medkila il 
ronald Nilssen fra Medkila IL er av Harstad tidenes 
lesere kåret til vinner av Harstad sparebanks ildsjelpris 
innen idrett i samarbeid med Harstad tidende.

Fotballmannen har viet 35 år av livet til tjeneste for 
Medkila Idrettslag.
– det er blitt mye i løpet av årene. Jeg vil si at det er en 
livsstil, uttalte Nilssen da han ble presentert.

Nilssen var bare 16 år da han påtok seg sitt første 
frivillige verv. da som trener. siden har han hatt de 
fleste oppgaver. Lista er for lang til å kunne gjengis i sin 
helhet. I kortform: trener, oppmann, medlem utvalg og 
komiteer, styremedlem, styreleder, turneringsansvarlig 
og administrasjonsarbeid.

 Assisterende banksjef Frank Kulseng var i juryen som 
plukket ut de fem finalistene etter forslag fra leserne av 
Harstad tidende.

- ronald er en sann ildsjel gjennom sitt sterke bidrag 
for fellesskapet i Medkila IL. Hans 35-årige innsats for 
klubben er forbilledlig og er til glede for mange små og 
store spillere, sier Kulseng.

prisen er på 25.000 kroner. 5.000 beholder vinneren. 
resten må gis til et idrettsformål.

Vesterålen sparebank

IdrettsprIs
lasse nilsen
Lasse Nilsen er 20 år og spiller fotball i eliteserien for tromsø 
Idrettslag. Han kommer fra Bleik og fikk sin første kontrakt 
med tIL i april 2014. Han har i disse dager signert en ny 
3 årskontrakt med tIL. Han debuterte både i eliteserien, 
europaleague i løpet i 2014 og har 2 u-18 landskamper for 
Norge. Lasse er en moderne venstre kantspiller som har 
stor fart og arbeidsvilje. Lasse er et forbilde som viser at det 
er mulig å nå langt selv om en kommer fra en liten bygd i 
Vesterålen. 

sportsjef svein Morten Johansen påpekte at Lasse har en 
viktig typisk VesterÅLseGeNsKAp som er en oppriktighet 
og glede både på og utenfor banen. denne egenskapen kan 
sammenfattes med disse ord, YdMYK, ÅpeN FOr LÆrING 
OG stOr INNsAtsVILJe. 

Verdier 

Hjelpsom
engasjert
Kompetent

VisJon

Mer verdi lokalt 
Foto: Harstadtidende/andreas isacHsen
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1. norsk og regional økonoMi
1.1. norsk Økonomi
For norsk økonomi var 2015 et overgangsår, fra 
oljerikdom til omstilling. Oljeprisfallet, som startet 
høsten før, tiltok i styrke mot slutten av 2015. BNP-
veksten, som publiseres i februar, blir trolig om lag 
halvannen prosent, understøttet av rause offentlige 
budsjetter og en ekspansiv pengepolitikk. 

Norges Bank fortsatte å kutte sin foliorente gjennom 
2015. Denne innskuddsrenten er nå halvert siden 
begynnelsen av desember 2014 - til dagens 0,75 %. Ved 
utgangen av året priset markedene inn ytterligere kutt i 
2016.

Kronekursen svekket seg med om lag 8 % gjennom 
året. En svekkelse som trakk opp importprisene. 
Konsumprisindeksen steg i 2015 med 2,1 %. Norges 
Bank ventet ved sitt siste rentemøte (desember 2015) at 
årslønnsveksten ville ende på 2,7 % for samme periode.

BNP-veksten var for svak til å hindre en stigning 
i arbeidsledigheten til om lag 100 000 mennesker 
ved årsskiftet, målt ved de sesongjusterte tallene 
fra NAV, som inkluderer ledige og de som er på 
arbeidsmarkedstiltak.

Boligprisene steg med 7,2 % fra 2014 til 2015, målt 
ved prisindeksen som Eiendom Norge utarbeider. 
Boligprisindeksen var imidlertid ujevnt fordelt med en 
svak utvikling i byer og bygder hvor oljenæringen har en 
dominerende rolle.

De fallende oljeprisene satte naturlig nok preg på 
børsene. Oslo Børs sin hovedindeks (OSEBX), endte 
likevel opp 5,3 % for året, godt hjulpet av rentefallet.   
 
Utsiktene for norsk økonomi er usikre ved utgangen av 
året. Fortsatt er behovet for omstilling fra olje- til andre 
konkurransekraftige næringer stort. Et nytt moment er 
flyktningkrisen. I 2015 kom det om lag 30 000 flyktninger 
til Norge, mens UDI venter om lag det dobbelte i 2016.

1.2. regional Økonomi
Nord-Norge har gjennom større investeringer, økende 
eksport og høyere forventninger til fremtidens 
oljeressurser hatt større vekst enn resten av landet 
siste år. Det knyttes nå  større usikkerhet om nordnorsk 
økonomi vil holde stand når oljebremsen inntar den 
norske økonomien med økt styrke. Oljebrems, sammen 
med reduserte forventninger fra nordnorske bedrifter 
og forbrukere, kan være et signal på at vi også må 
forberede oss på negativ utvikling i veksten.

I vår region har vi merket stor investeringslyst gjennom 
oppstart av en betydelig utbygging av Sjøkanten senter 
og Amfi Kanebogen. I 2016 skal 33.000 kvadratmeter 
butikkarealer ferdigstilles gjennom utbyggingen av 
Sjøkanten senter. Investeringsramme er på samlet 
kr 313 millioner. Amfi Kanebogen sine 12.000 
kvadratmeter butikkarealer skal dobles gjennom en 
samlet investering på kr 400 millioner. Senteret skal 
etter planen stå ferdig i 2017. Begge utbyggingene 
vil styrke handelsbyen Harstad med flere spennende 
butikkonsepter.

5

stYrets ÅrsBeretNING FOr 2015 I en krevende tid for petroleumsnæringen er det gledelig 
at Statoil forsterker satsingen i Midt- og Nord-Norge ved 
å slå sammen aktivitetene i ett felles resultatområde, 
Drift Nord, lokalisert til Harstad. Nybygget som er i ferd 
med å reise seg ved sjøkanten sentralt i Harstad blir et 
signalbygg på 11.000 kvadratmeter, og skal huse rundt 
600 arbeidstakere. Planlagt ferdigstillelse er i 2017.

Utbygging av regional infrastruktur gjennom 
Bjarkøyforbindelsen og Harstadpakken er i full gang. 
Bjarkøyforbindelsen til kr 829 millioner planlegges 
ferdigstilt høsten 2017 mens Harstadpakken til  
kr 1.550 millioner planlegges ferdigstilt sommeren 2020. 
I tillegg er planarbeidet med Hålogalandsveien i full 
gang. Hålogalandsveien skal knytte regionen ytterligere 
sammen gjennom 90 km oppgradering av eksisterende 
vei, 30 km vei i ny trase og 20 km tuneller fra Snubba i 
Evenes til Harstad og Sortland. Det er et mål om å starte 
byggingen i 2018. Harstadpakken, Bjarkøyforbindelsen 
og Hålogalandsveien er alle prosjekter som vil bidra til et 
høyt aktivitetsnivå i vår region. 

Det var forventet at Harstad kommune skulle 
vedta en ny sentrumsplan for Harstad sommeren 
2015. Sentrumsplanen skal fastsette fremtidige 
trafikkløsninger, kollektivløsninger, utbyggingsplaner til 
private, ny havneløsning og utvikling av kjerneområdene 
i sentrum, som busstorget, Harstad havn og Larsnesset. 

Grunnet omfanget av innsigelser og merknader lykkes 
kommunen ikke med å få besluttet planen. For å få en 
snarlig, forutsigbar og positiv utvikling av Harstad by er 
det viktig at denne planen blir realisert i 2016.  

Harstad har lang tradisjon som forsvarsby. Nå kan 
det snart være slutt. Forsvarssjefen anbefaler å legge 
ned flere avdelinger i byen. Det er i Forsvarssjefens 
fagmilitære råd, som ble lagt fram i oktober 2015, at 
Kystjegerkommandoen foreslås avviklet. Forsvaret vil 
i tillegg legge ned eller flytte Trondenes militærbase, 
Åsegarden leir med Alliert treningssenter og Forsvarets 
musikkorps Nord-Norge. Det betyr at over 200 ansatte 
kan miste arbeidsplassen sin i Harstad. Det er en 
sterk regional front som mobiliserer mot regjering og 
Storting. Det er Stortinget som skal fatte de endelige 
beslutningene om den fremtidige forsvarsstrukturen. 

Passasjerutviklingen på Harstad/Narvik Lufthavn Evenes 
ble fortsatt positiv i 2015. 709.239 passasjerer benyttet 
flyplassen i 2015. Dette er en økning på 0,5 % i forhold til 
2014. Det ligger en forventning om at antall passasjerer 
skal øke ytterligere når regionale veiprosjekter 
som Hålogalandsbrua og den nye Hålogalandsveien 
ferdigstilles i henholdsvis 2017 og 2025. 

Regjeringens sjømatmelding vekker harme i Vesterålen. 
Den legger opp til trållevering innenfor fylkesgrensen og 

Hovedtrekk 2015 (2014 i parentes)

:: resultat før skatt: 38,1 mill kroner (34,4 mill kroner)
:: årsresultat etter skatt: 28,9 mill kroner (26,1 mill kroner)
:: Meget god og forbedret underliggende bankdrift
:: kostnadsprosent 49,8 % (56,5 %)
:: Utlånstap kunder 2,7 mill kroner (1,2 mill kroner)
:: Utlånsvekst: 18,1 % (7,0 %) inkludert formidlingslån
:: innskuddsvekst: - 0,6 % (6,1 %)
:: innskuddsdekning: 81,8 % (97,0 %)
:: sterk likviditet og soliditet
:: lavt mislighold
:: totalkapitaldekning 20,6 % (21,5 %)
:: ren kjernekapitaldekning: 20,6 % (21,5 %)

styret i Harstad sparebank. fra venstre: ole t. andreassen, astrid Mathiassen, banksjef tore karlsen, rudi M. Christensen, trude kind bendiksen og geir øverland.

Foto: kvitebjØrn Foto, Harriet m. olsen
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ikke til lokale anlegg. Dette vil kunne ramme blant annet 
Aker Seafoods sitt anlegg som er en hjørnesteinsbedrift 
på Melbu.

Nordlaks og Inge Berg vil revolusjonere 
oppdrettsnæringen ved å bygge fire 430 meter 
lange oppdrettsskip og søker derfor Nærings og 
Fiskeridepartementet om fire utviklingskonsesjoner.  
Dette er utviklet i samarbeid med NSK Ship Design 
fra Harstad. Prosjektet vil være en innovasjon for 
hele oppdrettsnæringen dersom denne måten å drive 
oppdrett på er gjennomførbar.

Forsvarssjefens fagmilitære råd blir lagt frem og denne 
innebærer fjerning av orionflåten ved Andøya flystasjon 
og Kystvaktbasen på Sortland. Alle kommunene 

i Vesterålen signaliserer sterk motstand mot 
nedleggelsene av to store arbeidsplasser i regionen. 

Etter lang tids usikkerhet bekrefter nasjonal sykehusplan 
at sykehuset i Vesterålen beholder full akuttberedskap 
og fødeavdeling til innbyggernes store glede.

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

2. regnskapet for 2015
2.1. resultat
Harstad Sparebank sitt overskudd før skatt var i 2015 
kr 38,1 mill., tilsvarende 1,26 % av gjennomsnittlig 

forvaltningskapital.  I 2014 var overskudd før skatt 
kr 34,4 mill., som utgjorde 1,26 % av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital.  

Bankens netto rente- og kredittprovisjonsinntekter ble 
kr 62,5 mill., mot kr 55,2 mill. i 2014. 

Netto andre driftsinntekter for banken var kr 20,5 mill., 
mot kr 21,4 mill. 2014. 

Harstad Sparebanks driftskostnader utgjorde kr 40,6 
mill., mot kr 42,5 mill. i 2014. Driftskostnadene i prosent 
av driftsinntekter eksklusive kursgevinster/tap er 49,8 %, 
mot 56,5 % i 2014. 

Banken hadde i 2015 tap på utlån og garantier på kr 2,7 
mill., mot kr 1,4 mill. i 2014.

2.2. balanse 
Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen kr 3.197 mill. 
Brutto utlånsøkning, inklusive bankens andel av vekst i 
Eika Boligkreditt AS, er kr 506 mill., som utgjør 18,1 %. 
Samlet portefølje i bankens bøker og i Eika Boligkreditt 
utgjorde pr. 31.12.2015 kr 3.308 mill. Innskudd fra kunder 
ble redusert med kr 13 mill. (0,6 %), og utgjorde ved 
årsskiftet kr 2.285 mill. 

Bankens egenkapital etter tilførsel fra årets overskudd 
utgjør kr 420,6 mill. Egenkapitalen i prosent av 
forvaltningskapitalen er 13,2 % og kapitaldekningen 
utgjør 20,6 %.

2.3. styrets vurdering av regnskapet
Styret mener at resultatregnskapet og balansen 
med tilhørende noter gir et rettvisende bilde av 
bankens virksomhet og stilling ved årsskiftet. Styret 
er ikke kjent med at det er oppstått forhold etter 
regnskapsavslutningen som er av vesentlig betydning 
for denne konklusjonen.

Styret vurderer 2015 som et meget godt år for Harstad 
Sparebank. Bankens kjernedrift er sterk og forbedret. 
Nivåene på mislighold og tap har over flere år vært lave.

Alle forhold ligger til rette for fortsatt drift, noe som også 
er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

2.4. disponering av overskudd 
(tall i millioner kroner)

Årets resultat etter skatt kr 28,912

Foreslår styret disponert slik:
Overført til utbytte kr 3,400
Overført til gavefond og/eller gaver kr 1,500
Overført til utjevningsfond kr 7,809 
Overført til sparebankens fond kr 16,203 

3. risikooMråder
3.1. risiko- og kapitalstyring
Finansiell virksomhet innebærer et behov for styring 
og forvaltning av risiko. Styret legger vekt på god 
risikostyring som strategisk virkemiddel for å øke 
verdiskapingen, og har ansvaret for å overvåke bankens 
risikoeksponering. 

Styret har som målsetting at bankens risikovilje ikke 
skal være høyere enn moderat for noen type risiko. 
Markedsmessige ambisjoner skal nøye balanseres 
mot finansiell evne til å ta på seg risiko. Gjennom god 
risikostyring skal banken fremstå med en inntjenings- og 
resultatutvikling som er stabil og forutsigbar.
Styret har årlig revidering av rammeverk for overordnet 
styring og kontroll av risiko. Utviklingen i sentrale 
kvalitets- og risikoindikatorer følges opp og rapporteres 
til styret i henhold til vedtatt årsplan for styret. 
  
I det følgende gis en gjennomgang av styrets håndtering av: 
:: Kredittrisiko
:: Likviditetsrisiko
:: Markedsrisiko
:: Operasjonell risiko

3.2. kredittrisiko 
Kredittrisiko består primært av manglende betalingsevne 
hos låntager, samt at underliggende pant som 
realiseres ikke har tilstrekkelig verdi til å dekke bankens 
tilgodehavende. Begge forhold må foreligge samtidig 
dersom det skal påføre banken tap. Kredittrisikoen 
i banken er derfor primært knyttet til utlåns- og 
garantiporteføljen og delvis til verdipapirbeholdningen.

Bankens aktivitet på kredittområdet styres av 
strategiplan, policy for virksomhets- og risikostyring, 
kredittpolicy og kreditthåndboken. Styringsdokumentene 
revideres minimum årlig. Banken har en kontinuerlig 
oppfølging av utlån og garantier med sikte på å redusere 
tap på utlån og garantier.
Kredittrisiko knyttet til utlån og garantier overvåkes 
blant annet gjennom rapportering av misligholdte og 
tapsutsatte engasjementer, samt risikoklassifisering og 
individuell vurdering av enkeltengasjementer.
Målt i kroner er nivået på engasjementer misligholdt 
over 30 dager redusert fra brutto kr 12,1 mill. ved 
utgangen av 2014 til kr 3,9 mill. ved utgangen av 2015. 
Nivået pr. 31.12.2015 tilsvarer 0,14 % av samlede utlån.

Risikoklassifiseringen viser at eksponeringen mot 
engasjement i de ulike klassene relativt sett er 
forholdsvis stabil fra 2014 til 2015. 

Det ble totalt bokført kr 2,7 mill. i netto tap i 2015. Dette 
tilsvarer 0,08 prosent av brutto utlån inklusive portefølje 
i Eika Boligkreditt, og er en økning fra kr 1,4 mill. fra 
foregående år. Av tapskostnaden i 2015 utgjør økte 
nedskrivninger for verdifall på grupper av utlån kr 2,3 mill.

6

robotfjøs på Hokland i Hadsel kommune, Vesterålen.  Foto: tor Håkon andreassen
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Banken gjennomfører fortløpende en grundig vurdering 
av utvalgte engasjementer for å avdekke mulige 
individuelle tap og gjør avsetninger i henhold til dette. 

Banken har i 2015 hatt en brutto utlånsøkning før tap 
tilsvarende en årsvekst på 18,1 %, inkl. bankens andel av 
vekst i Eika Boligkreditt. 

Bankens eksponering mot bedriftsmarkedet i egen 
balanse utgjør 37,7 % av brutto utlån, garantier og 
ubenyttede trekkfasiliteter.

Maksimal grense for et enkelt engasjement, fastsatt 
av Finansdepartementet, er 25 % av ansvarlig kapital. 
Ved utgangen av 2015 hadde banken seks konsoliderte 
engasjement som samlet sett var ut over 10 % av 
ansvarlig kapital.

Nivået på mislighold og netto tap i 2015 viser at den 
økonomiske situasjonen i regionen er god. Per 31.12.2015 
har ikke banken identifisert forhold i utlånsporteføljen 
eller i den økonomiske utviklingen som tilsier annet enn 
et moderat nivå på tap i de kommende kvartaler. For 
kommende treårs-periode forventer banken at bankens 
normaliserte tap på utlån og garantier vil årlig kunne 
utgjøre inntil 0,15 % av brutto utlån. Dette tilsvarer i 
underkant av 6 millioner kroner årlig i tap på utlån og 
garantier.

Hovedtyngden av bankens beholdning av rentebærende 
verdipapirer er utstedt av kredittforetak (OMF-
selskaper), banker samt større industriforetak. 
Kredittrisikoen i porteføljen vurderes som moderat. 

Den samlede kredittrisikoen i banken vurderes som 
moderat.

3.3. likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko er risikoen for ikke å kunne gjøre opp 
løpende forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisikoen 
vil avhenge av bankens balansestruktur, likviditeten i 
markedet og bankens kredittverdighet. Risikoområdet 
styres ut fra vedtatt likviditetspolicy. Policydokumentet 
samt beredskapsplan for likviditet revideres minimum 
årlig av styret.

Innskudd fra kunder er bankens viktigste 
finansieringskilde. Innskuddene har hovedsakelig kort 
eller ingen oppsigelsestid. Dette innebærer i seg selv 
en likviditetsrisiko. Innskuddene er fordelt på mange 
innskytere, banken er solid og driften går tilfredsstillende. 
Det anses derfor som lite sannsynlig at store mengder 
kundeinnskudd skal forsvinne raskt ut, og derfor 
betraktes kundeinnskudd som langsiktig finansiering. Den 
varslede fremtidige reduksjonen av innskuddsgarantien 
til norske banker kan føre til en økt volatilitet i større 
innskudd generelt, men forventes ikke å ramme Harstad 
Sparebank spesielt.

Innskuddsdekningen er et viktig parameter for oppfølging 
av likviditetsrisiko, det vil si hvor stor andel av brutto 
utlån til kunder som er dekket ved innskudd fra kunder.  I 
henhold til strategidokumentet er målsettingen å holde en 
innskuddsdekning på 75 %. Bankens innskuddsdekning 
pr. 31.12.2015 er 82 % og målsettingen på 75 % har vært 
overholdt i hele 2015.

Foruten egenkapital og kundeinnskudd representerer 
langsiktige innlån fra kapitalmarkedet i hovedsak 
bankens øvrige finansiering. Banken har sertifikat- og 
obligasjonslån på til sammen kr 450 mill. pr. 31.12.15, 
hvorav det i 2016 er forfall på kr 150 mill.

I forbindelse med implementering av nye likviditetskrav, 
har banken betydelig fokus på likviditetsrisiko. Området vil 
også være prioritert i 2016, både med hensyn til løpende 
oppfølging, stresstester og rapportering. Av samme årsak 
kreves en forsvarlig likviditetsstrategi. Den skal ivareta 

ulike hensyn som eksempelvis avveininger mellom ønsket 
om lav innlånskostnad i kapitalmarkedet og kostnadene 
knyttet til diversifisering av bankens innlån med hensyn til 
løpetid og innlånskilder. 

Finansdepartementet fastsatte den 25.11.2015 regler om 
kvantitative krav til likviditetsreserve (Liquidity Coverage 
Ratio, «LCR») for banker. Reglene svarer til nytt krav til 
likviditetsreserve i EUs kapitalkravsregelverk. Reglene er 
inntatt i CRR/CRD IV-forskriften og forskrift om forsvarlig 
likviditetsstyring.

Reglene innebærer gradvis innføring av LCR-krav for 
alle banker, bortsett fra systemviktige finansinstitusjoner 
(SIFI) DNB, Nordea og Kommunalbanken. Kravene 
innebærer for Harstad Sparebank krav om 70 % pr. 
31.12.15, med opptrapping til 80 % 31.12.16 og 100 % 
31.12.17.  Banken har i sin likviditetspolicy vedtatt en plan 
for LCR i henhold til det vedtatte regelverk. Pr. 31.12.15 er 
bankens LCR på 109 %.

Likviditeten følges opp daglig og rapporteres til styret på 
hvert styremøte.

Bankens likviditetssituasjon og tilgang på likviditet 
vurderes som god. Det er et mål for banken å holde 
likviditetsrisikoen på et lavt nivå.

3.4. markedsrisiko
Policy for markedsrisiko er bankens overordnede 
retningslinjer, krav og rammer knyttet til markedsrisiko. 
Med markedsrisiko forstås her risiko for reduserte 
verdier av bankens finansielle instrumenter som 
følge av svingninger i markedspriser for finans- og 
realaktiva. Policy for markedsrisiko revideres minimum 
årlig.

Renterisikoen styres mot det ønskede nivå gjennom 
rentebytteavtaler (renteswapper) for å redusere 
renterisiko knyttet til fastrentelån. Renterisikoen anses å 
være på et lavt nivå. 

leilighetsprosjekt i Harstadbotn. Foto: tor Håkon andreassen
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Kombinasjonene av egne erfaringer og data fra 
erfaringsdatabaser tilsier at eventuell svikt i IT-løsninger 
sannsynligvis er den største operasjonelle risiko for en 
bank av vår type. 

Styret vurderer tilstrekkelig kompetanse som en 
svært viktig faktor for å redusere operasjonell risiko. 
Banken har derfor en til enhver tid oppdatert plan for 
kompetanseutvikling for alle ansatte.

Styret anser bankens operasjonelle risiko å være på et 
moderat nivå. 

4. VirksoMHet, organisasJon og styring
4.1. virksomHet
Harstad Sparebank driver sin virksomhet fra 
kommunene Harstad og Sortland. Det viktigste 
forretningsområdet er bankdrift. Banken samarbeider 
med, og er medeier i, BoNord Eiendomsmegling AS. 
Selskapet er samlokalisert med Boligbyggelaget Nord 
utenfor bankens lokaler.

Banken driver også utleie av eiendom som ikke nyttes til 
egne formål. 

4.2. eika-alliansen
 Harstad Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS og 
en av 74 banker i Eika Alliansen. Bankene i Eika Gruppen 
utgjør en av Norges største finansgrupperinger, med en 
samlet forvaltningskapital på mer enn 300 milliarder kroner 
(inkludert Eika Boligkreditt). Eika Gruppens strategiske 
fundament er å styrke de lokale bankene.

Bankene i Eika Alliansen har full selvstendighet og styring 
av egen strategi og sin lokale merkevare. Nærhet og 
personlig engasjement for kundene og lokalsamfunnet, 
kombinert med inngående kunnskap om kundenes behov 
og bedriftenes lokale marked, er bankenes viktigste 
konkurransefortrinn. Bankene i Eika Alliansen er dermed 
unike og viktige økonomiske bidragsytere til vekst og 
utvikling for både privatpersoner og norsk samfunns- og 
næringsliv. I første rekke gjennom sitt engasjement for 
lokalsamfunnet og som tilbyder av økonomisk rådgiving, 
kreditt og finans- produkter tilpasset lokalt næringsliv og 
folk flest. Bankene i Eika Alliansen har blant landets mest 
tilfredse kunder både i personmarkedet og bedriftsmarkedet.  
Med 190 bankkontorer i 120 kommuner representerer 
lokalbankene en viktig aktør i norsk finansnæring og bidrar 
til næringslivets verdiskaping i mange norske lokalsamfunn.

Alliansens viktigste oppgave er tjenesteleveranser til 
eierbankene og eierbankenes kunder. Eika Gruppen utvikler 
og leverer tjenester som understøtter stabil og effektiv 
bankdrift, samt løsninger og kompetanse som skal sikre 
videre vekst og utvikling i bankene, lokalsamfunnet og ikke 
minst for kundene. Konkret innebærer det blant annet å 
levere en komplett plattform for bank- infrastruktur, inkludert 
IT, betalingsformidling og digitale tjenester som nett- og 

mobilbank. Eika Gruppen har et profesjonalisert prosjekt- og 
utviklingsmiljø som investerer store ressurser i utvikling 
av nye, digitale løsninger for bankene. Produktselskapene 
i Eika Gruppen - Eika Forsikring, Eika Kredittbank, Eika 
Kapitalforvaltning og Aktiv Eiendomsmegling - leverer 
et bredt spekter av finansielle produkter, kommersielle 
løsninger og kompetansehevende konsepter. Utover disse 
leveransene gir Eika Gruppen alliansebankene tilgang til 
kompetanseutvikling med Eika Skolen, virksomhetsstyring 
med Eika ViS, økonomi- og regnskapstjenester med Eika 
Økonomiservice og depottjenester med Eika Depotservice.  
I tillegg arbeider Eika Gruppen innenfor områder som 
kommunikasjon, marked og merkevare og næringspolitikk 
for å ivareta eierbankenes næringspolitiske interesser på 
disse områdene. 

Eika Boligkreditt er en del av Eika Alliansen og er direkte 
eid av 72 banker og OBOS. Eika Boligkreditt har som 
hovedformål å sikre lokalbankene tilgang til langsiktig 
og konkurransedyktig funding. Selskapet har en 
forvaltningskapital på omlag 77 milliarder og er, med sin 
tilgang til det internasjonale markedet for Obligasjoner 
med fortrinnsrett (OMF), en viktig finansieringskilde for 
alliansebankenes boliglånsportefølje.  

4.3. styring av virksomHeten 
(corporate governance)
Harstad Sparebank har sterk fokus på å etterleve 
strenge etiske prinsipper. For å utvikle et godt 
tillitsforhold mellom banken og de viktigste 
interessegruppene er det nødvendig med gode 
styringssystemer for virksomheten. 
Dette innebærer blant annet:

:: Et kompetent og uavhengig styre
:: Gode interne styringsprosesser
:: En objektiv og uavhengig eksternrevisjon
:: Åpen og god kommunikasjon med ansatte og 
omgivelsene for øvrig 

Styret arbeider etter en årsplan og har årlige 
vurderinger av arbeidsformen med sikte på forbedringer. 
Styret legger vekt på strategiske spørsmål og vedtar/
reviderer årlig bankens strategidokument. Styret mottar 
regelmessig statusrapporter og analyser for de ulike 
risikoer. Samarbeidet med kontrollkomité og revisor er 
åpent og godt. Styret gjennomgår jevnlig protokollen 
fra kontrollkomiteens arbeid, og motsatt. Bankens 
revisor arbeider etter en årlig plan for revisjonsarbeidet. 
Det er ekstern revisor som bekrefter risikostyring 
og internkontroll, forsvarlig likviditetsstyring og 
godtgjørelsesordningen. Banken etablerte i 2010 
revisjonsutvalg.  Fra 2013 ble det også stilt krav om 
at bankene skal etablere et risikoutvalg. Som en følge 
av dette har styret vedtatt at et kombinert revisjons- 
og risikoutvalg behandler saker som tilhører både 
revisjonsutvalget og risikoutvalget. Bankens styre utgjør 
samlet revisjons- og risikoutvalget.

Banken har en konservativ strategi for plasseringer 
i rentebærende verdipapirer, hvor hovedformålet er 
å sikre en tilfredsstillende likviditetsbufferkapital. 
Motparter i renteporteføljen er OMF-selskaper, 
kommuner/fylkeskommuner, rentefond, andre 
finansforetak, industriobligasjoner samt en mindre 
portefølje av fondsobligasjoner og ansvarlige lån.  
Obligasjons- og sertifikatbeholdningen kan maksimalt 
utgjøre 15 % av forvaltningskapitalen til enhver 
tid. Banken hadde pr. 31.12.2015 en beholdning av 
rentebærende portefølje til en bokført verdi på kr 263 
mill., noe som er godt innenfor rammen.

Bankens beholdning av aksjer og egenkapitalbevis er 
i hovedsak strategisk motivert gjennom investeringer 
i produktselskaper og lokale selskaper. I tillegg har 
banken noen mindre plasseringer i aksjefond og enkelte 
børsnoterte aksjer.

Bankens beholdning av aksjer, egenkapitalbevis 
og rentebærende portefølje kan utsettes for 
kurssvingninger og verdifall. Dette bokføres hver måned.  
Styret har vedtatt grenser for eksponering pr. selskap 
og pr. bransje. 

Samlet vurderer styret bankens markedsrisiko som 
moderat. 

3.5. operasjonell risiko
Med operasjonell risiko forstår vi risiko for at 
mennesker, rutiner, systemer og dataløsninger ikke 
fungerer etter hensikten, noe som medfører risiko for 
tap. Årsaken til at slike forhold inntreffer kan være alt 
fra svikt i teknisk infrastruktur via hendelige uhell til 
svikaktig eller kriminell atferd. 

Tilfredsstillende håndtering av operasjonell risiko 
forutsetter god intern kontroll og kvalitetsstyring. 
Styringsdokumentene og kontrollsystemene er bygget 
opp for å ivareta effektiv drift, risikokontroll, fornuftige
forsiktighetshensyn, korrekt finansiell- og ikke finansiell 
informasjon, compliance av lover og retningslinjer, og 
interne retningslinjer og strategier. Det gjennomføres 
risikovurdering på alle nivå. Risikovurderingen 
dokumenteres på overordnet nivå, og gir også oversikt 
over prosess og nøkkelkontroller i de operative 
funksjonene. Fokus på systemer og prosesser i de 
operative funksjonene bidrar til stadig økt fokus på 
kvalitet og effektivitet.

fra byggingen av trondenes boligpark. Foto: tor-Håkon andreassen
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4.4. bemanning
Harstad Sparebank har ved årsskiftet 25 ansatte. Herav 
en ansatt på permisjon og en vikar. Dette tilsvarer 
24,5 årsverk. Banken er organisert med to avdelinger, 
henholdsvis i Harstad og på Sortland. 

4.5. arbeidsmiljØ
Harstad Sparebank har godt arbeidsmiljø 
og gjennomfører årlig undersøkelser av 
medarbeidertilfredshet. Målingene viser høy trivsel. 
Banken arbeider kontinuerlig med tiltak som kan 
forbedre arbeidsmiljøet ytterligere. Banken har godt 
systematiserte, dokumenterte og ajourførte rutiner 
innenfor HMS-området i henhold til forskriftene. 

Det har ikke forekommet spesielle skader eller ulykker 
på personer. Banken har bedriftslegeordning. 
Det totale sykefraværet i 2015 var på 3,72 % (2,23 % i 
2014). Det har gjennom året vært 2 langtidssykemeldte. 
Korttidsfraværet i 2015 utgjorde 1,63 % (1,35 % i 2014).  

4.6. ytre miljØ
Banken anvender ikke innsatsfaktorer eller 
produksjonsmetoder som direkte forurenser det ytre 
miljøet. 

4.7. kompetansebygging
Harstad Sparebank har egen rullerende 
kompetanseplan. Det er i planen vektlagt at 
bankansattes rolle i stor utstrekning handler om salg 
og rådgivning.  Avhengig av posisjon den enkelte har i 
banken er det utarbeidet forskjellige kompetansepakker 
som skal dekke det som anses som nødvendig kunnskap. 
Banken benytter i stor utstrekning Eika-skolen, som er 
Eika-bankenes egen skole for utvikling av medarbeidere 
og organisasjon. Gjennom skolen har man et bredt 
tilbud av kurs, samlinger, e-læringer og web-baserte 
treningsmoduler. 

Banken følger det nasjonale kompetansløp som kreves 
innenfor finansiell rådgivning (AFR) og formidling 
av forsikring (GOS). At alle i banken som arbeider 
innenfor feltene finansiell rådgivning og formidling av 
forsikring, har den nødvendige kompetanse og etterlever 
god rådgivningsskikk er av avgjørende betydning 
for kundene. Det er imidlertid også viktig for den 
alminnelige tillit som finansnæringen er avhengig av og 
for næringens omdømme. 

4.8. likestilling
To av styrets fem medlemmer er kvinner, tilsvarende  
40 %. Pr. 31.12.2015 var 16 av bankens 25 ansatte 
kvinner, noe som utgjør en kvinneandel på 64 %. 
Ledergruppa består av fire menn og en kvinne. Av de 
ansattes to tillitsvalgte er en kvinne og en mann. 

Styret og administrasjonen tilstreber i sitt arbeid 
likestilling mellom kjønnene. 

5. saMfUnnsansVar
Harstad Sparebanks samfunnsansvar uttrykkes 
gjennom visjonen ”Mer verdi lokalt”, samt i verdiene 
hjelpsom, engasjert og kompetent. Som en sentral aktør i 
Harstad- og Vesterålsregionen tar banken et ansvar for å 
videreutvikle regionene banken driver sin virksomhet fra. 

Banken skal berike lokalsamfunnet gjennom blant 
annet å:
:: Være en attraktiv lokal finansiell partner kjennetegnet 
av fellesskap med lokalsamfunnet, korte og raske 
beslutningsveier, fair play og høy servicegrad
:: Være aktiv medeier i selskaper som har til formål å 
fremme lokalsamfunnet samt øvrige selskaper hvor det 
er viktig med lokalt eierskap 
:: Være støttespiller for kultur, idrett og næringsutvikling 
lokalt. Dette kan bl.a. skje gjennom sponsorvirksomhet, 
prosjektstøtte og gaveinstituttet

Harstad Sparebank har som mål å være en aktiv, 
veldrevet bank med vekst og god økonomisk drift til 
beste for kundene og ansatte, samt bidra til en positiv 
utvikling i våre markedsområder. Dette arbeidet foregår 
gjennom daglig oppfølging av eksisterende og nye 
kunder, foruten aktivt eierskap i bedrifter som bidrar til 
etablering og videreutvikling av virksomheter. 

Årlig støttes et betydelig antall prosjekter som bidrar til 
positiv aktivitet innenfor blant annet kultur, idrett, næring og 
kunnskap. Banken har i løpet av 2015 tildelt kr 4,350 mill. til 
gaveutdeling og sponsing. Dette er fordelt som følger:

:: Tildelinger fra bankens fond for større gaver:               
kr 2.400.000,- 
:: Tildeling av gaver til allmennyttige formål:                   
kr 500.000,- 
:: Sponsoravtaler, øvrige samarbeidsavtaler etc:                
kr 1.450.000,-

Banken hadde i løpet av 2015 sponsoravtaler med et 
betydelig antall aktører i lokalsamfunnet, hvor de største er:

Generalsponsoravtale:
:: Medkila IL
:: FK Landsås
:: BakGården
:: Harstad Cykleklubb

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

Andre samarbeidsavtaler:
:: Harstad Kulturhus 

Av større gaver gitt av banken gjennom året kan nevnes:
:: Kr 400.000,- til musikkfestivalen BAKgården
:: Kr 300.000,- til prosjekt Toppfotball Hålogaland
:: Kr 100.000,- til Barne- og terapibasseng Melbu Folkebad
:: Kr 75.000,- til Det 38. Nord Norske Musikkstevne
:: Kr 75.000,- til Toppidrett Heggen videregående skole
:: Kr 50.000,- til Harstad Tigers 

Harstad Sparebanks årlige kulturpris ble tildelt Harald 
Troøyen og Per Kai Prytz, mens svømmer Maria 
Danielsen Altmann  mottok idrettsprisen. Danielsen 
Altmann er for øvrig den første til å motta prisen for 
andre gang. Hver prisvinner tildeles diplom, bankens 
krystallvase og kr 50.000,-. Begge prisene tildeles i 
samarbeid med Harstad Tidende.

Vesterålen Sparebanks idrettspris er et samarbeid 
med Bladet Vesterålen og er på samme størrelse som 
idrettsprisen i Harstad. Årets pris gikk til fotballspiller 
for Tromsø IL, Lasse Nilsen.

Harstad Sparebanks ildsjelspris innen idrett ble 
tildelt Ronald Nilssen fra Medkila Il. Prisen tildeles 
enkeltpersoner, grupper eller foreninger som har 
utmerket seg med en ekstraordinær innsats. Størrelsen 
på prisen er på kr 20.000,- og skal gis videre til et 
idrettslig formål. Tildeles prisen til enkeltpersoner gis 
det et tillegg på kr 5.000,- som vinneren beholder selv. 

6. Utsiktene fraMoVer
 Bankens strategiske satsingsområder er lønnsomhet, 
kvalitet og service, vekst, kompetanse samt ivaretakelse 
av bankens viktige samfunnsrolle.  

Banken har i sine planer for 2016 lagt til grunn 
ytterligere en rentereduksjon fra Norges Bank. Banken 
vil også i 2016 jobbe for å være en aktiv partner for 
utviklingen i sine markedsområder og er godt rustet til å 
ivareta sin sterke posisjon.

Norsk økonomi bremser betydelig opp som følge 
av lav oljepris og lavere oljeinvesteringer. Så langt 
viser imidlertid vår regionale økonomi mindre tegn til 
svekkelse. En viktig årsak til dette er lavere avhengighet 
av olje- og gassektoren enn landet samlet. Samtidig 
styrker en svakere kronekurs eksportnæringene. Videre 
er det høye anleggsinvesteringer i regionen.

Selv om de makroøkonomiske utsiktene for vår region 
fortsatt fremstår som bedre enn for landet for øvrig, 
er banken likevel forberedt på at oppbremsingen i 
norsk økonomi i større grad vil kunne slå inn i vårt 
virkeområde. Dette blant annet ved at husholdningene 
blir mer forsiktige samt dempet innenlands etterspørsel. 
Styret vurderer samlet sett fortsatt utsiktene for 
regionens økonomi som gode. 

Både i Norge og internasjonalt er myndighetene 
opptatt av at banksektoren skal ha en sunn utvikling 
og bidra til finansiell stabilitet. Virkemidlene er økte 
krav til kapitaldekning og likviditetsreserver. Kravene 
vil redusere bankenes evne til vekst og fremtvinge 
betydelige endringer i banksektoren. I denne situasjonen 
er Harstad Sparebanks sterke kapitaldekning et sterkt 
konkurranseparameter. 

For 2016 legger banken til grunn en fortsatt høy 
låneetterspørsel. Samlet for året budsjetteres det med 
et resultat på et noe høyere nivå enn 2015. Tapsnivået 
forventes fortsatt å være lavt. 

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

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

i styret for Harstad sparebank    
Harstad, 31. desember 2015 / 9. februar 2016

rudi m. christensen, styreleder geir Øverland, nestleder astrid mathiassen, styremedlem

tore karlsen, banksjeftrude kind bendiksen, styremedlem 
(ansatterepresentant)

ole t. andreassen, styremedlem
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   2015 2014
(Beløp i hele tusen) note nr. kr. kr.
Renteinntekter og lignende inntekter
renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kredittinst.  1 114 2 712
renter og lignende innt. av utlån til og fordringer på kunder 9a, 2 95 979 100 524
renter og lign. inntekter av sertifikater, obl. og andre renteb. verdipap. 5 4 520 4 547
andre renteinntekter og lignende inntekter  0 0
sUM renteinntekter og lignende inntekter  101 613 107 783
   
Rentekostnader og lignende kostnader    
renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinst. 4a 501 262 
renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 4c, 2 31 675 49 598 
renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer 4b 5 313 1 056 
andre rentekostnader og lignende kostnader 11a 1 667 1 620 
sUM rentekostnader og lignende kostnader  39 156 52 536

  
netto rente- og kredittproVisJonsinntekter  62 457 55 247

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning   
inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning  6 368 6 148
sUM Utbytte og andre innt. aV Verdipap. Med Var. aVkastning  6 368 6 148
   
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester    
garantiprovisjon  731 418 
andre gebyrer og provisjonsinntekter 11b 16 208 17 175
sUM proVisJonsinntekter og inntekter fra banktJenester  16 939 17 593
   
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester    
garantiprovisjon  0 0 
andre gebyrer og provisjonskostnader  4 449 4 030
sUM proVisJonskostnader og kostnader Ved banktJenester  4 449 4 030  
 
Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler    
netto verdiendr. og gev./tap på sertifikat, obl. og andre renteb. verdipap.  0 0 
netto verdiendr. og gev./tap på aksjer og andre verdipap. med variabel avkastning 6 1 066 1 068 
netto verdiendr. og gev./tap på valuta og finansielle derivater  330 240
sUM netto Verdiendr. og geV./tap på ValUta og Verdip. soM er oMl.Midl.  1 396 1 308
   
Andre driftsinntekter    
driftsinntekter faste eiendommer  179 169 
andre driftsinntekter  29 187
sUM andre driftsinntekter  207 356  
 
Lønn og generelle administrasjonskostnader    
lønn m.v.  18 671 22 400 

lønn 9a 15 121 14 867 
pensjoner 9b 900 5 333 
sosiale kostnader  2 649 2 200 

administrasjonskostnader  15 018 14 162
sUM lønn og generelle adMinistrasJonskostnader  33 689 36 561  
 
Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler    
ordinære avskrivninger  1 362 1 297 
nedskrivninger  0 0
sUM aVskr. MV. aV Varige dr.Midl. og iMMaterielle eiendeler 7 1 362 1 297
   
Andre driftskostnader    
driftskostnader faste eiendommer  1 943 1 965 
andre driftskostnader 9c 3 575 2 716
sUM andre driftskostnader  5 518 4 682  
  
driftsresUltat før tap  42 349 34 082  
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   2015 2014
(Beløp i hele tusen) note nr. kr. kr.
Tap på utlån, garantier mv.    
tap på utlån  2 659 1 220 
tap på garantier  0 138 
sUM tap på Utlån, garantier MV. 1H 2 659 1 359

Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler    
nedskrivning/reversering av nedskrivning 5 1 777 222 
gevinst/tap  -166 -1 889 
sUM nedskr./reVersering aV nedskr. og geV./tap på Verdip.soM er anl.Midler  1 611 -1 667 
 
årets skattekostnad 10b 9 167 8 315

resUltat for regnskapsåret  28 912 26 076 
 
Disponeringer  28 912 26 076 
avsatt til utbytte eierandelskapital  3 400 6 000 
overført til utjevningsfond  7 809 4 285 
overføringer og elimineringer i konsern   0 
overført til gavefond og/eller gaver  1 500 500 
overført til sparebankens fond 8a 16 203 15 291
sUM disponeringer  28 912 26 076
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balanse Harstad sparebank

   2015 2014

(Beløp i hele tusen) note nr. kr. kr.
eiendeler
kontanter og fordringer på sentralbanker  68 699 65 228

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner    
utlån til og fordringer på kredittinst. uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist  6 803 8 721 
utlån til og fordringer på kredittinst. med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 11c 6 875 97 789
sUM netto Utlån og fordringer på kredittinstitUsJoner  13 678 106 510  
 
Utlån til og fordringer på kunder    
kasse-/drifts- og brukskreditter  55 959 60 687 
byggelån  73 021 31 059 
nedbetalingslån  2 663 897 2 277 823 
sum utlån før nedskrivninger 1 2 792 877 2 369 569 
-individuelle nedskrivninger på lån 1h -3 196 -4 120 
-nedskrivninger på grupper av lån 1h -22 740 -20 461
sUM netto Utlån til og fordringer på kUnder  2 766 941 2 344 987  
 
overtatte eiendeler 1e 0  0 
   
Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer (med fast avkastning)    
Utstedt av det offentlige  28 121 24 051
sertifikater og obligasjoner  28 121 24 051
Utstedt av andre  150 818 150 510
sertifikater og obligasjoner  150 818 150 510
sUM sertifikater, obligasJoner og andre rentebærende Verdipapirer 5 178 939 174 561  
 
Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning    
aksjer, andeler og egenkapitalbevis  147 258 138 230
sUM aksJer, andeler og andre Verdipapirer Med Variabel aVkastning 6 147 258 138 230  
 
Eierinteresser i konsernselskaper    
eierinteresser i andre konsernselskaper  0 3 907
sUM eierinteresser i konsernselskaper  0 3 907

Immaterielle eiendeler    
utsatt skattefordel 10a 1 622 1 312 
andre immaterielle eiendeler 7 0 0
sUM iMMaterielle eiendeler  1 622 1 312 
 
Varige driftsmidler    
maskiner, inventar og transportmidler  2 059 2 555 
bygninger og andre faste eiendommer  10 565 10 656
sUM Varige driftsMidler 7 12 623 13 211  
 
andre eiendeler  1 823 2 700

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter    
opptjente ikke mottatte inntekter  4 635 5 657 
forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader  316 51      
   overfinansiering av pensjonsmidler  265 0
   andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader  51 51
sUM forskUddsbetalte ikke påløpte kostn. og opptJente ikke Mottatte innt.  4 951 5 708 

sUM eiendeler  3 196 535 2 856 355  
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rudi m. christensen, styreleder geir Øverland, nestleder astrid mathiassen, styremedlem

tore karlsen, banksjeftrude kind bendiksen, styremedlem 
(ansatterepresentant)

ole t. andreassen, styremedlem

   2015 2014

(Beløp i hele tusen) note nr. kr. kr.
gJeld og egenkapital    

gJeld 
Gjeld til kredittinstitusjoner    
lån og innskudd fra kredittinst. uten avtalt løpetid eller opps.frist  8 705 22 110 
lån og innskudd fra kredittinst. med avtalt løpetid eller opps.frist  52 515 2 515
sUM gJeld til kredittinstitUsJoner 4a 61 220 24 625 
   
Innskudd fra og gjeld til kunder    
innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid  2 160 291 2 219 942 
innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid  124 965 78 576
sUM innskUdd fra og gJeld til kUnder 4C 2 285 255 2 298 517

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer    
sertifikater og andre kortsiktige låneopptak  0 0 
obligasjonslån  399 863 99 960
sUM gJeld stiftet Ved Utstedelse aV Verdipapirer 4b 399 863 99 960  
 
Annen gjeld    
annen gjeld 10 23 305 30 241
sUM annen gJeld  23 305 30 241

påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter  4 840 4 122

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser    
pensjonsforpliktelser 9b 1 467 897 
spesifiserte avsetninger og garantiansvar 1 0 0 
andre avsetninger og påløpte kostnader  20 20
sUM aVsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser  1 487 917

sUM gJeld  2 775 971 2 458 383
   
egenkapital    
Innskutt egenkapital    
eierandelskapital  150 000 150 000
sUM innskUtt kapital  150 000 150 000 

Opptjent egenkapital    
sparebankens fond  250 795 234 593 
gavefond  7 675 9 095 
utjevningsfond  12 094 4 285 
annen egenkapital  0 0
sUM opptJent egenkapital 8a 270 564 247 973
sUM egenkapital  420 564 397 973

sUM gJeld og egenkapital  3 196 535 2 856 355
 
Betingede forpliktelser    
garantier 1 51 229 86 651
sUM betingede forpliktelser  51 229 86 651

i styret for Harstad sparebank    
Harstad, 31. desember 2015 / 9. februar 2016
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kontantstrøMsoppstilling

  2015 2014

årsoverskudd 28 912 26 076
ordinære avskrivninger 1 362 1 297
pensjonskostnader 570 2 376
nedskrivning aksjer 1 802 222
periodisering overkurs obligasjoner/underkurs obligasjonslån 137 40
urealisert kurstap/kursgevinst, aksjer/obl. -1 066 -1 068
endring utsatt skatt -310 -798
Økning/reduksjon påløpt skatt 401 902
gaver/gavefond -8 920 -8 398
utbetalt kapitalinnskudd pensjonskasse/balanseføringer 0 0
tilført fra årets VirksoMHet 22 888 20 649
   
kontantstrøM   
tilført fra årets virksomhet 22 888 20 649
endring utlån økning-/nedgang+ -421 954 -147 786
endring overtatte eiendeler økning-/negang+ 0 0
endring utlån til finansinstitusjoner, økning-/nedgang+ 92 832 37 812
endring innskudd fra kunder, økning+/nedgang- -13 262 132 646
endring innskudd fra finansinstitusjoner, økning+/nedgang- 36 595 20 213
endring utstedte verdipapier, økning+/nedgang- 299 766 -30
endring i øvrige fordringer økning-/nedgang+ 1 631 -117
endring annen kortsiktig gjeld, økning+/nedgang- -4 019 7 572
a netto likVidendring VirksoMHet 14 477 70 959
   
investering i varige driftsmidler/immatrielle eiendeler - -771 -1704
avgang varige driftsmidler+ 0 0
endring verdipapirer, obligasjoner, økning-/nedgang+ -4 988 -37 001
endring verdipapirer, aksjer, økning-/nedgang+ -5 247 -26 533
b netto likVidendring inVestering -11 006 -65 238
   
a+b sUM endringer likVider 3 471 5 722
likvidbeholdning 01.01. 65 228 59 506
sUM likVidbeHoldning 31.12. 68 699 65 228
beholdning består av: kasse, innskudd i norges bank 68 699 65 228
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generelle regnskapsprinsipper

generelt 
Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse 
med gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk. 
I den grad det har funnet sted endringer, er disse også 
innarbeidet i regnskapet slik at regnskapstallene er 
sammenlignbare.

Alle beløp i resultatregnskapet, balanse og noter er i hele 
tusen dersom annet ikke er angitt.

Utlån, mislighold og tap på utlån og garantier
Bankens utlån vurderes i utgangspunktet til pålydende 
med unntak av tapsutsatte og misligholdte lån.

Utlån er vurdert etter utlånsforskrift av 2. desember 2004. 
Utlån måles ved første gangs balanseføring til virkelig 
verdi. Dersom det foreligger objektive bevis for at et utlån 
eller en gruppe av utlån har verdifall foretas nedskrivning 
for verdifallet. Banken har utarbeidet egne retningslinjer 
for nedskrivning for tap på utlån. 

Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt 
AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er 
vurdert å være overført til EBK, også for overførte lån 
som tidligere har vært på bankens balanse, og er derfor 
fraregnet.

Kriteriet for beregning av tap på individuelle utlån er at 
det foreligger objektive bevis for at et utlån har verdifall. 
Objektive bevis på at et utlån har verdifall inkluderer 
observerbare data banken har kjennskap til om følgende 
tapshendelser: 

1. Vesentlige finansielle problemer hos debitor. 
2. Betalingsmislighold eller andre vesentlige 
kontraktsbrudd. 
3. Innvilget utsettelse av betaling eller ny kreditt til 
betaling av termin, avtalte endringer i rentesatsen eller 
andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer 
hos debitor. 
4. Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå 
gjeldsforhandling, annen finansiell restrukturering eller 
at debitors bo blir tatt under konkursbehandling.

Nedskrivning på grupper av utlån foretas dersom det 
foreligger objektive bevis for verdifall i utlånsgruppen. Ved 
vurdering av nedskrivning på grupper av utlån, inndeles 
utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med 
hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Verdifall 
beregnes på grunnlag av låntakers inntjening, likviditet, 
soliditet og finansieringsstruktur, samt avgitte sikkerheter 
for engasjementene.
 
Nedskrivning for tap dekker tap i engasjementsmassen 
som er inntrådt. Vurderingene av hvilke engasjementer 
som anses for tapsutsatte tar utgangspunkt i forhold 
som foreligger på balansedagen. Det foretas kvartalsvis 
oppfølging av låneporteføljen med tilhørende vurdering av 
individuelle og gruppemessige nedskrivninger. Det foretas 
en kritisk vurdering i tilknytning til bokføring av eventuelle 
verdifall i utlånsporteføljen. Til grunn for nedskrivning 
for verdifall skal det foreligge en risikoklassifisering i 
samsvar med etablerte retningslinjer i henhold til bankens 
kreditthåndbok. 

Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller 
konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, 
ved rettskraftig dom, eller for øvrig ved at banken har 
gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at 
engasjementet vurderes som tapt av banken.

Engasjement defineres som garantier og utlån innbefattet 
opptjente, men ikke betalte renter, gebyrer og provisjoner. 

Misligholdte engasjementer blir å anse som misligholdt når 
kunden ikke har betalt forfalt termin. 

Tapsutsatte engasjement er engasjement med 
nedskrivninger som ikke er misligholdt, men hvor 
kundens økonomiske situasjon innebærer en vesentlig 
sannsynlighet for at et allerede pådratt tap vil materialisere 
seg på et senere tidspunkt.

Endringer i ikke inntektsførte renter på utlån i løpet av året er 
uvesentlig, og endringen er derfor ikke spesifisert.

Individuell nedskrivning er nedskrivning av lån til dekning av 
påregnelige tap på engasjement som er misligholdt eller 
for øvrig identifisert som tapsutsatte pr. balansedagen.

Nedskriving av grupper av utlån er nedskrivninger 
til dekning av tap som må påregnes å inntreffe på 
engasjementer som ikke er identifisert og vurdert etter 
reglene i utlånsforskriften.

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

Anleggsmidler blir vurdert til anskaffelseskost, men 
blir nedskrevet til virkelig verdi dersom det er lavere 
enn bokført verdi, og dersom verdifallet ikke er ventet å 
være av forbigående art. Anleggsmidler med begrenset 
økonomisk levetid blir avskrevet planmessig.
Gjeld blir balanseført til nominelt mottatt beløp på 
etableringstidspunktet. Obligasjonslån blir bokført til 
nominelt beløp, med fradrag for underkurs. Underkurs blir 
periodisert over lånets løpetid.

periodisering - inntektsføring/kostnadsføring
Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter 
hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som 
kostnader.  Etableringsgebyrer vil normalt ikke overstige 
kostnadene som er forbundet med etablering av lånene. 
Det er derfor ikke aktuelt med noen periodisering av disse 
inntektene.

Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte 
kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen.  

Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp 
som et tilgodehavende i balansen.

Virkelig verdi
Prinsipp for beregning av virkelig verdi for obligasjoner 
og aksjer er virkelig verdi fastsatt ut fra markedsverdier 
(børskurser) der dette foreligger.  Dersom slik 
observerbar kursnotering ikke foreligger, blir virkelig verdi 
basert på konkrete beregninger og vurderinger. Å
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obligasjoner og andre renteverdipapirer
Obligasjonsbeholdningen er klassifisert som 
anleggsmidler og er i utgangspunktet bokført til 
anskaffelseskost. Imidlertid har man ut fra den situasjon 
man har sett i finansverden siden 2008  samt den 
forventning man har til 2016 valgt å vurdere at det 
fra bankens side kan tenkes at man ikke vil holde 
obligasjonene til forfall, men bruker porteføljen som en del 
av bankens likviditetsreserve. Porteføljen er derfor bokført 
til laveste verdi av anskaffelseskost og markedsverdi.

aksjer og eierinteresser
Bankens aksjebeholdning består av en anleggsportefølje 
og en handelsportefølje. I tillegg har man en 
omløpsportefølje med pengemarkeds- og rentefond.

Anleggsporteføljen inneholder både aksjer, andeler 
og egenkapitalbevis. Den enkelte post er vurdert 
til det laveste av anskaffelseskost og antatt virkelig 
verdi. Aksje-, egenkapitalbevis- og andelspostene er 
minoritetsinteresser i bank, bankdriftrelaterte selskaper 
og lokale foretak.

Handelsporteføljen består av aksjer som er omløpsmidler, 
der intensjonen er å realisere gevinster på kortsiktige 
kurssvingninger, fortrinnsvis gjennom aktivt kjøp og salg 
gjennom et aktivt og likvid marked. Aksjene er bokført til 
markedsverdi på balansetidspunktet. 
Omløpsporteføljen er på samme måte som 
handelsporteføljen bokført til markedsverdi på 
balansetidspunktet

Utbytte av aksjer og egenkapitalbevis inntektsføres det år 
det mottas.

Varige driftsmidler
Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført 
i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte 
ordinære avskrivninger.
Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og 
avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes 
økonomiske levetid. 

 avskrivningssatser levetid 

maskiner/datautstyr 20-30% 3-5 år

inventar/innredninger 10% 10 år

transportmidler 20% 5 år

bankbygg/fast eiendom         3-5 % 20-33 år

immaterielle eiendeler (aktiverte kostnader) 20-33% 3-5 år

egenkapital
Banken har både «Opptjent egenkapital» og «Innskutt 
egenkapital». Den opptjente egenkapitalen er delt i ett fritt 
fond – gavefondet, og ett bundet fond - Sparebankens 
fond - samt et utjevningsfond med tilbakeholdt 
utbytte tilhørende eierandelskapitalen. Den innskutte 
egenkapitalen består av egenkapitalbevis utstedt til, og eiet 
av, Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.  

I Sparebankens fond inngår egenkapitalvirkningene 
som følge av at man i tidligere år har tatt i bruk nye 
regnskapsstandarder for pensjonskostnader og utsatt 
skattefordel. 

pensjonsforpliktelse
Banken har oppfylt plikten til å ha tjenestepensjonsordning 
etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. 

 Pr. 31.12.2014 ble den ytelsesbaserte ordningen 
terminert og alle ansatte ble fra 01.01.2015 overført til 
innskuddsbasert pensjon slik at man nå tilbyr sine ansatte 
:: Innskuddbasert pensjon 
:: Avtalefestet pensjon (AFP)

skattekostnad
Skattekostnaden består av betalbar skatt og endring i 
utsatt skattefordel.

Grunnlaget for betalbar skatt er det regnskapsmessige 
resultatet før skatt korrigert med permanente og 
midlertidige forskjeller mellom regnskapmessig og 
skattemessig resultat. 

1. Permanente resultatforskjeller
Dette er ikke fradragsberettigede kostnader og 
skattefrie inntekter

2. Midlertidige resultatforskjeller
Dette er forskjeller mellom regnskaps- og 
skattemessige periodiseringer, 
som skal reverseres i senere perioder fordi det er det 
samme beløp som 
samlet skal komme til fradrag eller som skal 
inntektsføres over tid

Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller 
mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som 
eksisterer ved utgangen av regnskapsåret.

overtatte eiendeler
Banken har pr 31.12.2015 ingen overtatte eiendeler.
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note 1. Utlån og garantier

bankens MaksiMale eksponering for kredittrisiko 31.12.2015 31.12.2014

bokført verdi utlån (netto etter nedskrivninger)  2.792.877 2.344.987 

garantier 51.229 86.651 

ikke opptrukne kredittrammer  122.601 99.793 

Maksimal eksponering for kredittrisiko  2.966.707 2.531.431

Det beløp som best representerer bankens maksimale eksponering for kredittrisiko pr 31.12.2015 uten å ta hensyn til 
sikkerhetsstillelser eller andre kredittforbedringer er bokført verdi av utlån hensyntatt nedskrivninger, garantier og 
ikke opptrukne kredittrammer.

1.a. risikoklassifisering av utlån og garantier
Banken endret i 2014 risikoklassifiseringsmodell fra fem klasser til tolv klasser. Risikoklassifiseringen er en integrert 
del av kredittvurderingsprosessen. Det nye systemet muliggjør en ennå bedre overvåkning av risikoutviklingen i 
bankens utlånsportefølje.

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

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

Banken deler inn engasjementene inn i ti risikoklasser med bakgrunn i kundens PD. I tillegg har banken risikoklasser 
for misligholdt og individuelt nedskrevne enkeltengasjementer. 

Tabellen under viser intervaller for de ulike risikoklassene: 

risikoklasse pd nedre grense pd øVre grense

1 0,00 % 0,10 %

2 0,10 % 0,25 %

3 0,25 % 0,50 %

4 0,50 % 0,75 %

5 0,75 % 1,25 %

6 1,25 % 2,00 %

7 2,00 % 3,00 %

8 3,00 % 5,00 %

9 5,00 % 8,00 %

10 8,00 % 100,00 %

11  mislighold

12  individuelt nedskrevet

fordeling på risikoklasser 2015

personmarked 2015

 brUtto  Ubenyttede  
 risikoklasse Utlån garantier  kreditter totalt  fordeling i %

risikoklasse 1 1.032.847 170  14.626 1.047.643 56,81 %

risikoklasse 2 514.137 75 7.336 521.548 28,28 %

risikoklasse 3 92.180 75 557 92.812 5,03 %

risikoklasse 4 64.262 75 442 64.779 3,51 %

risikoklasse 5 40.763  146 40.909 2,22 %

risikoklasse 6 30.013   63 30.076 1,63 %

risikoklasse 7 24.221  2 24.223 1,31 %

risikoklasse 8 9.775    9.775 0,53 %

risikoklasse 9 276    276 0,01 %

risikoklasse 10 5.371   56 5.427 0,29 %

risikoklasse 11 7    7 0,00 %

risikoklasse 12 4.129    4.129 0,22 %

mangelfullt klassifisert 2.423   11 2.434 0,13 %

totalt 1.820.405 395 23.239 1.844.038 100,00 %

næringslivsmarked 2015   

 brUtto  Ubenyttede  
 risikoklasse Utlån garantier  kreditter totalt   fordeling i %

risikoklasse 1 4.677 21.557 3.395 29.629 2,66 %

risikoklasse 2 10.665   550 11.215 1,01 %

risikoklasse 3 396.193 275 1.442 397.910 35,72 %

risikoklasse 4 205.339 18.081 26.345 249.765 22,42 %

risikoklasse 5 197.215 7.185 37.780 242.180 21,74 %

risikoklasse 6 53.772 1.317 4.924 60.013 5,39 %

risikoklasse 7 41.069 1.096 11.920 54.085 4,85 %

risikoklasse 8 18.692 302 2.510 21.504 1,93 %

risikoklasse 9 30.028 583 1.444 32.055 2,88 %

risikoklasse 10 10.578 438 468 11.484 1,03 %

risikoklasse 11 2.800     2.800 0,25 %

risikoklasse 12 1.438     1.438 0,13 %

mangelfullt klassifisert 5     5 0,00 %

totalt 972.471 50.834 90.778 1.114.083 100,00 %

Utlån og garantier fordelt på risikoklasser 2015

 brUtto  Ubenyttede  
risikoklasse Utlån garantier  kreditter totalt  fordeling i %

risikoklasse 1 1.037.524 21.727 18.021 1.077.272 36,42 %

risikoklasse 2 524.802 75 7.886 532.763 18,01 %

risikoklasse 3 488.373 350 1.999 490.722 16,59 %

risikoklasse 4 269.601 18.156 26.787 314.544 10,63 %

risikoklasse 5 237.978 7.185 37.926 283.089 9,57 %

risikoklasse 6 83.785 1.317 4.987 90.089 3,05 %

risikoklasse 7 65.290 1.096 11.922 78.308 2,65 %

risikoklasse 8 28.467 302 2.510 31.279 1,06 %

risikoklasse 9 30.304 583 1.444 32.331 1,09 %

risikoklasse 10 15.949 438 524 16.911 0,57 %

risikoklasse 11 2.807 0 0 2.807 0,09 %

risikoklasse 12 5.567 0 0 5.567 0,19 %

mangelfullt klassifisert 2.428 0 11 2.439 0,08 %

totalt 2.792.875 51.229 114.017 2.958.121 100,00 %
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fordeling på risikoklasser 2014

personmarked  2014   

 brUtto  Ubenyttede   
 risikoklasse Utlån garantier  kreditter totalt   fordeling i %

risikoklasse 1 575.680   564 576.245 36,37 %

risikoklasse 2 605.731 75 17.230 623.036 39,32 %

risikoklasse 3 163.353 75 8.983 172.411 10,88 %

risikoklasse 4 57.545 0 257 57.802 3,65 %

risikoklasse 5 54.016 225 541 54.782 3,46 %

risikoklasse 6 16.724   118 16.842 1,06 %

risikoklasse 7 10.810 95 214 11.120 0,70 %

risikoklasse 8 10.415   190 10.605 0,67 %

risikoklasse 9 14.470   0 14.470 0,91 %

risikoklasse 10 43.861   60 43.921 2,77 %

risikoklasse 11 283   0 283 0,02 %

risikoklasse 12 2.942   0 2.942 0,19 %

mangelfullt klassifisert 35   1 35 0,00 %

totalt 1.555.865 470 28.159 1.584.493 100,00 %

     

næringslivsmarked 2014

 brUtto  Ubenyttede   
risikoklasse Utlån garantier  kreditter totalt  fordeling i %

risikoklasse 1 29.971 54.663 16.380 101.014 10,40 %

risikoklasse 2 407.816 10.147 25.079 443.041 45,60 %

risikoklasse 3 105.904 5.902 9.981 121.787 12,54 %

risikoklasse 4 50.374 492 2.676 53.542 5,51 %

risikoklasse 5 27.541 10.840 13.170 51.551 5,31 %

risikoklasse 6 51.207 236 1.218 52.661 5,42 %

risikoklasse 7 42.143 974 1.128 44.244 4,55 %

risikoklasse 8 28.841 300 441 29.582 3,04 %

risikoklasse 9 35.618 253 253 36.123 3,72 %

risikoklasse 10 28.371 582 644 29.597 3,05 %

risikoklasse 11 3.043   0 3.043 0,31 %

risikoklasse 12 2.831 343 665 3.839 0,40 %

mangelfullt klassifisert 44 1.450 16.288 1.494 0,15 %

totalt 813.704 86.181 71.635 971.520 100,00 %

Utlån og garantier fordelt på risikoklasser i 2014 

 brUtto  Ubenyttede  
 risikoklasse Utlån garantier  kreditter totalt  fordeling i %

risikoklasse 1 605.651 54.663 16.944 677.258 26,50 %

risikoklasse 2 1.013.547 10.222 42.308 1.066.077 41,71 %

risikoklasse 3 269.257 5.977 18.964 294.198 11,51 %

risikoklasse 4 107.919 492 2.934 111.345 4,36 %

risikoklasse 5 81.557 11.065 13.711 106.333 4,16 %

risikoklasse 6 67.931 236 1.336 69.503 2,72 %

risikoklasse 7 52.953 1.069 1.342 55.364 2,17 %

risikoklasse 8 39.257 300 631 40.188 1,57 %

risikoklasse 9 50.088 253 253 50.593 1,98 %

risikoklasse 10 72.233 582 704 73.518 2,88 %

risikoklasse 11 3.326 0 0 3.326 0,13 %

risikoklasse 12 5.773 343 665 6.781 0,27 %

mangelfullt klassifisert 79 1.450 1 1.530 0,06 %

totalt 2.369.569 86.651 99.793 2.556.013 100,00 %

     

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

1.b. lån med endringsavtale

Dette er lån der renten på grunn av betalingsvanskeligheter er nedsatt. Bankens låneportefølje med endringsavtaler er 
ikke eksisterende. Av denne grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån.

bokført Verdi aV lån Med reforHandlede Vilkår 2015 2014

saldo 31/12                    0                    0

1.c. forfalte utlån/kreditter
Tabellen viser forfalte beløp på utlån og overtrekk på kreditter/innskudd fordelt på antall dager etter forfall som ikke 
skyldes forsinkelser i betalingsformidlingen. Forfalte utlån og overtrekk på kreditter/innskudd blir løpende overvåket. 
Engasjementer hvor det identifiseres en sannsynlig svekkelse i kundens betalingsevne, blir vurdert for nedskrivning. Slik 
vurdering blir også gjort for engasjementene som er inkludert i tabellen uten at svekkelse i kundens betalingsevne er 
identifisert. 

forfalt/oVertrUkket antall dager 2015 2014

Forfalte engasjement inntil 30  0 0

Forfalte engasjement 31-90  1.596 4.624

Forfalte engasjement 90-180 603 3.200

Forfalte engasjement 181-360 3 0

Forfalte engasjement over 361 og oppover 1.682 4244

brutto forfalte engasjement 3.884 12.068

indiVidUelle og grUppeVise nedskriVninger 2015 2014

individuelt nedskrevne engasjementer brutto 4.832 5.563

individuelle nedskrivninger 3.196 4.120

nettoverdi nedskrevne engasjementer 1.636 1.443

  
gruppevise nedskrivninger 22.740 20.461

1.d.sikkerheter
Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjon. Sikkerheter kan for eksempel 
være i form av fysisk sikkerhet, garantier, kontantdepot eller avtale om motregning. Fysisk sikkerhet skal som hovedregel 
være forsikret og kan for eksempel være bygninger, boliger eller varelager. Ved vurdering av sikkerhetens verdi legges 
til grunn en forutsetning om fortsatt drift. Unntak fra dette gjelder i situasjoner hvor det er foretatt nedskrivning. Det tas 
videre hensyn til forhold som kan påvirke sikkerhetens verdi, for eksempel konsesjonsbetingelser eller servitutter. Ved 
vurdering av sikkerheter i form av verdipapirer og ved vurdering av motpartsrisiko tas det hensyn til estimert effekt av 
tvangssalg og salgskostnader.

Virkelig Verdi aV sikkerHetene for Utlån 2015 2014

       4.802.192      4.168.397 
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1.e. overtatte eiendeler

Overtatte eiendeler er eiendeler som overtas av banken i forbindelse med oppfølging av misligholdte eller nedskrevne 
engasjementer. Ved overtagelsen verdsettes eiendelene til antatt realisasjonsverdi. Eventuelt avvik fra balanseført 
verdi av misligholdt eller nedskrevet engasjement ved overtagelsen klassifiseres som nedskrivning på utlån. Overtatte 
eiendeler balanseføres etter sin art. Ved endelig avhendelse resultatføres avviket fra balanseført verdi ihht eiendelens art 
i regnskapet. Når overtatte eiendeler ikke skal beholdes til varig eie eller bruk, er eiendelene kategorisert som kortsiktige. 
Dersom eiendelen overtas til eget bruk eller for forvaltning og utvikling over tid, er de kategorisert som langsiktige.

type eiendel 2015 2014

overtatte bygninger/leiligheter for videresalg                    0                     0 

overtatte eiendeler                    0                     0 

1.f. bokført / virkelig verdi utlån til kunder:
Markedspriser benyttes ved prising av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner og utlån til kunder. Prisene som 
fastsettes inkluderer påslag for aktuell kredittrisiko. Verdi av nedskrevne engasjementer fastsettes ved neddiskontering 
av forventede fremtidige kontantstrømmer med internrente basert på markedsvilkår for tilsvarende ikke-nedskrevne 
utlån. Virkelig verdi estimeres til balanseverdi for utlån og fordringer med flytende rente som vurderes til amortisert 
kost.  Virkelig verdi for fastrente utlån som er vurdert til amortisert kost er beregnet ved neddiskontering av fremtidige 
kontantstrømmer. Eventuell endring i kredittrisiko utover endring i estimerte fremtidige kontantstrømmer for nedskrevne 
utlån er det ikke tatt hensyn til. 

Etter simuleringer har man kommet til at banken ikke har vesentlige mer- eller mindreverdier for totalt utlån vurdert til 
virkelig verdi.

1.g. Utlån, garantier og trekkfasiliteter fordelt på bransje:

     potensielle
      eksponering Ved f.eks.
  Utlån garantier trekkfasiliteter 

  2015 2014 2015 2014 2015 2014

personmarked 1.820.408 1.555.865 395 470 22.789 28.599

offentlig sektor 0 0 0 0 0 0

andre kreditforetak 0 0 21.557 54.663 0 0

primærnæring 56.068 13.861 0 0 4.637 473

industri 25.726 17.451 206 887 2.232 4.411

bygg, anlegg 59.972 35.484 7.600 9.088 4.300 4.374

varehandel 57.841 55.720 2.548 5.511 7.920 8.102

transport 39.454 41.717 4.802 5.385 2.714 3.325

eiendomsdrift 668.233 588.269 4.170 388 68.454 3.097

Øvrige 65.175 61.202 9.951 10.259 9.554 47.412

sum 2.792.877 2.369.569 51.229 74.072 122.601 99.793

garantier fordeler seg videre som følger:
 2015 2014

betalingsgarantier 2.622 5.942

kontraktsgarantier 18.183 20.505

garantiforpliktelser overfor eika boligkreditt 21.557 54.663

andre garantier 8.867 5.541

sum 51.229 86.651

Banken stiller garanti for lån som ”våre” kunder har i Eika Boligkreditt (EBK). EBK har som kriterie at lånet er innenfor 
60 % av pantobjektet.  Betalingsgarantiene overfor EBK består av 421 avtaler mot 363 i fjor.  Garantibeløpet var i 2014 
tredelt og bestod av rammegaranti på 1 % av gjenstående lånebeløp overfor EBK. En saksgaranti hvor banken garanterer 
lånebeløpet fra anmodning om utbetaling og til pantesikkerhet har oppnådd rettsvern.  I tillegg ble det stillet tapsgaranti 
for den delen av lånebeløpet som hadde sikkerhet utover 50 %. 

EBK har fra og med oktober 2015 endret beregningsmåte etter revidering av Distribusjonsavtalen mellom bankene 
og EBK. Det stilles som tidligere en saksgaranti hvor banken garanterer lånebeløpet fra anmodning om utbetaling og 
til pantesikkerhet har oppnådd rettsvern. I tillegg stilles det en tapsgaranti som begrenses til 1 % av den til enhver tid 
samlede låneportefølje i EBK, likevel slik at for låneporteføljer som ikke overstiger NOK 500 mill utgjør tapsgarantien 
minimum NOK 5 mill. Banken hadde pr 31.12.2015 en låneportefølje i EBK på nok 515 mill. Banken har ikke utbetalt på 
garantier til EBK i 2015.  Banken har ikke stilt noen av sine eiendeler som sikkerhet for garantier.

Utlån og garantier fordelt etter geografiske områder:
 2015 2014 

  Utlån garanti Utlån garanti

Harstad kommune 1.780.001 15.420 1.566.375 14.369

nabokommuner 178.299 1.147 141.763 2.603

vesterålen 395.646 3.200 286.608 2.907

tromsø kommune 121.686 77 94.838 427

oslo kommune 91.962 21.557 83.870 54.663

landet for øvrig 222.638 9.828 193.433 11.862

utlandet 2.645 0 2.681 0

sum 2.792.877 51.229 2.369.569 86.651

Utvikling av brutto utlån til kunder og innskudd fra kunder (egen bok)

2.900.000
2.800.000
2.700.000
2.600.000
2.500.000
2.400.000
2.300.000
2.200.000
2.100.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000

brutto utlån

innskudd

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
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1.h. tap på utlån og garantier
Kredittrisiko er risikoen for at banken påføres tap som følge av at låntakere, utstedere av verdipapirer banken har 
investert i og lignende ikke er i stand til å innfri sine forpliktelser ved forfall. Banken følger Finanstilsynets anbefaling 
til sikkerhetsstillelse ved utlån, samt påser at de interne retningslinjer følges. Nedenfor beskrives bankens kredittrisiko 
knyttet til utlån til kunder.

periodens tapskostnad freMkoMMer soM følger:   2015 2014

periodens endring i individuell nedskrivning -924 -76

+ periodens endring i nedskrivning på grupper av lån  2.278 -459

+ periodens konstaterte tap som det tidligere år er foretatt individuell nedskrivning for  1.506 1.341

+ periodens konstaterte tap som det tidligere år ikke er foretatt individuell nedskrivning for  0 785

- periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap  -201 -232

= periodens tapskostnader  2.659 1.359

Mislighold pr 30 dager:
MisligHoldte engasJeMent 2015 2014 2013 2012 2011

brutto misligholdte eng. 3.884 12.068 13.647 13.855 17.063

nedskrivninger 1.897 3.205 3.275 784 1.625

netto misligholdte eng. 1.987 8.863 10.372 13.071 15.438

tapsUtsatte engasJeMent 2015 2014 2013 2012 2011

brutto tapsutsatte eng. 2.562 1.521 1.530 4.927 8.671

nedskrivninger 1.299 915 921 3.047 2.956

netto tapsutsatte eng. 1.263 606 609 1.880 5.715

geografisk fordeling av utlån

Harstad kommune

nabokommuner

Vesterålen

oslo

tromsø

landet for øvrig

Utlandet

Utlån næring fordelt etter bransje:

selvstendige komm. foretak

primærnæringer

industri

bygg og anlegg

Handel

transport

eiendomsdrift

service og tjenesteytinger

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

Mislighold pr 90 dager:
MisligHoldte engasJeMent 2015 2014 2013 2012 2011

brutto misligholdte eng. 2.288 7.420 12.588 12.287 7.612

nedskrivninger 1.897 3.205 3.275 784 696

netto misligholdte eng. 391 4.215 9.313 11.503 6.916

tapsUtsatte engasJeMent 2015 2014 2013 2012 2011

brutto tapsutsatte eng. 2.562 1.521 1.530 4.927 11.945

nedskrivninger 1.299 915 921 3.047 3.884

netto tapsutsatte eng. 1.263 606 609 1.880 8.061

resUltatførte renter på Utlån HVor det er foretatt nedskriVning for tap 2015 2014

  112        139

indiVidUelle nedskriVninger Utlån garantier 

  2015 2014 2015 2014

individuelle nedskrivninger 01.01 4.120 4.196 0 0

- periodens konstaterte tap, hvor det tidligere     

  er foretatt nedskrivninger -1.506 -1.341 0 0

+ økte nedskrivninger i perioden 51 1.285 0 0

+ nye nedskrivninger i perioden 612 6 0 0

- tilbakeføring av nedskrivninger i perioden -81 -26 0 0

individuelle nedskrivninger 31.12 3.196 4.120 0 0

nedskriVning på grUpper aV Utlån Utlån garantier  

  2015 2014 2015 2014

nedskrivning på grupper av utlån 01.01 20.461 20.920 0 0

+/- periodens gruppe nedskrivning 2.278 -459 0 0

nedskrivning på grupper av utlån 31.12 22.740 20.461 0 0

forventede tap
Pr. 31.12.2015 var bankens tap på utlån og garantier 0,10 % av brutto utlån. Samlede individuelle og nedskrivninger på 
grupper av utlån utgjør 0,93 % av brutto utlån. Hovedtyngden av tap forventes å kunne komme i klasse 10 til 12. Det 
forventes ingen større endring i tapssituasjonen på kort sikt. 



Å
rs

r
a

pp
o

rt
 2

01
5 

n
o

te
r

 t
il

 å
rs

r
eg

n
s

k
a

pe
t

3130

note 2. finansielle deriVater  

Rentebytteavtaler er avtaler om å betale flytende rente og motta fast rente, eller motsatt, på en avtalt hovedstol. 
På forfallstidspunktene utveksles kun de aktuelle rentebeløp. Effekten av avtalene ses i direkte sammenheng med 
fastrenteutlånene, og bokføres som en korreksjon til renteinntekten.

Harstad Sparebank har pr 31.12.15 fastrentelån tilvarende 412,1 mill. Dvs at 46,8 % av lånene er swapet til flytende rente.

Banken har inngått renteswapavtaler for å redusere renterisikoen på fastrentelån.

Pr 31.12.2015 har banken følgende avtaler:

  opprinnelig nedtrapping pålydende 
Motpart sikret... pålydende pr 31.12.15 pr. dato forfall

dnb kundelån 1.760 400 1.360 20.12.2016

dnb kundelån 20.000 6.500 13.500 03.04.2019

dnb kundelån 9.100 1.040 8.060 11.10.2021

dnb kundelån 5.000 925 4.075 30.11.2021

dnb kundelån 7.323 2.441 4.882 01.12.2021

dnb kundelån 2.400 360 2.040 03.01.2022

danske bank Fastrentelån 3 år 6.500 0 6.500 04.02.2016

nordea Fastrentelån 3 år 25.000 0 25.000 30.04.2018

dnb Fastrentelån 5 år 8.200 0 8.200 27.10.2016

dnb Fastrentelån 5 år 3.615 0 3.615 02.11.2016

dnb Fastrentelån 5 år 3.700 0 3.700 02.12.2016

dnb Fastrentelån 5 år 3.200 0 3.200 07.02.2017

dnb Fastrentelån 5 år 2.700 0 2.700 13.02.2017

dnb Fastrentelån 5 år 5.600 0 5.600 21.02.2017

dnb Fastrentelån 5 år 1.400 0 1.400 24.02.2017

dnb Fastrentelån 5 år 11.700 0 11.700 03.04.2017

danske bank Fastrentelån 5 år 16.800 0 16.800 03.07.2017

danske bank Fastrentelån 5 år 10.000 0 10.000 06.11.2017

danske bank Fastrentelån 5 år 9.500 0 9.500 04.02.2018

dnb Fastrentelån 5 år 20.000 0 20.000 30.03.2020

nordea Fastrentelån 5 år 10.000 0 10.000 28.04.2020

dnb Fastrentelån 7 år 4.570 0 4.570 02.11.2018

dnb Fastrentelån 7 år 1.900 0 1.900 13.02.2019

dnb Fastrentelån 10 år 4.500 0 4.500 24.02.2022

dnb Fastrentelån 10 år 2.000 0 2.000 04.04.2022

danske bank Fastrentelån 10 år 3.000 0 3.000 06.11.2022

danske bank Fastrentelån 10 år 5.000 0 5.000 04.02.2023

 sUM sWapper 204.468 11.666 192.802 

note 3. finansiell risiko 

3.a. likviditetsrisiko 
Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan innfri sine betalingsforpliktelser ved forfall. Lånemuligheter banken 
har i Norges Bank og andre banker er sentrale parametre i denne sammenheng. Et annet sentralt mål er utviklingen 
i bankens netto utlåns-/innskuddssituasjon, som forteller noe om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. 
Innskuddsdekningen i % av netto utlån var ved utgangen av året 81,82 % mot 97,00 % ved inngangen av året.   

Banken styrer sin likviditetsrisiko gjennom en egen likviditetspolicy vedtatt av styret. Policyen skal revideres ved 
behov og minst én gang per år. Siste gang revidert 24.09.2015. 
Likviditetssituasjonen anses tilfredsstillende for banken.

Bankens skattetrekkskonto inngår i likviditetsbeholdningen.

restløpetid for hovedposter
poster i balansen  inntil 1 Mnd 1-3 Mnd 3 Mnd-1år 1-5 år oVer 5 år Uten løpetid totalt

kontanter og fordr. på sentralbanker 57.712         10.987 68.699

utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner  6.000        7.678 13.678

utlån til og fordringer på kunder 121.251 22.346 140.241 541.193 1.967.846   2.792.877

individuelle nedskrivninger    -21  -1.211 -1.964 -3.196

nedskrivninger på grupper av lån           -22.740 -22.740

overtatte eiendeler             0

obligasjoner   20.005 34.033 88.582 36.319   178.939

Øvrige eiendelsposter med restløpetid 6.774           6.774

eiendeler uten restløpetid 82.856         78.647 161.503

sum eiendelsposter              3.196.535

gjeld til kredittinst. 1.835 55.088       4.297 61.220

innskudd fra og gjeld             

til kunder 2.285.255           2.285.255

gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap.      99.983 299.880     399.863

Øvrig gjeld med restløpetid 3.918 4.301 5.779     15.633 29.631

gjeld uten restløpetid             0

egenkapital           420.564 420.564

sum gjeld og egenkapital              3.196.535

netto likviditetseksp. på balanseposter -2.022.415 -11.038 68.491 329.895 2.002.954 -367.888 0

Alle poster er i norske kroner.
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3.b. renterisiko 
Renterisiko oppstår som følge av at de enkelte eiendels- og gjeldspostene har ulik gjenstående rentebindingstid. 
Bankens renterisiko er lav, ettersom mesteparten av våre utlån og innskudd kan rentereguleres samtidig. 

gjenstående tid til renteregulering

       Uten rente-
poster i balansen  inntil 1 Mnd 1-3 Mnd 3 M-1år 1-5 år oVer 5 år eksponering totalt

kontanter og fordr. på sentralbanker 57.712 0 0 0 0 10.987 68.699

utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 13.678 0 0 0   0 13.678

* utlån til og fordringer på kunder  2.047 8.285 20.752 319.485 35.781 2.406.528 2.792.876

individuelle nedskrivninger -3.196 0 0 0 0 0 -3.196

nedskrivninger på grupper av lån -22.740 0 0 0 0 0 -22.740

overtatte eiendeler 0 0 0 0 0 0 0

obligasjoner 21.013 154.372 0 0 3.554 0 178.939

ikke rentebærende eiendeler  0 0 0 0 0 168.278 168.278

sum eiendelsposter              3.196.535

gjeld til kredittinst. 11.220 50.000 0   0 0 61.220

* innskudd fra og gjeld til kunder  2.285.255 0 0 0 0 0 2.285.255

gjeld stiftet ved utstedelse av verdipap. 299.880 99.983 0 0 0 0 399.863

ikke rentebærende gjeld 0 0 0 0 0 29.632 29.632

egenkapital 0 0 0 0 0 420.564 420.564

sum gjeld og egenkapital              3.196.535

netto likviditetseksp. på balanseposter -2.527.841 12.674 20.752 319.485 39.334 2.135.596 0

Alle poster er i norske kroner.

*Tidspunkt for renteendring på utlån til og innskudd fra kunder vil til enhver tid følge markedet. Styret vurderer 
rentesituasjonen fortløpende. 

renterisiko pr. 31.12.15
Renterisiko er beregnet som et anslag på verdiendring ved ett prosentpoengs økning i renten som for Harstad 
Sparebank utgjør kr 2.476 og fremkommer som følger.

eiendeler:  dUrasJon renterisiko i tUsen kroner*

utlån/fordr. kredittinst.          0,08                  11 

utlån til kunder med flytende rente         0,12             2 777 

utlån til kunder med rentebinding  2,49             9 639 

rentebærende verdipapirer  0,37                670 

Øvrige rentebærende eiendeler  -                      - 

gjeld:    

innskudd med rentebinding  -                      - 

andre innskudd  0,17           -3 809 

verdipapirgjeld  0,25           -1 000 

Øvrig rentebærende gjeld  0,25              -153 

Utenom balansen:    

renterisiko i derivater  2,94           -5 659 

sum renterisiko   2 476

3.c. Valutarisiko
Valutarisiko er risikoen for at banken pådrar seg et tap som følge av endringer i valutakursene. Banken har pr. 31.12.15 
ingen valutalån.
Bankens dataleverandør, danske SDC Udvikling AS, fakturerer i danske kroner. Det knytter seg derfor en valutarisiko 
til gjeld til SDC. 
Bankens kontantbeholding i utenlandsk valuta er begrenset til enhver tid. 

note 4. likViditet – finansiering - rentekostnader

4.a. gjeld til kredittinstitusjoner

 pr. 31.12.15 pr. 01.01.15 gJ.snitt eff. rente

uten avtalt løpetid 8.705 22.110 1,57 %

med avtalt løpetid  52.515 2.515 1,60 %

Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet på grunnlag av faktisk rente- og provisjonskostnad i prosent av 
gjennomsnittlig gjeld til kredittinstitusjoner. 

4.b. gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir
 isin no Utstedt forfall noMinell rente gJ.snitt eff. rente gJeld pr. 31.12.15

obligasjonslån no0010729445 16.01.15 14.10.16 3m nibor + 0,34 % 1,64 % 100.000

obligasjonslån no0010746704 30.09.15 18.04.17 3m nibor + 1,10 % 2,22 % 100.000

obligasjonslån no0010722176 17.10.14 17.10.17 3m nibor + 0,50 % 1,85 % 100.000

obligasjonslån no0010744006 21.08.15 21.08.18 3m nibor + 0,61 % 1,79 % 100.000

Gjelden er i norske kroner. Det er ikke stilt sikkerhet for gjelden. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet på 
grunnlag av faktisk rentekostnad i året i prosent av gjennomsnittlig gjeld. Papirene er notert på Oslo ABM.

4.c. innskudd fra og gjeld til kunder

  pr. 31.12.15 gJ.snitt eff. rente

totale innskudd  2.285.255 1,62 %

Ved beregning av gjennomsnittlig effektiv rente er det tatt hensyn til både kapitaliserte og påløpte, ikke forfalte renter, 
regnet i prosent av porteføljens gjennomsnittlige virkelige verdi ved utgangen av hver måned gjennom året.

note 5. obligasJoner og andre rentebærende Verdipapirer 

Bankens obligasjonsportefølje består av bank-, bankrelaterte-, kommune- og industriobligasjoner.
 
obligasJoner  2015 2015  differanse 2015 differanse

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

sum obligasjonsbeholdning 178.939 179.718  -779 180.416 -1.477

Andel av balanseført verdi som er børsnotert:  81,7 % 

Gjennomsnittlig effektiv rente har i år 2015 vært 2,55 %. Ved beregningen er det medtatt mottatte og beregnede renter for 
år 2015, realiserte og urealiserte kursgevinster-/tap samt periodiseringer av overkurs. Avkastningen er regnet i prosent 
av porteføljens bokførte verdi gjennom året. 

obligasJoner  risikoklasser  2015 2014

risikoklasse 0% vekting  10.000 10.000

risikoklasse 10 % vekting  88.057 94.280

risikoklasse 20% vekting  45.052 33.141

risikoklasse 50 % vekting  4.074 4.141

risikoklasse 100% vekting  31.756 32.999

sUM  178.939 174.561
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beHoldningsendringer gJennoM regnskapsåret: 

inngående balanse: 174.561

+ tilgang 88.699

- avgang (salg, uttrekninger)                                                - 83.484

reklassifiseringer (brutto) 0

årets kursgevinst/-tap (netto) 84

+/- nedskrivning i regnskapsåret/rev. av tidl. års nedskr. -921

Utgående balanse  178.939

note 6. aksJer og eierinteresser

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis fordeler seg som følger

anleggsportefølje
 antall pål. pr aksJe ansk. kost bokført Verdi MarkedsVerdi

aksjer og andeler:     

sdc 1.157 417 482 482 

eika-gruppen as 294.498 Forskj. 12.047 12.047 unotert

eika boligkreditt as 6.102.375 Forskj. 25.367 25.367 unotert

polaris media asa  823.936 1 6.582 6.582 15.902

dnb asa 67.343 10 1.308 1.308 7.394

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

Harstad skipsindustri as 1.000 100 100 100 unotert

spama as 90 100 9 9 unotert

eiendomskreditt as 8.759 Forskj. 922 922 unotert

bankid norge as 80 1.582 127 127 unotert

Harstad gamle posthus as 140 Forskj. 620 620 unotert

Folk i Husan eiendomsmegling as 74 1 0 0 unotert

bonord eiendomsmegling as 206 1.000 381 381 unotert

andre aksjer og andeler 42.655 Forskj. 5.523 1 unotert

egenkapitalbevis:     

sparebank1 nord-norge 312 50 19 19 12

Hjelmeland sparebank 16.000 1 1.760 1.760 unotert

ofoten sparebank 36.200 100 3.801 3.801 unotert

kredittforeningen for sparebanker 920 1.000 948 948 unotert

totalt   60.275 54.753 

 

* Visa Inc. sitt oppkjøp av Visa Europe ltd.
Den 2. november 2015 annonserte Visa Inc. og Visa Europe Ltd. en transaksjon hvor Visa Inc. vil overta Visa Europe Ltd. 
(«Transaksjonen»). Transaksjonen består av et kontantvederlag på EUR 11,5 milliarder, konvertible preferanseaksjer på 
tidspunktet for annonsering estimert til EUR 5,0 milliarder, og et betinget kontantvederlag på inntil EUR 4,7 milliarder, som 
utbetales fire år etter gjennomføring av transaksjonen.
 
Harstad Sparebank har som medlemsbank i Visa Norge FLI en eierinteresse som gir rettighet til vederlag. Hvor stort dette 
vederlaget er usikkert, men Visa Norge har klargjort sin intensjon om å allokere provenyet til sine medlemmer, og indikert at 
medlemmenes stemmerettsandel i Visa Norge kan benyttes til estimeringsformål.
 
Transaksjonen er forventet gjennomført i 2. kvartal 2016 betinget av godkjennelse fra konkurransemyndighetene i berørte 
markeder.

beHoldningsendringer anleggsportefølJe gJennoM regnskapsåret: 

inngående balanse: 50.216

+ tilgang 9.322

- avgang  -3.914

reklassifiseringer (brutto) 0

årets kursgevinst  0

- nedskrivning i regnskapsåret/rev. av tidl. års nedskr. -881

Utgående balanse  54.753

datter- og tilknyttet selskaper:
Eiendomshuset Harstad AS (org.nr. 989 143 964), som drev Aktiv Eiendomsmegling fra Rik. Kaarbøs gt. 17 i Harstad 
var heleid av Harstad Sparebank.  Bokført verdi pr 31.12.2014 var 
kr 3.907’ og i balansen ført som ”Eierinteresser i konsernselskap”.  Selskapet hadde ingen aktivitet og er avviklet i 
løpet av 2015 og aksjebeholdning er ført mot konsernbidrag. 

Folk i Husan Eiendomsmegling AS (org.nr. 968 382 454) som drev eiendomsmegling i Vesterålen er deleid av Harstad 
Sparebank.  Banken eier 74 aksjer til opprinnelig pris à 
kr 1.000,- pr aksje. Antall aksjer tilsvarer 35,24 % av aksjene i selskapet. Det er i løpet av 2015 besluttet at selskapet 
skal avvikles og aksjebeholdningen er i løpet av året nedskrevet til kr 1,- pr. aksje.  

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

Handelsportefølje

  MarkedsVerdi   balanseført Verdi/ Urealisert
aksJer og fondsandeler kostpris pr 31.12.14 MarkedsVerdi pr 31.12.15 kUrsgeVinst-/tap

norsk Hydro asa 364 454 354 -100

skagen vekst 1.386 2.148 2.321 173

skagen global 881 1.622 2.072 450

telenor asa 225 954 934 -20

statoil asa 296 328 309 -19

skagen kon-tiki 436 1.000 991 -9

eika norge 340 752 809 57

eika alpha 500 610 662 52

sum 4.428 7.868 8.452 584

Andel av balanseført verdi som er børsnotert: 100 %. 
Bankens eierandel er ubetydelig i de enkelte selskapene.  

omløpsportefølje

  balanseført Verdi/ Urealisert 
fondsandeler kostpris MarkedsVerdi kUrsgeVinst-/    tap

skagen Høyrente institusjon 0 0 0

eika sparebank 20.881 20.685 251

Holberg likviditet omF 63.621 63.367 231

sum 84.502 84.052 482

sum aksjeportefølje
aksJer og fondsandeler  kostpris balanseført Verdi

anleggsportefølje  60.275 54.753

Handelsportefølje  4.428 8.452

omløpsportefølje  84.502 84.052

sum  149.205 147.257
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note 7. Varige driftsMidler

spesifikasjon av postene    
  iMMaterielle eiendeler Mask./inV./ transport faste eiendoMMer sUM

anskaffelseskost pr 01.01.15 (inkl. tidl. oppskr.) 6.535 27.513 32.387 66.435

samlede av- og nedskrivninger pr 01.01.15  -6.535 -25.169 -21.729 -53.433

bokført pr 01.01.15 0 2.344 10.656 13.001

tilgang i år 0 233 538 771

avgang i år 0  0 0 0

ordinære avskrivninger i år 0 -734 -629 -1.362

bokført pr 31.12.15 0 1.843 10.565 12.411

kunst 0 213 0 213

sum bokført pr 31.12.2015 0 2.056 10.565 12.623

opplysninger om bygninger og fast eiendom :
Banken driver sin virksomhet i eget bygg i Harstad. I tillegg eier banken et bygg som leies ut. 
Avdelingskontoret ”Vesterålen Sparebank” driver sin virksomhet fra leide lokaler på Sortland.
Banken har ferieleilighet i Arguineguin, Gran Canaria, som ansatte og bankens pensjonister kan leie.

note 8. ansVarlig kapital

8.a. egenkapital
egenkapital sparebankens fond gaVefond eierandelskapital UtJeVningsfond sUM

saldo 01.01.15 234.593 9.095 150.000 4.285 397.973

disponeringer gjennom året - -2.920 - - -2.920

disponering av overskudd 19.603 1.500 - - 21.103

avsatt til utbytte -3.400 - - 7.809 4.409

egenkapital pr 31.12.2015 250.795 7.675 150.000 12.094 420.564

Av disponering på kr 2.920’i gavefond er kr 2.420’ disponert gjennom året og kr 500’ er disponert av årets overskudd til 
egen konto for gaver til allmennyttige formål. 
Eierandelskapitalen består av 1.500.000 egenkapitalbevis pålydende NOK 100,-.
Eierandelskapitalen sammen med Utjevningsfond utgjør 38,54 % av egenkapitalen i banken og er representert med 4 av 
16 representanter i bankens forstanderskap.
100 % av egenkapitalbevisene eies av Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank.

8.b. kapitaldekning
Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 11 % av et nærmere definert og risikovektet 
beregningsgrunnlag. 

8.c. ansvarlig kapital
Bankens ansvarlige kapital består av kjernekapital. Det risikovektede beregningsgrunnlaget reduseres med 
tapsavsetninger.

 2015 2014

sparebankens Fond 250.795 234.593

gavefond 7.675 9.095

eierandelskapital 150.000 150.000

utjevningsfond 12.094 4.285

Fradrag i kjernekap pga eierandel >10% i av egen ren kjerne i andre finansinst.  -32.593 -25.803

verdijustering som følge av krav om forsvarlig verdsettelse -93 0

overfinansiering av pensjonsforpliktelser -193 0

kjernekapital 387.685 372.170

- fradrag ansvarlig kapital i andre finansinst. 0 0

netto ansvarlig kapital 387.685 372.170

beregningsgrUnnlag 2015 2014

vektet beløp av eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen 1.921.994 1.769.688

poster utenom balansen som ikke inngår i handelsp. 15.072 15.994

Fradragsposter i kjernekapital -32.879 -25.803

nedskrivninger på lån -25.936 -24.581

sum beregningsgrunnlag 1.878.251 1.735.298

ansvarlig kapital i prosent 20,64 % 21,45 %
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note 9 opplysninger Vedrørende ansatte og tillitsValgte

9.a. ansatte og tillitsvalgte 
Det er 25 ansatte i banken pr. 31.12.15, hvilket utgjør 24,5 årsverk. 
Gjennomsnittlig antall årsverk i 2015 er 24,5.

ytelser til ledende personer lønn og Honorar annen godtgJørelse pensJonskostnad

banksjef 1.201 182 165

ass banksjef / salgssjef  - bedrift 862 53 85

salgssjef – privat 784 33 65

administrasjonssjef 764 21 46

lokalbanksjef 777 50 62

styrets leder 125 8 0

styrets nestleder 54 0 0

styremedlem 1  82 4 0

styremedlem 2 62 5 0

styremedlem 3  54 29 40

kontrollkomiteens leder 31 0 0

kontrollkomitemedlem 1 25 0 0

kontrollkomitemedlem 2  25 0 0

Forstanderskapets leder 31 0 0

Dersom det oppstår en situasjon hvor styret og banksjefen er enige om at et skifte av banksjef kan være ønskelig av hensyn til 
bankens videre drift, beholder banksjefen lønn i 12 måneder regnet fra utgangen av den måneden fratredelse skjer.

Banken hadde bonusordning ut fra bankens oppnådde resultater. Banksjefen var ikke med i bonusordningen. For 2014, 
utbetalt i 2015, utgjorde dette kr 30.000,- pr. ansatt i 100 % stilling som var omfattet av ordningen.

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

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

lån og sikkerHetsstillelse  Utlån sikkerHets-stillelse

banksjef  599 0

ass banksjef / salgssjef  - bedrift  2.113 0

salgssjef – privat  2.709 0

administrasjonssjef  1.152 0

lokalbanksjef  1.331 0

styrets leder  4.300 0

styrets nestleder  0 0

styremedlem 1  0 0

styremedlem 2  0 0

styremedlem 3   2.627 0

kontrollkomiteens leder  756 0

kontrollkomitemedlem 1  0 0

kontrollkomitemedlem 2  763 0

Forstanderskapets leder  0 0

medlemmer av forstanderskapet (ekskl. ansatte)  12.276 0

ansatte (ekskl. banksjef og ansatterepresentant i styret)  41.215 0

Lånene til banksjef og ledere er til ansattevilkår. Lånene til tillitsvalgte er til ordinære vilkår. Rentesubsidiering for utlån 
til ansatte pga. rentevilkår under normrenten utgjør for 2015 totalt kr 265.438,-.

9.b. pensjonsforpliktelser 
Den 31.12.2014 ble den ytelsesbaserte ordningen terminert og alle ansatte ble overført til innskuddsbasert pensjon. De 
balanseførte forpliktelser og overfinansieringer ble i den forbindelse resultatført pr 31.12.2014. 

Banksjefen har en egen ytelsesbasert tilleggspensjonsavtale som fortsatt løper, men som skal endres til annen ordning.

Ved beregning av pensjonsansvaret på denne tilleggspensjonen er følgende forutsetninger lagt til grunn: 
:: Diskonteringssats  2,30 %
:: Forventet avkastning av midlene 3,20 %
:: Lønnsregulering   2,75 %
:: G-regulering/inflasjon  2,75 %
:: Pensjonsregulering  1,00 %

Årets forutsetninger er ikke endret fra fjorårets beregning.

Pensjonsordningene omfattet pr. 31.12.2015:
:: 1 aktive i ytelsesbasert tilleggspensjon 
:: 24 aktive i innskuddsbasert pensjon

årets pensjonsopptjening/kostnad:

 ytelsesbasert innskUddsbasert  
 pensJon pensJon afp sUM

nåverdi av årets pensjons-opptjening inkl. arb.giv.avgift 498 - 0 498

netto rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser  72  0 72

ekstra ifm oppgjør ordinær ytelse 7   7

innbetalt til ibp  1.124  1.124

innbetalt fra fritt fond  -1180  -1.180

innbetalt premie til aFp  0 379 379

årets pensjonskostnad  577 -56 379 900

pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser pr. 31.12.15: banksjefens tilleggspensjon.
  ytelsesbasert pensJon  sUM

pensjonsmidler   0  0

pensjonsforpliktelser  -1.326  -1.326

ikke resultatført estimatavvik  -141   -141

over-/underfinansiering pensjonsmidler  -1.467  -1.467

utsatt skattefordel  367  -367

ek-andel pensjonsordninger  -1.100  -1.834   

9.c. revisors godtgjørelse 
Godtgjørelse til ekstern revisor er i regnskapsåret påløpt med følgende:
lovpålagt revisjon 216

andre attestasjonstjenester 0

skatterådgivning 0

andre tjenester utenfor revisjon 63

 279

+ merverdiavgift  69

sum revisjonskostnader inkl. mva 348
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note 10. skatter

10.a. Utsatt skatt og utsatt skattefordel
Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til:

Utsatt skatt og Utsatt skattefordel 31.12.2015 31.12.2014 endring

pensjonsforpliktelse ytelsesbasert pensjon 0 0 

pensjonsforpliktelser  -1 467 -897 -570

Forpliktelse finansielle instrumenter 247 347 -100

negativ anleggsreserver driftsmidler -4 399 -4 110 -289

saldo på gevinst- og tapskonto 1 055 1 316 -261

Forskjell mellom regnskapsført og kostpris på obligasjoner -1 926 -1 520 -406

netto grunnlag utsatt skattefordel -6 490 -4 861 -1 629

netto utsatt skattefordel -1 622 -1 312 -310

Netto utsatt skattefordel, kr 1.622’ pr. 31.12.15, er oppført som eiendel i balansen. 

10.b. årets skattekostnad

Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets 
skattegrunnlag.

resultat før skattekostnad     38.079
Permanente forskjeller    -4.330
Endring i midlertidige forskjeller    1.222
årets grunnlag for betalbar skatt  34.971

beregning av skattekostnad
Inntektsskatt 27 % av 34.971 = 9.442
Formuesskatt (stipulert) = 501
betalbar skatt = 9.943
Netto endring utsatt skatt = -310
For mye avsatt skatt (år 2013) = -466
årets skattekostnad = 9.167

aVsteMMing aV noMinell skattesats   2015

Forventet skatt etter nominell skattesats   10.281

effekt av permanente forskjeller   -1.169

avregning betalbar skatt tidligere år   -466

effekt av endring skatteprosent ved beregning av utsatt skatt/skattefordel   130

effekt av midlertidige forskjeller på verdipapirer som ikke er omfattet av fritaksmetoden   -110

Formuesskatt   501

skattekostnad i henhold til resultatregnskapet   9.167

note 11. diVerse andre tilleggsopplysninger

11.a. sikringsfondsavgift
Den 01.07.04 ble Sparebankenes sikringsfond og Forretningsbankenes sikringsfond slått sammen til ett fond – Bankenes 
sikringsfond. Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle 
banker å være medlem av dette. 

Fondet plikter å dekke tap inntil kr 2 mill. som en innskyter har på innskudd i en bank. Med innskudd menes ethvert 
innestående i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, 
unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.

Tidligere var det slik at fondets samlede ansvarlig kapital skal til enhver tid minst være lik summen av 1,5 prosent av 
samlede garanterte innskudd hos medlemmene (bankene) og 0,5 prosent av summen av beregningsgrunnlaget for 
kapitaldekningskravene for medlemmene.

Det er ved lov av 14.12.2012 nr 84 gjort endringer i banksikringsloven med formål å styrke kapitalen i Bankenes 
Sikringsfond.  Etter endringene i banksikringsloven skal bankene som er medlem av Bankenes sikringsfond hvert år 
betale avgift uavhengig av sikringsfondets størrelse. Endringen ble gjort gjeldende fra 01.01.2013.

11.b. spesifikasjon av provisjoner og gebyrer
 2015 2014

provisjon forsikring 3.063 3.089

provisjon ebk 4.018 4.721

andre provisjonsinntekter 1.888 1.578

sum provisjonsinntekter 8.969 9.388

gebyr betalingsformidling 7.970 8.205

sum gebyrinntekter 7.970 8.205

sum andre gebyrer og provisjonsinntekter 16.939 17.593

11.b. nøkkeltall
 2015 2014

rente innskudd  1,41 %  2,26 %

snitt innskudd 2.241.795 2.193.628

rente utlån 3,97 % 4,48 %

snitt utlån 2.418.975 2.243.809

kundemargin 2,55 % 2,22 %

driftsresultat før skatt i % av gj.snitt ek 10,00 % 8,84 %

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

egenkapitalprosent 13,16 % 13,94 %

årsoverskudd i % av gj.snitt ek  7,59 % 6,71 %

rentemargin i % av gj.snitt forv.kap. 2,06 % 2,02 %
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styrets MedleMMer: 
trude Kind Bendiksen 2014 - 2015
Ole t. Andreassen 2014 - 2015
Astrid Mathiassen 2014 - 2015
rudi Mikal Christensen 2015 - 2016
Geir Øverland 2015 - 2016

stYrets VArAMedLeMMer: 
Inger Lise Greftegreff Kristiansen 2015 - 2015
Max Jenssen 2015 - 2015
Knut Halseth 2015 - 2015

forstanderskapet:
eGeNKApItALBeVIseIer VALGte MedLeMMer: 
steinar Nilsen 2014 - 2017
Merete Hessen 2014 - 2017
svein robert Vestå 2014 - 2017
Heidi Fredriksson 2014 - 2017

eGeNKApItALBeVIseIer VALGte VArAMedLeMMer: 
stein Nilsen 2014 - 2017
Vigdis Klæboe Hultgren 2014 - 2017
Anette ekmann 2014 - 2017

KuNdeVALGte MedLeMMer:
ellen Malm Ofte 2012 - 2015
petter Kulseng 2012 - 2015
Anne Gerd Lehn 2013 - 2016
Wenche Vasbotten 2013 - 2016
Åge Lamo 2014 - 2017
Hanne Cs simonsen 2014 - 2017 
trine eilertsen 2015 - 2018
Håvard tømmeåas 2015 - 2018

KuNdeVALGte VArAMedLeMMer: 
Åse Kulseng Hansen 2015 - 2015
eskil remme Kleven 2015 - 2015
Astrid Nygård 2015 - 2015
Britt torbergsen 2015 - 2015

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

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

kontrollkoMite-MedleMMer: 
tage Karlsen 2014 - 2015
Kåre Nordgård 2014 - 2015
rita Kristensen 2014 - 2015

KONtrOLLKOMItÈ VArAMedLeMMer: 
Åse Kulseng Hansen 2014 - 2015
Wenche Vasbotten 2014 - 2015

ValgkoMitÈ for forstanderskapet:
Wenche Vasbotten 2014 - 2015
svein robert Vestå 2015 - 2016
Liv-Åse remme Olsen 2015 - 2016

VALGKOMItÈ VArAMedLeMMer: 
trine e. eilertsen 2014 - 2015
Heidi Fredriksson 2014 - 2015
tor Håkon Andreassen 2015 - 2016

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

tILLItsVALGte
MedleMMer - og VaraMedleMMer i Harstad sparebank

ajourført etter valget i 2015



Hovedkontor: Rik. Kaarbøs plass 2, postboks 70, 9481 Harstad
telefon 77 00 28 00
telefaks 77 00 28 01
e-post: post@harstad-sparebank.no
www.harstad-sparebank.no
org. nr. NO 937 905 378


