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Årsberetning 2019 
 
Spareskillingsbanken er en lokal, selvstendig og 
samfunnsengasjert sparebank i Kristiansand. Vi 
tilbyr bank- og finansielle tjenester til 
personmarkedet samt små- og mellomstore 
bedrifter i Kristiansandsregionen. 
 
Økonomisk utvikling 

Usikkerhetene i verdensøkonomien som preget 
2018 har forsterket seg inn i 2019. Uroligheten i 
handelen mellom USA og Kina har bidratt til 
usikkerhet i markedene. Dette har bidratt til at 
global handel falt med 1 prosent siste 12 
måneder. I eurosonen har den svake 
aktivitetsutviklingen fra 2018 fortsatt også i 2019, 
med blant annet store utfordringer for europeisk 
industri. Økt proteksjonisme og Brexit skaper økt 
usikkerhet, og også europeisk eksport til USA blir 
møtt med økt toll. 
 
Større usikkerhet og uforutsigbarhet har redusert 
bedriftstilliten og investeringslysten på bred front, 
og færre investeringer fører i sin tur til å dempe 
produksjonspotensialet i økonomien. Det er grunn 
til å anta at disse usikkerhetene vil vedvare 
framover, og bidra til en fortsatt svak utvikling i 
global økonomi. 
 
Hovedbildet er at det fortsatt går relativt godt i 
norsk økonomi gjennom 2019, og følger den 
oppgangskonjunkturen som har vedvart de siste 
tre år. Fastlands-BNP har vokst raskere enn trend 
gjennom hele 2019, og ligger an til en årlig vekst 
på 2,6 prosent. Sysselsettingsveksten tiltok 
gjennom både 2018 og inn i 2019, selv om 
utviklingen har avtatt noe mot slutten av 2019. 
 
Sysselsettingen og arbeidsledigheten lokalt holdt 
seg stabil gjennom året. Arbeidsledigheten i 
Kristiansand var ved utgangen av året 2,6 prosent, 
det samme som året før. Husholdningenes forbruk 
har vokst relativt svakt gjennom 2019, og er med 
en vekst på 1,6 prosent klart svakere enn 
aktivitetsveksten i fastlandsøkonomien for øvrig.  
Ifølge Finans Norges forventningsbarometer er 
husholdningenes framtidsutsikter noe lavere, 
primært grunnet lavere tro på landets økonomi. 
Husholdningenes sparelyst er økende, og 
forventningene til egen økonomi er noe styrket. 

Dette kan henge sammen med Norges Banks 
varsel om en flat utvikling i styringsrenten 
framover etter at denne ble hevet til 1,5 i 
september. 
 
Etter mange år med sterk vekst i boligprisene har 
vi siden 2017 sett en moderat og stabil vekst i 
boligmarkedet. Ved slutten av året var 
tolvmånedersveksten på landsbasis i snitt 2,5 
prosent, svakt over konsumprisveksten. 
Prisutviklingen for boliger i Kristiansand viste en 
årsvekst på 0,8 prosent. Nasjonalt er aktiviteten i 
boligmarkedet fortsatt svært høy. Samlet sett 
indikerer dette et relativt stabilt og balansert 
boligmarked. 
 
Norske myndigheter har fulgt opp de siste par års 
utvikling med en noe mindre ekspansiv 
finanspolitikk. Etter flere år med sterk vekst i 
bruken av oljepenger over statsbudsjettet er det 
riktig å møte utfordringene i norsk økonomi, og de 
statsfinansielle utfordringer som ligger foran oss, 
med en strammere pengepolitikk. I 2019 anslås 
det strukturelle oljekorrigerte 
budsjettunderskuddet til 7,8 prosent, og med et 
budsjett for 2020 som anslås svakt 
innstrammende. 
 
Spareskillingsbanken 2019 

Banken har i 2019 opplevd en fortsatt positiv 
utvikling, og kan fremlegge et godt driftsresultat.  
Bankens soliditet og høye kapitaldekning er 
ytterligere styrket gjennom året. Aktiviteten har 
vært god gjennom fjoråret og banken opplever 
fortsatt positiv tilgang på nye kunder. Sammen 
med et høyt aktivitetsnivå bidrar årets resultat til 
at banken i 2019 styrket sin rolle som en 
konkurransedyktig leverandør av bank- og 
finanstjenester i Kristiansandsregionen. 
  
Sammen med 8 andre sparebanker på Sør- og 
Vestlandet deltar banken aktivt i DSS-samarbeidet 
(De Samarbeidende Sparebanker). Samarbeidet 
bidrar til å styrke bankens konkurransekraft 
gjennom felles forretningsutvikling og 
innkjøpsavtaler med leverandører på sentrale 
virksomhetsområder. DSS inngikk i 2019 en ny 6-
års avtale med EVRY om leveranse av bank-
løsninger og drift av bankenes IT-plattform. 
Samarbeidsavtalen gir bankene tilgang til nye, 
innovative og fremtidsrettede løsninger. 
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I 2018 fusjonerte Vipps, BankAxept og BankID. Det 
nye selskapet er Nordens største aktør innen 
betaling og identifisering og skal levere de 
enkleste, sikreste og mest kostnadseffektive 
alternativene for både brukere og kunder, 
samtidig som fusjonen sikrer større 
innovasjonskraft. 
 
Bankens medeierskap i selskapene Frende 
Forsikring, Norne Securities og Verd Boligkreditt 
bidrar til å forsterke bankens konkurranseevne og 
sikrer våre kunder tilgang til konkurransedyktige 
tjenester og produkter. Selskapene kan også i 
2019 vise til stabil vekst og utvikling. 
 
Resultatregnskapet og balansen med tilhørende 
noter gir rettvisende oversikt av årets virksomhet 
og bankens stilling ved årsskiftet. Bruk av 
estimater medfører imidlertid at det kan knyttes 
noe usikkerhet til beregning av pensjons-
forpliktelser og nedskrivinger på bankens utlån. 
Årets resultat er i tråd med den forventede 
utvikling styret la til grunn i årsberetningen for 
2018. Det er ikke inntruffet forhold etter utløpet 
av regnskapsåret som er av vesentlig betydning 
for banken ut over det som fremgår av 
årsoppgjøret.  
 
Årsregnskapet er lagt fram med forutsetning om 
fortsatt drift, og bankens styre mener 
forutsetningene for fortsatt drift er til stede. 
 
Forvaltningskapital 

Bankens forvaltningskapital ved utgangen av året 
er 9 708,0 mill. kr (mot 9 223,8 mill. kr året før), 
en økning på 484,2 mill. kr eller 5,2 %.  
 
Innskudd 

Innskudd fra og gjeld til kunder er nå 6 781,2 mill. 
kr (6 598,3), en økning på 182,9 mill. kr eller 2,8 
%. Innskudd fra kunder utgjør ved årsskiftet 82,1 
% (82,3) av bankens brutto utlån. 
 
Utlån 

Bankens brutto utlån er nå 8 256,1 mill. kr (8 
015,5), en økning på 240,6 mill. kr eller 3,0 %. I 
tillegg til utlånsøkningen i bankens regnskap har 
banken i løpet av året økt overføringen av boliglån 
til Verd Boligkreditt AS med 38,5 mill. kr. Samlet 
volum på bankens utlånsportefølje i Verd 
Boligkreditt er ved årsskiftet 1 544,9 (1 506,4) mill. 

kr. Inkludert overføring til boligkredittselskapet 
har banken i 2019 en vekst i brutto utlån på 279,1 
mill. kr eller 2,9 %. 
 
Bankens utlån er ved årsskiftet fordelt med 85 % 
(84) i personmarkedet og 15 % (16) i bedrifts-
markedet. 
 

 
 
Kontantstrøm 

Bankens likviditetsbeholdning utgjorde ved 
årsskiftet 275,6 mill. kr (256,9).  
 
Bankens vekst på utlån i 2019 gjenspeiles i 
kontantstrømmen. Netto kontantstrøm fra 
operasjonelle aktiviteter er – 186,4 mill. kr. 
Økningen i utlån er delvis dekket inn gjennom god 
tilgang på kundeinnskudd, men banken har også 
hentet funding ved utstedelse av obligasjonsgjeld. 
Dette reflekteres i netto kontantstrøm fra 
finansieringsaktiviteter. For 2019 er den på 215,4 
mill. kr. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 
er på – 10,3 mill. kr. Dette skyldes blant annet at 
banken i 2019 økte sin eierandel i Verd 
Boligkreditt AS. 
 
Resultatregnskapet 

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter utgjør 
ved årsskiftet 148,4 mill. kr (134,8), en økning på 
13,6 mill. kr. Netto rente- og kreditt-
provisjonsinntekter utgjør 1,56 % av 
gjennomsnittlig forvaltningskapital (1,48), en 
økning på 0,08 %-poeng. 
 
Netto andre inntekter utgjør 41,7 mill. kr (40,2) 
eller 0,43 % (0,44), en økning på 1,5 mill. kr. til 
tross for at det i 2018 ble bokført en gevinst på 
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4,4 mill. kr som følge av fusjonen mellom 
BankAxept, BankID og Vipps. 
 
Sum driftskostnader utgjør 83,0 mill. kr (76,7) eller 
0,87 % (0,84), en økning på 6,3 mill. kr. Endringen 
skyldes i hovedsak økte IT- og personalkostnader. 
Driftskostnader i % av driftsinntekter (eks. 
verdipapirer) utgjør 44,0 % mot 43,8 i samme 
periode året før.. 
 
Ordinært driftsresultat før tap utgjør 107,1 mill. kr 
(98,3), en økning på 8,8 mill. kr. 
 

 
 
Årets tapskostnader er på 7,6 mill. kr (38,0), eller 
0,08 % (0,42), herav utgjør økning av gruppevise 
nedskrivinger med kr. 1,0 mill. kr.  
 
For 2019 er bankens ordinære driftsresultat før 
skatt 99,5 mill. kr (60,3). Dette utgjør en økning på 
39,2 mill. kr. I prosent av gjennomsnittlig 
forvaltningskapital utgjør resultatet 1,04 % (0,66). 
Økningen skyldes i hovedsak reduserte 
tapsføringer i forhold til året før. 
 
Styret foreslår at resultatet disponeres som følger 
(beløp i hele 1.000): 
 

Gaver Kr 5 500 
Bankens fond Kr 68 991 

Sum disponert Kr 74 491 

 

 
Egenkapital 

Pr. 31.12.19 er bankens egenkapital 1 176,2 mill. 
kr (1 109,3). Bankens egenkapital målt mot 
bokført forvaltningskapital utgjør 12,1 % (12,0).  
 

Bankens ansvarlige kapital består kun av ren 
kjernekapital. Som det fremgår av note 22 er 
beregnet kapitaldekningsprosent 23,1 % (22,3). 
Dette er godt over både myndighetskrav og 
interne kapitalkrav. 
 

 
 
Finansiell risiko 

Finansiell risiko består av markedsrisiko, 
likviditetsrisiko og kredittrisiko. Markedsrisikoen 
består av renterisiko, spreadrisiko, valutarisiko og 
aksjekursrisiko. 

Renterisiko 

Renterisiko oppstår som følge av at de enkelte 
eiendels- og gjeldspostene har ulik gjenstående 
rentebindingstid.  
 
Banken har ved årsskiftet 410,0 mill. kr i 
fastrenteinnskudd fra kunder. Banken har ingen 
utlån med fastrente til kunder.  
Fastrenteinnskuddene har en gjenværende 
bindingstid på inntil tolv måneder. 
 
Renteendring i markedet vil påvirke bankens 
rentemargin positivt ved stigende rente og 
negativt med fallende rente. I en normal 
markedssituasjon vil renteendring likevel ikke 
påvirke rentemarginen i stor grad, ettersom 
banken i det alt vesentlige vil kunne foreta 
parallelle skift i rentenivået på innskudd og utlån.  
 
Fall fra allerede lave rentenivåer vil imidlertid 
kunne legge press på bankens rentemarginer. 
Bankens obligasjonslån løper med flytende 
NIBOR-baserte 3 måneders renteavtaler, som gir 
en begrenset renterisiko. 
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Renterisikoen på bankens obligasjonsbeholdning 
gjenspeiler beholdningens gjenværende løpetid 
og tidspunkt for neste renteendring. Det meste av 
bankens verdipapirbeholdning har flytende rente 
og dette medfører normalt lav renterisiko. 
Renterisiko på obligasjonsbeholdningen følges 
regelmessig opp av styret. 
 
Bankens renterisiko vurderes å være lav. 

Spreadrisiko 

Spreadrisiko defineres som risikoen for endringer i 
markedsverdi av obligasjoner, sertifikater og 
eventuelle kredittderivater som følge av endringer 
i kredittspreader. 
 
Bokført verdi av bankens beholdning av 
obligasjoner og sertifikater utgjør 649,6 mill. kr. 
(523,8). Beholdningen består primært av 
plasseringer i obligasjoner med fortrinnsrett og 
foretak med høy kredittrating. 
 
Bankens spreadrisiko vurderes å være moderat. 

Valutarisiko 

Valutarisiko er definert som risikoen for tap som 
følge av kursendringer knyttet til valuta-
plasseringer. 
 
Banken har ordinær reisevaluta til en omregnet 
verdi av 2,1 mill. kr som beholdning i regnskapet. 
Banken har stillet lånegarantier for valutalån, i alt 
omregnet til 118,8 mill. kr etter kurser pr. 
31.12.2019.  Nevnte garantier er sikret med 
tilfredsstillende pant. Banken er ikke finansiert 
med valuta og har ikke inntekter i valuta. 
 
Bankens valutarisiko vurderes å være lav. 

Aksjekursrisiko 

Aksjekursrisiko defineres som risikoen for tap som 
følge av kursendringer knyttet til plasseringer i 
aksjer, aksjefond og egenkapitalbevis. 
Banken har aksjer, egenkapitalbevis og andeler i 
aksjefond til en bokført verdi på 135,6 (122,2) 
mill. kr. Av dette utgjør 124,2 mill. strategiske 
eierandeler som er ført som anleggsmidler. Videre 
er det plassert 203,8 mill. kr i ulike rente- og 
obligasjonsfond. Banken driver ikke handel med 
aksjer og egenkapitalbevis i vesentlig grad. 
 

Bankens aksjekursrisiko vurderes å være moderat. 

Likviditetsrisiko  

Likviditetsrisiko er definert som risikoen for at 
banken ikke er i stand til å innfri forpliktelser 
og/eller ikke evner å finansiere økning i eiendeler, 
herunder ønsket vekst, uten at det oppstår 
vesentlige økte kostnader i form av prisfall på 
eiendeler som må realiseres, eller i form av økte 
finansieringskostnader.  
 
Styret har høy fokus på bankens likviditet og 
likviditetssammensetning for å være best mulig 
rustet for å tilfredsstille gjeldende krav. Ved 
årsskiftet har banken innlån fra obligasjons-
markedet på 1 690 mill. kr. Forfallene er jevnt 
fordelt over de neste årene, med en samlet vektet 
gjennomsnittlig restløpetid på 1,9 år. Bankens 
innskuddsdekning er ved årsskiftet 82,1 % av 
brutto utlån. 
 
Det utføres jevnlige analyser for å synliggjøre 
bankens evne til å dekke løpende likviditetsbehov 
også under stress. Bankens likviditetsverdier har 
gjennom året ligget godt over interne og eksterne 
måltall. Likviditetsreserven (LCR) utgjorde ved 
årsskiftet 142 % (126). Indikatoren for langsiktig, 
stabil finansiering (NFSR) utgjorde 147 % (134). 
 
Banken har opprettholdt trekkrettigheten i DNB 
på 150,0 mill. kr. I tillegg har banken mulighet til å 
overføre ytterligere deler av utlånsporteføljen til 
Verd Boligkreditt AS. 
 
Bankens likviditetsrisiko vurderes å være moderat. 

Kredittrisiko   

Kredittrisiko defineres som risikoen for tap som 
følge av at kunder eller andre motparter ikke har 
evne eller vilje til å overholde sine forpliktelser, og 
at stilte sikkerheter ikke dekker utestående 
fordringer. 
Personkundemarkedet og mindre nærings-
bedrifter er bankens primære satsningsområder, 
og banken har kun et begrenset antall store 
enkeltengasjementer. Som grunnlag for analyse 
og overvåking av kvaliteten i kredittporteføljen 
blir alle engasjement risikoklassifisert. Ved 
innvilgelse av lån legges det stor vekt på kundens 
tilbakebetalingsevne, adferd, samt stillet 
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sikkerhet. Styret har gitt retningslinjer og 
fullmakter for innvilgelse av lån.   
 
Styret gjennomgår løpende nye lån fordelt på 
risikoklasser og høyt samlet engasjement. 
Misligholdte engasjement samt de mest 
risikoutsatte engasjementene blir jevnlig 
rapportert til styret. Utlånene er fordelt på en slik 
måte at bransjerisiko anses som relativt lav. I 
henhold til misligholds- og risikoklassifiserings-
rapporter har banken kun en moderat risiko for 
tapsføringer av vesentlig betydning på sine 
engasjementer. 85 % av bankens utlån er til 
personkundemarkedet, og boliglån vil fortsatt 
være hovedproduktet i bankens utlånsportefølje.  
 
Pr. 31.12.19 utgjør netto forfalte engasjement 
mer enn 30 dager uten nedskrivinger 88,1 mill. kr 
mot 61,3 mill. kr på samme tid i året før. De 
underliggende sikkerheter knyttet til 
engasjementene vurderes å være tilfredsstillende. 
Netto individuelt nedskrevne engasjement utgjør 
39,0 mill. kr mot 77,4 mill. kr året før. 
 
Banken er forberedt på at tap og mislighold på lån 
kan øke, men vurderer risikoen for slike økninger 
som moderat. Det er i 2019 foretatt en økning av 
gruppenedskrivinger med 1,0 mill. kr. Banken har 
ved årsskiftet en gruppenedskriving på 14,5 mill. 
kr, fordelt på 10,5 mill. kr i bedriftsmarkedet og 
4,0 mill. kr i personmarkedet. 
 
Årets tapskostnader utgjorde 0,08 % (0,42) av 
brutto utlån og skyldes reduserte 
tapsnedskrivninger. 
 
Obligasjonsbeholdningen er plassert i offentlige 
papirer samt i industri- og finansforetak.  
Kredittrisikoen for bankens obligasjonsbeholdning 
anses å være lav. 
 
Banken har i de senere årene hatt en jevn og sunn 
vekst. Det er for tiden ikke planer om å endre 
bankens kredittrisikoprofil.  
Bankens samlede kredittrisiko vurderes å være 
moderat. 

Operasjonell risiko 

Operasjonell risiko defineres som risiko for tap 
som følge av utilstrekkelige eller sviktende 

prosesser eller systemer, menneskelige feil eller 
eksterne hendelser. 
 
Det er etablert et hensiktsmessig kontrollmiljø 
med tilhørende rutiner for styring av operasjonell 
risiko. Videre er det i henhold til fastlagt strategi 
etablert målsettinger og rutiner for identifisering 
av hendelser, risikovurdering og håndtering av 
risiko. Det er etablert rutiner for utøvelse av 
kontrollaktiviteter samt oppfølging ved eventuelle 
avvik. For de vesentlige risikoområdene er det 
utarbeidet beredskaps- og kontinuitetsplaner. 
 
RSM er engasjert som bankens internrevisor. 
Internrevisjonen skal utøve en uavhengig og 
objektiv rådgivnings- og bekreftelsesfunksjon, og 
benytter en systematisk og strukturert metode for 
å evaluere og forbedre effektiviteten og 
hensiktsmessigheten av bankens prosesser for 
governance, risikostyring og internkontroll. 
 
Det er styrets vurdering at bankens metodikk og 
kontrollsystemer er hensiktsmessige og 
tilstrekkelige for å ha kontroll på operasjonell 
risiko. 
 
Bankens samlede operasjonelle risiko vurderes å 
være lav. 
 
Samfunnsansvar 

Bankens samfunnsansvar tar utgangspunkt i vår 
forretningside:  
 
Spareskillingsbanken er en lokal, selvstendig og 
samfunnsengasjert sparebank. Vi tilbyr bank- og 
finansielle tjenester til personmarkedet samt små- 
og mellomstore bedrifter i Kristiansandsregionen. 
 
Idégrunnlaget etterleves i det daglige gjennom 
våre kjerneverdier: kompetent, engasjert og nær. 
På dette grunnlaget skal banken bidra til 
utfoldelse, vekst og overskudd for innbyggerne, 
bedriftene og lokalsamfunnet. Banken legger stor 
vekt på ærlighet og åpenhet i sin virksomhet. Vi 
har høye krav til etisk standard som er regulert i 
egne retningslinjer.  
 
Banken ønsker fortsatt å styrke sitt arbeid med å 
utvikle rutiner og retningslinjer for å bevisstgjøre 
vår virksomhets rolle knyttet til samfunnsansvar. 
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Banken for byen 

Som byens lokale sparebank tar vi vårt 
samfunnsansvar på alvor. Lokalsamfunnet skal ha 
avkastning på samfunnskapitalen som er 
opparbeidet gjennom bankens overskudd. Banken 
har de senere årene lagt stor vekt på bankens 
rolle som bidragsyter til positive tiltak i våre 
nærområder. 
 

 
 
Gjennom sitt samfunnsengasjement ønsker 
banken å bidra til positiv vekst og utvikling i vårt 
lokalsamfunn. Bankens gavefond, Skillingsfondet, 
har i flere år bidratt med betydelige beløp til 
allmennyttige formål i vårt markedsområde. I 
2019 ble det avsatt 5,5 mill. kr. til små og store 
arrangementer og andre allmennyttige tiltak. 
Gjennom sponsorvirksomheten bidrar banken 
med betydelige årlige beløp til lag og foreninger i 
vårt markedsområde. I tillegg bidrar banken med 
støtte til ulike typer kulturarrangement. Som et 
ledd i satsingen rettet mot ungdomsmarkedet har 
banken videreutviklet samarbeidet med Palmesus 
også i 2019. 
 
Sparekampen, som ble etablert i 2016, er et 
undervisningsopplegg for ungdommer på 8. 
klassetrinn i Kristiansand kommune. Målsettingen 
er å skape større forståelse rundt emnet personlig 
økonomi blant ungdommer. Undervisningen tar 
sikte på å øke ungdommenes økonomiske 
forståelse, og har fokus på fornuftig forbruk og 
trening i økonomiske vurderinger. 27 klasser 
fordelt på 8 ulike skoler deltok i 2019 på 
Sparekampen i regi av Spareskillingsbanken. 
 

 

Menneskerettigheter 

Banken har sin virksomhet i Norge og møter ikke 
store utfordringer knyttet til menneskerettigheter 
i sin daglige virksomhet. Gjennom valg av 
produkter og leverandører ønsker banken å 
fremme støtte og respekt for anerkjente 
menneskerettigheter. 

Arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold 

De ansatte er bankens viktigste ressurs. Trivsel på 
arbeidsplassen bidrar til at den enkelte yter sitt 
beste. Banken jobber systematisk og målrettet 
med HMS arbeid for å sikre et godt fysisk og 
psykisk arbeidsmiljø for alle. Vi er også av den 
oppfatning at medarbeideres mulighet for 
utvikling og kompetanseheving gjør banken til en 
attraktiv arbeidsgiver. Kombinert med sterkere 
krav fra næringen om kunnskap og kompetanse 
legger banken til rette for videreutdanning og 
muligheter for sertifisering. 14 av bankens ansatte 
har godkjent utdannelse i henhold til 
Autorisasjons-ordningen for finansielle rådgivere. 
Videre er 11 rådgivere sertifisert som autoriserte 
kredittrådgivere. I tillegg er 5 av bankens ansatte 
godkjente forsikringsrådgivere. Banken har også 
innvilget ansatte permisjon til relevante studier 
for å styrke den generelle bank- og 
økonomifaglige kompetansen hos den enkelte 
medarbeider og i organisasjonen. 

Klima og ytre miljø 

Banken ønsker å opptre ansvarlig i forhold til 
klima og miljø. Banken vil fremme bruk av 
miljøvennlige produkter i egen drift så langt dette 
lar seg gjøre.  
 
Bankens forurensing av det ytre miljø vil stort sett 
være av indirekte karakter bl.a. ved kjøp og bruk 
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av reiser, energi, papir og andre forbruks-
gjenstander samt ved oppvarming, kloakk, avfall 
og avfallshåndtering. Banken anser at dette kun 
minimalt bidrar til forurensing av det ytre miljø. 
Banken har heller ingen pålegg fra offentlige 
myndigheter som ikke er etterkommet. 

Antihvitvask og terrorfinansiering 

Det er etablert egne rutiner for tiltak mot 
hvitvasking og terrorfinansiering. Risikoanalyse og 
rutiner er forankret i bankens styre. Ny 
hvitvaskingslov trådte i kraft i 2018. I denne 
forbindelse har banken gjennomført ytterligere 
tiltak for å styrke bankens oppfølging og arbeid for 
å motvirke hvitvasking.  

Korrupsjon 

Bankens etiske retningslinjer regulerer forhold 
som kan bidra til å svekke bankens uavhengighet 
og integritet. Banken har i tillegg utarbeidet 
policy- og varslingsregler som skal bidra til å 
motvirke forhold som korrupsjon, hvitvasking og 
virksomhet som ikke driver innenfor god 
forretningsskikk. 
 
 
Personale, helse, miljø og sikkerhet 

Banken har ved årsskiftet 43 (42) ansatte som 
utgjorde 41,6 (40,0) årsverk. Sykefraværet for alle 
ansatte i 2019 var 314 (301) dager. Dette utgjør et 
sykefravær på 3,5 (3,3) %. Det har ikke oppstått 
personskader eller materielle skader i 2019. 
Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende.  
 
Av bankens 43 ansatte ved årsskiftet utgjør 
andelen kvinner 58 %. Kvinneandelen blant 
bankens ansatte med lederfunksjon er 45 %. Av 
bankens eksterne styremedlemmer utgjør 
kvinneandelen 40 %. Det jobbes for likestilling på 
alle nivåer i banken. Sentrale og lokale avtaler 
med ansattes organisasjoner, samt øvrige lover og 
regler sikrer likestilling. 
 
Det er etablert pensjonsforsikringsordninger i 
Storebrand Livsforsikring AS for bankens ansatte. 
Ordningene dekker kravet om obligatorisk 
tjenestepensjon og sikrer bankens ansatte 
tilleggspensjon. 
 
Banken driver ikke forskning og 
utviklingsaktiviteter. 

 
 
Den nye isbanen på torvet sto ferdig i desember 2017. 
Spareskillingsbanken har bidratt til isbanen sammen med LOS 
og Kristiansand kommune. 

 
Fremtiden 

Det vil alltid være usikkerhet knyttet til 
vurderingene av fremtidige forhold. Sterk 
konkurranse, økt digitalisering og nye 
regulatoriske krav vil opprettholde presset på 
bankens rentemarginer og krav til effektiv drift.   
 
Høy sysselsetting og fortsatt offentlige 
investeringer vil trolig bidra til å holde aktiviteten 
og investeringsnivået i bankens markedsområder 
på et stabilt nivå. Selv om rentenivået er kommet 
noe opp fra rekordlave nivåer, vil fortsatt lave 
renter bidra til å opprettholde investeringsevnen 
til bedrifter og husholdninger. 
 
Innføringen av PSD2 i Norge har lagt til rette for 
økt konkurranse i markedet for betalingstjenester, 
fremme innovasjon, styrke sikkerheten for 
nettbetalinger og tilgang til konto, samt bedre 
samhandlingen mellom ulike typer aktører og 
ytterligere harmonisere regelverket i EU. Banken 
er forberedt på økt konkurranse om kundenes 
betalingsstrømmer og er godt i gang med 
tilpasninger til det nye direktivet. 
 
Ny teknologi og endret kundeatferd stiller de 
tradisjonelle bankene overfor en rekke nye 
utfordringer i årene som kommer. Selvbetjente 
digitale løsninger vil fortsatt være i utvikling – 
også på nye områder. Banken vil tilpasse seg 
utviklingen, og har fortsatt tro på å utvikle sin 
egen identitet ved å bygge kunderelasjoner ved 
hjelp av nærhet til kunden og personlig service. 
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Bankens deltakelse i DSS-samarbeidet vil styrke 
bankens evne til å utvikle tjeneste- og 
produktspekteret i takt med kundenes behov. 
 
Som ansvarlig samfunnsaktør skal også banken 
bidra til en bærekraftig klimaomstilling. 
Kundeforventninger og krav fra regulatoriske 
myndigheter vil fremover være premissgivere for 
en bærekraftig drift. Banken vil derfor i fremtiden 
foreta tilpasninger som imøtekommer krav og 
forventninger til ansvarlig og bærekraftig drift. 
 
Spareskillingsbanken ønsker å videreutvikle 
posisjonen som Banken for Kristiansand. Nære 
kunderelasjoner, korte beslutningslinjer og 
konkurransedyktige betingelser skal bidra til at 
banken fortsatt skal være en attraktiv 

samarbeidspartner for kunder i vårt 
markedsområde. 
 
Det skal også i fremtiden legges vekt på at banken 
skal ha en jevn vekst og en forsvarlig inntjening 
samtidig som den skal være konkurransedyktig i 
markedet. Bankens finansielle stilling gir et godt 
grunnlag for fremtidig vekst og utvikling. 
 
Vi tror banken også i 2020 vil oppleve fortsatt 
vekst i forvaltningskapital og et resultat i tråd med 
bankens tradisjon om solid og lønnsom drift. 
 
Styret takker kunder og forretningsforbindelser 
for god oppslutning om banken. En særlig takk 
rettes til de ansatte for godt samarbeid og stor 
innsats i året som er gått. 

 
 
 
 
 
 
 
Kristiansand, 18. februar 2020 
 
 
 
 
 
Øystein E. Krabberød   Øyvind Berntsen  Randi Haukom 
           Leder          Nestleder 
 
 
 
 
 
Steffen Syvertsen   Marianne Føreland     Nina E. Nilsen Kenneth Engedal 
          Adm. banksjef 
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• Vesentlige finansielle problemer hos debitor
• Betalingsmislighold eller andre vesentlige kontraktsbrudd
• Innvilget betalingsutsettelse eller endring i andre avtalevilkår som følge av finansielle problemer hos debitor
• Det anses som sannsynlig at debitor vil inngå gjeldsforhandlinger, annen finansielle restrukturering eller at 

• negative endringer i betalingsstatus til debitorer i utlånsgruppen, eller
• nasjonale eller lokale økonomiske forhold som korrelerer med mislighold i utlånsgruppen
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KLASSIFISERING OG MÅLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER

Finansielle eiendeler

Kontanter og fordringer på sentralbanker

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til kunder 

Sertifikater og obligasjoner 

Aksjer og andeler i fond

Aksjer og andeler i fond

Opptjente ikke mottatte inntekter

Finansielle forpliktelser

Innskudd fra kredittinstitusjoner

Innskudd fra kunder

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

REKLASSIFISERING OG MÅLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER VED OVERGANG TIL IFRS 9

EIENDELER  

Kontanter og fordringer på sentralbanker 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 

Utlån til og fordringer på kunder AK

Utlån til og fordringer på kunder FVOCI

Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning

Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Andre eiendeler 

Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 

SUM EIENDELER  

21.452 -21.452 0 0
9.707.977 0 51.375 9.759.352

51.616 390.988
1.267 -488 0 779

40.467 0 0 40.467
69 3.110 -93 3.086

649.593 2.140 1.076 652.809
339.372 0

79.114 3 0 79.117

2.134 1.463.830
6.778.451 -3.358 6.775.093

353.150 33 0 353.183
8.223.493 -6.761.797

NGAAP iflg 

årsregnskapet 

for 2019

Endring som 

følge av 

reklassifi-

sering

Endring som 

følge av ny 

måling

IFRS pr 

01.01.2020

Amortisert kost 1.295 Amortisert kost 1.295

Amortisert kost 6.781.206 Amortisert kost 6.784.358

Amortisert kost 1.689.648 Amortisert kost 1.694.485

LVP 649.593 Virk.verdi Res 652.809

LVP 215.171 Virk.verdi Res 220.904

Kost 124.201 Virk.verdi Res 170.085

20.420 0

Målekategori

Forskrift om årsregnskap for 

banker m.v. pr 31.12.19

Forskrift om årsregnskap for 

banker m.v. pr 01.01.20

Amortisert kost 79.114 Amortisert kost 79.117

Amortisert kost 353.150 Amortisert kost 353.183

Amortisert kost 8.223.493 Amortisert kost 1.463.830

Bokført verdiMålekategoriBokført verdi

Virk.verdi OCI 6.577.093

OVERGANGSEFFEKT VED IMPLEMENTERING AV IFRS 9 

Beregning av forventet tap etter IFRS 9 medfører en økning i nedskrivninger på 1,8 MNOK for Spareskillingsbanken, 
mens innregning til virkelig av bankens verdipapirer medfører økte verdier på 52,7 MNOK.

Videre blir bankens egenkapital styrket ved at avsatte gaver som ikke er øremerket spesielle formål tilbakeføres fra 
gaveavsetning som gjeld til bankens gavefond.

Bankens egenkapital styrkes samlet med 61,1 MNOK etter skatt pr 1.1.2020 etter innføring av IFRS. 
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REKLASSIFISERING OG MÅLING AV FINANSIELLE INSTRUMENTER VED OVERGANG TIL IFRS 9 forts.

G J E L D  O G  E G E N K A P I T A L

G J E L D

Gjeld til kredittinstitusjoner

Innskudd fra og gjeld til kunder

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer

Annen gjeld

Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser

SUM GJELD 

E G E N K A P I T A L

Fond for urealiserte gevinster

Gavefond

Sparebankens fond

Opptjent egenkapital

SUM EGENKAPITAL 

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 

EFFEKTEN PÅ EGENKAPITALEN AV OVERGANGEN TIL IFRS 

Egenkapital 31.12.19

Reklassifisering gavesetning

Økning verdi på verdipapirer

Økt tapsavsetning

Skatteeffekt på verdiendinger

Egenkapital 1.1.20

Avstemming av tapsavsetninger mellom utlånsforskriften og IFRS

Tabellen under viser endringer i tapsavsetningene 

målt i samsvar med IFRS

Kontanter og fordringer på sentralbanker

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til kunder

Sertifikater og obligasjoner

Sum eiendeler målt til amortisert kost

Utlån til kunder

Sertifikater og obligasjoner

Sum eiendeler målt til virkelig verdi over utvidet resultat

Finansielle garantier

Ubenyttet kreditt 

Lånetilsagn

Sum finansielle garantier, ubenyttet kreditt og lånetilsagn

Samlet tapsavsetning

1.295 0 0 1.295
6.781.206 3.152 0 6.784.358
1.689.648 4.837 0 1.694.485

41.720 -35.543 0 6.177
17.037 -17.037 0 0

0 10.310
1.176.240 0
1.176.240 10.310

831 34.281 618 35.730
8.531.737 -10.310 618 8.522.045

1.176.240 10.310 50.757 1.237.307
9.707.977 0 51.375 9.759.352

0 0

NGAAP iflg 

årsregnskapet 

for 2019

Endring som 

følge av 

reklassifi-

sering

10.310

-1.842

52.139

1.174.858
1.237.307

0

-93

52.139

50.757

52.692

1.176.240
10.310

-1.382

Endring som 

følge av ny 

måling

IFRS pr 

01.01.2020

1.237.307

-2.134

3.358
0

3.358

459
136

23

1.842

0
24.021

9.842
0

9.842

459
136

23
618

6.484
0

6.484

0
0
0
0
0

0

618
34.481

Reklassifisering Ny måling

Avsetning til 

tap på utlån og 

garantier pr 

1.1.20

0 0 0 0
32.639 -6.484 -2.134 24.021

0000

Avsetning til 

tap på utlån og 

garantier pr 

31.12.19

0
32.639

0
0
0

0
0
0
0

32.639

0
-6.484
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Fordeling av tapsavsetning pr trinn pr 1.1.20

Tabellen under viser tapsavsetningene fordelt på de ulike trinnene ved overgangen til IFRS

Beskrivelse

Tapsavsetning

Kontanter og fordringer på sentralbanker

Utlån og fordringer på kredittinstitusjoner

Utlån til kunder - amortisert kost

Utlån til kunder - målt til virkelig verdi over utvidet resultat

Sertifikater og obligasjoner - målt til amortisert kost

Sertifikater og obl. - målt til virk. verdi over utvidet resultat

Finansielle garantier

Ubenyttet kreditt 

Lånetilsagn

Sum

Tapsavsetning for garantier, ubenyttet kreditt og lånetilsagn klassifiseres som avsetning for forpliktelser i balansen.

Forventet tap over 

levetiden til 

instrumentet

Forventet tap over 

levetiden til 

instrumentet

Forventet tap over 

12 mnd

Vesentlig økning i 

kredittrisiko siden 

første gangs balanse-

føring og obj. bevis 

på tap

Vesentlig økning i 

kredittrisiko siden 

første gangs 

balanseføring

Klassifisering ved 

første gangs 

balanseføring og 

friske lån

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3

0

0

0

18.829

0

6.802

3.205

0

0

425

125

23

10.580

0

4.884

143

0

0

34

11

0

5.072

0

12.335

6.494

0

0

0 0 0
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PricewaterhouseCoopers AS, Gravane 26, Postboks 447, NO-4664 Kristiansand 

T: 02316, org. no.: 987 009 713 MVA, www.pwc.no 
Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap 

 

 

Til generalforsamlingen i Spareskillingsbanken 

Uavhengig revisors beretning 

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 

Vi har revidert Spareskillingsbankens årsregnskap som består av balanse per 31. desember 2019, 
resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til 
årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater og 
kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler 
og god regnskapsskikk i Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og 
plikter i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av 
årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre 
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet 
revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Øvrig informasjon 

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten 
bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.  

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den 
øvrige informasjonen. 

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det 
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og 
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende 
inneholder vesentlig feilinformasjon.  

Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi 
pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og 
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god 
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig 
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for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge 
av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og 
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn 
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.  

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke 
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en 
revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, 
men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, 
herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan 
oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom 
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som 
brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, 
utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å 
håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som 
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter 
ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden 
misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger 
eller overstyring av internkontroll. 

• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å 
utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi 
uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om 
regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger 
vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om 
selskapets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig 
usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på 
tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er 
tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om årsregnskapet og årsberetningen. Våre 
konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for revisjonsberetningen. 
Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke fortsetter 
driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert 
tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende 
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde. 
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Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har 
avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne 
kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om årsberetningen 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i 
årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til resultatdisponering 
er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig 
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god 
bokføringsskikk i Norge. 

 
Kristiansand, 18. februar 2020  
PricewaterhouseCoopers AS  
 
 
 

 
 
Reidar Henriksen  
Statsautorisert revisor 
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