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Oppsummering hovedtall 

*EBK = Eika Boligkreditt 

 Forretningskapital er bankens eiendeler inkludert utlån finansiert i EBK 

(Tall i parentes er tall for fjoråret) 

Delårsregnskapet 

8,6 mrd.
Bankens forretningskapital

49,7 mill.
Resultat før skatt 49,7 

mill. (54,1 mill.) 

5,5 %
12 måneders vekst i 

utlån inkludert lån i EBK* 

17,05 %
Ren kjernekapitaldekning 

konsolidert

7,0 mrd.
Brutto utlån inkl. EBK på 

6,971 mrd.  

4,8 mrd.
Banken forvalter 

innskudd fra kunder på 

til sammen 4,791 mrd., 

en 12 måneders vekst på 

2,4 %. 
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Generelt 

Verdenssamfunnet preges av større usikkerhet en normalt og utsikter til en mulig resesjon. Det er fortsatt 

usikkerhet knyttet til Corona-pandemien, og krigen i Ukraina bedrar sterkt til økte råvarepriser og skaper stor 

generell usikkerhet. Inflasjonen holder seg fortsatt på et høyt nivå og renten øker raskt. Norge ser også denne 

gangen ut til å være bedre «beskyttet» enn de fleste, ved høye oljepriser og god statsøkonomi. Høland og Setskog 

Sparebank er primært eksponert mot bolig – private boliglån og boligbygging. Boligmarkedet har vært bra frem til 

nå, men omsetning og priser bremser noe. 

Vurdering av fremtidige tap preges fortsatt noe av større usikkerhet. Det ble i 2021 avsatt betydelig til tap ved ett 

større engasjement som nærmer seg avslutning, og ført et større tap ved deltagelse i en restrukturering.  

Regnskapet er utarbeidet etter IFRS (International Finance Reporting Standard). Regnskapet er ikke revidert for 

dette kvartalet. Det ble gjennomført forenklet revisorkontroll ved 2. kvartal. 

Resultat 

Resultat etter skatt ved utgangen av kvartalet er NOK 40,6 mill (NOK 41,9 mill). Resultatet før tap er NOK 63,4 mill 

(NOK 63,7 mill), noe lavere enn forventet. Underliggende bankdrift har vært solid og lønnsom. Rentenettoen er 

NOK 94,6 mill (NOK 91,6 mill), hensyntatt rettenetto fra finansiering i EBK NOK 99,0 mill (96,4 mill). Rentenettoen 

preges fortsatt av et lavt rentenivå, og forventes å stige noe framover. 

Netto provisjonsinntekter (eksl. EBK) er NOK 25,3 mill (NOK 21,9 mill) og øker med 15 % fra året før.  

Utbytte – i all hovedsak fra Eika Gruppen AS – er NOK 13,4 mill (NOK 6,3 mill), som følge av gode resultater i fjor i 

Eika og en betydelig økning i eierandel. Obligasjonsporteføljen markedsvurderes – og med økende risikopåslag – 

nedskrives den med NOK 7,6 mill (NOK 2,0 mill). 

Driftskostnadene utgjør NOK 67,6 mill (NOK 59,7 mill), en økning på 13,1 %. Det belastes økte IT-kostnader i 

forbindelse med konverteringsprosjekt kjernesystem. Det er i tillegg ekstraordinær husleie, og kostnader knyttet 

til oppgradering av provisorier, som et ledd i forberedelsene til nytt hovedkontor. Husleie fra gammelt 

hovedkontor er terminert pr. 3. kvartal. K/I justert for VP er 54,0 % (50,1 %). 

Resultatførte tap og tapsavsetninger utgjør NOK 13,7 mill (NOK 9,7 mill). Styret mener det er foretatt tilstrekkelige 

bokførte nedskrivninger. Balanseførte avsetninger er NOK 68,6 mill. 

Innskudd 

Totale innskudd fra kunder er NOK 4.791 mill og øker siste 12 måneder med 2,4 %, innskuddsdekningen går litt 

ned til 77 % (79 %). 



Utlån 

Totale brutto utlån utgjør NOK 6.971 mill og øker siste 12 måneder med 5,5 %, PM-porteføljen øker med 5,9 % 

mens BM-porteføljen øker med 4,4 %. Andel PM-lån finansiert i EBK er 14,8 % (14,7 %). BM-andelen er 26,5 % 

(26,8 %) inkl. utlån finansiert gjennom EBK.  

Forvaltningskapital 

Forvaltningskapitalen er NOK 7.842 mill, med tillegg av finansiering gjennom EBK NOK 8.602 mill, en økning i 

forretningskapital på NOK 417 mill (5,1 %) siste 12 mnd.  

Soliditet 

Kapitaldekning på konsolidert nivå; ansvarlig kapital 21,66 % (20,17 %), kjernekapital 19,05 % (17,62 %) og ren 

kjernekapital 17,05 % (15,70 %), uvektet 8,74 % (8,64 %). På banknivå er ansvarlig kapital 21,40 % (20,45 %), 

kjernekapital 18,72 % (17,86 %) og ren kjernekapital 16,70 % (15,92 %). Resultat i første halvår hensyntatt. Vektet 

balanse vil planmessig reduseres gjennom 2. halvår. 

Risikoforhold 

Risikoforholdene overvåkes gjennom kontinuerlige analyser av aktuelle risikoer. Risikoanalysene inngår som 

integrert del av bankens kvalitetssikringssystem og ICAAP. Styret mottar kvartalsvis risk- og compliance-

rapporter. 

Kredittrisiko 

Kredittrisiko knyttet til utlån er det største risikoelement i bankens virksomhet. Tap på utlån skyldes i det 

vesentligste kundenes manglende evne til å betjene gjeld og at realisasjonsverdien av pantesikkerheten er noe 

lavere enn antatt. Banken beregner tapsavsetninger etter IFRS9. Bankens utlån er i hovedsak sikret med pant i 

eiendeler, fortrinnsvis fast eiendom innenfor 60/80 % av markedsverdi, samt i fordringer, lager og driftsmidler. 

Banken benytter Eikas risikoklassifiseringssystem for overvåkning av risiko i utlånsmassen.  

Renterisiko 

Renterisikoen er svært begrenset da banken i all hovedsak har flytende rente både på lån og innskudd. Egne 

obligasjonslån løper til flytende rente. 

Valutarisiko  

Banken har ikke lån i utenlandsk valuta. Bankens risiko i forbindelse med valutalån til kunder er ubetydelig idet 

disse har gode pantesikkerheter. 



Kursrisiko 

Bokført verdi av bankens beholdning av børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis er helt ubetydelig. Banken har 

som følge av krav til likviditet, en vesentlig portefølje i obligasjonsmarkedet med lav risiko, som markedspriser til 

enhver tid. 

Likviditetsrisiko 

Banken har i sin risikostyring basert seg på Finanstilsynets krav til LCR. Administrasjonen overvåker 

likviditetssituasjonen daglig, og styret mottar regelmessig rapport om status. Styret anser likviditeten som god, 

og langsiktig forfallsstruktur er godt tilpasset bankens strategi.  

Samfunnsansvar og bærekraft (ESG)

Bærekraft og samfunnsansvar blir en stadig viktigere strategisk driver i næringsliv og samfunn. Kjernen i 

finansnæringens samfunnsansvar er å skape verdier og drive lønnsomt uten at det går på bekostning av 

menneskene rundt oss, miljøet og i strid med grunnleggende etiske prinsipper. 

Vår rolle som lokalbank gir oss mulighet til å påvirke andre selskaper til systematisk forbedring. Vi finansierer 

energibesparende nye bygningselementer, bioenergisentraler og vi har lansert et svært gunstig «Energisparelån» 

for rehabilitering av eksisterende eneboliger. I april ble et nytt «Grønt boliglån» - energiklasse A og B - for kjøp av 

bolig lokalt lansert – med svært gunstig rente.  

Som lokalbank støtter vi vesentlig opp om frivillige organisasjoner og lokal utvikling. 

Vi jobber aktivt for å motvirke økonomisk kriminalitet som hvitvasking, terrorfinansiering, skatteunndragelser og 

korrupsjon. Vår hovedoppgave er å gjennomføre identitets- og kundekontroll, undersøke mistenkelige 

transaksjoner og rapportere til Økokrim. 

Utsiktene framover 

Norges Bank har gjennomført seks renteøkninger, fra 0,00% til 2,25%, de tre siste gangene med 50 bp, og flere 

økninger er varslet, dog har usikkerheten økt i det siste. Norges Bank (PPR 3/22) antyder en topp for 

styringsrenten i 2023 på 3,50%, som vil «tilsi» boliglånsrenter over 5 %. Historisk er dette fortsatt lave nivåer. Vi 

antar dette vil gi banken økt rentemargin over tid. Vi ser tegn på at høy prisstigning generelt, særlig høye 

strømpriser og forventning om økte renter fører til svakere boligmarkedet, men foreløpig ingen økning i 

problemlån.  

Banken har stort fokus på god kundebetjening, kompetanseutvikling og effektivisering for å skape god langsiktig 

lønnsomhet. Kunder og egenkapitalbeviseiere skal oppleve banken som fremtidsorientert og som en betydelig 

bidragsyter i lokalsamfunnet, nær og engasjert.  



Erklæring iht. Verdipapirhandelloven 

Det foreligger ingen transaksjoner gjennomført av nærstående som har vesentlig betydning for virksomhetens 

stilling eller resultat i løpet av rapporteringsperioden.  

Vi bekrefter herved at delårsberetning og delårsregnskap etter vår beste overbevisning gir et rettvisende bilde av 

viktige begivenheter i regnskapsperioden, og at regnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende 

regnskapsstandard og at opplysningene gir et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og resultat. 

Bjørkelangen, 30. september 2022 / 27. oktober 2022 

Jarle Bergsjø Liv Torhild Lorentzen          Ragnhild Hauglum                           Åsmund Krogstad  

Styreleder 

Roger Evjen                    Øystein Heggedal                Lene Malnes           John Sigurd Bjørknes 

                 Adm. banksjef 
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Egenkapitaloppstilling 



Nøkkeltall  



Kontantstrømoppstilling 



NOTE 1 – Generell informasjon  

Kritiske estimater og vurderinger vedrørende bruk av regnskapsprinsipper

Kvartalsregnskapet omfatter perioden 01.07 – 30.09.2022. Kvartalsregnskapet er utarbeidet i samsvar med IAS 

34 «Delårsrapportering». Foreliggende kvartalsregnskap er utarbeidet i henhold til gjeldende IFRS standarder og 

IFRIC fortolkninger. 

Alle tall er i hele tusen om ikke annet er angitt. Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta er NOK. 

Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever at ledelsen i 

en del tilfeller tar forutsetninger og må anvende estimater og skjønnsmessige vurderinger. Estimater og 

skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, og er basert på historiske erfaringer og forutsetninger om 

fremtidige hendelser som anses sannsynlige på balansetidspunktet. Det er knyttet usikkerhet til de forutsetninger 

og forventninger som ligger til grunn for anvendte estimater og skjønnsmessige vurderinger.  

NOTE 2 – Regnskapsprinsipper og -estimater 

Nedskrivninger på utlån 

For individuelt vurderte utlån i steg 3 og for grupper av utlån som er identifisert som usikre, foretas det en 

beregning for å fastslå en verdi på utlånet eller på grupper av utlån. Beregningen forutsetter at det benyttes 

størrelser som er basert på vurderinger, og disse påvirker godheten i den beregnede verdi. 

Nedskrivningsvurderinger gjennomføres hvert kvartal.  

Nedskrivninger i steg 1 og 2 

Engasjementer som ikke er individuelt nedskrevet, inngår i beregning av statistiske nedskrivninger (IFRS9 

nedskrivninger) på utlån og garantier. Nedskrivning beregnes på grunnlag av utviklingen i kundenes 

risikoklassifisering samt tapserfaring for de respektive kundegrupper. Utover dette tillegges konjunktur- og 

markedsutvikling (makroforhold) som ennå ikke har fått effekt på det beregnede nedskrivningsbehov på 

kundegrupper totalt. Den statistiske modellen for beregning av «Expected credit losses» (ECL) på 

engasjementene bygger på flere kritiske forutsetninger, herunder misligholdssannsynlighet, tap ved mislighold, 

forventet levetid på engasjementene og makroutvikling. Betalingsutsettelser gitt som følge av COVID–19 

situasjonen har ikke automatisk ført til forbearance eller overgang til steg 2. 



NOTE 3 – Konsernselskaper og tilknyttede selskaper 

NOTE 4 – Transaksjoner med nærstående parter 

Bjørkelangen Torg AS, Bankens Boligmegler Akershus AS (Aktiv), Holding 1954 AS og Mjermen Hyttepark AS er 

definert som nærstående parter. Høland og Setskog Sparebank har ikke hatt vesentlige transaksjoner knyttet til 

disse i siste kvartal.  

NOTE 5 – Kredittforringede engasjementer 



NOTE 6 – Fordeling utlån kunder 



NOTE 7 – Nedskrivninger, tap og finansiell risiko 

Etter IFRS 9 er bankens utlån til kunder, ubenyttede kreditter og garantier gruppert i tre steg basert på 

misligholdssannsynlighet (PD) på innregningstidpunktet sammenlignet med misligholdssannsynlighet på 

balansedagen. Fordeling mellom steg foretas for det enkelte lån eller engasjement. 

Tabellene under spesifiserer endringene i periodens nedskrivinger og brutto balanseførte utlån, garantier og 

ubenyttede trekkrettigheter for hvert steg, og inkluderer følgende element: 

- Overføring mellom steg som skyldes endring i kredittrisiko, fra 12 måneders forventet kredittap i steg 1 til 

kredittap over forventet levetid i steg 2 og steg 3.  

- Økning i nedskrivinger ved utstedelse av nye utlån, ubenyttede kreditter og garantier. 

- Reduksjon i nedskrivinger ved fraregning av utlån, ubenyttede kreditter og garantier. 

- Økning eller reduksjon i nedskrivinger som skyldes endringer i inputvariabler, beregningsforutsetninger, 

makroøkonomiske forutsetninger og effekten av diskontering.  





NOTE 8 – Segmentinformasjon 

Banken utarbeider regnskap for segmentene privatmarkedet (PM) og bedriftsmarkedet (BM). Personkunder som 

blir fulgt opp av bedriftskundeavdelingen inngår i bedriftsmarkedet. Etter bankenes vurdering, foreligger det ikke 

vesentlige forskjeller i risiko og avkastningen på produkter og tjenester som inngår i hovedmarkedene i banken. 

Banken opererer i et geografisk avgrenset område, og rapportering på geografiske segment gir lite 

tilleggsinformasjon.  



NOTE 9 – Verdipapirer

Virkelig verdimålinger og -opplysninger klassifisert etter nivå 

Verdsettelsesnivå angir nivået på verdsettelsesmetoden som er brukt for å fastsette virkelig verdi.  

I nivå 1 er verdien fastsatt ut fra kvoterte priser i aktive markeder.  

I nivå 2 er verdien utledet fra kvoterte priser, eller beregnede markedsverdier. 

Nivå 3 er verdier som ikke er basert på observerbare markedsdata. Verdsettelsen av Eika Boligkreditt AS er 

basert på en vurdering av egenkapitalen i selskapet. Verdsettelsen av Eika Gruppen AS tar utgangspunkt i en 

verdivurdering av de enkelte selskapene som inngår i gruppen, og en samlet verdi for konsernet totalt, basert på 

relevante verdsettelsesmetoder. Denne verdivurdering blir vurdert opp imot sist kjente emisjons- og/eller 

omsetningskurs, hensyntatt bankens egne vurderinger av hendelser fram til balansedagen.  



NOTE 10 – Verdipapirgjeld 



NOTE 11 – Kapitaldekning 



Konsolidering av samarbeidende grupper

Banken har en eierandel på 2,04 % i Eika Gruppen AS og på 0,82 % i Eika Boligkreditt AS.  

Kapitaldekning på konsolidert nivå er ikke klar, da det mangler tall fra Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. 

NOTE 12 – Egenkapitalbevis 

Bankens egenkapitalbevis er alle ført i en - 1- klasse og utgjør per 30.09.2022 68.790.000 kroner delt på 687.900 

egenkapitalbevis pålydende 100 kroner. (Tickerkode er HSPG.) 

Eierandelsbrøk 

Eierandelsbrøk for 2022, se tabell, er utregnet med utgangspunkt i eierandelsbrøk for 2021, justert for 

utbetalinger.  



NOTE 12 – 20 største



NOTE 13 – Hendelser etter balansedagen 

Det har ikke forekommet handlinger etter utløpet av perioden som medfører justeringer av, eller 

tilleggsopplysninger i regnskapet eller i noter til regnskapet.  


