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Orkla Sparebank leverer et solid resultat på 89,66 mill. 

kr før skatt i 2018. 

 

Resultat etter skatt utgjør 70,05 mill. kr og gir en EK-

avkastning på 6,78 %. 

 

Kostnadsprosenten (K/I) utgjør 54,67 %, mot 58,96 % i 

2017. Justert for vp utgjør K/I 58,83 %. 

 

 

Ved utgangen av 2018 har banken en kapitaldekning 

på 21,03 %, mot 20,76 % i fjor.  

 

Sparebankens fond utgjør 1,05 mrd. I 2018 ble 68,63 

mill. kr tilført sparebankens fond. 

 

Orkla Sparebank har 8,26 mrd. kr i utlån på egen 

balanse ved utgangen av 2018. I tillegg har banken 

overført 2,49 mrd. kr i utlån til Eika Boligkreditt. Total 

utlånsvekst utgjør 10,64 %. 

 

Innskudd fra våre kunder utgjør 6,02 mrd. kr ved 

utgangen av 2018. 12 mnd innskuddsvekst er 4,77 %. 

 

Inkludert utlån overført til EBK er bankens totale 

forretningskapital 12,10 mrd. kr ved utgangen av 

2018, en vekst på 8,93 % fra 2017. 
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2018 har vært et spesielt spennende år for Orkla 

Sparebank. Banken har lagt bak seg det første hele 

driftsåret etter fusjonen mellom Meldal Sparebank og 

Orkdal Sparebank i oktober 2017. Endringer en slik 

fusjon innebærer har naturlig nok krevd stor innsats og 

endringsvilje fra alle i banken. Selv om slike interne 

prosesser krever mye av den enkelte, har banken lyktes 

med å opprettholde en høy vekst i både 

forretningsvolum og antall kunder.  

Orkla Sparebank har alltid vært en bank som er opptatt 

av god kundeomsorg gjennom personlig service og 

rådgivning. Vi kjenner våre kunder og er opptatt av å 

hjelpe til med å realisere drømmer, planlegge 

fremtiden og gi kunden et godt grunnlag til å ta gode 

valg. Dette er noe vi også skal sørge for fremover. 

Gjennom en folkelig og tillitsskapende tilnærming 

kombinert med høy kompetanse, skal vi skille oss ut 

fra våre konkurrenter på dette området. Orkla 

Sparebank hadde en vekst i utlån på 10,64 % i 2018, 

som er nesten det dobbelte av den generelle 

utlånsveksten i Norge. Denne veksten utover 

landsveksten sammen med svært gode målinger på 

kundetilfredsheten, tar vi som et signal på at personlig 

service og rådgivning kombinert med gode digitale 

løsninger er noe som verdsettes av kundene. 

Bankbransjen har historisk vært gjenstand for en 

betydelig effektivisering gjennom produktutvikling og 

bruk av ny teknologi. Teknologisk utvikling preger 

også bransjen i dag og vil fortsatt gjøre det. Vi må i 

tillegg til personlig rådgivning være tilstede med gode 

digitale og mobile løsninger for våre kunder.  Det er da 

en betryggelse for Orkla Sparebank å være en del av et 

norsk bankfellesskap og ikke minst en del av Eika 

Alliansen gjennom vårt eierskap i Eika Gruppen og Eika 

Boligkreditt, som sikrer at vi leverer gode teknologiske 

løsninger og produkter for våre kunder.  

Lønnsom og bærekraftig utvikling er avgjørende for at 

banken også i fremtiden skal kunne være en 

selvstendig lokal sparebank med kompetente ansatte 

og konkurransedyktige produkter og tjenester. Det 

økonomiske resultatet i Orkla Sparebank tilføres 

bankens egenkapital og sikrer at vi vil være en solid og 

nær finansaktør i regionen, med korte beslutningsveier 

kombinert med stor kunnskap om de lokale forhold. I 

tillegg avsettes en del av resultatet til bankens 

gavefond, som gjør det mulig for oss å bidra til at gode 

tiltak og prosjekter realiseres, til glede for 

lokalsamfunnene.  

Reduserte rentemarginer gjør det nødvendig med 

vekst, både i og utenfor lokalmarkedet, for at vi skal 

kunne opprettholde en tilstrekkelig inntjening. 

Myndigheter, innskytere og långivere er opptatt av 

lønnsom og god bankdrift, risikostyring og at vi 

forholder oss til de til enhver tid gjeldende regler og 

forskrifter.  

Tilfredse og fornøyde medarbeidere som trives på jobb 

er avgjørende for god bankdrift og utvikling av Orkla 

Sparebank. Det er en av mine viktigste oppgaver å 

legge til rette for et så godt og fruktbart arbeidsmiljø 

som mulig, som bidrar til engasjement, 

kompetanseutvikling, samhandling og et brennende 

ønske om at vi stadig skal forbedre oss til det beste for 

banken og kundene. 

Gjennom 2018 har det vært gjennomført store interne 

utviklings- og forbedringstiltak, både som følge av 

fusjonen og endrede ramme- og markedsbetingelser. 

Jeg vil benytte anledningen til å berømme bankens 

ansatte for den innsatsen og den positive holdningen 

til de endringer og prosesser vi har vært igjennom. Jeg 

vil også takke våre kunder og øvrige interessenter for 

den innstillingen disse har hatt til oss første hele 

driftsår etter fusjonen.  

Et solid økonomisk fundament, kompetente og trivelige 

ansatte med høy medarbeidertilfredshet, attraktiv 

geografi kombinert med kunder som tilkjennegir høy 

kundetilfredshet og tillit til banken er forhold som gjør 

meg svært optimistisk til at Orkla Sparebank også i 

fremtiden skal være en viktig aktør i våre 

lokalsamfunn. 
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I det første ordinære driftsåret etter fusjonen har Orkla 

Sparebank oppnådd et resultat før skatt på 89,657 

MNOK. Resultat etter skatt endte på 70,046 MNOK og 

ga en egenkapitalavkastning på 6,78 %. 

Orkla Sparebank har hatt en sterk vekst det siste året, 

med en utlånsvekst i egne bøker på 10,93 % og en 

vekst på 9,60 % i Eika Boligkreditt. Bankens 

innskuddsvekst det siste året er på 4,77 % og vi har en 

ren kjernekapitaldekning på 18,80 % ved utgangen av 

2018. 

 

Styret er opptatt av at banken som lokal sparebank skal 

ha gode økonomiske resultater, ta samfunnsansvar og 

virke til lokalsamfunnets beste. Dette kommer til 

uttrykk gjennom en god balanse mellom å tilby 

konkurransedyktige banktjenester og sikre en 

økonomisk soliditet som gjør det mulig å tilby disse 

tjenestene uansett konjunktursvingninger. 

Nye regulatoriske regler påvirker hele finansnæringen. 

Arbeidet med å møte nye regler og krav krever fokus 

og ressurser. I 2018 har det vært lagt ned mye arbeid i 

forbindelse med implementering av 

personverndirektivet, GDPR og ny hvitvaskingslov. 

Dette skjerper kravene til kundetiltak og pålegger 

ledelsen og styret et større ansvar. 

Det har vært et godt samarbeid mellom styret og 

bankens administrasjon. Styret sin primære oppgave er 

å legge føringer for den overordnede strategien for 

bankens virksomhet, samt ivareta den overordnede 

oppfølgingen av bankens løpende virksomhet og 

risikostyring. 

 

Norsk fastlands-økonomi opplevde videre oppgang i 

2018. BNP-veksten for Fastlands-Norge endte ifølge 

Norges Bank trolig på 2,4 %, en oppgang på fire tideler 

fra 2017. Året startet noe bedre enn det sluttet, etter at 

andre halvår blant annet ble preget av redusert 

jordbruksproduksjon etter en tørr sommer, lavere 

oljepris og svakere vekstutsikter.  

I arbeidsmarkedet bedret situasjonen seg ytterligere 

gjennom fjoråret. Sysselsettingen økte og 

arbeidsledigheten ble ytterligere redusert. 

Arbeidsledigheten falt til 3,8 % i desember, fra 4,2 % 

samme tid året før. Inflasjonen steg betydelig, særlig 

som følge av økte elektrisitetspriser. 

Konsumprisveksten for året som helhet steg til 2,7 %, 

fra 1,8 % året før. Foretaksinvesteringene økte også i 

fjor, og Norges Banks regionale nettverk ga uttrykk for 

god vekst i produksjonen og positive vekstutsikter. For 

første gang siden oljeprisfallet i 2014 bidro 

investeringer innen petroleum positivt, mens 

boliginvesteringene ble redusert etter en periode med 

solid vekst. Veksten i boligpriser har utviklet seg 

moderat gjennom året. Gjeldsveksten i husholdningene 

ble redusert, men oversteg samlet sett veksten i 

inntekt. Dermed steg gjeldsbelastningen i 

husholdningen videre.  

Økt aktivitet i norsk økonomi, kapasitetsutnyttelse nær 

normalt nivå og inflasjon rundt målet, var sentrale 

årsaker til at hovedstyret i Norges Bank besluttet å 

heve styringsrenten fra 0,50 % til 0,75 % i september. 

Dette var den første rentehevingen siden 2011. 

Hovedstyret har gitt uttrykk for en gradvis 

renteoppgang fremover, men at man ønsker å gå 

varsomt frem i rentesettingen, etter en lang periode 

med lave renter. Renteøkninger i Norges Bank, som får 

gjennomslag i boliglånsrentene, antas å hjelpe 

bankenes inntjening, men kan samtidig bidra til økt 

mislighold. 

På den pengepolitiske siden ble også inflasjonsmålet 

redusert fra 2,5 % til 2,0 %. Endringen ble gjort på 

bakgrunn av en forventning om redusert innfasing av 

oljeinntekter i norsk økonomi sammenlignet med 

foregående år, og innebærer at Norge nå har samme 

inflasjonsmål som de fleste andre sammenlignbare 

land. 

For første gang på flere år bidro finanspolitikken i en 

kontraktiv retning i fjor. Det strukturelle, oljekorrigerte 

underskuddet, som måler den underliggende 

pengebruken av oljeinntektene, økte til om lag 221 

milliarder kroner. Endringen innebar en negativ 

budsjettimpuls inn i økonomien på 0,1 %, målt som 

andel av trend-BNP for Fastlands-Norge (7,4 % samlet 

sett). I forhold til kapitalen i Statens pensjonsfond 

utland (oljefondet) utgjorde underskuddet 2,6 % i 

2018, fire tideler lavere enn handlingsregelen. 
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Bankens målsetting er å dekke markedets behov for 

finansielle tjenester og være dets førstevalg i bruk av 

disse tjenestene. Personmarkedet er bankens største 

marked, men banken er også en betydelig aktør innen 

landbruk og små og mellomstore bedrifter, samt 

offentlig sektor.  

Orkla Sparebank har syv betjente kontorer, fra Rennebu 

i sør til Trondheim i nord. Banken er opptatt av å være 

en leverandør av finansielle tjenester og rådgivning 

gjennom nærhet og fysisk tilstedeværelse, så vel som å 

kunne betjene markedet med gode og effektive digitale 

løsninger. 

Orkla Sparebank er gjennom sitt eierskap i Eika 

Gruppen AS (Eika) en del av Eika Alliansen, sammen 

med 67 andre lokale sparebanker. Eika Alliansen er en 

av Norges største finansgrupperinger, med en samlet 

forvaltningskapital på 440 milliarder kroner. Gjennom 

eierskapet i Eika gis banken muligheten til å tilby sitt 

marked et sortiment av finansielle tjenester, 

kompetanse og produktspekter som ligger utenfor 

bankens egne basistjenester. Produktselskapene i Eika 

har også i 2018 levert gode produkter til våre kunder.  

Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Eika 

sikrer at Orkla Sparebank får tilgang til gode 

fellesskapsløsninger innen IT og infrastruktur, 

inkludert betalingsformidling, kompetanseutvikling 

med Eika skolen, styring og kontroll med Eika ViS og 

økonomi- og regnskapstjenester med Eika 

Økonomiservice. 

Utover disse fellestjenestene arbeider Eika Gruppen for 

eierbankene innenfor områder som kommunikasjon, 

marked, merkevare og næringspolitikk, for å ivareta 

næringspolitiske interesser, gjennom dialog med 

relevante myndigheter. 

I tillegg til å være en del av Eika Alliansen, er Orkla 

Sparebank en av medlemsbankene i Midt–Norsk 

Sparebankgruppe. Midt–Norsk Sparebankgruppe er en 

av 5 regioner i Eika Alliansen og ivaretar 

medlemsbankenes interesser i løpende operative og 

strategiske prosesser i alliansen. 

Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i Eika 

Gruppen AS og OBOS. Eika Boligkreditt har en 

forvaltningskapital på omlag 100 milliarder kroner, og 

er med sin tilgang til det internasjonale markedet for 

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig 

finansieringskilde for eierbankenes boliglånsportefølje.   

Kommunene Orkdal, Meldal, Agdenes og deler av 

Snillfjord vedtok i 2016 å slå seg sammen til en 

kommune under navnet Orkland Kommune. Den nye 

kommunen blir gjeldende fra 1. januar 2020, og vil ha 

om lag 18.000 innbyggere, med Orkanger som 

kommunesenter. Orkland Kommune har som ambisjon 

å bli et naturlig tyngdepunkt i Trøndelag fylke sør for 

Trondheim. 

Orkla Sparebank betrakter sitt primære 

markedsområde som regionen nye Orkland, Rennebu, 

Skaun og Trondheim, hvor banken yter finansielle 

tjenester for næringslivet. For personmarkedet yter 

banken finansielle tjenester i hovedsak i bankens 

primære markedsområde, men også i landet for øvrig.  

Foruten Trondheim som Midt-Norges største by, har 

Orkanger by, som ligger 4 mil sør for Trondheim, en 

sterk posisjon som regionssenter.  Regionen ligger 

geografisk sentralt plassert mellom Trondheim, 

øyregionen og mørebyene, samt også i forhold til 

populære utfarts- og hytteområder 

Regionen er et attraktivt område for både 

næringsvirksomhet, handel og bosetting, noe som viser 

seg i en generelt positiv utvikling for primærmarkedet 

sett under ett.   

I all vesentlighet representerer regionen et felles 

arbeidsmarked, og er dermed mindre sårbar for lokale 

svingninger, både med tanke på arbeidsmarkedet og 

boligprisutvikling. 

Orkla Sparebank spiller en viktig rolle for utviklingen av 

næringslivet i regionen, særlig gjelder dette for små- 

og mellomstore virksomheter. Generelt er det god 

aktivitet og vekst i næringslivet i bankens 

markedsområde.  

Regionen oppleves å ha en diversifisert 

næringsstruktur, og er dermed mindre sårbar for 
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sektor- og bedriftsspesifikke svingninger. Dette er blitt 

tydeliggjort gjennom regionens begrensede påvirkning 

av konjunktursvingninger i norsk økonomi generelt. 

Innenfor enkelte næringer og virksomheter, spesielt 

knyttet til olje og offshore, blir man likevel tydeligere 

påvirket av konjunkturene. Her har virksomhetene 

imidlertid vist god evne til omstilling og tilpasning og 

2018 har, med få unntak, vært preget av en god 

utvikling i næringen lokalt. Det registreres også at 

sentrale aktører har fått tilført store kontrakter mot 

slutten av 2018, som er viktig for aktiviteten de 

nærmeste årene. 

Industrien i regionen preges av større virksomheter 

innenfor oljesektoren og smelteverksindustrien, med 

leverandørindustri knyttet til disse sektorene. Etablert 

næringsvirksomhet rundt industriområdet i tilknytning 

til Orkanger Havn representerer en viktig industriell 

klynge, med lange tradisjoner, sammen med en aktiv 

holdning til næringsutvikling i kommunene i regionen. 

Industrielle aktører som Norsk Kylling og Isfjord vedtok 

i 2017 å flytte sin aktivitet til Orkanger, og byggingen 

av disse anleggene er igangsatt. 

 

Utover disse sektorene er det verdt å nevne sterke 

fagmiljøer innenfor bygg, anlegg og eiendomsutvikling, 

transport, trebearbeidende fag, elektronikk samt 

produksjon og utvikling av landbruksmaskiner som 

viktige virksomheter i regionen. Med sin geografiske 

plassering står handelsnæringen sterkt, samt at reiseliv 

også er en viktig næringsvei. Generelt har utviklingen i 

disse næringene vært positive også i 2018, selv om 

eiendomsmarkedet har vært noe preget av lengre 

liggetid på usolgte boliger, samt at salgstakten på nye 

leilighetsbygg har vært tregere enn tidligere år. 

Imidlertid er det betryggende at eiendomsutviklerne i 

regionen generelt fremstår som profesjonelle og 

solide. 

Landbruk er en stor og viktig næring i Orkla Sparebank 

sitt marked, og næringen har vært gjennom en større 

omstillingsprosess mot større enheter og mer moderne 

drift. Større investeringer i nye driftsbygninger og 

automatisering av produksjonen har vært gjort for å 

tilpasse seg et fremtidig landbruk og nye regulatoriske 

krav. På generelt grunnlag fremstår landbruket i 

regionen som moderne og fremtidsrettet. 

Landbruksnæringen er viktig også for landbruksrelatert 

leverandørindustri, som omfatter blant annet 

møllevirksomhet, maskinservice, skogavvirkning og 

landbruksrelatert handelsvirksomhet. Det er knyttet 

noe spenning til at det synes å være et politisk flertall 

for å avvikle pelsdyrnæringen og hvilken 

kompensasjonsordning som tilbys oppdretterne om en 

slik beslutning blir et faktum. Pelsdyr har vært en viktig 

næring for distriktene rundt banken, selv om omfanget 

av næringen har vært betydelig redusert de senere år. 

 

For øvrig er har regionen en sterk offentlig sektor, med 

viktige kommunale og statlige arbeidsplasser. Utover 

kommunal administrasjon og tjenester, er det verdt å 

nevne St. Olavs Sykehus avd. Orkdal, samt to viktige 

videregående utdanningsinstitusjoner i Meldal 

Videregående Skole og Orkdal Videregående Skole. Det 

er også igangsatt og planlagt større byggeprosjekter i 

kommunal regi. Herunder et helt nytt folkehelsesenter 

og badeland på Orkanger, helse og omsorgssenter i 

Agdenes, samt at det er vedtatt utbygging av nytt 

sykehjem i Meldal.   

Banken medvirker aktivt til verdiskapingen i regionen, 

og den betydning lokalbanken har i forhold til den 

lokale utvikling er viktig å synliggjøre. For 

lokalsamfunnene er det avgjørende at den lokale 

banken er til stede, både i oppgang og nedgangstider.  

Det er alltid en utfordring å kunne ha en god nok 

analyse og vurdering av hvilke virksomheter som vil ha 

kraft til å komme seg gjennom skiftende 

markedssvingninger. For en finansinstitusjon som 

Orkla Sparebank, må man alltid være forberedt på at 

noen over tid vil slite med sin eksistens. Bankens ønske 

er å begrense tap også mot denne kundegruppen, 

samtidig med å være villige til å ta kalkulerte risikoer, 

for å være den lokale bidragsyter til utvikling av 

lokalsamfunnet. Banken må til enhver tid være seg 

bevisst rollen som en trygg forvalter av innskyternes 

midler, samtidig som den må balansere dette opp mot 

rollen som kredittgiver. Banken har en klar målsetning 

om å opptre forutsigbart ovenfor sine interessenter, 

uansett konjunkturbilde. 
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Orkla Sparebank har et ønske om å ha et nært og 

personlig forhold til kundene, hvor det er likeverd 

mellom kunde og bank. 

Banken bestreber å tilby våre 

kunder kompetent kundeomsorg 

gjennom vårt virke. Herunder å 

yte troverdig og etisk rådgivning 

basert på kundens behov. 

Banken benytter ikke 

salgsmetoder eller bonussystemer til våre ansatte som 

kan motivere til uetisk rådgivning. 

Tilfredse kunder er en forutsetning for bankens 

eksistens og for vårt mål om å være en lokalbank for 

alle. Vi gjennomfører årlige kundeundersøkelser, som 

viser at vi har høy kundetilfredshet. Banken arbeider 

målrettet for hele tiden å forbedre kundetilfredsheten 

og tilpasse tjenestene etter våre kunders behov.  

 

Orkla sparebank har ved utgangen av 2018 oppnådd et 

resultat av ordinær drift før tap og skatt på 97,357 

MNOK (86,138 MNOK)
1

. I prosent av gjennomsnittlig 

forvaltningskapital (GFVK) utgjør dette 1,03 % (1,02 %). 

                                                   

1

 Tall i parentes er proforma resultat for 2017. Bankens offisielle 

regnskap for 2017 viser Orkdal Sparebanks resultat for Q1-Q3 og Orkla 

Sparebanks resultat i Q4. Proforma resultat for 2017 viser samlet 

resultat for begge de fusjonerte bankene. Historiske tall i grafer i 

 

Rentenettoen i 2018 beløper seg til 157,767 MNOK 

(149,586 MNOK). I prosent av GFVK utgjør 

rentenettoen 1,69 % (1,77 %). Netto renteinntekter har 

først og fremst økt som følge av økt utlånsvolum. 

Rentemarginen har gått litt ned sammenlignet med 

fjoråret, både for personmarked og bedriftsmarked, til 

tross for renteendringen mot slutten av året. 

 

Netto andre driftsinntekter beløper seg til 56,995 

MNOK (60,294 MNOK) ved utgangen av året. Utbytte og 

andre inntekter av verdipapirer med variabel 

avkastning utgjør 14,881 MNOK (15,288 MNOK). Av 

dette er 9,965 MNOK utbytte fra investeringer i Eika 

Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Netto 

provisjonsinntekter og andre inntekter fra 

banktjenester har økt siden fjoråret og beløper seg til 

40,935 MNOK (39,958 MNOK), mens netto 

verdiendring og gevinst på valuta og verdipapirer 

utgjør 0,309 MNOK (4,577 MNOK). Andre 

driftsinntekter utgjør 0,870 MNOK (0,470 MNOK), og 

dette knytter seg først og fremst til utleie av 

kontorlokaler.  

styrets beretning viser også samlet resultat for begge de fusjonerte 

bankene. 
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Sum driftskostnader er redusert siden fjoråret og 

utgjør 117,405 MNOK (123,742 MNOK). I prosent av 

GFVK utgjør dette 1,26 % (1,47 %). Kostnadsprosenten i 

forhold til inntekter (K/I) korrigert for verdipapirer er 

også redusert, fra 65,12 % 2017 til 58,83 % i 2018. 

 

 I 2017 hadde banken betydelige kostnader i 

forbindelse med fusjonsprosessen og dette er den 

viktigste årsaken til at kostnadene er redusert fra året 

før. 

I 2018 er det tapsført 5,187 MNOK som det tidligere er 

nedskrevet for og 0,009 MNOK som det tidligere ikke 

er nedskrevet for. Individuelle nedskrivninger er 

redusert med 1,219 MNOK siden årsskiftet, mens det 

er bokført 5,948 MNOK i gruppevise nedskrivninger. 

Videre har det kommet inn 0,317 MNOK på tidligere 

tapsførte engasjementer og det er tilbakeført «syke 

renter» på 0,327 MNOK. Dette gir en netto tapskostnad 

på utlån på 9,281 MNOK i 2018. 

 

Videre er det inntektsført 1,581 MNOK i forbindelse 

med salg og nedskriving av anleggsaksjer.  

Hensyntatt tapskostnadene får vi et resultat før skatt 

på 89,657 MNOK (90,525 MNOK). I prosent av GFVK 

utgjør dette 0,96 % (1,07 %). 

Forvaltningskapitalen ved utgangen av 2018 utgjør      

9 610,031 MNOK (8 836,040 MNOK). Dette gir en 12 

mnd. vekst på 8,76 %.   

 

Banken har til sammen 178,028 MNOK (314,595 

MNOK) i kontanter og innskudd i andre banker. Bokført 

beholdning av obligasjoner utgjør 765,808 MNOK 

(714,561 MNOK), mens banken har eierandeler i aksjer, 

EK-bevis og rentefond for 331,944 MNOK (282,535 

MNOK). Herav utgjør aksjer i Eika Gruppen 25,943 

MNOK og Eika Boligkreditt 134,769 MNOK.     

Brutto utlån i egne bøker er 8 259,469 MNOK (7 

443,655 MNOK) ved utgangen av 2018. Dette er en 

økning på 815,815 MNOK, eller 10,96 % fra fjoråret. 

Lån til personmarkedet utgjør 74 %, mens 26 % av 

utlånsmassen er utlån til bedriftsmarkedet. 

 

Banken har i tillegg overført lån til Eika Boligkreditt, 

som ved utgangen av året utgjør 2 488,302 MNOK      

(2 270,288 MNOK). Økningen i EBK fra fjoråret er på  

9,60 %. Total utlånsvekst i 2018 er 10,64 % og samlede 

utlån utgjør 10 747,771 MNOK (9 713,943 MNOK).  

74 %

26 %

Utlånsfordeling

Privatmarked

Bedriftsmarked
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På gjeldssiden har banken 95,886 MNOK (80,365 

MNOK) i gjeld til kredittinstitusjoner, 2 247,0 MNOK
2

   

(1 900,0 MNOK) i obligasjonsgjeld, samt ansvarlig 

lånekapital på til sammen 120,0 MNOK
3

 (50,0 MNOK). 

Den ansvarlige lånekapitalen består av en evigvarende 

fondsobligasjon på 50,0 MNOK og et ansvarlig lån på 

70,0 MNOK.  

       

Innskuddene ved utgangen av året beløper seg til        

6 023,878 MNOK (5 748,553 MNOK). Dette tilsvarer en 

12 mnd. vekst på 4,77 %. I og med at utlånene har økt 

relativt mye i forhold til innskuddene, er 

innskuddsdekningen redusert fra fjoråret, fra 77,24 % i 

2017 til 72,93 % i 2018. 

 

Bankens egenkapital (inkl. årets resultat) utgjør           

1 061,711 MNOK (992,890 MNOK) og EK-avkastningen 

er 6,8 % (6,8 %). Total forretningskapital utgjør          

12 098,333 MNOK (11 106,327 MNOK). 

                                                   

2

 Balanseposten inneholder i tillegg 0,352 MNOK i  

over-/underkurs, som kostnadsføres over lånenes levetid. 

Per utgangen av 2018 består bankens tellende 

ansvarlige kapital i tillegg til ren kjernekapital av en 

fondsobligasjon og et ansvarlig lån. Bankens 

kapitaldekning er 21,03 %, kjernekapitaldekningen er 

19,70 % og ren kjernekapitaldekning 18,80 %. Uvektet 

kjernekapitalandel (leverage ratio) er 10,46 %.   

Konsoliderte tall for 2018, som hensyntar eierskap i 

samarbeidsgrupper, viser en konsolidert 

kapitaldekning på 19,54 %, kjernekapitaldekning på 

18,07 % og ren kjernekapitaldekning på 16,94 %. 

Uvektet kjernekapitalandel hensyntatt eierandeler i 

samarbeidsgrupper utgjør 8,61 %. 

Bankens soliditet er vesentlig høyere enn 

myndighetenes minimumskrav. 

Bankens resultat etter skatt for regnskapsåret 2018 

utgjør 70,046 MNOK. Styret foreslår følgende 

overføringer og disponeringer: 

 

Orkla Sparebank har i forbindelse med årsrapporten for 

2018 forholdt seg til Regnskapslovens §3-3 c 

«Redegjørelse om samfunnsansvar». 

3

 Balanseposten er redusert med 0,240 MNOK, som er 

kostnader i forbindelse med låneopptaket og som 

kostnadsføres over 5 år. 

9 %

42 %

7 %

23 %

11 %
5 %

Fordeling obligasjonsportefølje

Statsgarantert

Offentlige foretak

Finansinstitusjoner

Kommunepapirer

OMF nivå 1

OMF nivå 2

OMF ikke med i LCR

Foretak

Ansvarlig lånekapital
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Banken har ikke utarbeidet et eget policydokument for 

samfunnsansvar, men forholdene rundt 

samfunnsansvar kommer klart til uttrykk gjennom 

øvrige policydokumenter, retningslinjer og rutiner 

banken har vedtatt og implementert. Samfunnsansvaret 

er også godt forankret i bankens strategi, og formålet 

med fusjonen mellom Meldal og Orkdal Sparebank til 

Orkla Sparebank var å sikre at banken også framover er 

i en god posisjon til å oppfylle sitt samfunnsansvar. 

 

Banken ønsker å skape et godt arbeidsmiljø preget av 

trivsel og innsatsvilje, der den enkelte medarbeider 

utfordres til å styrke banken som en effektiv, trygg og 

utviklende arbeidsplass. Banken skal være en attraktiv 

arbeidsplass, der aktiv medvirkning av alle ansatte 

anses som svært ønskelig. De årlige undersøkelsene 

som sjekker medarbeidernes engasjement for jobben 

bekrefter at banken oppleves som en god arbeidsgiver. 

Samarbeidet med de tillitsvalgte for bankens ansatte er 

godt og de tillitsvalgte har vært aktive bidragsytere og 

diskusjonspartnere i alle de utviklingsprosessene som 

er gjennomført i banken. Banken har en 

innskuddsbasert pensjonsordning samt 

personalforsikringer for bankens ansatte. 

 

En stadig videreutvikling av medarbeidernes 

kompetanse er viktig for tryggheten for både 

medarbeidere og kunder. Flere medarbeidere er derfor 

underveis i nye utdanningsløp. Allerede har banken 

blant annet sertifiserte salgsledere, sertifiserte 

dagligbankrådgivere, sertifiserte 

bedriftsmarkedsrådgivere, 28 autoriserte 

kredittmedarbeidere, 26 autoriserte finansielle 

rådgivere, 45 autoriserte forsikringsrådgivere, en 

autorisert kredittanalytiker og en autorisert 

finansanalytiker. Annen formalkompetanse og 

realkompetanse kompletterer dette bildet. 

                                                   

4

 2 ansatte har gått over på arbeidsavklaringspenger og 1 

ansatt er langtidssykemeldt. 

Personalressursen var noenlunde stabil i 2018, men to 

medarbeidere sa opp stillinga si og det er ansatt 3 nye 

medarbeidere.  

Ved årsskiftet hadde banken 68 ansatte – 43 kvinner 

og 25 menn – hvorav 58 på heltid og 10 på deltid 

(inkludert 4 i henhold til bankens livsfasepolitikk). 

Omregnet i årsverk var det ved årsskiftet 62,3 

utøvende
4

 årsverk. 

Banken har en målsetting om at det ikke skal 

forekomme forskjellsbehandling grunnet kjønn. 

Arbeidsmiljøet anses å være godt. 

Trivsel er viktig for Orkla Sparebank og det er etablert 

en rekke ordninger og tiltak for å bidra til dette. 

Banken har en funksjonærforening som står som 

arrangør av diverse fritidsaktiviteter for alle bankens 

ansatte, og det ytes et årlig fast beløp per ansatt som 

skal dekke utgifter til slike aktiviteter og tiltak. 

Banken er tilknyttet HMS-tjenesten Orkladal og det 

avvikles møter med representant fra 

bedriftshelsetjenesten og bankens verneombud. HMS-

tjenesten er også representert i bankens 

arbeidsmiljøutvalg sammen med hovedtillitsvalgt, 

hovedverneombud og 2 fra bankens ledelse. 

Sykefraværsprosenten for 2018 ble på 4,02 % mot  

3,14 % i 2017.   

Det er ikke konstatert skader eller ulykker i 

virksomheten i 2018. 

Orkla Sparebank ønsker å belaste miljøet minst mulig. 

Vi benytter i økende grad telefon- og elektroniske 

konferanser som erstatning for fysiske reiser.   

Banken driver ingen virksomhet som i vesentlig grad 

påvirker det ytre miljø negativt. 

Orkla Sparebank skal være en drivkraft for vekst og 

utvikling i våre lokalsamfunn. Lokalsamfunn skapes og 

bygges av de som bor der. Vi verdsetter den enorme 

innsatsen som legges ned lokalt, og fører derfor hvert 

år betydelig med midler tilbake til lokalsamfunnene 
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gjennom gaveutdeling og sponsing av lokale lag, 

foreninger og kulturarrangement. 

I løpet av 2018 har vi vært med på å realisere en hel 

rekke arrangementer i nedslagsfeltet vårt. Dette gjelder 

alt fra lokale LAN-party til konserter med flere tusen 

publikummere. 

 

I august 2018 kom Toppidrettsveka til Orkdal. Dette er 

et TV-sendt arrangement hvor verdenseliten i langrenn 

konkurrerer på rulleski. Dette ble realisert fordi banken 

gikk inn som hovedsponsor. For at vi skulle være med 

på dette, var det viktig for oss at arrangementet skulle 

være et samarbeid mellom de to lokale idrettslagene 

Orkdal IL og Orkanger IF. Vi ønsket også at det skulle 

avholdes et eget arrangement rettet mot barn og unge. 

Dette fikk vi til ved at det i forkant av 

rulleskikonkurransen ble avholdt en åpningsseremoni 

med påfølgende skolestafett i Idrettsparken på 

Orkanger. I forbindelse med dette ble løperne som 

skulle delta under Toppidrettsveka presentert, samt at 

barna fikk muligheten til å sikre seg autografer fra 

langrennsstjernene. Dette arrangementet var lagt på 

første skoledag for skolene i Orkdal, og ca 1000 elever 

møtte opp. Banken bidro også til at de største barna 

fikk skyss med buss til konkurransen i Knyken. 

 

 

Et annet viktig arrangement banken bidro sterkt til i 

2018 var Meldal kommunes jubileumsfest på Storås 1. 

september. Meldal kommune fylte 180 år i 2018, og 

ønsket å invitere til en storstilt kulturfest med gratis 

dagarrangement på det gamle festivalområdet på 

Storås. Jubileumsfesten ble toppet med en konsert med 

bandet Gåte på kvelden. Storåsfestivalen ble arrangert i 

perioden 2004 til 2012, og hadde i toppårene ca 

10.000 besøkende per dag. Sveinung Sundli fra bandet 

Gåte var opphavet til Storåsfestivalen, og Gåte har spilt 

på flere av festivalene opp gjennom årene. Derfor var 

det ganske spesielt for både Gåte, Meldal kommune og 

lokalsamfunnet for øvrig at Gåte igjen skulle spille 

konsert på Storås. 

 

 

En vurdering av fremtidig utvikling vil nødvendigvis 

være beheftet med usikkerhet.  

2019 ventes å bli et år med fortsatt god vekst i norsk 

økonomi, hjulpet av en vekst på 10-15 % i 

oljeinvesteringene.  

Usikkerheten er imidlertid stor, både som følge av at 

oljeprisen falt tilbake mot slutten av året, og fordi det 

er mange uromomenter internasjonalt i det nye året. 

BREXIT og handelskonflikten mellom USA og Kina er 

kanskje de viktigste risikoene, sammen med en alltids 

tilstedeværende fare for nye fall i oljeprisen.    

Oslo Børs var mot slutten av 2018 preget av en økende 

usikkerhet knyttet til utsiktene for verdensøkonomien i 

tiden fremover. Nedgangen for året som helhet var 

bare marginal, men børsen endte hele 12,5 % lavere 

enn toppnoteringene i september. 

Regionen banken opererer i har vist seg å være robust i 

forhold til konjunktursvingninger. Næringsstrukturen 

er relativt veldiversifisert. Dette er likevel ingen 

garantist for at man ikke vil kunne oppleve utfordringer 

i enkeltnæringer. Næringslivet i regionen har hatt en 
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god utvikling i 2018. Utviklingen i 2019 vil nok variere 

avhengig av bransje, men totalt sett være positiv med 

bakgrunn i aktivitetsnivået vi går inn i året med.  

De siste årene har vært preget av stor aktivitet innen 

boligbygging. Gjennom 2018 har vi opplevd et noe 

tregere boligmarked, selv om omsetningsvolumet har 

vært på nivå med senere år. Aktiviteten innenfor 

boligbygging vil også i 2019 være betydelig, men 

vinklet mot mindre prosjekter med lavere risiko for 

utbygger. Med bakgrunn i ferdigstillelse av 

nyboligprosjekter og en stabilt høy tilbudsside i 

bruktboligmarkedet forventes det at boligprisene vil ha 

en relativt flat utvikling i 2019. Høy tilbudsside tilsier 

imidlertid at banken vil utvise forsiktighet i forhold til 

finansiering til bygging av leiligheter uten tilstrekkelig 

forhåndssalg og mellomfinansiering av boliger. 

Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,25 

prosentpoeng i 2018, og har varslet sannsynlighet for 

ytterligere renteøkninger i 2019. Utviklingen i norsk 

økonomi er god, noe som betyr jobbtrygghet og 

lønnsvekst. Næringslivet i regionen er godt og man har 

opplevd en reduksjon i arbeidsledigheten i 2018, og 

det forventes at denne fortsatt vil være lav i 2019. 

Bankens primærmarked preges av distrikt, mindre 

tettsteder, regionssenteret Orkanger og byen 

Trondheim. Avstandene er korte og arbeidsmarkedet 

integrert, slik at bankens privatkunder er mindre 

sårbare for lokale svingninger. 

Det oppleves å være relativt god økonomi blant 

bankens kunder, og god lønnsomhet og økonomi i de 

fleste bedrifter i bankens primærmarked. Misligholdte 

engasjement i 2018 er høyere enn i 2017, men fortsatt 

på et lavt og akseptabelt nivå. Bankens utlånsportefølje 

oppleves som god. Det forventes ut fra dette at 

kunders betjeningsevne både privat og innenfor 

bedriftsmarkedet fortsetter å være god også i 2019, og 

at nivået på tap på utlån vil fortsette å være på et lavt 

nivå. 

Det har vært en meget god utlånsvekst og god 

innskuddsvekst i 2018. Det forventes en vekst over 

landsveksten også i 2019, men noe lavere enn i 2018.  

Med forventinger om flere nye kunder, økt 

forretningsvolum, stabil marginutvikling kombinert 

med økt breddesalg, vil det være gode forutsetninger 

for at inntektene i 2019 skal bli høyere enn i 2018.  

Kombinert med at banken fortsatt vil kunne ta ut 

effekter av å være en større fusjonert bank i 2019, 

gjennom en lav kostnadsvekst, legges det til grunn et 

godt økonomisk resultat også for 2019.  

Styret vil arbeide for at Orkla Sparebank fortsatt skal 

være en solid og viktig finansinstitusjon for regionen, 

og også framover være en viktig bidragsyter til 

lokalsamfunnenes utvikling. Styret vil i sitt arbeid legge 

vekt på videreføring av en bærekraftig vekst og god 

virksomhetsstyring. 

Med et solid økonomisk fundament med høy 

kompetanse og engasjerte medarbeidere, sammen med 

en positiv holdning til utviklingen i norsk økonomi og 

for regionen generelt, er det god grunn til å ha tro på 

en fortsatt lønnsom og bærekraftig utvikling for Orkla 

Sparebank i 2019 og årene framover.
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Bankens årsregnskap er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om årsregnskap for banker samt 

god regnskapsskikk, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. 

Under enkelte noter er det inntatt ytterligere forklaring og henvisning til poster i resultatregnskap og balanse. Alle 

beløp i resultatregnskap, balanse og noter er i hele tusen kroner dersom ikke annet er oppgitt.  

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelse av eiendeler og 

gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelse av regnskapet i henhold til god 

regnskapsskikk. 

Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter eller påløper 

som kostnader.  Etableringsgebyr som bare dekker bankens direkte kostnader ved etablering av lånet blir inntektsført i 

sin helhet når lånet utbetales.  De periodiseres derfor ikke over lånets løpetid.  Gebyrer som er direkte betaling for 

utførte tjenester tas til inntekt når det betales. 

Forskuddsbetalte inntekter ved slutten av året blir periodisert og ført som gjeld i balansen. Opptjente, ikke betalte 

inntekter ved slutten av året blir inntektsført og ført som eiendel i balansen. På engasjementer der det blir gjort 

nedskrivninger for tap, blir renteinntekter resultatført ved anvendelse av effektiv rentemetode. Aksjeutbytte blir 

inntektsført i det året de blir utbetalt. Realisert kursgevinst/-tap resultatføres ifølge FIFU-prinsippet. Det vil si at den 

enkelte handel for vedkommende verdipapir reskontroføres og resultatføres separat. Kjøp og salg av verdipapirer blir 

bokført på oppgjørstidspunktet.  

Finansskatt ble innført på lønnsgrunnlaget fra 2017. Finansskatt på lønnsgrunnlaget beregnes i prosent med 

utgangspunkt i grunnlaget for arbeidsgiveravgift for de finansskattepliktige virksomhetene. Skattesatsen er 5 %. 

Banken er finansskattepliktig. 

Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til 

amortisert kost ved anvendelse av effektiv rentemetode. Amortisert kost er anskaffelseskost med fradrag for betalt 

avdrag på hovedstol samt eventuelle nedskrivninger for verdifall. Gebyr ved etablering av lån overstiger ikke 

kostnadene og inntektsføres løpende. Utlån vurdert til amortisert kost vil derfor være tilnærmet lik pålydende av 

lånene.

Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risikoen er vurdert å 

være overført til EBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse. 
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Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. Bankens 

største engasjementer vurderes særskilt hvert kvartal.  For engasjementene er det verdien av bankens sikkerhet, 

låntakers betalingsevne etc. som vurderes.  

Dersom gjennomgangen viser at tap kan påregnes, bokføres tapet i bankens regnskap som individuell nedskrivning. 

Et lån anses som misligholdt når låntaker ikke har betalt forfalte terminer innen 90 dager etter terminforfall, eller når 

rammekreditter ikke er inndekket innen 90 dager. 

Ved mislighold vurderes kundens samlede engasjement. Låntakers tilbakebetalingsevne og sikkerheter avgjør om et 

tap må påregnes. Sikkerheten vurderes til antatt laveste realisasjonsverdi på beregningstidspunktet, med fradrag for 

salgskostnader. Dersom det foreligger objektive bevis på verdifall på bankens fordringer, føres dette som individuelle 

nedskrivninger. 

Ved mislighold over 90 dager, inntrådt konkurs, avvikling eller akkord, blir engasjementet vurdert med hensyn til 

sikkerhet og betalingsevne for å få oversikt over bankens risiko for tap. Ved objektive bevis på verdifall på 

engasjementet, behandles engasjementet normalt først som individuell nedskrivning. Engasjementet regnes som 

endelig tapt når konkurs eller akkord er stadfestet, tvangspant ikke har ført frem eller som følge av rettskraftig dom 

eller inngått avtale. Beregnet verdifall på engasjementet føres da som konstatert tap, eventuelle individuelle 

nedskrivninger føres til inntekt. Endelig konstaterte tap fjernes fra bankens låneportefølje og fra individuelle 

nedskrivninger måneden etter at alle sikkerheter er realisert og det er konstatert at kunden ikke er søkegod. 

Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt kan 

knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. 

Nedskrivning på grupper av utlån vil si nedskrivning uten at det enkelte tapsengasjement er identifisert. 

Nedskrivningen er basert på objektive bevis for verdifall i bankens låneportefølje ut fra bankens vurdering av risiko for 

manglende betalingsevne med grunnlag i beregninger med basis i erfaringstall, konjunkturendringer, bransjeanalyser 

og andre forhold. Andre forhold kan være verdifall på fast eiendom ved økte markedsrenter, svikt i betjeningsevne ved 

markert renteoppgang eller nedbemanning på større arbeidsplasser. 

Vurdering av om det foreligger objektive bevis for verdifall skal foretas enkeltvis av alle utlån som anses som 

vesentlige. Utlån som er vurdert individuelt for nedskrivning og hvor nedskrivning er gjennomført skal ikke medtas i 

gruppevurdering av utlån. Banken fordeler sine utlån på PM – lån til personmarkedet og BM – lån til bedriftsmarkedet. 

Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har ett eller flere 

misligholdte lån eller overtrekk på innskuddskonto, rapporteres kundens totale låneengasjement. 

Banken har per 31.12.2018 ingen overtatte eiendeler. 



REGNSKAPSPRINSIPPER 

 

22 

 

Banken kan benytte seg av finansielle derivater for å kunne sikre eksponeringen mot renterisiko som oppstår gjennom 

bankens virksomhet. Det er ingen utestående derivatavtaler pr 31.12.2018. 

Banken har ingen renteinstrumenter utenfor balansen pr. 31.12.2018.  

Bankens beholdning av verdipapirer deles i omløpsmidler og anleggsmidler.  Verdipapirbeholdningen spesifiseres og 

verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). 

Bankens obligasjoner er klassifisert som omløpsmidler, og er vurdert til den laveste verdi av anskaffelseskostnad og 

virkelig verdi. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til krav til avkastning og risiko og er en del av 

bankens likviditetsbuffer. Det benyttes priser notert i markedet eller antatt salgspris. Bankens pengemarkedsfond 

oppfyller kravene til markedsbaserte finansielle omløpsmidler i årsregnskapsforskriften for bank, og måles til virkelig 

verdi. 

Aksjer og egenkapitalbevis er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler vurderes til den laveste verdi 

av anskaffelseskost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er omløpsmidler, er 

børskurs på måletidspunktet. På papirer som ikke omsettes på børs eller andre aktive markeder benyttes 

anskaffelseskost. Eventuelt innhentes uavhengig verdivurdering av enkeltpapirer. 

Dersom virkelig verdi av aksjene er klassifisert som anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er 

vurdert ikke å være av forbigående karakter, nedskrives aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning 

grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er tilstede.  

Varige driftsmidler vurderes i balansen til anskaffelseskostnad, fratrukket ordinære bedriftsøkonomiske avskrivninger 

og eventuelle nedskrivinger. Nedskrivninger foretas i den utstrekning gjenvinnbart beløp er lavere enn balanseført 

verdi. Det nedskrives til gjenvinnbart beløp. Sistnevnte er høyeste av salgsverdi og bruksverdi. Ordinære avskrivninger 

beregnes på grunnlag av eiendelens antatte økonomiske levetid og eventuell restverdi. Følgende lineære 

avskrivningssatser legges til grunn: 

Bankbygg/fast eiendom    2 -   4 %  

Inventar og innredning  10 - 20 %  

Kontormaskiner   20 %  

EDB-utstyr   33 %  

Bankens tidligere ytelsesbaserte pensjonsordning er lukket og erstattet med en ny innskuddsbasert pensjonsordning 

for bankens ansatte. For nærmere beskrivelse av pensjons- og AFP-ordningen, se note 10. 
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Selskaper hvor den regnskapspliktige har betydelig innflytelse, men som ikke er datterselskap eller felles kontrollert 

virksomhet, regnes som tilknyttede selskaper. Betydelig innflytelse skal normalt anses å foreligge når den 

regnskapspliktige eier så mange aksjer eller andeler at de representerer minst 20 % av stemmene i foretaket. 

Banken har i 2018 økt sin eierandel i Orkla Eiendomsmegling AS fra 67 % til 100 %. Banken har med bakgrunn i 

regnskapsloven §3-8.2 ikke utarbeidet konsernregnskap, da resultat- og balansestørrelsene i Hemne og Orkladal 

Eiendomsmegling AS ikke anses å ha betydning for å bedømme bankens stilling og resultat. 

Datterselskaper er balanseført etter kostmetoden. 

Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt skattefordel 

per 31.12.2018 er beregnet med 25 % av grunnlag for midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 

regnskapsmessige og skattemessige verdier.  

Årets skattekostnad omfatter betalbar skatt for inntektsåret og endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel. 

Eventuelle endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel vises som årets skattekostnad i resultatregnskapet sammen 

med betalbar skatt for inntektsåret. Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av forskjeller mellom rapporterte skattemessige 

og regnskapsmessige resultater som vil utlignes i fremtiden. 

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr 31.12.2018. 

Obligasjonsgjeld blir oppført til opptakskost. Opptakskost er pålydende med tillegg av overkurs eller fradrag for 

underkurs. Over-/underkursen inntektsføres eller kostnadsføres lineært som en justering til løpende renter over lånets 

løpetid. 

Kontantstrømmer fra operasjonell drift av banken er definert som løpende renter fra utlåns- og innskuddsvirksomheten 

mot kunder, netto inn- og utbetalinger fra utlåns- og innskuddsvirksomheten, samt utbetalinger generert fra 

omkostninger knyttet til bankens ordinære virksomhet. Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra 

verdipapirtransaksjoner. I tillegg medtas kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler og eiendommer. 

Finansieringsaktiviteter (funding) inneholder kontantstrømmer fra opptak og nedbetaling av obligasjonsgjeld og 

markedsinnlån. 
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Orkla Sparebank sitt rammeverk for risikostyring og kontroll definerer risikovilje og prinsipper for styring av risiko og 

kapital som bygger på Basel III-regelverket (se omtale i note 3). Banken er pålagt risikogjennomgang i henhold til 

kapitalkravsforskriften og internkontrollforskriften. Bankens resultatmål er en konkurransedyktig 

egenkapitalavkastning og resultatvekst. Risikostyringen skal bidra til at dette målet oppnås, både ved at 

forretningsmessige muligheter utnyttes, og at potensielt negative resultatutslag begrenses. 

Det er utviklet rutiner og instrukser i forbindelse med risikogjennomgangen som skal sikre at risikofaktorene 

håndteres på en tilfredsstillende måte. Det overvåkes periodisk at risikohåndteringen etterleves og fungerer som 

forutsatt. 

Banken er eksponert for følgende risikoer; kredittrisiko, likviditetsrisiko, markedsrisiko (herunder renterisiko) og 

operasjonell risiko, i tillegg til bankens overordnede forretningsrisiko (herunder strategisk- og omdømmerisiko). Risiko 

vurderes etter en skala med fire nivåer: lav, middels, høy og ikke klassifisert risiko. 

Kredittrisiko er omhandlet i note 2, likviditetsrisiko i note 4, renterisiko i note 5 og annen markedsrisiko i note 6. 

Bankens andre risikoområder:  

Bankens operasjonelle risiko er risiko for tap som følge av utilstrekkelige eller sviktende prosesser eller systemer, 

menneskelige feil eller eksterne hendelser, samt juridisk risiko. Denne type risiko og tapskilder ligger i den løpende 

driften av konsernet. Konsernet har utarbeidet policyer, rutinebeskrivelser, fullmaktstrukturer, mv, og dette, sammen 

med veldefinerte og klare ansvarsforhold, er tiltak som reduserer den operasjonelle risikoen. Det er videre tegnet 

hensiktsmessige forsikringsordninger, samt utarbeidet relevante beredskapsplaner for å håndtere krisesituasjoner. 

Risiko for at banken ikke skal "overleve". Den fundamentale risiko for styret og toppledelsen. Risiko for at verdiene av 

gjeld og eiendeler endres på grunn av faktorer i markedet. Dette fordrer en kontinuerlig vurdering av 

konkurransesituasjonen, bankens produkter og endringer i bankens rammevilkår. 

Risiko for at banken påføres tap eller kostnader som følge av at bankens omdømme svekkes ved manglende 

kontrollrutiner. Bankens risikovurdering er i 2018 foretatt etter samme opplegg som foregående år. Det er foretatt 

systematisk gjennomgang av alle tiltak som banken har iverksatt for å redusere risiko. Den relative risiko er også 

vurdert mot de interne rutiner og instrukser og det rammeverk som er etablert i bankens systemer. Vurderingen har 

resultert i restrisiko, som er den risiko banken har vurdert i forhold til iverksettelse av utvidede tiltak for å begrense 

risikoen ytterligere. 

Forretningsrisiko er risiko for uventede inntektssvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og 

operasjonell risiko.  Banken har ikke inngått kontrakter for 2018 som ikke er opplyst i regnskapet. 
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Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at kunder/motparter ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor 

banken. Kredittrisiko vedrører alle fordringer på kunder/motparter, utlån, kreditter, garantier, uoppgjorte handler, 

ubenyttede kreditter, samt motpartsrisiko som oppstår gjennom derivater. Kredittrisiko avhenger av blant annet 

fordringens størrelse, tid for forfall, sannsynlighet for mislighold og eventuelle sikkerheters verdi. Kredittap kan også 

oppstå som følge av operasjonelle feil. Kredittrisiko er bankens vesentligste risiko og består hovedsakelig av risiko 

knyttet til bankens utlån. 

Som sikkerhet for bankens utlånsportefølje benyttes i hovedsak: 

- pant i fast eiendom 

- pant i registrerbart løsøre, landbruksløsøre og driftstilbehør 

- pant i fordringer og varelager 

- pant i bankinnskudd 

- finansiell pant registrert i VPS, aksjer og obligasjoner 

- kausjonister 

Generelt kreves sikkerhet for alle typer lån, med unntak av lønnskontokreditt. 
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Maksimal kreditteksponering består av utlån til kunder, ubenyttede trekkrettigheter, samt garantier. For garantier 

henvises til note 23. Banken benytter sikkerheter for å redusere risiko avhengig av marked og type transaksjoner. 

Sikkerheter kan for eksempel være fysiske sikkerheter eller garantier. 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 nedskrivninger. 

 

Banken foretar risikoklassifisering av alle engasjementer som en integrert del av bankens kredittvurdering og 

saksgangsprosess. Banken benytter et risikoklassifiseringssystem for å overvåke kredittrisiko i bedrifts- og 

personmarkedsporteføljen. Systemet er basert på en modell som avdekker forventet sannsynlighet for mislighold og 

tap. Overvåking skjer med bakgrunn i engasjementsstørrelse, risikoklasse og evt. mislighold. I forbindelse med 

vurderingen av kvalitet samt migrasjon i bankens utlånsportefølje er det pr. 31.12.18 benyttet et 

risikoklassifiseringssystem basert på 10 friske risikoklasser og 2 klasser for hhv. misligholdte engasjement og 

engasjement med individuelle tapsnedskrivninger. Antall klasser bidrar til at endringer (migrasjon) på kundenivå vil 

være synlig på et tidligst mulig tidspunkt. Dette vil også bidra til et bedre totalbilde av utviklingen av kvaliteten i 

bankens utlån. Modellen inneholder ikke vurderinger basert på sikkerhetsverdier og kundens risikoklasse er derfor en 

sammensetning av eksterne og interne data som gir kunden en sannsynlighetsvurdering av fremtidig mislighold (PD-

verdi). Systemet bygger på en sammensetning av data for kundeadferd (behaviour-modell), samt en modell for 

innhenting av generisk score. 

Kredittrisiko styres gjennom bankens kredittstrategi. Det er utarbeidede kreditthåndbøker med policyer og rutiner 

samt administrativ fullmaktsstruktur for styring av kredittrisiko, herunder klargjøring av krav til dokumentasjon og 

betjeningsevne for kunder som innvilges kreditt, samt krav til sikkerhet i engasjementene. Risiko i porteføljen blir 

kontinuerlig overvåket for å avdekke sannsynlighet for mislighold og for å kalkulere tap dersom mislighold inntreffer. 

Bankens kredittrisiko består hovedsakelig av små enkeltrisikoer mot privat- og bedriftskundemarkedet. Etablert 

risikohåndtering skal sikre at kredittrisiko er i samsvar med bankens risikovilje. 

Pr. 31.12.2018 var 99,93 % av utlånsporteføljen klassifisert, (99,99% i 2017). Sett opp mot fordelingen av 

utlånsengasjementene på ulike risikoklasser, er det noe økning i PM-engasjementer i middels risikoklasse 

sammenlignet med 2017, mens på BM-siden har ikke risikoprofilen endret seg vesentlig i løpet av 2018. 

Det er gjort en grundig vurdering av bankens største engasjement samt alle tapsutsatte engasjement. Dette innbefatter 

alle engasjementer med risikoklasse 11 og 12. Tapsanslaget for år 2019 er i størrelsesorden 0,10 % av brutto utlån. 

Det er alltid en viss usikkerhet ved slike prognoser, men sett i lys av at banken har en høy andel utlånt til 

personmarkedet anses dette som realistisk. Når det gjelder hvilke kriterier som er lagt til grunn for beregning av 

forventet tapsnivå, henvises det til det som ovenfor er angitt i relasjon til risikoklassifiseringssystemet. Bankens 

prognostiserte tapsanslag for neste år er primært basert på nasjonale makrotall kombinert med erfaringstall fra 

banken.  
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Tabellen under viser kredittkvaliteten for utlånsrelaterte eiendeler: 
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NOTER 

 

29 

 

 

Alle lån i Eika Boligkreditt (EBK) ligger innenfor 60 % av forsvarlig verdigrunnlag og er dermed godt sikrede boliglån. 

Restrisiko knyttet til lån formidlet via EBK er derfor etter bankens vurdering begrenset. Banken har ikke overtatt noen 

misligholdte lån fra EBK i løpet av 2018. 
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Som en del av bankens oppfølging av kredittrisiko, måles også store engasjement. Banken hadde 1 stort 

utlånsengasjement ved utgangen av 2018, (større enn 10 % av ansvarlig kapital). Engasjementet utgjør 16,98 % av 

bankens ansvarlige kapital. Engasjementet er innenfor flere bransjer, men med hovedtyngden innen eiendom.  

 

Lovmessig grense for store engasjement er 25 % av ansvarlig kapital. Bankens rutiner tilsier at store engasjement skal 

følges opp månedlig. Over tid bør ikke banken ha mer enn 5 såkalte store næringslivsengasjement og de bør samlet 

sett ikke utgjøre mer enn 60 % av bankens ansvarlige kapital.  Med engasjement med én enkelt kunde forstås også 

summen av engasjementer for to eller flere motparter når disse er slik at økonomiske vansker hos den ene 

sannsynligvis vil medføre betalingsvanskeligheter for den eller de andre. 

 

Eksponeringen mot bankens kunder er ellers godt spredt geografisk, hensyn tatt til bankens markedsandel. For å sikre 

diversifisering er det gitt rammer for eksponering i bransjer, fylker og per kunde. 
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Den ansvarlige kapitalen består av ren kjernekapital, annen kjernekapital (hybridkapital) og tilleggskapital (ansvarlig 

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

beregningsgrunnlag. I tillegg må banken møte bufferkrav slik at minstekravene til ren kjernekapitaldekning er 12,0 %, 

kjernekapitaldekning 13,5 % og kapitaldekning 15,5 %. 

                                                   

5

 Kapitaldekning for 2017 i tabellen avviker fra fjorårets regnskap, da det i 2017 ble brukt proformatall ved beregning av operasjonell 

risiko. I 2018 er operasjonell risiko beregnet ut fra Orkdal Sparebank sine tall for 2016 og til og med Q3 2017 og Orkla sine tall for 

Q4 2017 og 2018. For sammenlignbarhet er samme prinsipp også brukt for 2017-tallene i denne tabellen. 
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Bokført verdi av eiendelspostene og omregnet verdi av poster utenom balansen tilordnes en eksponeringskategori og 

gis en risikovekt etter den antatte kredittrisiko de representerer. 

• Fordringer på og fordringer garantert av staten har en risikovekt på 0 %. 

• Fordringer på kredittforetak som har utstedt obligasjoner med fortrinnsrett har en risikovekt på 10 %. 

• Fordringer på og fordringer garantert av finansinstitusjoner har en risikovekt på 20 % eller 50 % avhengig av 

offentlig rating. 

• Saks- og tapsgaranti knyttet til Eika Boligkreditt er klassifisert som pantesikkerhet eiendom med 35 % 

risikovekt og 100 % konverteringsfaktor. 

• Eiendelsposter med risikovekt 35 % er lån med pantesikkerhet i bolig innenfor 80 % av forsvarlig 

verdigrunnlag. 

• Øvrige eiendeler utover kontanter (0 % risikovekt) har risikovekt på 100 %. 

Kapitaldekningen er rapportert iht. Basel III/CRD IV.  

Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandel i samarbeidsgrupper. Banken har 

en eierandel på 2,44 % i Eika Gruppen AS og på 2,94 % i Eika Boligkreditt AS.  

 

 

Likviditetsrisiko er risikoen for at selskapet ikke klarer å innfri sine forpliktelser ved forfall uten at det oppstår store 

kostnader i form av dyr refinansiering eller behov for realisering av eiendeler. Bankens eksponering for likviditetsrisiko 

er hovedsakelig knyttet til finansiering i kapitalmarkedet og tap av innskudd. 

Styring av likviditetsrisiko skjer gjennom fastsettelse av rammer for finansieringsstruktur, krav til spredning på 

instrumenter, markeder og løpetider, samt etablering av beredskapsfasiliteter.  

Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital.  Derimot vil bankens lånekunder 

ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. I tabellen nedenfor er kasse-/driftskreditter tatt med under kolonne 3-12 

mnd på linjen for utlån til kunder. 

 

Banken har i praksis ansvaret for en betydelig likviditetsrisiko og forsøker bevisst å redusere likviditetsrisikoen på kort 

og lang sikt. Banken har deponert likvide verdipapirer for 295,9 MNOK i Norges Bank. Låneverdi for bankens deponerte 

verdipapirer i Norges Bank er 281,5 MNOK. 
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Trekkrettigheter, obligasjons- og sertifikatlån i finansmarkedet er nødvendige kapitalkilder for å fylle likviditetsgapet 

mellom utlån og normale kundeinnskudd. Det er også avtalt lån via store norske kredittinstitusjoner.  

Banken tilstreber en innskuddsdekning på minimum 65 %. Innskuddsdekningen utgjør ved årets utgang 72,9 %.  

 

Banken har utarbeidet et eget dokument for likviditetspolicy. I dette dokumentet er det satt opp rammer for bl.a. 

innskuddsdekning (minimum 65 %) og LCR (minimum 100 %), som blir rapportert til styret hver måned. Banken har 

også en egen modell for stresstesting av likviditet. Denne modellen tar for seg tre scenarier hvor banken ut fra visse 

forutsetninger kan beregne hvordan likviditetsbehovet blir frem i tid. 

Banken hadde innskuddsdekning på 73 %, LCR på 127 % og NSFR på 136 % pr. 31.12.2018. 

 

Renterisiko oppstår som følge av at bankens utlåns- og innlånsvirksomhet ikke har sammenfallende rentebinding.  

Dette betyr at når markedsrenten endrer seg, kan banken først foreta renteendringer på sine balanseposter med 

utgangspunkt i regelverk og avtaler.  En endring i markedsrenten vil derfor bety økning eller reduksjon av netto 

renteinntekter i resultatregnskapet. 
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Netto renterisiko knyttet til utlånsvirksomheten er lav. Bankens renterisiko vurderes samlet som lav, og er godt 

innenfor fastsatte rammer. 

Tid fram til renteregulering for bankens eiendeler og forpliktelser fremgår av tabellen ovenfor. 

 

Markedsrisiko er risikoen for tap og gevinst forårsaket av endringer i markedsparametere som rente, valutakurser, 

aksje- eller råvarepriser. Markedsrisiko som banken står overfor er hovedsakelig renterisiko og inkluderer potensielle 

svingninger i verdien av fastrenteinstrumenter eller finansielle instrumenter knyttet til en markedsbenchmark (NIBOR 

flytende pengemarkedsrente) som følge av endringer i markedsrenter, og i fremtidige kontantstrømmer for finansielle 

instrumenter til flytende rente. Prisrisiko kommer av endringer i markedspriser, enten forårsaket av spesifikke faktorer 

knyttet til et individuelt finansielt instrument eller utsteder, eller faktorer som påvirker alle instrumenter handlet i et 

marked. Dette kan for eksempel omhandle endringer i priser eller volatilitet på aksjer, aksjeindekser eller råvarer. 

Rentepapirer, aksjederivater og råvarederivater er eksponert for denne risikoen. 

Bankens samlede markedsrisiko vurderes basert på stresscenarier utarbeidet i tråd med anbefalinger fra Finanstilsynet 

og Baselkomiteen. 

Det er etablert interne retningslinjer for obligasjoner, og i forhold til disse skal det vektlegges god spredning på utst-

edere, det er bestemt en maksimum eksponering pr. utsteder og det skal investeres i likvide obligasjoner. De fleste 

obligasjoner er regulert i forhold til 3 mnd. NIBOR, og følgelig blir renterisikoen lav.  

Den gjennomsnittlige effektive rente på obligasjonsbeholdningen på rapporteringstidspunktet er 1,25 % og 

fremkommer som avkastning i 2018 fordelt på årets gjennomsnittlige beholdning. 
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Banken har per 31. desember deponert verdipapirer i Norges Bank med en markedsverdi på 295,9 MNOK. 
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Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle banker å være 

medlem av Bankenes Sikringsfond.  

Fondet plikter å dekke tap inntil 2 MNOK som en innskyter har på innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver 

kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt pers.  

Innbetaling til Bankenes Sikringsfond er beregnet på bakgrunn av et gjennomsnitt av innskudd og 

beregningsgrunnlaget for kapitaldekning ved utløpet av tredje og fjerde kvartal i kalenderåret før innbetalingsåret og 

første og andre kvartal i innbetalingsåret. I tillegg benyttes kjernekapitaldekning ved foregående årsskifte.  For 2018 er 

det innbetalt avgift til Bankenes Sikringsfond på 4,255 MNOK
6

. 
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 Samlet Sikringsfondsavgift for begge de fusjonerte bankene i 2017 utgjorde 3,804 MNOK. 
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Orkla Sparebank plikter å ha en tjenestepensjonsordning for alle sine ansatte. Pr. 31. desember 2018 har Orkla 

Sparebank følgende tjenestepensjonsordninger: 

 

 

Banken har en innskuddspensjonsordning med individuelt investeringsvalg og risikodekninger for 66 ansatte. Banken 

innbetaler kvartalsvise innskudd for hver enkelt ansatt til forsikringsselskapet Danica, og har ingen ytterligere 

betalingsforpliktelser utover de månedlige innskuddene. Innskuddsbeløpene utgiftsføres fortløpende som 

pensjonskostnader i bankens resultatregnskap. 

Bankens pensjonskostnader i den innskuddsbaserte pensjonsordningen utgjør i 3,162 MNOK i 2018. 

Banken deltar i Fellesordningen for Avtalefestet Pensjon (AFP). På grunn av betydelig usikkerhet i tilknytning til pålitelig 

måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen, har banken ikke foretatt noen avsetning for AFP-

forpliktelser i balansen per 31.12.2018. Regnskapsmessig blir ordningen derfor behandlet som en innskuddsbasert 

pensjonsordning, hvor premiebetalingene kostnadsføres løpende.  

Pensjonskostnadene i forbindelse med innbetaling til fellesordningen for AFP utgjør 0,590 MNOK i 2018.  

Bankens kollektive ytelsesbaserte tjenestepensjonsordning er lukket. Det er til sammen 2 uførepensjonister og 2 

yrkesaktive som er delvis uføre som står igjen i den ytelsesbaserte pensjonsordningen.  Gjenværende forpliktelse i den 

ytelsesbaserte ordningen er bokført iht. IAS 19 for pensjonskostnader.    

 

                                                   

7

 Sum provisjonsinntekter for begge de fusjonerte bankene i 2017 var 49,141 MNOK og sum provisjonskostnader var 9,183 MNOK. 



NOTER 

 

39 

 

 

Det er inngått egen lederpensjonsavtale med adm. banksjef. Avtalen innebærer at adm. banksjef kan fratre sin stilling 

fra fylte 62 år og ha rett på en pensjonsytelse tilsvarende 70 % av sin lønn på fratredelsestidspunktet. Det er ikke 

foretatt noen avsetning på balansen for denne avtalen, da det er langt fram i tid og avtalen ikke er særlig tilpasset 

dagens innskuddspensjonsordning, slik at det er sannsynlig at avtalen vil revideres innen mulig ikrafttredelse. 

 



NOTER 

 

40 

 

 

 

Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av styret, og ytes til subsidiert rente. Beregnet rentesubsidiering, er 

differansen mellom lånerente og myndighetenes normrente. De ansatte blir fordelsbeskattet for differansen mellom 

subsidiert rentesats og myndighetenes normrentesats.  

Samlede lån til ansatte med rentesubsidierte rentevilkår:   103,418 MNOK 

Samlede lån til ansatte med ordinære rentevilkår:     16,215 MNOK 

Lån, garantier og sikkerhetsstillelser til tillitsvalgte er gitt etter samme vilkår som for bankens øvrige kunder, og er 

sikret i henhold til bestemmelsene for slike lån og garantier. 

Bankens pensjonsordning tilfredsstiller kravene til obligatorisk tjenestepensjon (OTP).  

Orkla Sparebank har vedtatt retningslinjer for godtgjørelse i banken. Disse er iht. kravene i Finansforetakslovens 

kapittel 15. Banken har eget godtgjørelsesutvalg, som forbereder alle saker om godtgjørelsesordningen som skal 

avgjøres av styret. Bonusordningen for de ansatte er kollektiv og er basert på oppnåelse av budsjettert salg og resultat. 

Det er ingen individuelle bonusmål og utbetalt bonus ligger innenfor forskriftens og bankens retningslinjer for 

godtgjørelse. Alle ansatte, med unntak av adm. banksjef, inngår i bonusordningen. 

Adm. banksjef har avtale om gjensidig oppsigelsesfrist på 6 måneder, med rett til ytterligere 6 måneders etterlønn 

dersom banken velger å avslutte arbeidsforholdet. Utover dette er det ikke avtalt noen form for opphørsvederlag eller 

lignende, verken til banksjef eller til styrets leder.  
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 Sum lønns- og administrasjonskostnader for begge de fusjonerte bankene i 2017 var 90,651 MNOK. 



NOTER 

 

41 

 

 

*Lån formidlet til ansatte via Eika Boligkreditt AS er også tatt med i oversikten. Lån og garantier til tillitsvalgte følger 

ordinære kundevilkår og er derfor ikke med i oversikten. Tillitsvalgte inngår heller ikke i bankens pensjonsordning 

(med unntak av ansatterepresentanter). 

 

  

 



NOTER 

 

42 
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 Sum andre driftskostnader for begge de fusjonerte bankene i 2017 var 26,870 MNOK. 



NOTER 

 

43 

 

 

 

 



NOTER 

 

44 

 

 

Banken har solgt den tidligere overtatte næringseiendommen i 2018 for 300 TNOK. Det ble bokført et tap på 70 TNOK 

i forbindelse med salget. 

 

 

 



NOTER 

 

45 

 

 



NOTER 

 

46 

 

 



NOTER 

 

47 

 

 

 

 

 

Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i Eika Boligkreditt (EBK). EBK har som kriterium at lånet er innenfor 

60 % av panteobjektet. Bankens kunder har pr 31.12.18 lån for 2 488 MNOK hos EBK. 

Garantibeløpet overfor EBK er todelt: 

 

Den samlede tapsgaranti er begrenset til 1 % av bankens utlånsportefølje i EBK, minimum 5 millioner kroner eller 100 % 

av låneporteføljen hvis den er lavere enn 5 millioner kroner. Banken plikter å dekke 80 % av konstaterte tap på lån i 

portefølje formidlet til EBK, og EBK kan motregne overskytende del på 20 % i ubetalte provisjoner til alle eierbanker, 

proratarisk fordelt ut fra den enkelte banks andel av utlånsporteføljen på det tidspunkt tapet konstateres, i en periode 

på inntil 12 måneder fra tap konstateres. 

  

Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har oppnådd rettsvern. 

Banken har en likviditetsforpliktelse mot EBK. EBK har i sin risikostrategi krav om at overskuddslikviditeten minst skal 

dekke 75 % av likviditetsbehovet de nærmeste 12 måneder. I tillegg skal EBKs overskuddslikviditet være minst 6 % av 

innlånsvolumet. Likviditetsforpliktelsen er inngått i en Avtale om kjøp av OMF (Note Purchase agreement). Forpliktelsen 

om kjøp av OMF fra EBK utløses kun hvis markedssituasjonen er slik at EBK ikke kan finansiere likviditetsbehovet i 



NOTER 

 

48 

 

OMF-markedet, og derfor må utstede obligasjoner direkte til eierbankene. Pr. 31.12.2018 var likviditetsforpliktelsen til 

EBK beregnet til 0. 

Banken har også en avtale med EBK om kapitalstøtte. Kapitalstøtten inntreffer hvis EBK har behov for ansvarlig kapital 

for å nå sitt kapitalmål på 10 %. Emisjonsbeløpet for Orkla Sparebank i 2018 er 17,918 MNOK. 

 

 

 

                                                   

10

 Nøkkeltall mot resultatet i 2017 er proforma-tall. 



NOTER 

 

49 

 

Fusjonen mellom Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank ble gjennomført med juridisk og regnskapsmessig virkning 

fra 1. oktober 2017. Fusjonen var å anse som et virksomhetskjøp, der Orkdal Sparebank var overdragende part. Fusjon 

som er et virksomhetskjøp, skal regnskapsføres etter oppkjøpsmetoden. Oppkjøpsmetoden bygger på at det har 

funnet sted en regnskapsmessig transaksjon hvor det er oppnådd kontroll over netto eiendeler og forpliktelser. 

Eiendeler og forpliktelser i fra det overdragende selskapet er videreført til kostpris. Proforma resultat for 2017 viser 

samlet resultat for begge de fusjonerte bankene. 

 



NOTER 
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