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Resultatet før skatt per Q121 utgjør 26,8 (8,91) millioner 

kroner. 

Totalresultat etter beregnet skatt utgjør 22,2  (10,1) millioner 

kroner og gir en EK-avkastning på 6,5 % (3,3 %). 

Kostnadsprosenten (K/I) utgjør 51,2 % (59,6 %). Justert for 

verdipapirer (vp) utgjør K/I 52,3 % (49,8 %). 

Ved utgangen av Q121 har banken en kapitaldekning (ekskl. 

resultat hittil i år) på 22,4 % (23,4 %). Konsolidert 

kapitaldekning, hvor vi hensyntar eierandel i 

samarbeidsgrupper, utgjør 21,4 % (22,3 %). 

Per Q121 har banken 65 ansatte/61,4 årsverk.
 

Tall i parentes er størrelser for tilsvarende periode i 2020.

Orkla Sparebank har 9,6 (8,8) milliarder kroner i utlån på egen 

balanse ved utgangen av Q121. I tillegg har banken overført 

2,8 (2,6) milliarder kroner i utlån til Eika Boligkreditt, slik at 

totale utlån utgjør 12,4 (11,4) milliarder kroner. 12 mnd. 

utlånsvekst inkl. EBK utgjør 8,3 % (5,5 %). 

Innskudd fra våre kunder utgjør 7,0 (6,6) milliarder kroner ved 

utgangen av Q121. 12 mnd. innskuddsvekst er 5,7 % (4,9 %). 

Inkludert utlån overført til EBK er bankens totale 

forretningskapital 14,3 (13,4) milliarder kroner ved utgangen 

av Q121. 

Inkludert resultatet hittil i år utgjør bankens opptjente 

egenkapital 1,4 (1,3) milliarder kroner per utgangen av Q121. 

I tillegg har vi innskutt EK på 50 millioner kroner i form av en 

fondsobliasjon. 
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Resultat av ordinær drift før skatt per første kvartal 2021 

(Q121) utgjør 26,8 (8,9) millioner kroner. I prosent av 

gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFVK) utgjør dette 

0,95 % (0,34 %). Økningen er forklart av høyere netto 

provisjonskostnader, mindre negativ verdiendring på 

finansielle instrumenter og lavere tapsavsetninger på 

utlån, mens en lavere rentenetto virker dempende på 

økningen fra fjoråret. 

NETTO RENTEINNTEKTER 

Netto renteinntekter per Q121 beløper seg til 43,5 (49,4) 

millioner kroner. Rentenivået i markedet er vesentlig 

lavere enn på samme tid i fjor og medfører lavere 

kunderentemargin og netto renteinntekter for banken. 

Per utgangen av Q1 er bankens kunderentemargin 

redusert fra 2,46 % i 2020 til 1,99 % i 2021 og bankens 

rentenetto har blitt redusert fra 1,87 % av GFVK til 1,54 

%. Økt utlånsvolum demper reduksjonen i rentenetto 

noe.

 

ANDRE DRIFTSINNTEKTER 

Bankens netto andre driftsinntekter beløper seg til 15,9 

(1,9) millioner ved utgangen av Q1.  

Netto provisjonsinntekter og andre inntekter fra 

banktjenester utgjør 14,6 (11,9) millioner kroner. Det har 

vært en økning i provisjonsinntekter fra 

boligkredittformidling, salg av forsikringstjenester og 

spareprodukter, mens gebyrinntekter fra 

betalingsformidling er redusert sammenlignet med 

samme periode i fjor.  

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel 

avkastning utgjør 2,7 (3,7) millioner kroner, mens netto 

verdiendring på finansielle instrumenter utgjør -1,5          

(-13,8) millioner kroner. Den positive utviklingen fra 

fjoråret skyldes at markedsforholdene har normalisert 

seg mer etter det makroøkonomiske sjokket som oppsto 

på grunn av koronapandemien i Q120. Andre 

driftsinntekter utgjør 0,2 (0,7) millioner kroner. 

DRIFTSKOSTNADER 

Sum driftskostnader utgjør 30,5 (30,5) millioner kroner. I 

prosent av GFVK utgjør dette 1,08 %  

(1,15 %). Kostnadsprosenten i forhold til inntekter (K/I) 

er redusert fra 59,6 % i Q120 til 51,2 % i Q121. 

 

 

TAPSKOSTNADER 

Tap og nedskrivninger på utlån og garantier er bokført 

med 2,2 (11,8) millioner kroner per Q121. Banken har 

valgt å opprettholde de ekstra avsetningene i balansen 

fra årsskiftet som følge av fortsatt usikkerhet rundt 

koronasituasjonen. Statlige støtteordninger og tilførsel 

av kapital har sørget for å dempe de kortsiktige negative 

effektene, men for en del kunder vil nok realiteten når 

støtteordningene etter hvert forsvinner være at 

kredittverdigheten er redusert, sammenlignet med 

situasjonen før korona.   

Banken vil følge nøye med på utviklingen også fremover 

og løpende ta vurderinger i forhold til justeringer av 

tapsavsetningene. Per utgangen av Q121 utgjør totale 

tapsavsetninger på utlån og garantier 39,7 (32,4) 

millioner kroner, hvorav 8,5 millioner kroner er avsatt på 
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personmarkedet2 og 31,3 millioner kroner på 

bedriftsmarkedet. 

 

VERDIENDRING PÅ AKSJER FØRT MOT 

TOTALRESULTATET 

Etter overgang til IFRS i 2020 føres verdiendring på 

strategiske aksjer, herunder bl.a. Eika Gruppen, Eika 

Boligkreditt, Eika VBB, Visa Norge og SDC, over utvidet 

resultat (OCI). Det ble i Q121 bokført en verdiendring på 

aksjer som føres over OCI på 1,8 (3,7) millioner kroner 

og totalresultatet per Q121 utgjør dermed 22,2 (10,1) 

millioner kroner. 

FORVALTNINGSKAPITAL 

Forvaltningskapitalen (FVK) ved utgangen av Q121 

utgjør 11,5 (10,7) milliarder kroner. Dette gir en 12 mnd. 

vekst på 7,4 %. Økningen skyldes i hovedsak sterk 

utlånsvekst hittil i 2021.

 

UTLÅN 

Brutto utlån i egne bøker utgjør 9,61 (8,79) milliarder 

kroner ved utgangen av Q121. Dette er en økning på 822 

millioner kroner, eller 9,4 % fra samme tid i fjor. Lån til 

personmarkedet utgjør 78 %, mens 22 % av 

utlånsmassen er utlån til bedriftsmarkedet.  

Banken har i tillegg overført lån til Eika Boligkreditt, som 

ved utgangen av Q121 utgjør 2,76 (2,64) milliarder 

kroner. Samlede utlån utgjør dermed 12,37 (11,43) 

milliarder kroner og 12 mnd. total utlånsvekst er 8,3 %.  

Herav er 0,2 millioner kroner avsatt på bankens portefølje i 
EBK. 
3 Etter beregnet skatt

 

Inkludert utlån i Eika Boligkreditt utgjør bankens totale 

forretningskapital 14,28 (13,36) milliarder kroner per 

utgangen av Q121. 

Banken opplever høy kundetilfredshet i begge 

segmenter, som er en viktig bidragsyter til bankens 

utlånsvekst de siste årene. 

INNSKUDD 

Innskuddene ved utgangen av Q121 beløper seg til          

7,02 (6,65) milliarder kroner. Dette tilsvarer en 12 mnd. 

vekst på 5,7 %. Bankens innskuddsdekning er ved 

utgangen av Q1 73,1 % (75,6 %).

Bankens egenkapital (inkl. årets resultat) utgjør 1,44 

(1,33) milliarder kroner. Av opptjent egenkapital utgjør 

sparebankens fond 1,30 (1,20) milliarder kroner og 

bankens gavefond 9,7 (10,0) millioner kroner. I tillegg 

utgjør fond for urealiserte gevinster 78,5 (68,0) millioner 

kroner. Innskutt EK, i form av en fondsobligasjon, utgjør 

50,0 millioner kroner. EK-avkastningen3 er 5,8 % (2,0 %).  

Per utgangen av Q121 består bankens tellende 

ansvarlige kapital i tillegg til ren kjernekapital av en 

fondsobligasjon og et ansvarlig lån. Bankens 

kapitaldekning (ekskl. resultat hittil i år) 4 er    22,4 % 

(23,4 %), kjernekapitaldekningen er 21,2 % (22,0 %) og 

Regnskapet er ikke revidert, og overskuddet hittil i år er 
dermed ikke inkludert i kapitaldekningsberegningen og 
beregningen av leverage ratio/uvektet kjernekapitalandel.
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ren kjernekapitaldekning 20,4 % (21,1 %). Uvektet 

kjernekapitalandel (leverage ratio) er 10,7 % (10,6 %).   

Konsoliderte tall for Q121, som hensyntar eierskap i 

samarbeidsgrupper, viser en konsolidert kapitaldekning 

på 21,4 % (22,3 %), kjernekapitaldekning på 20,1 % (20,9 

%) og ren kjernekapitaldekning på 19,1 % (19,8 %). 

Uvektet kjernekapitalandel hensyntatt eierandeler i 

samarbeidsgrupper utgjør 9,0 % (9,1 %). Bankens 

soliditet er høyere enn myndighetenes minimumskrav. 

Banken skal ha en likviditetsbuffer som sikrer tilgang på 

finansiering i krisesituasjoner, samtidig som bankens 

likviditetsrisiko skal være lav. Dette innebærer at banken 

skal være forsvarlig og langsiktig finansiert, 

hovedsakelig med innskudd. Per utgangen av Q121 er 

bankens egenfinansieringsgrad (EK+Innskudd/FVK)  

73,5 % (73,3 %).  

Banken har utstedt 2,8 (2,5) milliarder kroner i 

obligasjonslån, fordelt på 16 lån med ulike løpetider, og 

et ansvarlig lån på 70 millioner kroner. Videre har 

banken en trekkrettighet i DNB på 250,0 millioner kroner 

og en ubenyttet låneadgang i Norges Bank på 575,1 

millioner kroner. Banken tok opp et F-lån i Norges bank 

på 160 millioner kroner i Q120, som har blitt innfridd i 

Q121. Bankens likviditet overvåkes kontinuerlig i 

henhold til policy og forfallsstruktur og status 

rapporteres til bankens styre månedlig. Per utgangen av 

Q121 er bankens LCR beregnet til 183 % (170 %) og 

NSFR er 124 % (135 %). 

Banken skal kun ha en moderat eksponering mot 
markedsrisiko i form av verdipapirplasseringer, da dette 

ikke er en del av bankens kjernevirksomhet. 
Rentebærende papirer er utsatt for verdifall ved 
endringer i risikomargin i kredittmarkedet og ved 
manglende betalingsevne hos utsteder. Banken har 
likviditetsreserver på 1,5 (1,3) milliarder kroner plassert i 
aksjer, ulike rentefond og obligasjoner og det er god 
diversifisering mellom de ulike finansieringsproduktene.  

Banken stengte dørene for dropin fra kunder fra nyttår 

og etter råd fra myndighetene i mars har også de fleste 

ansatte jobbet fra hjemmekontor. Vi har hatt åpent for 

planlagte kundemøter, men da har det vært strengt 

fokus på å følge alle gjeldende smittevernråd. Vi 

opplever at flere kundehenvendelser nå løses digitalt og 

digitalisering er derfor et prioritert område for banken. 

Dette for å stadig sikre bedre kundeopplevelser gjennom 

fleksible og fremtidsrettede løsninger, i tillegg til en mer 

effektiv intern drift. 

De langsiktige konsekvensene av koronapandemien gjør 

at det fremdeles vil være større usikkerhet enn normalt 

knyttet til vekst og tapsvurderinger, men vi opplever at 

lavt rentenivå og en forventning om normalisering av 

økonomien bidrar til positiv utvikling i boligmarkedet. 

Banken er godt posisjonert i markedet og har opplevd en 

bra utlånsvekst så langt i 2021. Vi forventer vekst også i 

tiden fremover, men er forberedt på at rentenettoen 

fortsatt vil bli utfordret av makrobildet i Norge og det 

lave rentenivået. 

Styret i Orkla Sparebank vurderer bankens 

underliggende drift som god og banken er godt rustet til 

å håndtere situasjonen fremover, både når det gjelder 

drift, likviditet og soliditet.
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Orkla Sparebank er en selvstendig sparebank og medlem av Eika Alliansen, med hovedkontor i Orkland 
kommune. Banken har syv betjente kontorer i Trøndelag, fra Rennebu i sør til Trondheim i nord. Banken har et 
heleid datterselskap; Orkla Eiendomsmegling AS (Aktiv).  

Delårsregnskapet er presentert i norske kroner, og alle tall er vist i hele tusen, med mindre annet er spesifikt 
angitt. Tall er angitt for morbank, hvis ikke annet er presisert i den enkelte note, da tall for morbank og konsern er 
sammenfallende eller uvesentlig forskjellige. 

Delårsregnskapet har ikke vært gjenstand for forenklet revisorkontroll og delårsresultatet er følgelig ikke tillagt 
grunnlaget for kapitaldekningen. 

GENERELLE PRINSIPPER 

Regnskapet for første kvartal 2021 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU. En beskrivelse av 
regnskapsprinsippene som er lagt til grunn fremkommer av note 1 i bankens årsrapport for 2020.  

KRITISKE ESTIMATER OG VURDERINGER VEDRØRENDE BRUK AV REGNSKAPSPRINSIPPER 

Under IFRS 9 skal tapsavsetninger innregnes basert på forventet kredittap. Nedskrivningsreglene i IFRS 9 gjelder 
for blant annet lånetilsagn, finansielle garantikontrakter og leieavtalefordringer. Den generelle modellen for 
beregning av forventet kredittap er beskrevet i note 2 i årsrapporten for 2020. Fra 1.1.2021 er imidlertid en ny 
definisjon av mislighold tatt inn i modellen og erstatter den tidligere definisjonen av mislighold. Etter den nye 
misligholdsdefinisjonen skal en eksponering anses å være misligholdt når ett eller flere av følgende kriterier er 
oppfylt:  

- Eksponeringen/låntaker har en restanse som overstiger en absolutt og relativ grense 
sammenhengende i over 90 dager. For både PM- og BM-kunder er den relative grensen lik 1% av 
kundens samlede eksponeringer. 

o For PM-kunder er den absolutte grensen lik 1.000 kroner 
o For BM-kunder er den absolutte grensen lik 2.000 kroner 

- Hvis kunden ikke forventes å kunne tilbakebetale sine kredittforpliktelser (Unlikely to pay - UTP). 
- Eksponeringen/låntaker er smittet av en annen eksponering/låntaker som er i mislighold i henhold 

til de to kriteriene ovenfor. 

IFRS 9 krever at framoverskuende informasjon inkluderes i vurdering av forventede kredittap. Ved avleggelsen av 
årsregnskapet for 2020 har banken nedjustert makroforutsetningene som ligger til grunn i tapsmodellen fra Eika. 
Til tross for at koronasituasjonen så langt ikke har hatt store direkte konsekvenser på bankens kredittportefølje, 
er det forventet at situasjonen vil øke fremtidig tapssannsynlighet utover det som normalt fanges opp av 
tapsmodellen. Modellen har ikke i tilstrekkelig grad variabler som har tatt inn den forventede økte kredittrisikoen 
vi nå ser som det mest sannsynlige, siden den type utfordringer vi ser fremfor oss nå ikke var med i grunnlaget da 
modellen ble utviklet. Det er i liten grad identifisert behov for økte tapsavsetninger på enkeltengasjement som 
følge av effekten av koronaviruset, men banken har tatt høyde for økt tapsforventning i utsatte bransjer. Mange 
virksomheter er kommet i gang igjen etter det første utbruddet i mars 2020, men det er fortsatt usikkerhet om det 
videre forløpet, også i 2021. På bakgrunn av dette opprettholdes de gruppevise tapsavsetningene i balansen fra 
årsregnskapet for 2020. 
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Basert på porteføljesammensetning, bred individuell vurdering og ny modellberegning har Orkla Sparebank avsatt 
følgende i balansen ut over de modellberegnede tapsavsetningene: 

Metodikk som er brukt for beregning av de ekstra tapsavsetningene er beskrevet i note 2 i årsrapporten for 2020. 

IFRS 16 

Banken følger fra 2021 prinsippene i IFRS 16 for regnskapsføring av leieavtaler. IFRS 16 erstatter IAS 17 og 
tilhørende fortolkninger. IFRS 16 innebærer at for alle ikke kansellerbare leieavtaler skal det i utgangspunktet 
beregnes en leieforpliktelse og en tilhørende bruksrettseiendel.  Banken leier kontorene i Trondheim, Børsa, 
Løkken og Berkåk. Disse leiekontraktene har ulike betingelser og muligheter for fornyelse. Utover dette har 
banken ingen vesentlige leieavtaler. Den implisitte renta i området de ulike kontorene ligger i er brukt som 
diskonteringsrente for beregning av nåverdi av leieavtalene og denne varierer fra 6 % - 12 %. For banken er 
beregnet effekt av IFRS 16 en balanseføring av leierett med 5,4 mill. og tilsvarende økt balanseført leieforpliktelse 
på 5,4 mill. Egenkapitalen vil ikke bli påvirket og implementering av IFRS 16 vil ha uvesentlig påvirkning på 
bankens soliditet. 

Orkla Eiendomsmegling AS er bankens heleide datterselskap. Meglerkontoret har 4 årsverk og har tilhold i 

samme lokaler som bankens avdeling på Orkanger. I tillegg til å drive eiendomsmegling er Orkla 

Eiendomsmegling AS en god kanal for tilgang på nye kunder for banken. Selskapet føres etter EK-metoden i 

regnskapet. 

Videre eier Orkla Sparebank 50 % av aksjene i Sentrumsbygget AS og 40 % av aksjene i STN Invest. 
Sentrumsbygget AS driver utleie av fast eiendom og STN Invest er et investeringsselskap, begge med tilhold i 
Orkland kommune. Selskapene er tilknyttede selskaper og føres etter EK-metoden i regnskapet. Banken har 
imidlertid ingen reell innflytelse i disse selskapene, og de 2 aksjepostene er derfor ikke inkludert i bankens 
konsernregnskap.  
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Orkla Eiendomsmegling AS er et heleid datterselskap av Orkla Sparebank, og er definert som nærstående part. 
Transaksjoner mellom selskapet og banken baserer seg på vanlige forretningsmessige vilkår. Innskudd5, utlån og 
transaksjoner med nærstående har samme betingelser som overfor ekstern tredjepart.  

 

Bankinnskudd i Orkla Eiendomsmegling er eksklusive klientmidler. Følgelig er heller ikke renteinntekter fra klientmidler 
inkludert i renteinntekter.
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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 elementer: 

 

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

til kreditttap 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. 
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Virkelig verdimålinger og -opplysninger klassifisert etter nivå 

I tabellene under benyttes følgende nivåinndeling: 

Nivå 1: Verdsettelse basert på noterte priser i et aktivt marked for identiske eiendeler og forpliktelser 

Nivå 2: Verdsettelse som baserer seg på (1) direkte eller indirekte observerbare priser for identiske eiendeler eller 
forpliktelser i et marked som ikke er aktivt, (2) modeller som benytter priser og variabler som fullt ut er hentet fra 
observerbare markeder eller transaksjoner og (3) prising i et aktivt marked av en tilsvarende, men ikke identisk 
eiendel eller forpliktelse 

Nivå 3: Vurderinger som baserer seg på faktorer som ikke er observerbare eller eksternt verifiserbare 

Selskapets verdsettelsesmetoder maksimerer bruken av observerbare data der det er tilgjengelig og belager seg 
minst mulig på selskapets egne estimater. 
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I tillegg til overnevnte obligasjonslån og ansvarlig lån har banken en fondsobligasjon pålydende 50,0 millioner 
kroner, bokført som egenkapital. 
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Det har ikke forekommet hendelser etter utløpet av perioden som medfører justeringer av, eller 
tilleggsopplysninger i, regnskapet eller i noter til regnskapet. 


