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Regnskapsprinsipper 

Evje og Hornnes Sparebank benytter IFRS 9 som 

regnskapsstandard.  

Delårsregnskapet er ikke revidert. Det henvises til 

note 1 nedenfor for øvrige detaljer om 

regnskapsprinsipper, viktige estimater og 

skjønnsmessige vurderinger. 

Forvaltningskapital 

Pr. Q3 22 er forvaltningskapitalen på 2.336,5 mill. 

kroner. Dette er en økning på 119,4 mill. kroner, eller 

5,4 % i forhold til samme tidspunkt i fjor.  

Utlån      

Brutto utlån er pr. Q3 22 på 1.941,9 mill. kroner, som er 

en økning på 172,3 mill. kroner, eller 9,7 % i forhold til 

samme tidspunkt i fjor. Det har vært en økning på 

129,0 mill. kroner eller 7,1 % i forhold til 01.01.22.  

Utlånene fra egen bok fordeler seg på personmarked 

og bedriftsmarked med hhv 79 % og 21%. 

Banken har ved utgangen av 3. kvartal formidlet utlån 

gjennom Eika Boligkreditt på 708,6 mill. kroner, en 

økning på 43 mill. siste 12 mnd. Økningen siden nyttår 

er på 25 mill. Overføringsgrad til EBK utgjør 31.7 % av 

samlede lån til personmarkedet. 

Innskudd     

Innskudd fra kunder er pr. Q3 22 på 1.699,0 mill. kroner, 

som er en økning på 73,9 mill. kroner, eller 4,5 % i 

forhold til samme tidspunkt i fjor. Innskuddene fra 

kunder dekker 87,5 % av brutto utlån (64,1 % inkl. Eika 

Boligkreditt). Til samme tid i fjor var tilsvarende 

forholdstall ca. 91,8 % (66,7 % inkl. Eika Boligkreditt). 

Det har vært en økning i innskudd på 83,6 mill. kroner 

eller 5,2 % siden 01.01.22. 

Resultat av ordinær drift    

Resultat av ordinær drift før skatt viser et overskudd 

på 16,3 mill. kroner, mot et overskudd på 14,6 mill. 

kroner til samme tid i fjor. Resultatet etter skatt viser 

et overskudd på 13,1 mill. kroner, og til samme tid i fjor 

11,7 mill. kroner.  

Over utvidet resultat kommer dette kvartalet 7,4 mill. 

kroner som tillegg og gjelder verdiendring på 

egenkapitalinstrumenter. Dette knyttes til Eika, og 

ble omtalt i bankens årsrapport. 

Egenkapitalavkastningen etter skatt er pr Q3 

annualisert til 9,3 % og inkluderer poster over utvidet 

resultat.  

Uten verdiendringen på aksjer i Eika Gruppen AS 

utgjør annualisert egenkapitalavkastning ca 5,9 %. 

Rentenetto     

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er på 30,7 

mill. kroner, som er 6,2 mill. kroner høyere enn til 

samme tid i fjor. Rentenettoen utgjør 1,77 % av 

gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 1,68 % på 

samme tidspunkt i fjor.  

Andre driftsinntekter   

Andre driftsinntekter er på 10,9 mill. kroner, som er en 

reduksjon på 1,5 mill. kroner i forhold til samme 

tidspunkt i fjor.  

Andre driftskostnader    

Andre driftskostnader utgjorde 24,5 mill. kroner mot     

22,5 mill. kroner i samme periode i fjor (hhv 1,41% og 

1,37% av gjennomsnittlig forvaltningskapital). Lønn 

og sosiale kostnader herav hhv 10,8 mill. mot 10,5 mill. 

kroner i samme periode i fjor. 

Tap og mislighold på utlån og garantier  

Netto tap på utlån og garantier utgjør 0,8 mill. kroner. 

Til sammenligning ble det per Q3 2021 tilbakeført 

tapsavsetning med 0,3 mill. kroner. 

 Bankens tapsnedskrivninger for kunder i både trinn 1, 

2 og 3 er løpende basert på endrede scenarioer og 

forutsetninger i forhold til en normalsituasjon, 

herunder konkrete skjønnsvurderinger. Banken har 

konkret vurdert om utlånene til kundene har 

indikasjon på økt kredittrisiko eller om utlånene er 

blitt kredittforringet med utgangspunkt i at det vil 

være bransjer og kundesegmenter som må forventes 

å rammes ekstra hardt av pandemi og/eller krigen i 

Ukraina. Vurderingene er gjennomført på både 

individuelt nivå (større engasjementer og utsatte 

engasjementer) og gruppenivå, og styret vurderer 

avsetningene som rikelige. Det vil gjennom tredje 

kvartal bli gjort en fornyet vurdering mht. eventuelle 

reverseringer av skjønnsmessige meravsetninger. 

Banken har søkelys på engasjementer som går i 

mislighold, og som det fremgår av note 2 er netto 

mislighold på et gjennomsnittlig nivå. 

Kapitaldekning   

Bankens kapitaldekning har god margin til 

myndighetenes krav. Ren kjernekapitaldekning på 

konsolidert nivå utgjør 18,49 %. Det vises til detaljer i 

note 8. 
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Likviditet og kredittrisiko    

Likviditeten er god, og banken har en 

innskuddsdekning på ca. 87,5 %. Styret har stor 

oppmerksomhet på myndighetenes likviditetskrav. 

Ved kvartalsskiftet var bankens LCR på 207 og NSFR 

på 137.  

Generell informasjon og vesentlige hendelser for 
bankens og samfunnets utvikling   

Høye strømpriser, renteøkninger, krigen i Ukraina og 

generell prisstigning gir endrede rammebetingelser 

for både kunder og banken, som det er viktig å følge 

med på og håndtere. 

Veksten i utlånsporteføljen er i tråd med styrets 

forventning. Rentenettoen er igjen stigende, etter at 

Norges Bank startet heving av styringsrenten, som nå 

utgjør 2,5%. Bankens medarbeidere har fokus på god 

kundebetjening og oppfølging av kundene. 

Styret vurderer at det fremlagte delårsregnskap med 

kommentarer speiler drift og stilling for første halvår. 

Styret har tro på en samlet god drift for 2022. 

Hendelser etter balansedagen 
   
Styret er ikke kjent med hendelser etter utløpet av 

perioden som medfører justeringer av, eller 

tilleggsopplysninger til regnskapet eller i noter til 

regnskapet. 

 

Regnskapet er utarbeidet i samsvar med gjeldende 

regnskapsstandarder og opplysningene vurderes å gi 

et rettvisende bilde av bankens finansielle stilling og 

resultat. 

 

  

Evje den 10.11.2022 

 

 

 
Arnt Steven Ropstad (sign) Grethe Ueland Hunshamar (sign)  Siv Therese Kile Lie (sign) 

Styreleder   Nestleder    Styremedlem 

 

 
 

 

 

 

Dag Yngve Aasen (sign)  Else Norunn Greibesland (sign)  Knut Kjetil Møen (sign) 

Styremedlem   Styremedlem (ansattes repr.)  Adm. banksjef 
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RESULTAT OG BALANSE 
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EGENKAPITALOPPSTILLING 

 

 
NØKKELTALL  

 
     

 
 
 
 

NØKKELTALL
3. kvartal 3. kvartal Året 

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2022 2021 2021

Resultat

Kostnader i % av totale inntekter (eskl. VP) 62,97 % 67,07 % 66,55 %

Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 21,10 % 26,96 % 27,87 %

Innskuddsmargin hittil i år 0,76 % -0,33 % -0,22 %

Utlånsmargin hittil i år 1,56 % 2,39 % 2,31 %

Netto rentemargin hittil i år 1,77 % 1,50 % 1,52 %

Egenkapitalavkastning
1

9,32 % 5,82 % 5,88 %
1
 Basert på totalresultat, egenkapitalen er justert for hybridkapital

Balanse

Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 21,43 % 20,50 % 20,45 %

Andel lån overført til EBK - kun PM 31,72 % 32,12 % 32,16 %

Innskuddsdekning 87,49 % 91,84 % 89,11 %

Innskuddsvekst (12mnd) 4,55 % 7,90 % 7,33 %

Utlånsvekst (12 mnd) 9,74 % 5,23 % 8,64 %

Utlånsvekst inkl. EBK (12 mnd) 8,84 % 5,88 % 8,30 %

Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) 2.317.748                     2.187.663             2.206.810                

Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) inkl. EBK 3.017.937                     2.839.573             2.864.842                

Nedskrivninger på utlån og mislighold

Resultatførte tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån 0,05 % -0,03 % 0,05 %

Tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,66 % 0,67 % 0,68 %

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2022 2021 2021

Soliditet1

Ren kjernekapitaldekning 18,49 % 18,72 % 19,44 %

Kjernekapitaldekning 18,90 % 19,04 % 19,76 %

Kapitaldekning 20,69 % 20,87 % 21,57 %

Uvektet kjernekapitalandel 8,59 % 8,64 % 9,01 %
1
Inklusiv konsolidering av sambeidsgrupper

Likviditet

LCR 207 270 356

NSFR 137 144 146
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NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER OG VIKTIGE ESTIMATER OG SKJØNNSMESSIGE 
VURDERINGER  
 
Regnskapsprinsipper           

Delårsregnskapet omfatter perioden 01.01. - 30.09.2022. Alle tall er angitt i hele tusen kroner om ikke annet er 

spesifikt angitt. Funksjonell samt presentasjonsvaluta er norske kroner. 

Delårsregnskapet er utarbeidet i samsvar med Forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og 

finansieringsforetak kapittel 8, herunder IAS 34 Delårsrapportering. Det er i forskriften gitt unntak for kravet om å 

utarbeide kontantstrømoppstilling, og banken har anvendt dette unntaket. Delårsregnskapet er ellers utarbeidet i 

henhold til gjeldende IFRS standarder og IFRIC fortolkninger. Kvartalsregnskapet omfatter ikke all informasjon som 

kreves i et fullstendig årsregnskap og bør leses i sammenheng med årsregnskapet for 2021.  

 

Viktige regnskapsestimater og skjønnsmessige vurderinger       

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. I siste årsregnskapet er det redegjort nærmere for 

kritiske estimater og vurderinger som gjelder bruk av regnskapsprinsipper. 

    

Bankens regnskapsføring av forventet kredittap     

Ved vurdering av forventet kredittap skal bankene ta høyde for de aktuelle forholdene på rapporteringstidspunktet 

og forventingene til den økonomiske utviklingen. Nedskrivning beregnes på grunnlag av utviklingen i kundenes 

risikoklassifisering samt tapserfaring for de respektive kundegrupper (PD og LGD). Utover dette tillegges 

konjunktur- og markedsutvikling (makroforhold) som enda ikke har fått effekt på den nevnte risikoklassifisering ved 

vurdering av nedskrivningsbehov på kundegrupper totalt. Den statistiske modellen for beregning av «Expected 

credit losses» (ECL) på engasjementene bygger på flere kritiske forutsetninger, herunder misligholds sannsynlighet, 

tap ved mislighold, forventet levetid på engasjementene og makroutvikling. 

Som følge av inflasjon generelt, økte strømkostnader spesielt, økt rentenivå, samt krig i Ukraina vurderes det 

fortsatt være usikkerhet om de økonomiske forholdene og utsiktene. Dette rammer spesielt våre bedriftskunder.  

Bankens tapsnedskrivninger for kunder i både trinn 1, 2 og 3 er løpende basert på endrede scenarioer og 

forutsetninger i forhold til en normalsituasjon, herunder konkrete skjønnsvurderinger. Banken har konkret vurdert 

om utlånene til kundene har indikasjon på økt kredittrisiko eller om utlånene er blitt kredittforringet med 

utgangspunkt i at det vil være bransjer og kundesegmenter som må forventes å rammes ekstra hardt av pandemi og/ 

eller krigen i Ukraina. Vurderingene er gjennomført på både individuelt nivå (større engasjementer og utsatte 

engasjementer) og gruppenivå, og styret vurderer avsetningene som rikelige. Det vil gjennom tredje kvartal bli gjort 

en fornyet vurdering mht. eventuelle reverseringer av skjønnsmessige meravsetninger. 

Banken yter pantelån hvor verdien av sikkerhetsobjektene i form av fast eiendom er et vesentlig kritisk estimat ved 

beregning av forventede kredittap. Utviklingen i verdien på pantobjektene på kort og lang sikt er forbundet med 

usikkerhet. Banken har ved beregninger av forventet kredittap vurdert engasjementer som er mest utsatt for 

verdifall grunnet blant annet pantobjektets beskaffenhet og beliggenhet. Banken har særlig hatt søkelys på 

vurdering av engasjementer i den del av utlånsmassen som har høyeste gjeldsgrad og/eller er mest utsatt for bortfall 

av betjeningsevne.    

I de tilfeller engasjementet er vurdert for å ha forhøyet kredittrisiko, eller ev. er merket «forbearance», er 

engasjementet migrert til steg 2. I tilfeller hvor det er avdekket objektive tegn på verdifall er engasjementet migrert 

til steg 3. Det er et fåtall av bankens bedriftskunder som har mottatt vesentlige midler fra støtteordninger, og ingen 

har fått lån over garantiordningen. 
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Virkelig verdi for finansielle instrumenter        

Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, fastsettes ved å bruke ulike 

verdsettelsesteknikker. I disse vurderingene søker banken i størst mulig grad å basere seg på markedsforholdene på 

balansedagen. Dersom det ikke er observerbare markedsdata gjøres antagelser om hvordan markedet vil prise 

instrumentet, for eksempel basert på prising av tilsvarende instrumenter.  

I verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn, blant annet ved vurdering av kredittrisiko, likviditetsrisiko og 

volatilitet. En endring i en eller flere av disse faktorene kan påvirke fastsatt verdi for instrumentet. Det er større 

usikkerhet enn ellers i verdsettingen av egenkapitalinstrumenter i nivå 3. 

 

Andre usikkerhetsfaktorer         

Styringsrenten i Norges Bank ligger nå på 2,5% og det legges til grunn at den fortsatt vil øke noe fremover. Dette, 

sammen med andre økte kostnader, kan medføre forhøyet kredittrisiko i deler av kundemassen. 

 

Hendelser etter balansedagen         

Det har ikke inntruffet hendelser etter utløpet av perioden som medfører justeringer av, eller tilleggsopplysninger i 

regnskapet eller noter til regnskapet. 

 

 

NOTE 2 – KREDITTFORRINGEDE ENGASJEMENTER 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTE 3 - FORDELING UTLÅN KUNDER 
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NOTE 4 – NEDSKRIVINGER, TAP, FINANSIELL RISIKO 
 

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

sannsynlighet (PD) på innregningstidpunktet sammenlignet med misligholds sannsynlighet 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. 
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NOTE 5 - SEGMENTINFORMASJON 
 

Resultatoversikt fordelt på segmentene privatmarked (PM) og bedriftsmarked (BM) er et krav kun for noterte 

banker. Banken er ikke notert og oversikten er utelatt. 

  

NOTE 6 – VERDIPAPIRER 
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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 verdivurderingen blir vurdert opp imot sist kjente emisjons- og/eller omsetningskurs 

(kr 217,50 i tredje kvartal), hensyntatt bankens egne vurderinger av hendelser frem til balansedagen. Til sammen 

utgjør disse aksjene 69,9 mill. kroner av totalt 79,2 mill. kroner i nivå 3.  

 

NOTE 7 – VERDIPAPIRGJELD 
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NOTE 8 – KAPITALDEKNING 
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