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RESULTAT 

Ordinært resultat før skatt for 3. kvartal 2022 viser 23,0 mill.kr. mot 27,6 for tilsvarende periode i 2021.  

Netto rente og provisjonsinntekter. Renteinntekter utgjør 61,4 mill.kr. (1,98 %) mot 53,5 mill.kr. (1,92 %) året 

før. Dette er en ventet utvikling som er i tråd med vårt budsjett  

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester er 3,6 mill. kr lavere enn på samme tid i fjor og er knyttet 

mot lavere formidslingsprovisjon fra Eika Boligkreditt på grunn av redusert portefølje og lavere 

forsikringsprovisjoner ved bytte av forsikringsleverandør. 

Negativ netto verdiendringer på valuta og finansielle instrumenter på 4 mill.kr. gjelder vår 

obligasjonsportefølje. Nedskrivningen skyldes at investorer ser en betydelig økt risiko i markedet knyttet til 

hvordan de enkelte landene løser inflasjons og renteøkningene som nå gjennomføres. 

Bankens driftskostnader utgjør 45,1 mill. kr. mot 43,3 mill.kr. året før. De økte kostnadene kan i stor grad 

forklares med økt bemanning hittil i år pga. et generasjonsskifte i banken.  

Bankens kostnadsprosent i forhold til inntektene eksl. avkastning verdipapir er 65,2 %. 

Kredittap viser en inntektsføring på kr. 0,9 mill.kr. mot en inntektsføring på 2 mill. kr. i samme periode i 

2021.  

BALANSE 

 

Forvaltningskapitalen er i 12 mndr. perioden økt med 345 mill.kr., (8 %) fra 3.966 mill.kr. til 4.311 mill.kr.  

Medregnet porteføljen i Eika Boligkreditt og Verd Boligkreditt har banken en forretningskapital på 4.854 

mill.kr. 

Utlånene i egen balanse har i 12 mndr. perioden økt med 382 mill.kr. (11,9 %). Siden årsskiftet er utlån egen 

bok økt med 299 mill.kr.                                                                                                                                                      

Banken startet i juni å bruke Verd Boligkreditt. samlet portefølje i boligkredittselskapene Verd Boligkreditt og 

Eika Boligkreditt er på 543 mill. kr. 

Utlån i Boligkredittselskapene siste 12 mndr. er økt med 56 mill. kr.                                

Når vi hensyntar boligkredittselskapene, har banken en 12 mndr vekst på 438 mill. kr. (11,86 %) 

Hittil i år, har banken inkl. Boligkredittselskapene en vekst på 433 mill.kr, som vil kunne gi oss en årsvekst på 

9,8 %.   

Banken har inkl. utlån via boligkredittselskapene, nå et utlånsvolum på over 4 mrd. 

Bankens andel av utlån i egen balanse utgjør til personmarkedet 77 %. 

Innskudd fra kunder har i 12 mndr. perioden økt med 223 mill.kr. (9,52 %). Bankens innskuddsdekning sett 

opp mot brutto utlån, er på 71,4 % mot 72,3 % ved årsskifte. Siden årsskiftet har veksten vært på 185 mill. kr. 

Lån og innskudd fra finansinstitusjoner viser 158 mill. kr hvorav 150 mill. kr er lån fra kredittforeningen for 

sparebanker (KFS).  
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Verdipapirgjeld er på 964 mill. kr. Banken har i 3. kvartal 2022 innfridd et obligasjonslån på 100 mill. kr. I 

tilsvarende periode så har banken tatt opp et nytt obligasjonslån på 100 mill. kr. med en løpetid på 3,5 år. 

(ref. note 7) 

Bankens kapitaldekning pr. 3.kvartal 2022 er på 24,63 %. Banken har i dag kun ren kjernekapital. Bankens 

netto ansvarlige er på 574 mill. kr. (ref. note 11)            

Ren kjernekapitaldekning for samarbeidende gruppe (konsolidert) er for 3.kvartal 2022 på 21,99 %.                         

Ørland Sparebank sin samarbeidsavtale med Eika gruppen opphørte 31.12.2021 og banken solgte sin 

aksjepost i 1. kvartal 2022. Samarbeidet med Eika Boligkreditt løper videre i tråd med bankens forfallsprofiI. 

Banken har en eierandel på 0,48 % i Eika Boligkreditt AS. Bankens har også samarbeidsavtaler med Brage 

Finans og Verd Boligkreditt. Eierandeler i Brage Finans er på 0,79 % og i Verd Boligkreditt på 0,69 %, altså 

uendret eierandel siden 2. kvartal.        

Banken har en tilfredsstillende likviditet med en LCR på 199 % pr 3.kvartal 2022. Dette oppfyller 

myndighetskravet på 100 % med god margin.         

 

STRATEGISK SAMARBEID – LOKALBANK ALLIANSEN 

Vår bank og ni andre lokalbanker fra alle deler av landet inngår i LOKALBANK Alliansen. 

2022 er første fulle driftsår for den nye alliansen. Våre produktleverandører, Frende Forsikring, Verd 

Boligkreditt, Norne Securities, Nordea Liv, Brage Finans og Eika Kredittbank har blitt godt mottatt hos våre 

kunder. Samarbeidet i alliansen fungerer svært godt og alliansens selskap, som er etablert for å realisere 

alliansestrategien, har bygget opp en kompetent stab med 16 årsverk i Trondheim. Selskapet bistår bankene 

med spisskompetanse og en del fellestjenester.  

Arbeidet med kvalitetsheving av IT-systemer, kompetansebygging, kundepleie og effektivisering av rutiner i 

bankene vil være prioriterte områder i tiden som kommer. 

Ørland Sparebank vil sammen med de andre bankene i Lokalbank, fortsette å utvikle alliansen for å gi våre 

kunder og ansatte gode leveranser og konkurransedyktige produkter 

 

UTSIKTER FRAMOVER 

Banken sin underliggende drift er god og regnskapet viser en positiv og forventet utvikling på rentenettoen 

knyttet mot dagens renteutvikling. 

Banken har vist seg å være konkurransedyktig i den sterke konkurransen på utlånsmarkedet og med det økte 

fokuset på pris som er i markedet. Banken følger utviklingen i markedet tett og tilpasser seg for å være en 

konkurransedyktig bank. 

Norges Bank og de andre sentralbankene har allerede satt opp rentene kraftig i 2022, Siden januar har 

Norges Bank satt opp styringsrenten fra 0,25 % til 2,5 % (pr. nov -22) og det forventes at denne trenden vil 

fortsette også i siste del av dette året. Rentene heves på grunn av høy prisvekst og høy inflasjon. 

Renteutviklingen har gjort utslag på Nibor-utviklingen og har ført til stor usikkerhet i våre kapitalmarkeder og 

økt deres risikopåslag. Vi ser allerede tegn til at den fine utlånsveksten som vi har hatt frem til nå stagnerer 

noe. Dette har sammenheng med økte renter, lavere aktivitet i bolig- og eiendomsmarkedet og videre lavere 

etterspørsel etter lån. Det er knyttet stor spenning til videre utvikling i utlånsveksten.   
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Arne Hernes        Odd Døsvik                       Joar Dyrendahl 

Styremedlem         Styremedlem               Banksjef 
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EGENKAPITALOPPSTILLING 

 

 

NØKKELTALL 

 

 

Tall i tusen kroner

Egenkapital-

bevis

Egne egenkapital-

bevis

Overkurs-

fond

Fonds-

obligasjon

Sparebankens 

fond

Utjevnings-

fond Utbytte Gave-fond

Fond for 

vurderings-

forskjeller 

Fond for 

urealiserte 

gevinster

Annen opptjent 

egenkapital Sum egenkapital

Egenkapital 31.12.2021 40 000 0 208 0 497 518 1 708 0 7 776 0 19 894 0 567 104

Resultat etter skatt 17 818 17 818

Føringer over utvidet resultat 3 467 3 467

Totalresultat 30.09.2022 0 0 0 0 17 818 0 0 0 0 3 467 0 21 285

Utbetalt utbytte -1 400 -1 400

Utbetaling av gaver -700 -700

Andre egenkapitaltransaksjoner 0

Egenkapital 30.09.2022 40 000 0 208 0 515 336 308 0 7 076 0 23 361 0 586 289

Egenkapital 31.12.2020 40 000 0 208 0 477 748 68 1 700 8 376 0 18 275 0 546 375

Resultat etter skatt 21 352 21 352

Føringer over utvidet resultat -1 977 -1 977

Totalresultat 30.09.2021 0 0 0 0 21 352 0 0 0 0 -1 977 0 19 375

Utbetalt utbytte -1 700 -1 700

Utbetaling av gaver -600 -600

Andre egenkapitaltransaksjoner 0

Egenkapital 30.09.2021 40 000 0 208 0 499 100 68 0 7 776 0 16 298 0 563 450

Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital

3. kvartal 3. kvartal Året 

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2022 2021 2021

Resultat

Kostnader i % av totale inntekter (eskl. VP) 65,24 % 62,80 % 69,75 %

Andre inntekter i % av totale inntekter (eskl. VP) 11,23 % 18,71 % 18,04 %

Rentenetto hittil i år 1,98 % 1,91 % 1,92 %

Egenkapitalavkastning1 4,45 % 5,13 % 4,20 %

1 Basert på totalresultat, egenkapitalen er justert for hybridkapital

Balanse

Andel av utlån til BM av totale utlån på balansen 23,20 % 19,81 % 20,40 %

Andel lån overført til Verd og EBK - kun PM 13,15 % 15,92 % 14,50 %

Innskuddsdekning 71,40 % 73,00 % 72,30 %

Innskuddsvekst (12mnd) 9,52 % 9,78 % 11,50 %

Utlånsvekst balanse (12 mnd) 11,90 % 11,27 % 15,40 %

Utlånsvekst inkl. EBK og Verd (12 mnd) 11,86 % 5,99 % 8,80 %

Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) 4 149 740                3 749 747                3 978 490                

Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) inkl. EBK og Verd 4 757 494                4 293 000                4 420 954                

Nedskrivninger på utlån og mislighold

Resultatførte tap i % av gjennomsnittlig brutto utlån -0,03 % -0,07 % 0,02 %

Tapsavsetninger i % av brutto utlån 0,60 % 0,99 % 0,93 %

Nøkkeltall er annualisert der annet ikke er spesifisert 2022 2021 2021

Soliditet1

Ren kjernekapitaldekning 21,99 % 23,70 % 22,92 %

Kjernekapitaldekning 22,21 % 23,90 % 23,16 %

Kapitaldekning 22,52 % 24,13 % 23,47 %

Uvektet kjernekapitalandel 10,83 % 11,18 % 11,26 %

1 Inklusiv konsolidering av sambeidsgrupper

Likviditet

LCR 199 157 199

NSFR 122 133 126
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GENERELL INFORMASJON 

Ørland Sparebank er lokalisert i Ørland kommune, med visjon om å være en drivkraft for vekst og utvikling i 

Ørland og Fosen, samt ta posisjoner utenfor Fosen. 

Regnskapet er utarbeidet for 3. kvartal 2022. 

Alle tall er i hele tusen, med mindre annet er angitt i regnskap og noter. Denne rapporten har ikke vært 

gjenstand for revisjon. 

Presentasjonsvaluta: NOK (Norske kroner) 

 

NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPER 

Banken avlegger regnskap i samsvar med IFRS som fastsatt av EU i tråd med § 1-4, i forskrift om årsregnskap 

for banker, kredittforetak og finansieringsforetak. Delårsrapporten er i samsvar med IAS 34, og 

regnskapsprinsippene er videreført som angitt i årsregnskapet 2021. 

NY MISLIGHOLDSDEFINISJON 

Fra og med 1.1.2021 ble ny definisjon av mislighold innført, det følger av disse reglene at en kunde vil bli 

klassifisert som misligholdt dersom minst ett av følgende kriterier er oppfylt: 

• Kunden har et overtrekk som både overstiger en relativ- og absolutt grense i mer enn 90 sammen-

hengende 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 

• Det er vurdert som sannsynlig at kunden ikke vil kunne innfri sine kredittforpliktelser overfor banken 

(unlikely to pay – UTP). 

• Kunden er smittet av en annen kunde som er i mislighold i henhold til de to første kriteriene nevnt 

over. 

KRITISKE ESTIMATER OG VURDERINGER VEDRØRENDE BRUK AV REGNSKAPSPRINSIPPER 

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. 

Nedskrivninger på utlån 

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

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

størrelser som er basert på vurderinger, og disse påvirker godheten i den beregnede verdi. 
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Nedskrivningsvurderinger gjennomføres hvert kvartal. Prosessen med individuelle og gruppevise vurderinger 

ifm. nedskrivninger i steg 3, har ikke blitt endret som følge av COVID-19. 

Nedskrivninger i steg 1 og 2 

Engasjementer som ikke er individuelt nedskrevet inngår i beregning av statistiske nedskrivninger (IFRS 9 

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

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

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

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

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

mislighold, forventet levetid på engasjementene og makroutvikling. Se note (evt. generelle 

regnskapsprinsipper i årsrapport for 2020) for beskrivelse av IFRS 9 nedskrivningsmodell og omtale av 

vesentlig økning i kredittrisiko og kriterier for overgang til steg 2. Betalingsutsettelser gitt som følge av 

COVID 19-situasjonen har ikke automatisk ført til forbearance eller overgang til steg 2. 

Både betydelig estimatusikkerhet og situasjonen med COVID 19-epidemien og den russiske invasjonen i 

Ukraina fører til at det nødvendig å benytte vesentlig mer skjønn og gruppevis tilnærming i beregning av 

nedskrivninger på utlån. De modellberegnede nedskrivningene tar ikke tilstrekkelig høyde for den usikre 

situasjonen banken befinner seg i, med vesentlig dårligere makroutsikter enn de som er oppdatert i den 

eksisterende nedskrivningsmodellen. 

Banken opprettholder den tidligere økte nedskrivning på 1,6 mill. kr.  

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 (se note 6). 
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NOTE 2 – KONSERNSELSKAPER OG TILKNYTTEDE SELSKAPER 

 

Banken eier 100% av aksjene i Fosen Eiendom AS. Fosen Eiendom har i dag et innskudd på 950 000,-. kr.    

Det er ikke utarbeidet konsernregnskap siden datterselskapet ikke har betydning for å bedømme konsernets 

stilling og resultat.  

 

Banken eier også 25% av aksjene i Lokalmegleren Trondheim AS, som tilhører &Partners-kjeden. Selskapet 

leverer alt av eiendomsmeglertjenester, og har hovedkontor i Trondheim. De øvrige eierne av selskapet er 

Stadsbygd Sparebank, Nidaros Sparebank og Selbu Sparebank 

 

NOTE 3 – KREDITTFORRINGEDE ENGASJEMENTER 
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NOTE 4 – FORDELING UTLÅN KUNDER 
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NOTE 5 – NEDSKRIVINGER OG TAP 

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

misligholdssannsynlighet (PD) på innregningstidpunktet sammenlignet med misligholdssannsynlighet på 

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

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

ubenyttede trekkrettigheter for hvert steg, og inkluderer følgende element: 

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

kredittap i steg 1 til kredittap over forventet levetid i steg 2 og steg 3. 

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

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

• Økning eller reduksjon i nedskrivinger som skyldes endringer i inputvariabler, 

beregningsforutsetninger, makroøkonomiske forutsetninger og effekten av diskontering. 
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NOTE 6 – VERDIPAPIRER 

 

 

 

 

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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NOTE 7 – VERDIPAPIRGJELD 
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NOTE 8 – KAPITALDEKNING 

 

 

 

 

 

 

30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021

Egenkapitalbevis 40 000 40 000 40 000

Overkursfond 208 208 208

Sparebankens fond 497 519 477 749 498 151

Gavefond 7 076 7 776 7 776

Utevningsfond 308 68 1 708

Fond for urealiserte gevinster 23 360 18 275 19 893

Sum egenkapital 568 471 544 075 567 736

Overfinansiert pensjonsforpliktelse 0 0 0

Fradrag for forsvarlig verdsetting -480 -485 -492

Fradrag i ren kjernekapital -26 208 -31 156 -36 360

Ren kjernekapital 541 783 512 435 530 884

Sum kjernekapital 541 783 512 435 530 884

Sum tilleggskapital 0 0 0

Netto ansvarlig kapital 541 783 512 435 530 884

30.09.2022 30.09.2021 31.12.2021

Eksponeringskategori (vektet verdi)

Stater 0 0 0

Lokal regional myndighet 20 025 15 835 18 811

Offentlig eide foretak 0 0 0

Institusjoner 36 107 33 418 32 988

Foretak 377 523 302 086 286 402

Massemarked 0 0 0

Pantsikkerhet eiendom 1 259 743 1 173 227 1 241 152

Forfalte engasjementer 72 429 64 060 99 316

Høyrisiko engasjementer 0 20 0

Obligasjoner med fortrinnsrett 11 610 11 640 11 549

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 20 560 31 389 16 528

Andeler verdipapirfond 0 0 0

Egenkapitalposisjoner 67 263 64 920 66 974

Øvrige engasjementer 157 942 142 242 123 245

CVA-tillegg 0 0 0

Sum beregningsgrunnlag for kredittrisiko 2 023 201 1 838 838 1 896 965

Beregningsgrunnlag fra operasjonell risiko 176 368 175 435 176 368

Beregningsgrunnlag 2 199 569 2 014 273 2 073 333

Kapitaldekning i % 24,63 % 25,44 % 25,61 %

Kjernekapitaldekning 24,63 % 25,44 % 25,61 %

Ren kjernekapitaldekning i % 24,63 % 25,44 % 25,61 %

Uvektet kjernekapitalandel i % 12,32 % 12,62 % 13,03 %
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Fra 01.01.2018 skal alle banker rapportere kapitaldekning konsolidert med eierandeler i samarbeidsgrupper. 

Ørland Sparebank sin samarbeidsavtale med Eika gruppen opphørte 31.12.2021 og banken solgte sin 

aksjepost i 1. kvartal 2022.            

Samarbeidet med Eika Boligkreditt løper videre i tråd med bankens forfallsprofiI. Banken har en eierandel på 

0,48 % i Eika Boligkreditt AS                               

Banken har også samarbeidsavtaler med Brage Finans og Verd Boligkreditt. Eierandeler i Brage Finans er på 

0,79% og i Verd Boligkreditt på 0,69 %  

 

 

NOTE 9 – EGENKAPITALBEVIS 

Bankens egenkapitalbevis er alle ført i en - 1 - klasse og utgjør per 30.09.2021 40.000.000 kroner delt på 

400.000 egenkapitalbevis pålydende 100 kroner.  

Eierandelsbrøk  

Eierandelsbrøk er pr 30.09.22 på 7,43% (7,66% pr 30.09.21). 
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NOTE 10 – HENDELSER ETTER BALANSEDAGEN 

 

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

tilleggsopplysninger i regnskapet eller i noter til regnskapet. 
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