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OM VANG SPAREBANK 
 

Vang Sparebank ble startet i 1889. Banken hadde sin første bankdag 10.mars 1890. årslønna for en 
bankkasserer ble satt til 50 kr: pr. år. Vang Sparebank hadde tilhold i 2.etasje på Klukkarhaugen fra 1890 og 
frem til januar 1960. 
 
I 1968 flyttet banken sine lokaler inn i det nye kommunehuset, hvor banken holdt til i 17 år.  
 
Egne lokaler 
Våren 1985 kunne Vang Sparebank flytte inn i et eget bygg, som i dag også leier ut lokaler til 
lensmannskontor og Belindas Hus & Velvære i kjellerlokalene.  
 
Samarbeid 
Bankmarkedet er hele tiden i endring, og det stilles stadig nye krav til finansierings- og forsikringsprodukter, 
samt faglig kompetanse for bankene. Med bakgrunn i dette har Vang Sparebank valgt å gå inn i Eika 
Gruppen. Vang Sparebank fortsetter som en selvstendig bank, men har nå tilgang til alle produktene som 
Eika Gruppen utvikler. Eika Gruppen er eid av 78 sparebanker i Norge.  
 
 

Velkommen til Vang Sparebank 
 

 Banken skal hele tiden tilby kundene et bredt spekter av finansiering, forsikring og sparing.  

 Våre ansatte gjør alltid sitt beste for å yte deg som kunde god service, slik at vi oppleves som en god 
samarbeidspartner.  

 Vi tar alle våre beslutninger lokalt, og har god lokalkunnskap om markedet i Vang kommune.  

 Vi har som målsetting å kunne bistå våre kunder raskt og effektivt når de trenger dette.  

 Vang sparebank skal være en samarbeidspartner for deg. Til oss skal du komme for å å få god 
rådgiving enten det gjelder sparing, finansiering eller forsikring.  

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ansatte i Vang Sparebank gjennom året 2013 

 Foto: Thor Østbye 
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BANKSJEFEN HAR ORDET 
 
 

 
 
 

 
 
 
Solid opptur  
Banken fortsetter sin fine opptur fra 2012. For 
2013 leverer banken et av de beste resultatene på 
over 10 år! Vi ser at våre kunder bruker oss på 
stadig flere produktområder i tillegg til lån og 
innskudd, hvilket er svært gledelig. Det viser at vi 
har gode og konkurransedyktige produkter!  
Banken fikk en hederlig plassering i kåringen av 
Norges beste bank 2013 på Bankbørsen til Norsk 
Familieøkonomi og Dagbladet. Vi er også stolte 
over flere plasseringer på topp-ti listen til Dagens 
Næringsliv over de billigste boliglånene gjennom 
2013. Dette er et godt bevis på at våre kunder trygt 
kan være Ubekymra, og vite at de har blant 
markedets beste betingelser. 
Vi skal heller ikke glemme at det å være 
konkurransedyktige ikke kun handler om pris, men 
også aktiv kundeomsorg gjennom våre kunders 
livsfaser.  
 
Viktig rolle 
Lokalbankene spiller en stor rolle for de små og 
mellomstore bedriftene i Norges land. I 2013 
gjennomførte Menon Business Economics en 
analyse i Norge som konkluderer nettopp dette. 
Analysen viser at lokale banker utnytter 
lokalkunnskapen til å gi lån som de regionale og 
nasjonale ikke vil gi. Analysen konkluderer med at 
lykken for en liten bedrift er å ha en liten lokalbank 
i nærheten. Da har bedriften større sjanse for å få 
lån enn en lignende bedrift som er avhengig av 
regionale eller nasjonale storbanker. 
Vi som lokalbank opplevde en sterk økning i 
søknader fra småbedrifter fra nord til sør i Norge 
da finanskrisen herjet som verst, og nå på nytt 
gjennom 2013 da de regulatoriske kravene ble 
ytterligere skjerpet.  
 
Det skjer i Vang kommune 
Aktiviteten i de ulike delene av kommunen 
fortsetter å imponere meg. Det er så utrolig mange 
ildsjeler som står på for å skape aktivitet og glede 
rundt om i kommunen. Her kan nevnes alt fra 
familiedager, fritidsaktiviteter og konkurranser. Det 
er svært gøy å kunne være både lokalbank og 
økonomisk støttespiller til dette.  
Samarbeidet mellom Vinjerock og Vang 
Sparebank har som de fleste kjenner til resultert til 
samvirkeforetaket Innovangsjon SA. Innovangsjon 
har så langt vist seg å være en suksess på flere 
områder, og i kjølvannet av foretaket er flere 
bedrifter etablert, eksisterende bedrifter har 
benyttet seg av foretakets arrangementer og  
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nettverk. Grunnen til Innovangsjon sin suksess er 
at initiativet i sin tid kom fra den yngre garde, og  
skapte således eierskap og den nødvendige driven 
til foretaket. 
Jeg synes det er særdeles artig at banken og 
Vinjerock ble nominert til SPOT2014 prisen for sitt  
samarbeid. Det er kjempemorsomt å samarbeide 
med gjengen i Vinjerock, som virkelig har stått på, 
vært kreative og dyktige med sitt konsept.   
 
 
Medieeksponering 
Gjennom året har det vært fabelaktig medie-
eksponering for bygda vår! «Dialektriket» på NRK, 
«Smaken av Norge» og «Jakten på kjærligheten» 
på TV2. TVNorge har hatt innspilling av «Den siste 
Viking» som har sendestart i 2014. Vi har sett 
vakre bilder og reportasjer som virkelig setter Vang 
på kartet, og sammen med øvrig eksponering og 
markedsføring gir dette et godt grunnlag for videre 
utvikling av kommunen som en helårs hytte- og 
turistdestinasjon.  
 
Digital hverdag 
Kundeadferden har endret seg raskt de siste 
årene. Våre kunder er blitt mer digitale, og fokuset 
på digital kommunikasjon har økt gjennom 2013. 
Utviklingen er spennende, og utfordrer oss som 
bank til å tenke både nytt og annerledes på dette 
området fremover. Som lokalbank jobber vi aktivt 
for å balansere de nære personlige relasjonene til 
våre kunder, der de kan ringe en av våre rådgivere 
direkte, samtidig som vi tilpasser oss det nye 
digitale miljøet.  
For både kommunikasjon og de myke verdiene har 
vi etablert oss med Facebook, Instagram og 
Youtube. Jeg synes det er veldig artig å se hvor 
engasjerte våre kunder er på våre sosiale medier!  
For de mer harde verdiene har banken en egen 
app, som vi ser at flere og flere av våre kunder nå 
laster ned i et stort tempo. Tilbakemeldingene fra 
våre kunder som har tatt app’en i bruk er udelt 
positive. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Den ekte lokalbanken  
Vang Sparebank skal være en moderne og 
kunderettet kompetansebedrift med stort lokalt 
engasjement, drevet på grunnverdiene om sikker 
og tradisjonell sparebankvirksomhet.  Vi er en ekte 
lokalbank med stor entusiasme for det som foregår 
i kommunen. Hver enkelt ansatt vet at det å 
strekke seg langt for å imøtekomme våre kunders 
behov og drømmer, sammen med god og  
personlig rådgivning er noe vi vektlegger for å 
tilfredsstille våre kunders forventninger.   
Lokalbanken har gjennom 2013 delt ut hele 
470.000,- i støtte til ulike lag og foreninger, 
arrangementer og sponsorat! Dette er penger som 
har vært med på å skape aktivitet i vår kommune. 
Vi skal fortsatt være tro mot vår posisjon som  
lokalbank, og være en aktiv bidragsyter til 
lokalsamfunnet.   
 
 
Aktiv kundeomsorg i 2014 
Jeg håper at våre kunder også i 2014 vil sette pris 
på våre produkter og tjenester. I tillegg skal de 
merke at vi skal bli enda bedre på aktiv 
kundeomsorg. Vi arbeider hardt hver dag for å 
tilfredsstille disse forventningene, og våre kunder 
skal ha følelsen av at å være kunde i Vang 
Sparebank utgjør en reel forskjell! 
 

 
Arnfinn- Helge Kvam 

Banksjef
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STYRETS BERETNING 

Norsk økonomi 2013 
 

Lavere vekst i norsk økonomi 
Gjennom fjoråret bremset veksten i norsk økonomi 
noe opp og BNP for Fastlands-Norge anslås å ha 
økt med 1,8 prosent i 2013 i følge Statistisk 
sentralbyrå, noe som er langt lavere enn 
trendveksten på om lag 2,5 prosent. Det innebærer 
en markert nedgang fra 2012 hvor veksten var 3,4 
prosent.  
Bedrifter i de fleste næringer i Norges Banks 
regionale nettverk rapporterte om mindre 
kapasitetsproblemer enn tidligere og lavere 
forventet vekst fremover. Boligmarkedet var preget 
av fallende prisvekst gjennom 2013. Dette fikk 
også innvirkning på boligbyggingen. Det ble en 
markert nedgang i antall igangsatte boliger mot 
slutten av året. Etter å ha nådd svært sterke nivåer 
mot slutten av 2012, svekket kronen seg gjennom 
2013.  
Arbeidsmarkedet utviklet seg i en noe svakere 
retning, men arbeidsledigheten er fortsatt svært lav 
sammenlignet med situasjonen i de fleste andre 
land. Ledigheten kan imidlertid øke noe fremover. 
Lønnsveksten er anslått til å ende på 3,5 prosent 
for fjoråret, noe lavere enn forventet. Norges Bank 
anslår om lag uendret lønnsvekst de neste årene. 
Utviklingen i husholdningenes forbruk var nokså 
moderat med en anslått vekst på om lag 2,3 
prosent, samtidig som sparingen fortsatt er på et 
svært høyt nivå. 
 

Todeling i industrien 
Norge kjennetegnes som en liten og åpen økonomi 
hvilket betyr en stor andel eksport og import. For 
eksportindustrien har den høye innenlandske 
kostnadsveksten samt den sterke kronekursen 
dempet utviklingen de siste årene. I Norges Banks 
regionale nettverk meldte kontaktbedriftene om en 
gradvis nedjustering av sine forventninger om 
fremtidig vekst i løpet av fjoråret. Samtidig ble 
også andelen av bedrifter i nettverket som 
rapporterer om kapasitetsproblemer redusert. I 
løpet av 2013 har imidlertid en svekket krone lettet 
situasjonen for de eksportrettede næringene. 
 
Tendensen med litt svakere vekst forventes å 
fortsette og baserer seg på innrapportering fra 
næringen om svakere vekst i etterspørsel, økende 
konkurranse og høy kapasitetsutnytting. Veksten i 
petroleumsinvesteringene var fortsatt sterk 
gjennom fjoråret, anslagsvis nær 16 prosent, men 
etter flere år med kraftige vekstbidrag forventes en 
 

 
 
 
tydelig avdemping fremover, med kun 5 prosent 
vekst i 2014 i følge Statistisk sentralbyrå.  
Eksportnæringen har hatt en moderat vekst som 
antas å fortsette i tiden fremover. Bedrifter innenfor 
bygg og anlegg opplevde et år med moderat 
utvikling i fjor. 
 

Tam forbruksvekst 
Konsumveksten utviklet seg svakt gjennom 
fjoråret. Særlig var det fall i husholdningenes 
varekonsum i andre og tredje kvartal, mens 
tjenestekonsumet og konsum i utlandet har holdt 
seg oppe. På årsbasis anslår Statistisk sentralbyrå 
en vekst i privat konsum på 2,3 prosent i 2013, ned 
fra 3,0 prosent i 2012. Finans Norges 
Forventningsbarometer har gjennom fjoråret vist 
en fallende tendens blant nordmenns syn på 
landets og egen økonomi. Særlig falt troen på 
landets økonomi, mens forventningene rundt 
husholdningenes egen økonomi fortsatt holder seg 
på et relativt høyt nivå. Arbeidssituasjonen 
oppleves som trygg og husholdningene gir uttrykk 
for å ha kontroll på egen økonomi. Spareraten har 
økt ytterligere, til noe under 9 prosent, og forventes 
å holde seg på dette nivået også i årene som 
kommer. Det er flere årsaker til økt sparing blant 
husholdningene, men noe svekket forbrukertillit og 
pensjonsreformen er trolig noen av forklarings-
faktorene. 
 

Omslag i boligmarkedet 
Boligprisene har vokst betydelig over flere år, men 
prisveksten avtok markert gjennom 2013. Ved 
inngangen til fjoråret var tolvmånedersveksten i 
bruktboligprisene 8,5 prosent. Veksttakten falt 
jevnt og trutt gjennom 2013 og 
tolvmånedersveksten var -0,6 prosent i desember. 
Byggeaktiviteten, som har vært høy de siste par 
årene med rundt 30 000 igangsatte boliger på 
årsbasis, falt i 2013. I følge boligprodusentenes 
indeks falt igangsettingen av nye boliger med om 
lag 6 prosent i fjor og nyboligsalget falt med 12 
prosent. En generell oppbremsing i norsk økonomi 
og litt lavere lønnsvekst i kombinasjon med at 
publikum kan tenkes å oppfatte prisnivået som 
høyt, er trolig noen av årsakene til omslaget i 
boligmarkedet. Selv om boligprisene har kommet 
opp på et høyt nivå, kan utviklingen i stor grad 
forklares med fundamentale forhold. Norges 
konkurranseevne, målt ved bytteforholdet mot 
utlandet, har bedret seg markert de siste femten  
årene, og har resultert i høy inntektsvekst og stor 
etterspørsel etter boliger. Høye byggekostnader og 
nedgang i boligpriser vil kunne føre til at 
byggeprosjekter ikke gjennomføres og at  
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kapasiteten i bygge- og anleggssektoren 
reduseres. Med fortsatt befolkningsvekst i  
pressområdene i og rundt de største byene vil en 
etter hvert kunne oppleve en større skjevhet 
mellom etterspørsel og tilbud, noe som kan bidra til 
økt prispress på lengre sikt. 
 

Lavere gjeldsvekst til foretakene 
Kredittveksten har samlet sett holdt seg nokså 
stabil, men falt noe gjennom 2013. 
Husholdningenes gjeldsvekst har fortsatt å ligge på 
rundt 7 prosent på årsbasis. Norges Banks 
utlånsundersøkelse viste en noe fallende tendens i 
etterspørselen etter lån fra husholdninger gjennom 
fjoråret. Lavere veksttakt i foretaksgjelden må til 
dels sees i sammenheng med nye og strengere 
kapitalkrav til bankene, som er den viktigste kilden 
til kreditt for foretakene. Foretakslån har normalt 
høyere risikovekter enn boliglån, og for å sikre 
volumvekst samtidig som kapitalen bygges opp, 
har flere banker tatt ned utlånsveksten til 
bedriftene. 
 
Kredittveksten til husholdningene ble også i 2013 
høyere enn inntektsveksten, noe som førte til en 
ytterligere økning i gjeldsbelastningen. Samlet er 
husholdningenes bruttogjeld nå over dobbelt så 
stor som deres disponible inntekt, en utvikling som 
myndighetene ser på med bekymring. En analyse 
nylig utført av Norges Bank viser imidlertid at selv 
om gjeldsbelastningen har økt til et høyt nivå, har 
andelen av gjelden som holdes av husholdninger 
med dårlig gjeldbetjeningsevne og lav 
pantesikkerhet falt siden begynnelsen av 1990-
tallet. De husholdningene som både har høy 
gjeldsbelastning, svak pantesikkerhet og liten 
margin når nødvendige utgifter er betalt, utgjør kun 
2,4 prosent av husholdningene. Husholdningene er 
likevel sårbare for inntektsbortfall og 
renteøkninger, men analysen indikerer at 
sårbarheten ikke har økt slik den aggregerte 
gjeldsbelastningen antyder. 
 

Tegn til bedring internasjonalt 
Veksten internasjonalt tok seg opp i løpet av 
fjoråret og var bredt basert, men veksttakten er  
fortsatt moderat. Det ser dermed ut til at den 
ekspansive pengepolitikken som har vært ført de 
senere årene i noen grad har begynt å gi utslag i 
økt økonomisk vekst. I eurosonen synes den 
akutte statsgjeldskrisen å være under kontroll.  
 
 
 
 

 
 
 
For verdens største økonomier synes 2013 å ha 
gitt et skifte fra resesjon og lavkonjunktur til vekst, 
men fortsatt er det mye som gjenstår. Blant annet  
er arbeidsledigheten fortsatt på svært høye nivåer i 
USA og Europa, og sentralbankene holder rentene 
på rekordlave nivåer. Dette kommer trolig til å 
vedvare helt til aktiviteten og nøkkelindikatorene 
tar seg ytterligere opp. For Norge vil bedringen av 
veksten hos våre handelspartnere samt en svak 
krone bidra til å stimulere norsk eksportvirksomhet. 
 

Svakere krone og inflasjon under 
målet 
Kronekursen svekket seg gjennom 2013. Mot euro 
svekket kronen seg med i underkant av 4,5 
prosent, mens svekkelsen mot amerikanske dollar 
ble 1 prosent. Prisveksten tok seg noe opp i 2013. 
 

Norges Bank holder fortsatt 
styringsrenten lav 
Norges Bank holdt styringsrenten uendret gjennom 
2013, men de justerte ned sitt anslag på 
rentenivået fremover. I Pengepolitisk rapport i 
mars i fjor signaliserte sentralbanken at renten 
trolig ville bli hevet mot våren 2014. I rapporten i 
desember ble det derimot antydet at renten først vil 
bli hevet i løpet av sommeren 2015. Senkningen 
av rentebanen ble av Norges Bank forklart med 
noe svakere vekstutsikter hos våre internasjonale 
handelspartnere, lavere vekst i Norge, noe økt 
arbeidsledighet, og et raskere omslag i 
boligmarkedet enn ventet, samt noe lavere 
inflasjon. 
 

Finanspolitikk 
I følge tilleggsproposisjonen til budsjettet for 2014 
ble det strukturelle, oljekorrigerte 
budsjettunderskuddet på 124 milliarder kroner i 
2013 og anslagsvis 139 milliarder kroner i 2014 
(målt i 2014-priser), noe som tilsvarer henholdsvis 
5,2 prosent og 5,7 prosent av trend-BNP for 
Fastlands-Norge. Dette tilsvarer en ekspansiv 
budsjettimpuls på om lag 0,5 prosentenheter i 
2013 og 2014. Bruken av oljepenger vil dermed 
utgjøre nær 3 prosent av fondskapitalen i Statens 
pensjonsfond – Utland disse årene. Den sterke 
veksten i oljefondets verdi gir et stort handlingsrom 
for Regjeringen i fremtiden. Betydelig økning av 
oljepengebruken i norsk økonomi vil imidlertid 
kunne medføre en ytterligere kostnadsvekst i 
økonomien. 
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Lokalt næringsliv 
 

Skal Vang Sparebank lykkes i fremtiden, er 
banken avhengig av en positiv utvikling i sitt 
primærområde, både hva gjelder privat og offentlig 
sektor.  
 

 
 

Foto: Ryfoss Betong AS  

 
Reiseliv 
Reiselivet i Vang er i all hovedsak basert på 
aktiviteter, da primært naturaktiviteter, langrenn og 
alpint, samt en beskjeden grad av gårds- og 
stølsturisme. Hotell- og serveringsbransjen har hatt 
nedgang, mens hytteturismen har økt. Aktivitetene 
som tilbys i Vang er fra lav- til høyterskeltilbud. 
Naturopplevelser blir stadig viktigere, sammen 
med tilrettelagte opplevelsesbaserte aktiviteter på 
både ekstrem- og normalnivå. Med plassering midt 
mellom øst og vest, utbedring av E16 og Norges 
flotteste natur, gir dette stort potensial for utvikling 
både som skidestinasjon og ulike 
aktivitetsarrangører.   
 
Status 
Med sin lokalisering er Vang en naturlig 
destinasjon for kundegruppene på både Øst- og 
Vestlandet. Det satses tyngst mot Vestlandet og 
Bergen, men også mot det sentrale Østlandet. Det 
finnes nå ca.1600 fritidsboliger i kommunen. Med 
utviklingen i hyttemarkedet er de naturlige 
målgruppene barnefamilier og voksne par. 
Infrastruktur og oppgradering av E16 har gjort og 
forventes å gjøre Vang enda mer attraktivt som 
reisemål, og utviklingspotensialet er stort. Dette 
avhenger av at alle aktører i bransjen trekker i 
samme retning.  
 
Salgstakten på fritidstomter og fritidsleiligheter har 
ikke hentet seg helt inn igjen etter finanskrisen 
men det er igjen optimisme på nasjonalt nivå i 
markedet. Aktiviteten til de lokale håndverkerne og  
 

 
 
 
 
entreprenørene synes å ha opprettholdt seg 
positivt gjennom 2013. Vang har ikke like store  
markedssvinginger som landet for øvrig, og de 
lokale bedriftene har tilpasset seg endringene i 
markedet bra.  
 
Utvikling 
Reiselivet i Vang har fortsatt et stort ubrukt 
potensial, både som vinter- og sommerdestinasjon. 
Med beliggenhet høyt over havet skal man heller 
ikke glemme mulighetene for bedre utnytting av 
skuldersesongene. Det utvikles og planlegges 
stadig nye hytteområder i kommunen blant 
grunneiere og utbyggere. Det er også planlagt, og i 
gang flere leilighetsprosjekter. Utviklinga som har 
vært lover også bra for bygdas bedrifter med tanke  
på ”ettermarkedet”. Det ligger også klare 
forventninger til næringslivet, destinasjons-
selskapene og Innovangsjon om å utvikle 
reiselivsnæringen og utnytte potensialet langt 
bedre enn i dag.  
Samtidig blir konkurransen tøffere for hvert år som 
går, men både nye destinasjoner, og utvikling av 
konkurrerende destinasjoner.  
 
Den syvende Vinjerockfestivalen ble avholdt i 2013 
hvor billettene ble utsolgt på rekordtid. En stadig 
økende andel av festivaldeltakerne reiser nå til 
kommunen noen dager i forveien av festivalen for 
å gå turer i fjellet og oppleve den storslåtte 
naturen, og blir gjerne værende noen dager etter 
festivalen. Dette gir positive ringvirkninger både 
lokalt i Vang og langt utover kommunens grenser. 
Vang Sparebank ser det som naturlig å være en 
støttespiller og samarbeidspartner for festivalen. 
 

 

Primærnæringen 
Vang kommune er en typisk distriktskommune 
med til dels små jordbrukseiendommer. Flere av 
kommunens bønder har de siste årene sluttet som 
melkebønder, en utvikling på linje med resten av 
landet. En del bønder går over til kjøttproduksjon i 
stedet.  Positivt er det at flere yngre vil satse videre 
med jordbruket. Salg av hyttetomter er et bra 
supplement til inntektene på mange gårder i 
kommunen. Pelsdyrnæringen har vært svakt 
økende de to siste årene.  
Vang Sparebank ser det som viktig å være en  
konkurransedyktig leverandør av bank- og 
forsikringsprodukt til primærnæringen, for å bidra til 
å skape et bærekraftig landbruk i kommunen vår.  
 
 
 



Årsrapport Vang Sparebank 2013 

 

 

  
     8 

 
  

 
 
 
 

 
 
Foto: Valdres Bygdeungdomslag  
Sponset av banken i forbindelse med Oppland 
Bygdeungdomslags vinterstevne.  
 
 

Næringsutvikling  
Hytte og leilighetsbygging er en viktig faktor for 
kommunens bedrifter, og en viktig 
sysselsettingsfaktor. Med ca 1.600 hytter tilsier 
dette også et potensielt marked for vedlikehold.  
Innovangsjon SA har vært en viktig pådriver for 
nyetablering av både event-selskaper og kreative 
bedrifter gjennom 2013. Gjennom både  
Synshagen Næringspark og Kontorfellesskapet 
1724 har mange bedrifter blitt en del av et større 
miljø, og således er disse med på å skape lokal 
vekst.  
 

Innovangsjon 
Innovangsjon SA har siden oppstarten i 2011 
bevist livets rett. Svært mange har ønsket møter 
med Innovangsjon og deltakere på Innovangsjon 
sine arrangementer er mange. Organisasjonen 
består av Næringsutvikler, Innovangsjonsminister, 
Bostedskartlegger (prosjekt), Blestminister, samt et 
prosjektengasjement og et vikariat. 
 
Innovangsjon har jobbet med tiltak innenfor 
satsingsområdene  
1. Arbeid i Vang,  
2. Bo i Vang og  
3. Blest om Vang.  
 
Styret for Innovangsjon SA har vedtatt følgende 
hovedmålsettinger:  
1. 1724 innbyggere innen 2020,  
2. 10 nye arbeidsplasser hvert år og  
3. Skape arenaer for bedrifter og private.  
   
 

 

 
 
Fritidseiendommer og bolighus 
Det er ikke igangsatt nye fritidsleiligheter i 2013, og 
markedet synes å være vesentlig roligere for 
denne type eiendommer for øyeblikket.  
I 2013 ble det igangsatt 16 nye fritidsboliger i 
kommunen. Fritidsmarkedet har vist en nedgang i 
igangsettelser de senere årene.  
Med områdets snøsikkerhet og stadig utbedring av 
E16, vil trolig antall nybygg øke i årene fremover.   
 
De siste seks årene er det kommet opp totalt 261 
nye enheter i kommunen. Dette er med på å sikre 
eksisterende arbeidsplasser, samt gi grunnlag for 
nye arbeidsplasser.  
 
Innen boligbygging har antall nye enheter vist store 
variasjoner år for år. I 2013 ble det igangsatt tre 
nye boliger, mot syv i 2012.  
  
Totalt bygde enheter endte på 19, mot 29 i 2012. 
 



Årsrapport Vang Sparebank 2013 

 

 

  
     9 

 
  

Vang kommune 
 
Vang kommune er en viktig aktør og 
samarbeidspartner for befolkning, næringsliv og 
Vang Sparebank. 
 
Kommunen har uttrykt ønske om å satse på og 
legge til rette for utbygging av arbeidsplasser, og 
bidra til at innbyggere og spesielt ungdom skal 
trives. Gratis boligtomter, næringsfondet, 
Masterplan for Filefjell-området og julebord for 
kommunens yngre garde, er eksempler på tiltak i 
kommunens regi. Dette får positiv oppmerksomhet 
også utenfor kommunegrensen, og gir mange 
gode ambassadører for kommunen. De siste årene 
har spesielt Ryfoss fått mange nye boliger.     
 
Kommunen sin positive holdning til å støtte  
Innovangsjon SA økonomisk, har gitt 
samvirkeforetaket mulighet til å lykkes på et helt 
annet nivå enn hva som ville vært mulig på 
dugnadsbasis. Vang Sparebank, som medeier i 
Innovangsjon, ser naturligvis svært positivt på 
dette og mener at kommunen på denne måten har 
utstyrt Innovangsjon med sjumilssko.  
Fortsatt satsning også fra kommunen sender et 
svært tydelig signal om at dette er en kommune 
som satser på sine innbyggere og ønsker nye 
velkommen, og som ønsker å ta tak og inkludere 
engasjerte personer på flere plan enn en 
kommune tradisjonelt sett gjør. Den positive 
omtalen i sosiale medier, i nettaviser og 
papirutgaver av ulike medier Innovangsjon har 
skaffet Vang, er et tydelig tegn på suksess begge 
veier. Det samme viser engasjementet blant de 
yngre i befolkningen og oppslutningen fra 
næringslivet.  
 

 
 
Snøfilm Foto: Lars Østby Hemsing  
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Vang Sparebank 
 
Vang Sparebank driver tradisjonell, lokal 
bankvirksomhet i Vang kommune, og har en 
generell sparebankkonsesjon. 
 
Banken har ikke utstedt grunnfondsbevis. 
 
Vi har i 2013 hatt en liten nedgang i rentemarginen 
i forhold til i 2012.  
Som en liten bank er vi avhengig av å holde 
rentemarginen på et fornuftig nivå fremover. 
Samtidig har volumvekst på egen bok, samt økt 
produktsalg bidratt positivt på driften i 2013. 
Banken har hatt en betydelig økning innen flere 
produktområder gjennom 2013. Dette vitner om at 
banken har konkurransedyktige produkter å tilby 
innen skadeforsikring, personforsikring, 
boligkreditt, kredittkort og leasing for å nevne noen 
produkter.  
 

Hovedmål 
 Styret i Vang Sparebank har ansvar for å 

legge til rette for at bankens kunder også 
frem i tid skal få gode produkter og 
tjenester lokalt. 

 Vang Sparebank skal oppleves av våre 
kunder som en attraktiv bank i markedet 
og et godt alternativ i forhold til bank og 
forsikringsprodukter sammen med våre 
samarbeidspartnere. 

 
 

Markedsmål og strategier 
 
Generelt 
Med bakgrunn i bankens solide posisjon i 
lokalmarkedet skal vi arbeide videre for å bevare 
vår markedsandel i primærmarkedet, samt fortsette 
jobben med å øke markedsandelen i vårt 
sekundærmarked. Arbeidet med å bygge opp  
portefølje av låne- og innskuddskunder i resten av 
landet for å øke inntektene og redusere bankens 
sårbarhet har i 2013 vært vellykket. Banken skal 
ha en sunn og kontrollert vekst. 
 
Banken har tidligere utarbeidet ny strategi for 
perioden 2012-2015. Denne ble i 2013 
gjennomgått og revidert. Strategiplanens  
overordnede visjon er at Vang Sparebank skal 
være den foretrukne lokalbanken, med en solid 
plattform som skal bidra til arbeidsplasser, vekst 
og utvikling i Vang og Valdres. Dette skal gjøres 
gjennom fokus på kompetanse, kundeservice og 
mer aktiv deltagelse i Vang. I tillegg skal banken 
øke sitt bidrag ytterligere til lokalsamfunnet.  

 
 
 
 
Kundegrupper 
Tradisjonelt har våre kunder primært vært bosatt i 
Vang kommune, eller hatt tilknytning til Vang 
kommune på annet vis. Fra 2010 har banken hatt 
en vekst også utenfor sitt primærmarked. Utover 
Oppland, har veksten særlig kommet i Oslo og 
Akerhus.  Bankens primærområde skal være 
Vang, med Valdres som sekundært satsnings-
område.  
 
Produkter 
Vi skal være en fullservicebank sammen med våre 
samarbeidspartnere innenfor følgende områder: 

 spareprodukter 

 utlånsprodukter 

 leasing 

 betalingsformidling 

 skadeforsikring 

 personforsikring 

 tjenestepensjon (OTP) 
 
Organisasjon 
Vang Sparebank skal fremstå som en oppdatert 
organisasjon, der vi skal sette fokus på aktiv 
kundeomsorg, kompetanseheving og salg. 
Gjennom Eika Skolen, Spama og Eika Vis skal 
våre medarbeidere få den oppdatering som kreves 
for å kunne bli enda bedre rådgivere for våre 
kunder. Vang Sparebank er, og skal være en 
attraktiv kompetansearbeidsplass. Det jobbes mot 
at det skal være sertifiserte rådgivere innen alle 
områdene i 2014. Denne prosessen ble påstartet i 
2013.  
 
Vang Sparebank har pr 31/12-2013 0,8 årsverk 
innenfor BM, 3 årsverk innenfor PM og 2,3 årsverk 
innenfor dagligbank, i tillegg til 1 årsverk på 
regnskap og 1 årsverk på ledelse. Totalt 8,1  
årsverk. Dette fordelt på 5 kvinner og 4 menn. 
 

 
 
Utdeling utdanningsstipend. Foto: Arnfinn-Helge Kvam
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Styrets kommentar til årsregnskapet 
 
Styret sier seg godt fornøyd med totalresultatet for 
2013, og utviklingen banken har vist gjennom året. 
Styret er fornøyd med at kostnadsprosenten er 
ytterligere senket i 2013, og at banken har økt sin 
inntjening på produktsiden. Også 2013 har krevd 
ressurser i forhold til oppfølging av 
misligholdssaker etter tidligere banksjef. Styret 
antar at man kan bli ferdig med denne 
oppfølgingen i løpet av 2014. 
 
Det underliggende resultat (resultat før tap og 
skatt) styrket seg med 1,4 millioner, noe som er 
blant bankens beste resultat på ti år. 
Styret er godt fornøyd med jobben som er gjort for 
å øke provisjonsinntektene til banken.   
 
Styret har vært fokusert på å øke inntektene og 
samtidig holde kostnadene på et fornuftig nivå. 
Bankens kostnadsnivå har økt i kroner i løpet av  
2013, og skyldes ytre påvirkninger som følge av 
blant annet regulatoriske krav. 
Styret har individuelt gjennomgått alle 
engasjement med mislighold, og har et stort fokus 
på å følge opp alle problemengasjement fremover. 
Banken har slitt med noen få, men store 
misligholdsengasjement siden 2011 som har vært 
ressurskrevende og påført banken store tap. Styret 
ser det som positivt at banken i løpet av 2013 har 
kunne tilbakeføre over 5 millioner kroner av 
tidligere tapsavsatt. Banken har ikke blitt påført tap 
i 2013, men tatt tilsammen 0,9 millioner i nye 
individuelle tapsavsetninger.  Det ligger fremdeles 
noen engasjement til inkasso, men samlet sett 
føler styret seg trygg på at de totale nedskrivninger 
av bankens utlånsportefølje tar tilstrekkelig høyde 
for eventuelle fremtidige tap. 
 
Styret er fornøyd med den innsats de ansatte 
viser. Kundetilfredshetsindeksen (KTI) for Vang 
Sparebank har holdt seg stabil de siste årene, men 
det skal gjennom aktiv kundeomsorg søkes å løfte 
KTI’en videre. Medarbeidertilfredsheten (MTI) viser 
at de ansatte trives godt i banken, og snittmålingen 
er over gjennomsnittet for Eika-bankene.  
Banken vil fortsatt være solid med god 
kapitaldekning på nivå med de bedre bankene i 
landet. Styret ser at margin- og kostnadspresset 
øker ytterligere og raskere enn tidligere antatt 
fremover, og vil ha fokus på dette i Vang 
Sparebank.  
 

 
Årsresultat 
Vang Sparebank fikk et årsresultat etter bokført tap 
og skatt på kr 6.625 mill kroner mot et overskudd 
på kr 2.508 mill. kroner i 2012.  
Total rentenetto var 2,19 %, mot 2,20 % i 2012.  
 

 
 
Overskuddsdisponeringen 
Styret foreslår at bankens overskudd på 6.625 mill 
kroner, disponeres med avsetning på kr 150.000,- 
til gaver til allmenyttige formål, og kr 6.475 mill 
kroner overføres til sparebankens fond, som inngår 
i bankens egenkapital.  
 
 
Balanse 
Forvaltningskapitalen siste år har hatt en økning til 
kroner 538.463 millioner. Egenkapitalen inkludert 
årets resultat er ved årsskiftet  77.866 mill. kroner. 
Sum egenkapital utgjorde 14,46% av  
forvaltningskapitalen per 31/12-13. 
 

 
 
 

Lån 
Bruttoutlån økte det siste året med 36,66 mill. 
kroner eller 8,91 %. Vi har hatt stabil etterspørsel 
av utlån gjennom 2013. Dette er viktig for å holde 
lånevolumet oppe, da riktignok med en sunn  
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portefølje. Vi har i tillegg en låneportefølje på 55,45 
mill. kroner i Eika Boligkreditt ved utgangen av 
2013. Dette er utelukkende 1. prioritets boliglån 
sikret innenfor 60 % av verdigrunnlaget. Dette 
volumet kommer utenom balansen. Eika 
Boligkreditt har bidratt til at vi som liten bank har 
kunnet møte konkurransen spesielt i forhold til 
førsteprioritets boliglån. Vang Sparebank har hatt 
en renteavkastning på 4,82 %, mot 4,80 % i 2012.  
 

Innskudd fra kunder 
Innskudd fra kunder har hatt en lav vekst med kun 
2.363 mill. kroner eller 0,52 %. På innskudd er 
renteavkastningen på 2,35 %, mot 2,43 % i 2012. 
Banken er en av de få som kan vise til at 
innskuddsdekningen er over 102 %. 
 

 
 
 

 

Risikoområder 
Bankens risikoområder og vedtatte strategier for å 
beregne risikoen kan beskrives slik:  
 
Likviditetsrisiko 
Dette er risikoen for at banken ikke skal ha 
likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved 
forfall. Bankens lånekunder ønsker langsiktig 
finansiering, og bankens innskuddskunder ønsker i 
praksis på svært kort varsel å kunne disponere 
innskudd. Banken har ved dette påtatt seg en 
likviditetsrisiko. 
For å sikre at det alltid er tilgang til likviditet, har 
banken selvpålagte rammer som går ut over 
lovens krav til beholdning av likvider. Disse 
rammene setter relativt store krav til 
likviditetsreserver, og banken har avtalt også 
trekkrettigheter i en annen bank ved umiddelbare  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
behov. Styret vurderer bankens likviditetsrisiko 
som lav. 
 
Kredittrisiko 
Utlån, kreditt og garantier inneholder risiko for 
mislighold og tap. Bankens arbeid med å begrense 
og overvåke kredittrisikoen er nedfelt gjennom 
styrets fastlagte retningslinjer og planer på 
området. Banken skal ha en lav til moderat risiko. 
Bankens utlån til personkundemarkedet utgjør 
73,30 % av totalt utlån (inkluderes andelen av lån i 
EBK er det riktige tallet 76,24 %). Vi har dessuten 
en betydelig andel av utlån til kunder i andre 
kommuner. Styret vurderer kredittrisikoen som 
moderat. 
 
Operasjonell risiko 
Bankens har fokusert på kompetanse og bedre 
kontroll av operasjonell risiko de siste årene. 
Arbeidet med Basel2 og ICAAP har også forsterket 
dette arbeidet. Banken vil fortsette med å sette 
fokus på reduksjon av operasjonell risiko i 2014. 
Styret vurderer den operasjonelle risikoen som 
moderat til lav. 
 
Renterisiko 
Renterisikoen er risiko for tap som følge av at 
renten endrer seg, enten på fastrentelån banken 
har gitt eller på obligasjoner som banken eier. 
Banken gir ikke fastrentelån i egen regi, men tilbyr 
dette gjennom Eika Boligkreditt. Her er 
renterisikoen delt mellom banken og EBK.  
Banken har endret kravene til obligasjonene den 
kan kjøpe som gjør at porteføljen fremover 
kommer til å inneholde papirer av meget lav risiko. 
Styret vurderer den nåværende porteføljen til å 
være av lav risiko. 
 
Valutarisiko 
Banken har ingen valutaeksponering utenom 
beholdning i utenlandsk valuta. Ettersom denne er 
svært liten har banken bortimot ubetydelig 
valutarisiko. 
 
Kursrisikoen 
Som følge av plasseringer i verdipapirer er 
kursrisikoen etter styrets mening liten. Kursrisiko er 
risiko for tap som følge av nedgang i kursen på 
verdipapirer. Porteføljen består av obligasjoner og 
aksjer. Banken har en større aksjeportefølje i Eika 
Gruppen og Eika Boligkreditt, egenkapitalbevis i 3 
sparebanker, 7 obligasjoner, samt noen aksjer i 
lokale foretak og fellesinstitusjoner. Samlet sett 
vurderes kursrisikoen som lav. 
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Strategisk risiko 
Dette er risikoen for at banken ikke skal ”overleve”. 
Den fundamentale risikoen for styret og ledelsen 
eller risikoen 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 bankenes rammevilkår. Samlet sett 
vurderes strategisk risiko som lav. 
 

Øvrige forhold/ samfunnsansvar 
Vang Sparebank skal være seg bevisst det 
samfunnsansvar det innebærer å være bank i 
Norge og for lokalmiljøet. Banken skal vise 
ansvarlighet i utøvelsen av all sin virksomhet. 
Samfunnsansvar deles inn i følgende fire grupper; 
hensynet til menneskerettigheter, arbeidstaker-
rettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og 
bekjempelse av korrupsjon. 
For Vang Sparebank som en liten lokal bank med 
begrenset virksomhet er det ikke naturlig å 
fokusere på punktet som omhandler menneske-
rettigheter. De øvrige punktene er integrert i 
bankens forretningsstrategier. 
 
I Vang Sparebank setter vi kundene i sentrum 
gjennom aktiv kundeomsorg. Alle kunder som 
møter banken, enten det er på hjemmesiden, på 
telefon, digitale flater eller ved et personlig møte 
skal ha en opplevelse som minimum matcher, men 
gjerne også overstiger de forventninger kundene 
har til banken. Det arbeides hele tiden med 
forbedringer på dette området både i banken, men 
også hos våre leverandører av de elektroniske 
løsningene. 
 
Vang Sparebank gjennomfører årlig kunde-
tilfredshetsmålinger gjennom Norsk Kunde-
barometer. Kundens meninger er viktig for oss, og 
undersøkelsen danner et godt grunnlag for det 
interne arbeidet i banken med å forbedre 
kundeopplevelsen. Vang Sparebank ser seg 
tilfreds med den vurdering kundene gir. Det er 
selvfølgelig alltid noe som kan forbedres, og det 
jobbes det videre med. 
Vang Sparebank bestreber seg på å skape 
rammer for et godt og utfordrende arbeidsmiljø for 
bankens medarbeidere ved å fokusere på 
kompetanseutvikling og trivselsfremmende tiltak på 
arbeidsplassen. Det er lagt vekt på tilpasse 
arbeidsplassene ergonomisk til den enkelte 
medarbeider. 
 
Vang Sparebank er medlem av Finansnæringens 
Arbeidsgiverforening (FA) og følger de inngåtte 
overenskomster mellom FA og Finansforbundet.  
 

 
 
 
Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre 
miljøet. Internt er det fokus på elektronisk 
saksbehandling og å begrense papirbruken.  
 
Bankens retningslinjer for bekjempelse av 
korrupsjon er konkretisert i bankens Etiske Regler 
og bankens Risikopolicydokument. Det er også 
utarbeidet egne retningslinjer for samfunnsansvar. 
Felles for Vang Sparebanks tiltak innen 
samfunnsansvarsområdet er at det skal være med 
på å understreke bankens posisjon som en etisk 
bærekraftig virksomhet, både blant kunder, 
medarbeidere og verden for øvrig. 
 

Gjennom ulike sponsorat og støtte har banken 
bidratt med kr 470.000,- til lokalsamfunnet 
gjennom 2013. Banken har gjennomført et eget 
opplegg «Ungdom & økonomi» ved VBU, og har i 
tillegg deltatt i et tilsvarende opplegg ved Valdres 
Videregående Skole. 
De siste årene har banken også engasjert seg i 
trafikksikkerhet for de minste, og har hatt et fast 
samarbeid med politiet på området. 
 
 

 
 
Utdeling av refleksvest til  de yngste skolebarnai kommunen. 
Foto: Eli Belsheim 

 
 
Vang Sparebank har fokus på å redusere 
strømforbruket, og bankens friskluftanlegg har 
styringsanlegg med nattsenking i hele banken og i 
utleielokalene, samt at vi bruker i stor grad 
sparepærer der dette ut i fra driftssikkerhets-
messige hensyn er mulig.  Banken har også et 
minimum av lys tent om natten og igjennom 
helgene  
 
Flere av møtene som tidligere krevde reise, 
gjennomføres nå som web-konferanser. Dette 
sammen med at det oppfordres til samkjøring der  
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dette er mulig, har redusert bankens forbruk av 
kjørte kilometer og der igjennom bankens Co2-  
utslipp. Banken benytter kun unntaksvis 
flytransport i forbindelse med sin møteaktivitet. 
 
Mye av kundekorrespondanse går nå via 
nettbanken eller annet elektronisk medium, og gir 
en besparelse i papirforbruket. Samtidig har man 
økt bruken av skanning av brev, slik at man å 
sende disse via e-mail, for at spare papir og porto.  
Banken har returordninger på spesialavfall.  
 
Det er styrets vurdering at det i 2013 er oppnådd 
tilfredsstillende resultater av arbeidet med 
samfunnsansvar. 
 
Andre forhold 
Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Finanstilsynet er 
bankens kapitaldekning 24,38 %, mens 
minstekravet er 9 %. Styret kjenner ellers ikke til 
øvrige forhold inntruffet i regnskapsåret, eller 
forhold inntruffet mellom årsskiftet og 
regnskapsavleggelsen, som har betydning for å 
bedømme bankens resultat og stilling. Styret 
mener derfor at årsregnskapet, sammen med 
denne beretningen, gir et rettvisende bilde av 
driften i året, og for formuesstillingen ved årsskiftet. 
Fortsatt drift er derfor lagt til grunn for 
årsregnskapets avleggelse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Personalet/ arbeidsmiljøet 
Ved utgangen av året hadde banken 9 ansatte, 
hvorav 3 arbeider deltid. Dette utgjør 8,1 årsverk. I 
tillegg har banken deltidsansatt renholder.  
 
De ansatte har stått på og utført en meget god 
jobb gjennom 2013. Styret opplever at de ansatte 
trives med den stadige utviklingen som 
finansnæringen må forholde seg til, og er innstilt 
på å oppdatere seg.  En positiv innstilling fra alle 
har gjort at Vang Sparebank fremstår som en 
moderne sparebank med et bredt spekter av 
tjenester. 
 
Kvinneandelen av ansatte utgjorde 55 % og i styret 
40 %. Likestilling er et fokusområde og vil også 
være dette for fremtiden. Banken har for de 
ansatte etablert kollektiv pensjonsforsikring, 
gruppelivsforsikring, kollektiv ulykkesforsikring og 
pålagt yrkesskadeforsikring. Alle fast ansatte er nå 
tilknyttet disse. 
 
Det er styrets oppfatning at banken har et godt 
arbeidsmiljø. Samlet sykefravær i banken gjennom 
året har vært 36 dager. Samarbeidet med de 
ansatte og tillitsvalgte er godt.  
Bankens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. 
 
 
 

Glad gjeng etter nominasjon til SPOT 2014 sammen med Vinjerock.  
Foto: Eli Belsheim 
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Valdres Eiendomskontor 
AS 
 

Vang Sparebank er, sammen med de 2 andre 
selvstendige sparebankene i Valdres, eiere av 
Valdres Eiendomskontor AS. Nåværende eiere 
valgte å kjøpe ut Sparebank1 Hallingdal Valdres 
sin eierpost i 2013.  
 
Kontoret hadde ved årsskiftet 8 ansatte 7,3 
årsverk, hvorav 5 er eiendomsmeglere. 
Valdres Eiendomskontor AS har kontor på 
Fagernes og er medlem i Aktiv Eiendomsmegling, 
etter omprofilering fra Terra Eiendomsmegling. 
Regnskapet for 2013 viser et driftsresultat på ca 
0,65 millioner kroner etter skatt for 
eiendomskontoret, noe som vurderes som godt. 
Det vil ikke bli tatt ut utbytte fra selskapet i år.  
Valdres Eiendomskontor AS befestet i 2013 sin 
posisjon som det største eiendomskontoret i 
Valdres.  
 

Eika-Gruppen – 
finanskonsernet som 
styrker lokalbanken! 
 

Vang Sparebank er aksjonær i Eika Gruppen AS 
og en bank i Eika Alliansen. Sammen med 75 
andre lokalbanker bidrar Vang Sparebank til 
velstand og økonomiske trygghet for 
enkeltmennesker og næringsliv i sine 
lokalsamfunn. Eika Gruppens strategiske 
fundament er å styrke lokalbankene, og er 
gjennom det en viktig faktor for mange norske 
lokalsamfunn. 
 
Finanskonsernet Eika Gruppen er eid av 75 
selvstendige lokalbanker samt OBOS (Oslo Bolig- 
og Sparelag). Aksjonærene i Eika Gruppen utgjør 
til sammen en av Norges største 
finansgrupperinger, med en samlet 
forvaltningskapital på om lag 300 milliarder kroner 
(inkludert Eika Boligkreditt). Selskapet skiftet navn 
fra Terra-Gruppen AS til Eika Gruppen AS i mars 
2013.  
 
En allianse for lokalbanker  
Lokalbankene i Eika har en sterk lokal tilhørighet 
og nærhet til kundene. Med sin lokale verdiskaping 
i mange norske kommuner representerer de et 
stort og viktig mangfold i finansnæringen.  Med  
 

 
 
 
 
190 bankkontorer i ca 120 kommuner har 
lokalbankene en betydelig distribusjonskraft og 
lokalbankenes 1 million kunder har blant landets 
høyeste kundetilfredshet og lojalitet, både i 
personmarkedet og bedriftsmarkedet. 
 
Konkurransedyktige produkter  
Lokalbankenes kunder er primært personkunder 
og det lokale næringslivet. Eika Gruppen styrker 
lokalbankene ved å levere kostnadseffektive 
tjenester og konkurransedyktige produkter og 
tjenester som dekker lokalbankenes og disse 
kundenes behov. Eika Forsikring er Norges femte 
største forsikringsselskap og leverer et bredt 
spekter skade- og personforsikringsprodukter som 
selges i lokalbanken.  Eika Kredittbank leverer 
komplette debet- og kredittkortprodukter samt 
leasing og salgspantlån. Eika Kapitalforvaltning 
leverer fondsprodukter for personkunder og 
bankene. Aktiv Eiendomsmegling er en 
landsdekkende eiendomsmeglerkjede, der mange 
kontorer samarbeider med den lokale 
Alliansebanken. 
 
Eika Boligkreditt er direkte eid av aksjonærene i 
Eika Gruppen AS. Selskapet har en 
forvaltningskapital på omlag 55 milliarder og er 
med sin tilgang til det internasjonale markedet for 
Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) en viktig 
finansieringskilde for lokalbankenes 
boliglånsportefølje.   
 
Stordriftsfordeler for lokalbankene 
Utover produktleveransene sørger Eika Gruppen 
for at lokalbankene får tilgang til effektive og gode 
fellesskapsløsninger.  Det er i første rekke 
komplette løsninger innen IT, infrastruktur og 
betalingsformidling, kompetanseutvikling med Eika 
skolen, virksomhetsstyring med Eika ViS og 
økonomi- og regnskapstjenester med Eika 
Økonomiservice. Med et profesjonalisert prosjekt- 
og utviklingsmiljø leverer Eika også en lang rekke 
digitale løsninger. Det gjelder kundeløsninger på 
nett og mobil og integrerte løsninger som 
effektiviserer kunde og saksbehandlersystemene i 
bankene.  
 
Utover disse fellestjenestene arbeider Eika 
Gruppen for lokalbankene innenfor områder som 
kommunikasjon, marked og merkevare og 
næringspolitikk for å ivareta bankenes 
næringspolitiske interesser gjennom dialog med 
relevante myndigheter.  
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Utsiktene for 2014 
 
Vang Sparebank skal gjennom 2014 jobbe med 
aktiv kundeomsorg og således fortsette som en 
kundeorientert lokalbank. Banken skal fortsette å 
videreutvikle nærhet til kundene og skal bygge opp 
kompetansen som gjør at kundene opplever Vang 
Sparebank som et naturlig førstevalg.  
     
 
Vang Sparebank skal fortsette å være en solid 
sparebank i 2014 og ikke ta for stor risiko i et 
fortsatt noe usikkert marked. Stadig nye 
regulatoriske krav som stilles til bransjen, og økte 
kostnader vil bidra til press på bankens resultat 
både for 2014 og årene fremover. 

Takk 
 

Det er lagt ned en betydelig innsats fra alle de 
ansatte i året som har gått. Året har vært fylt med 
både glede, forventninger og utfordringer for 
ansatte og administrasjonen. Styret vil takke de 
ansatte i Vang Sparebank for at man har hatt fokus 
på de mål som var satt, og for måloppnåelsen. 
 
Styret vil også benytte anledningen til å takke 
kunder, forretningsforbindelser og tillitsvalgte for 
god oppslutning om bankens virksomhet i 2013. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Vang i Valdres, 31. desember 2013 / 17. februar 2014 
 
 

Styret for Vang Sparebank 
 
 

 
 

 
Ola Rogn Tveit   Odd Harald Nordsveen   Marianne Barlien Berge 
Styreformann    Styrets nestleder   
 
 
 

    
Jorun Karlsen   Oddvin Magne Allmenn   Arnfinn-Helge Kvam 
                                   Banksjef 
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RESULTATREGNSKAP 
 

(beløp i 1.000 kroner) Note       

    2013   2012 

Renteinntekter og lignende inntekter         

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordr. på kred.institusjoner   1.182   1.362 

Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder   20.566   19.497 

Renter og lignende inntekter av obl. og andre rentebærende verdipapirer   696   726 

Andre renteinntekter og lignende inntekter   0   1 

Sum renteinntekter og lignende inntekter 1 22.444   21.586 

          

Rentekostnader og lignende kostnader         

Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner   50   50 

Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder   10.469   10.390 

Andre rentekostnader og lignende kostnader   317   0 

Sum rentekostnader og lignende kostnader 1 10.836   10.439 

          

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter   11.608   11.147 

          

Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning         

Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 755   82 

Inntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaper   250   250 

Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel 
avkastning 1 1.005   332 

          

Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester         

Garantiprovisjon   94   96 

Andre gebyrer og provisjonsinntekter 
 

4.088   2.918 

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester  3 4.183   3.014 

          

Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester         

Andre gebyrer og provisjonskostnader   770   720 

Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 4  770   720 

          

Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer          

som er omløpsmidler         

Netto verdiendring og gevinst/ tap på sert., obl. og aksjer og lignende   0   0 

Netto verdiendring og gevinst/ tap på valuta og finansielle derivater   55   35 

Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer    

 
  

 som er omløpsmidler 5  55   35 

          

Andre driftsinntekter         

Driftsinntekter faste eiendommer 9 179   139 

Andre driftsinntekter 
 

18   5 

Sum andre driftsinntekter   197   144 

          

Netto andre driftsinntekter   4.671   2.804 

          

Sum driftsinntekter   16.278   13.951 
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Resultatregnskapet  - fortsetter 
 

 
      

Lønn og generelle administrasjonskostnader Note       

Lønn mv   5.119   5.413 

Lønn   
 

4.133   4.510 

Pensjoner 6 343   413 

Sosiale kostnader 
 

643   490 

Administrasjonskostnader 
 

2.525   2.253 

Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 7,8  7.644   7.666 

  
 

      

    2013   2012 

Avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle eiendeler         

Ordinære avskrivninger 
 

417   375 

Nedskrivninger 
 

0   -200 

Sum avskrivninger mv av varige driftsmidler og immatrielle 
eiendeler  9 417   175 

          

Andre driftskostnader         

Driftskostnader faste eiendommer 
 

333   419 

Andre driftskostnader 
 

3.037   2.275 

Sum andre driftskostnader        10 3.369   2.695 

          

Sum driftskostnader   11.431   10.535 

          

Driftsresultat før tap    4.848   3.417 

          

Tap på utlån, garantier mv         

Tap på utlån  12 -4.232   -327 

Sum tap på utlån, garantier mv   -4.232   -327 

          
Nedskrivn/reverse nedskr. og gev/tap verdipapir som er 
anleggsmidler         

Nedskrivning/reversering av nedskrivning 
 

0   99 

Gevinst/tap   -235   0 

Sum nedskr./reverse nedskr. og gev/tap på verdipapir - 
anleggsmidler   -235   99 

          

          

Resultat av ordinær drift før skatt   9.315   3.645 

          

Skatt på ordinært resultat 11 2.690   1.137 

          

Resultat for regnskapsåret   6.625   2.508 

          

Overføringer og disponeringer         

Overføringer         

Overført fra+/til (-)sparebankens fond   -6.475   -2.408 

Overført fra gavefond   0   0 

Avsatt til gaveformål   -150   -100 

Sum overføringer 20  -6.625   -2.508 
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BALANSE 
Eiendeler  Note 2013   2012 

Kontanter og fordringer på sentralbanker 15 2.585   1.850 
  

 
      

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 
 

      

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid 
 

46.145   38.227 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid 
 

0   38.685 

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner   46.145   76.912 

          

Utlån til og fordringer på kunder         

Kasse-/ drifts- og brukskreditter   22.980   15.775 

Byggelån   7.860   4.626 

Nedbetalingslån  8 417.206   390.990 

Brutto utlån 12,13 448.047   411.391 

Nedskrivninger på individuelle utlån 12 -3.127   -10.971 

Nedskrivninger på grupper av utlån 12 -1.860   -1.860 

Utlån til og fordringer på kunder 
 

443.060   398.559 

          

Sert., obl. o.a. rentebærende verdipapirer med fast avkastning         

Utstedt av det offentlige         

Sertifikater og obligasjoner   0   5.000 

Ustedt av andre         

Sertifikater og obligasjoner   28.109   23.089 

Sert., obligasjoner o.a. rentebærende verdipapirer med fast 
avkastning 16 28.109   28.089 

          

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning         

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 
 

8.929   12.369 

Eierinteresser i andre tilknyttede selskaper 
 

1.005   450 

Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 17 9.934   12.819 

          

Immaterielle eiendeler         

Utsatt skattefordel 11 3.439   5.900 

Andre immaterielle eiendeler   0   0 

Immaterielle eiendeler   3.439   5.900 

          

Varige driftsmidler         

Maskiner, inventar og transportmidler 
 

247   399 

Bygninger og andre faste eiendommer 
 

2.809   3.075 

Varige driftsmidler  9 3.056   3.474 

          

Andre eiendeler         

Andre eiendeler   20   91 

Sum andre eiendeler   20   91 

          

Forskuddsbet. ikke påløpte kost. og opptjente ikke mottatte inntekter         

Opptjente, ikke mottatte inntekter   643   582 

Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 6 1.132   1.307 

Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader   338   133 

Forskuddsbet. ikke påløpte kost. og opptjente ikke mottatte inntekter   2.113   2.022 

          

Sum eiendeler  22 538.463   529.716 
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Gjeld og egenkapital 
 

Note 2013   2012 

          

Gjeld til kredittinstitusjoner         

Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist 0   0 

Sum gjeld til kredittinstitusjoner   0   0 

          

Innskudd fra og gjeld til kunder         

Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 
 

444.397   442.675 

Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 
 

12.155   11.515 

Sum innskudd fra og gjeld til kunder  18 456.552   454.189 

          

Annen gjeld         

Annen gjeld 
 

2.029   2.040 

Sum annen gjeld 11,19  2.029   2.040 

          

Påløpte kostnader og mottatt ikke opptjente inntekter   857   893 
          

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser         

Pensjonsforpliktelser   0   0 

Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser   1.158   1.200 

Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser   1.158   1.200 

          

Sum gjeld   460.597   458.322 

          

Egenkapital         
          

Sparebankens fond   77.766   71.291 

Gavefond   100   100 

Sum egenkapital 20,21 77.866   71.391 

          

Sum gjeld og egenkapital 23  538.463   529.713 

          

Poster utenom balansen         

Garantier 14 11.208   13.167 

 

Vang i Valdres, 31. desember 2013 

17. februar 2014 

I Styret for Vang Sparebank 

 
 

Styreleder 

 

 

 
Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem

 

 

 

   

Banksjef 
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KONTANTSTRØMOPPSTILLING 
 

(beløp i 1.000 kr.) 
   

  

2013 2012 

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 
   Resultat før skattekostnad 
 

9.315 3.644 

Periodens betalte skatt 
 

-204 -187 

Ordinære avskrivninger og nedskrivninger  
 

417 374 

Nedskrivning/reversering anleggsmidler 
 

0 101 

Endring overfinansiering pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser 
 

-174 -234 

Endring utlån 
 

-36.656 -4.284 

Endring nedskrivning for påregnelig tap utlån 
 

-7.844 -13.387 

Endring innskudd fra kunder 
 

2.363 35.399 

Endringer verdipapirer 
 

-20 -7.037 

Endring i andre tidsavgrensingposter 
 

47 -1.048 

Endring kortsiktig gjeld 
 

-11 527 

Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter A -32.767 13.868 

    

    Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter 
   Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 
 

0 1.264 

Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 
 

0 -276 

Utbetalinger ved kjøp av finansielle eiendeler 
 

2.885 -2.112 

Netto kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter B 2.885 -1.124 

    

    

    Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter 
   Innbetalinger ved opptak av annen gjeld(korts./langs.) 
 

0 0 

Utbetalinger til gaver  
 

-150 -100 

Netto kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter C -150 -100 

    Netto kontantstrømmer fra perioden   -30.032 12.644 

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse   78.762 66.118 

Kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt   48.730 78.762 

    Denne består av: 
   Bankinnskudd mv 
 

46.145 76.912 

Kontantbeholdning og innskudd i Norges Bank   2.585 1.850 

Sum    48.730 78.762 
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NOTER TIL REGNSKAPET 
 

Generelle regnskapsprinsipper 
 

Bankens årsregnskap for 2013 er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven av 1998, forskrift om 
årsregnskap for banker samt god regnskapsskikk. 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. 
 
Bruk av estimater 
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. 
 
Periodisering av renter, provisjoner og gebyrer 
Renter, provisjoner og gebyrer føres i resultatregnskapet etter hvert som disse blir opptjent som inntekter 
eller påløper som kostnader. Foretatte beregninger viser at  
etableringsgebyrer ikke overstiger kostnadene som oppstår ved etablering av det enkelte utlån. De 
periodiseres derfor ikke over lånets løpetid. 
 
Inntektsføring/ kostnadsføring 
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.  
 

 
Utlån – beskrivelser og definisjoner 
 
Vurdering av utlån 
Bankens utlån er vurdert til virkelig verdi på utbetalingstidspunktet. I etterfølgende perioder vurderes utlån til 
nominell verdi med fradrag for påregnlig tap. Nominell verdi 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 nominell verdi vil derfor være lik pålydende av lånene.  
Boliglån overført til og formidlet til Eika Boligkreditt AS (EBK) er ikke balanseført. Den vesentlige risiko er 
vurdert å være overført til EBK, også for overførte lån som tidligere har vært på bankens balanse, og er 
derfor fraregnet. 
 
Behandling av engasjementer som ikke er misligholdt 
Banken foretar kvartalsvis vurdering av utlåns- og garantiporteføljen for både nærings- og personkunder. 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. 
 
Behandling av misligholdte engasjementer 
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. 
 
Behandling av konstaterte tap 
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 
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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 
Reversering av tidligere tapsavsatte engasjementer skal  skje i den utstrekning tapet er redusert og objektivt 
kan knyttes til en hendelse inntruffet etter nedskrivningstidspunktet. 
 
Behandling av nedskrivninger på grupper av utlån 
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. 
 
Behandling av individuelle nedskrivninger på utlån 
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 låneengasjement 
Rapportering av misligholdte lån skal ifølge myndighetenes krav rapporteres slik: Hvis kunden har ett eller 
flere misligholdte lån eller overtrekk på innskuddskonto, rapporteres kundens hele låneengasjement. 
 

 
Overtatte eiendeler 
 
Overtatte eiendeler beholdes inntil verdien kan realiseres ved salg.  Eiendelene blir nedskrevet til antatt 
salgsverdi.  
 
 

Finansielle instrumenter 
 
Renteinstrumenter utenfor balansen 
Vang Sparebank har ingen sikringsforretninger. 
 
Verdipapirer 
Verdipapirbeholdningen spesifiseres og verdivurderes ved utløpet av hver regnskapsperiode (månedlig). 
Omløpsporteføljen (herunder handelsportefølje og ikke handelsportefølje) og anleggsportefølje 
verdivurderes etter forskjellige regler og hver for seg. Se note 16 of  17. 
 
Obligasjoner og sertifikater 
Banken har obligasjoner definert som anleggsmidler og disse er bokført til laveste verdi av anskaffelseskost 
og markedsverdi. Der virkelig verdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdifallet er vurdert til ikke å 
være av forbigående karkakter, foretas nedskrivning. Obligasjonsbeholdningen er sammensatt i henhold til 
krav til avkastning og risiko og er en del av bankens likviditetsbuffer. Det benyttes priser notert i  markedet. 
Når noterte priser ikke foreligger beregnes virkelig verdi i prisingsmodell utarbeidet av Fondsmeglernes 
forening .  
 
Aksjer og grunnfondsbevis 
Aksjer og grunnfondsbevis er klassifisert som omløps- eller anleggsmidler. Omløpsmidler og vurderes til den 
laveste verdi av anskaffelselkost og virkelig verdi. Grunnlag for virkelig verdi for børsnoterte aksjer som er 
omløpsmidler, er børskurs på måletidspunktet. Grunnlag for virkelig verdi for ikke børsnoterte aksjer som er 
omløpsmidler eller anleggsmidler, er kostpris.  Dersom virkelig verdi av aksjene klassifisert som 
anleggsmidler faller under anskaffelseskostnad, og verdifallet er vurdert ikke å være av forbigående karakter, 
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nedskrives aksjene. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger 
er tilstede. 
 
 

Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
 

Varige driftsmidler 
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: 
Forretningsbygg  2 % 
Inventar og innredning  20 % 
Kontormaskiner   20  % 
EDB-utstyr   30 % 
 
Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader 
Vang Sparebank har kollektiv pensjonsordning for alle ansatte som er dekket gjennom DnB Livsforsikring 
ASA. Banken er tilsluttet den gamle AFP-ordningen, hvoretter ansatte kan fratre ved 62 år med redusert 
lønn.  
I henhold til NRS for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Opptjeningen for den enkeltes pensjonsrettigheter er 
beregnet fra ansettelsen og frem til pensjonsalder.  
Ved verdsettelse av pensjonsmidler benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte 
verdien korrigeres i samsvar med oppgave fra forsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. 
Pensjonsmidlene betraktes som en investering, hvor avkastningen på investerte midler reduserer 
pensjonskostnadene.  
Se note 6. 
 

 
Skatt 
 

Skatter kostnadsføres når de påløper og er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Netto utsatt 
skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller, 
som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. 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 
regnkaps-messige resultater som vil utlignes i fremtiden.  
Netto utsatt skattefordel per 31.12.2013 er beregnet med 27 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I 2012 ble netto utsatt skattefordel beregnet 
til 28 % av midlertidig forskjeller, og endringen skyldes at skattesatsen for 2014 er endret til 27 %. 
 

 
Omregningsregler for valuta 
 
Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert til kursen pr 31.12. 
 
 

Langsiktig gjeld 
 
Vang Sparebank har ikke obligasjonsgjeld. 
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Kontantstrømoppstilling 

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.  
 

 
Note 1 – Finansiell risiko 
 

Risikoområder 
Bankens risikoområder og vedtatte strategier for å beregne risikoen kan beskrives slik:  
 
Likviditetsrisiko  
Dette er risikoen for at banken ikke skal ha likviditet til å kunne innfri sine forpliktelser ved forfall. Bankens 
lånekunder ønsker langsiktig finansiering, og bankens innskuddskunder ønsker i praksis på svært kort varsel 
å kunne disponere innskudd. Banken har ved dette påtatt seg en likviditetsrisiko.  
For å sikre at det alltid er tilgang til likviditet, har banken selvpålagte rammer som går ut over lovens krav til 
beholdning av likvider. Disse rammene setter relativt store krav til likviditetsreserver, og banken har avtalt 
også trekkrettigheter i to andre banker ved umiddelbare behov. Styret vurderer bankens likviditetsrisiko som 
lav.  
 
Kredittrisiko  
Utlån, kreditt og garantier inneholder risiko for mislighold og tap. Bankens arbeid med å begrense og 
overvåke kredittrisikoen er nedfelt gjennom styrets fastlagte retningslinjer og planer på området. Banken skal 
ha en lav til moderat risiko.  
Bankens utlån til personkundemarkedet utgjør 73 % av totalt utlån (inkluderes andelen av lån i EBK er det 
riktige tallet  76 %). Vi har dessuten en betydelig andel av utlån til kunder i andre kommuner. Styret vurderer 
kredittrisikoen som moderat, korrigert for avdekkede forhold etter tidligere banksjef.  
 
Operasjonell risiko  
Banken har fokusert på kompetanse og bedre kontroll av operasjonell risiko de siste årene. Arbeidet med 
Basel2 og ICAAP har også forsterket dette arbeidet. Banken vil fortsette med å sette fokus på reduksjon av 
operasjonell risiko i 2014. Styret vurderer den operasjonelle risikoen som moderat til lav.  
 
Renterisiko  
Renterisikoen er risiko for tap som følge av at renten endrer seg, enten på fastrentelån banken har gitt eller 
på obligasjoner som banken eier. Banken gir ikke fastrentelån i egen regi, men tilbyr dette gjennom 
Eiendomskreditt. Banken har endret kravene til obligasjonene den kan kjøpe som gjør at porteføljen 
fremover kommer til å inneholde papirer av meget lav risiko. Styret vurderer den nåværende porteføljen til å 
være av lav risiko.  
 
Valutarisiko  
Banken har ingen valutaeksponering utenom beholdning i utenlandsk valuta. Ettersom denne er svært liten 
har banken bortimot ubetydelig valutarisiko.  
 
Kursrisikoen  
Som følge av plasseringer i verdipapirer er kursrisikoen etter styrets mening liten. Kursrisiko er risiko for tap 
som følge av nedgang i kursen på verdipapirer. Porteføljen består av obligasjoner og aksjer. Banken har en 
større aksjeportefølje i Eika Gruppen og Eika Boligkreditt, egenkapitalbevis i 3 sparebanker, 7 obligasjoner, 
samt noen aksjer i lokale foretak og fellesinstitusjoner. Samlet sett vurderes kursrisikoen som lav.  
 
Strategisk risiko  
Dette er risikoen for at banken ikke skal ”overleve”. Den fundamentale risikoen for styret og ledelsen eller 
risikoen 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 bankenes rammevilkår.  
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Andre forhold  
Ifølge kapitaldekningsoppgaven til Finanstilsynet er bankens kapitaldekning 24,38%, mens minstekravet er 8 
%. Styret kjenner ellers ikke til øvrige forhold inntruffet i regnskapsåret, eller forhold inntruffet mellom 
årsskiftet og regnskapsavleggelsen, som har betydning for å bedømme bankens resultat og stilling utover 
allerede foretatte tapsavsetninger. Styret mener derfor at årsregnskapet, sammen med denne beretningen, 
gir et rettvisende bilde av driften i året, og for formuesstillingen ved årsskiftet. Fortsatt drift er derfor lagt til 
grunn for årsregnskapets avleggelse.  
 

 
Note 2 – Avgift til Bankenes sikringsfond 
 

          

Avgift til Bankenes Sikringsfond 2013   2012 

Sum   317   0 

     Sparebankloven pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondets formål er å 
sikre at norske banker til enhver tid kan oppfylle sine forpliktelser. Bankenes sikringsfond plikter å dekke tap 
inntil 2 mill. kr som en innskyter har i en bank som er medlem av Bankenes sikringsfond. Avgiften til 
Bankenes Sikringsfond skal inngå i linjen Andre rentekostnader og lignende rentekostander i 
resultatregnskapet. 
Bankene har ikke stillet garanti overfor Bankenes sikringsfondet i 2011 og 2012, og har heller ikke betalt 
avgift. Det skal betales avgift for 2013, beregnet til 0,3 millioner kroner. 
 

 
Note 3 – Spesifikasjon av provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 
 
Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 2013 2012 

Formidlingsprovisjon             710              423  

Garantiprovisjon               95                97  

Betalingsformidling          1.142           1.072  

Verdipapirforvaltning og -omsetning             154              128  

Provisjon ved salg av forsikring          1.997           1.209  

Andre provisjons- og gebyrinntekter               86                84  

Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 
             

4.183  
             

3.014  

 

 
Note 4 – Spesifikasjon av gebyr- og andre provisjonskostnader og kostnader 
ved banktjenester 
 
Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 2013 2012 

Formidlingsprovisjoner 0 0 

Transaksjonsavgifter og lignende 0 0 

Betalingsformidling, interbankgebyrer 730 678 

Andre provisjonskostnader 41 42 

Sum provisjonskostnader og kostnader ved 
banktjenester 770 720 
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Note 5 – Spesifikasjon av netto verdiendring og gevinst/-tap på valuta og 
verdipapirer som er omløpsmidler 
 

Netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer 2013 212 

Kursgevinst ved oms. av aksjer/andeler/grunnfondsbevis 
                    
-    

                    
-    

Kurstap ved oms. av aksjer/andeler/grunnfondsbevis 
                    
-    

                    
-    

Kursregulering aksjer/andeler/grunnfondsbevis     

Netto gevinst/-tap  aksjer/andeler/grunnfondsbevis   
                    
-    

Kursgevinst ved omsetning av obligasjoner     

Kurstap ved omsetning av obligasjoner     

Kursregulering obligasjoner     

Netto gevinst/-tap obligasjoner 
                    
-    

                    
-    

Kurstap-/gevinst+ fra finansielle derivater og valuta 
                    
55  

                    
35  

Sum netto gevinst/-tap på valuta og verdipapirer 55 35 

 

 

 

Note 6 – Pensjon 
 

Pensjoner     

Foretakspensjonsordning     

      

Økonomiske forutsetninger 2013 2012 

Diskonteringsrente 4,10 % 4,20 % 

Forventet avkastning 4,40 % 3,60 % 

Lønnsregulering 3,75 % 3,25 % 

G-regulering 3,50 % 3,00 % 

Pensjonsregulering 0,60 % 0,00 % 

Arbeidsgiveravgift-sats 6,40 % 6,40 % 

      

Levetiden er beregnet i livsforsikringsselskapens tabell K 2013 
 

   Resultatregnskap 2013 2012 

Årets pensjonsopptjening                   103                    140  

Rentekostnad påløpte pensjonsforpliktelser                   208                    214  

Forventet avkastning på pensjonsmidler             -202                - 268  

Administrasjonskostnader     

Resultatførte estimatendringer                       1                      86  

Resultatført planendringseffekt     

Periodisert AGA                     10                        9  

Arbeidsgiveravgift og andre kostnader                     53                      53  

Netto pensjonskostnad foretakspensjonsordning                   174                    235  

  
 
 
     

      

Balanse 2013 2012 

Estimert påløpt pensjonsforpliktelse 31.12                6.011                 5.092  

Estimert verdi av pensjonsmidlene 31.12.              -5.865               -5.767  
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AGA av netto pensjonsforpliktelse                       9                    -43  

Estimatavvik AGA                   -77                    -35  

Ikke resultatførte estimatendringer              -1.209                  -553  

Sum netto overfinansiert pensjonsordning              -1.132               -1.307  

      

      

Resultatregnskap 2013 2012 

Årets kostnad foretakspensj, og andre sikret 
ordn.                   174                    235  

Løpende premier ny AFP mv                   169                    178  

Sum årets pensjonskostnad Pensjonskostnader                   343                    413  

 

 
Vang Sparebank har kollektiv pensjonsordning for alle ansatte som er dekket gjennom DnB Livsforsikring 
ASA. Banken er tilsluttet den gamle AFP-ordningen, hvoretter ansatte kan fratre ved 62 år med redusert 
lønn. 
 
I henhold til NRS for pensjonskostnader beregnes pensjonsforpliktelsen til nåverdien av de fremtidige 
pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen. Opptjeningen for den enkeltes pensjonsrettigheter er 
beregnet fra ansettelsen og frem til pensjonsalder. 
Ved verdsettelse av pensjonsmidler benyttes estimert verdi ved regnskapsavslutningen. Denne estimerte 
verdien korrigeres i samsvar med oppgave fra forsikringsselskapet over pensjonsmidlenes flytteverdi. 
Pensjonsmidlene betraktes som en investering, hvor avkastningen på investerte midler reduserer 
pensjonskostnadene. 
Aktuarmessig beregning er foretatt av DNB Pensjonstjenester AS.  
 
Det er lønnsgrunnlaget for medlemmene i ordningen pr. 30.11.2013 som er benyttet. 
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Note 7 – Spesifikasjon av lønn og generelle administrasjonskostnader 
 

      

Lønn og generelle administrasjonskostnader 2013 2012 

Lønn til ansatte 
               

3.950  
               

4.295  

Honorar til styre og tillitsmenn 
                  

129  
                  

129  

Honorer eksterne tjenester 
                    

54  
                    

62  

Pensjoner 
                  

343  
                  

413  

Arbeidsgiveravgift 
                  

281  
                  

317  

Kurs, velferd, øvrige personalutgifter 
                  

157  
                    

72  

Kontorrekvisita, blanketter, trykksaker 
                    

91  
                  

108  

Telefon, porto, frakt 
                  

233  
                  

245  

Reklame, annonser, markedsføring 
                  

542  
                  

460  

Diett, reiser, øvrige utgifter 
                  

227  
                    

95  

EDB-kostnader 
               

1.430  
               

1.275  

Øvrige peronalkostnader 
                  

207  
                  

195  

Sum lønn og generelle     

administrasjonskostnader 
               

7.644  
               

7.666  

      

Antall ansatte pr 31.12.2012 
                      

9  
                    

11  

Antall årsverk pr 31.12. 
                   

8,1  
                   

9,1  

Gjennomsnittlig antall årsverk i året 
                   

8,9  
                   

9,1  
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Note 8 – Ytelser og lån til ledende personer m.v. (beløp i hele kroner) 
 

    
Lønn og 

honorarer 
Annen 

godtgjørelse 

Betalt 
pensjons-

premie 
Samlede 

ytelser Lån     

Forstanderskap           

Kommunevalgte forstandere samlet 
           
5.500                     -    

                          
-    

           
5.500  

   
1.412.783  

Innskyttervalgte forstandere samlet 
           
4.000                     -    

                          
-    

           
4.000  

   
4.417.106  

Medlemmer ellers 
                 
-                       -    

                          
-                     -                   -    

Sum forstanderskap 
           
9.500                     -    

                          
-    

           
9.500  

   
5.829.889  

Kontrollkomité           

Leder   
         
35.214                     -    

                          
-    

         
35.214                 -    

Komitémedlem   
           
4.800                     -    

                          
-    

           
4.800                 -    

Komitémedlem   
           
4.400                     -    

                          
-    

           
4.400  

   
1.911.855  

Medlemmer ellers 
                 
-                       -    

                          
-                     -                   -    

Sum kontrollkomité 
         
44.414                     -    

                          
-    

         
44.414  

   
1.911.855  

Styret             

Leder   
         
32.400                     -    

                          
-    

         
32.400  

   
1.215.660  

Nestleder   
         
28.600                     -    

                          
-    

         
28.600  

      
250.000  

Styremedlem   
         
20.400                     -    

                          
-    

         
20.400  

      
443.904  

Styremedlem   
         
20.400                     -    

                          
-    

         
20.400  

   
2.996.303  

Styremedlem   
         
21.800                     -    

                          
-    

         
21.800                 -    

Styret - varamedlemmer 
           
5.600                     -    

                          
-    

           
5.600                 -    

Sum styret   
       
129.200                     -    

                          
-    

       
129.200  

   
4.905.867  

Ansatte             

Banksjef   
       
679.335  

           
43.817  

                  
48.175  

       
771.327  

   
1.514.582  

Ansatte ellers   
    
3.658.637  

         
154.360  

                
119.904  

    
3.932.901  

   
5.967.808  

Sum ansatte   
    
4.337.972  

         
198.177  

                
168.079  

    
4.704.228  

   
7.482.390  

 

Rentesubsidierte lån til fast ansatte utgjorde pr 31.12.2013 kr 7.482.390,-. Kostnaden 
knyttet til rentesubsidieringen utgjør i 2013 kr 46.979,-. Lån til ansatte er gitt etter særskilte regler vedtatt av 
styret. 
Rentesubsidiering, er differansen mellom lånerente og myndighetenes normrente, og blir fordelsbeskattet av 
de ansatte. 
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Note 9 – Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 
 

  

Bygning og 
andre faste 

eiend. 
Maskiner / 

Inventar 
Bolig, hytte, 

tomt 
Immater. 

Eiendeler Sum 

Kostpris 01.01.2013 
                      

7.694  
            

3.765  
              

1.189    

      
12.648  

Tilgang 
                           

-      
                    

-                      -                  -    

Avgang     
                    

-                      -                  -    

Kostpris 31.12.2013 
                      

7.694  
            

3.765  
              

1.189                    -    
      

12.648  

Akkumulerte avskrivinger 
01.01.2013 

                      
5.749  

            
3.367  

                   
58                    -    

        
9.174  

Tilbakeførte avskrivninger på                       -    

solgte driftsmidler 
                           

-      
                    

-                      -                  -    

Ordinære avskrivinger 
                         

266  
               

151  
                    

-                      -    

           
417  

Akkumulerte avskrivinger 
31.12.2013 

                      
6.015  

            
3.518  

                   
58    

        
9.591  

Bokført verdi 31.12.2013 
                      

1.679  
               

247  
              

1.131                    -    
        

3.057  

      

 
Eiendomstype Areal  m² Herav utleid 

areale m² 
Balanseført 
verdi 31.12  Fast eiendom 

 

  Forretning/kontor 
               

790  
                 

194  
            

2.809  
 

  Banklokale   
                    

-      
 

Sum   
               

790  
                 

194  
            

2.809  
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Note 10 – Spesifikasjon av andre driftskostnader 
 

      

Andre driftskostnader 2013 2012 

Honorar ekstern revisor 258 280 

Driftskostnader lokaler 
                  

333  
                  

419  

Eksterne tjenester utenfor ord. drift 
                    

23  
                    

91  

Kontigenter og avgifter 
                    

76  
                  

180  

Maskiner, inventar og transportmidler 
                  

189  
                  

143  

Forsikring 
                    

67  
                    

45  

Andre ordinære tap 
                      

0  
                      

5  

Kostnader Eika-Gruppen AS 
               

1.864  
               

1.172  

Kostnader alarm og verditransport 
                    

76  
                    

27  

Øvrige kostnader 
                  

483  
                  

333  

Sum andre driftskostnader 3.369 2.695 

   

   

   
Spesifikasjon av revisjonshonorar: 

               
2.013  

               
2.012  

    Lovpålagt revisjon 
                  

190  
                  

180  

    Attestasjon   
                    

-    

    Skatterådgivning   
                    

-    

    Andre tjenester utenfor revisjon 
                    

68  
                    

90  

Sum revisjonshonorar 
                  

258  
                  

270  
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Note 11 – Skattekostnad 
 
Skattekostnaden består av: 
Betalbar skatt: 28 % av skattemessig resultat.  
For mye eller for lite avsatt betalbar skatt ved fjorårets ligning. 
Utsatt skatt/utsatt skattefordel: Knyttes til periodisering av skatt på inntekts- og kostnadsposter hvor den 
regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige. 
Formuesskatt. 
   
Andre skattebegrep: 
Resultatforskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige resultat deles i: 
Permanente forskjeller: Ikke fradragsberettigede kostnader, skattefrie inntekter. 
Midlertidige forskjeller: Forskjeller mellom regnskap og skattemessige periodiseringer som skal reverseres i 
senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres 
over tid. 
 

Beregning av skattekostnad   2013   

Resultat før skattekostnad 
 

               
9.315    

a.Permanente forskjeller: 
  

  

Ikke fradragsberettige kostnader   
                  

127    

Ikke skattepliktige inntekter                -1.240    

b. Endring midlertidige forskjeller: 
 

                  
283    

Årets skattegrunnlag 
 

               
8.485    

Betalbar inntektskatt (skattesats 28%) 
 

               
2.376    

Resultatført/avsatt slik: 
  

  

Inntektsskatt 
 

    

Formueskatt 
 

                  
223    

Kildeskatt 
 

                    -      

For lite avsatt skatt 2012 
 

                      
6    

Endring utsatt skatt 
 

               
2.333    

Effekt på endring i utsatt skatt av endring i skattesats 
 

                  
128    

Sum kostnadsført skatt i resultatregnskapet   
               

2.690    

  
  

  

        
Oversikt over midlertidige forskjeller 2013 2012 Endring 

Netto pensjonsforpliktelse (-)midler(+) 1132 1306                 -174  

Driftsmidler                         -914                  -764                  -150  

Boligeiendommer                           -58                    -58                      -    

Rengskapsmessig avsetn. for forpl.                      -1.159               -1.200  
                    

41  

Nedskrivning verdipapirer                     -99  
                    

99  

Likningsmessig underskudd                    -11.740             -20.257  
               

8.517  

Netto midlertidige forskjeller                    -12.739             -21.072  
               

8.507  

Bokført utsatt skattefordel                        3.567  
               

5.900               -2.333  

Endring i skattesats fra 28 % til 27 %                         -128  
  

Sum bokført utsatt skattefordel                       3.439  
               

5.900               -2.333  
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Note 12  
 

UTLÅN 

Fordeling på næringssektor -  Terra 004 fane "fordelt på næringsgruppe" 2013 2012 

Næringsgruppe Totalt utlån Totalt utlån 

A - Jordbruk, skogbruk og fiske 34.408 37.285 

B - Bergverksdrift og utvinning   0 

C - Industri 5.133 6.263 

D - Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning   0 

E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 356 422 

F - Bygge- og anleggsvirksomhet 28.716 26.629 

G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 7.798 8.966 

H - Transport og lagring 9.864 12.372 

I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 3.103 3.370 

J - Informasjon og kommunikasjon 2.666 7.407 

K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 0 0 

L - Omsetning og drift av fast eiendom 25.036 23.035 

M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 266 0 

N - Forretningsmessig tjenesteyting 1.319 1.747 

O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig 
forvaltning 588 725 

P - Undervisning   0 

Q - Helse- og sosialtjenester   0 

R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter   0 

S - Annen tjenesteyting 354 394 

   Sum næringer 119.607 128.616 

Næring/BM i hht månedsrapport   128.616 

Diff korrigeres på "Sosial og privat tjenesteyting" 119.607 0 

   INNSKUDD 
  Næringsgruppe Totalt innskudd Totalt innskudd 

A - Jordbruk, skogbruk og fiske 30.057 28.111 

B - Bergverksdrift og utvinning   0 

C - Industri 9.589 10.219 

D - Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning 5 5 

E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 0 

F - Bygge- og anleggsvirksomhet 13.422 16.284 

G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 8.845 6.732 

H - Transport og lagring 574 1.058 

I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 4.573 4.051 

J - Informasjon og kommunikasjon 1.426 4.082 

K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 7.228 4.028 

L - Omsetning og drift av fast eiendom 11.678 10.546 
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M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 3.811 3.637 

N - Forretningsmessig tjenesteyting 5.062 4.790 

O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig 
forvaltning 72.581 70.831 

P - Undervisning 9 1 

Q - Helse- og sosialtjenester 1.033 1.083 

R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 6.228 6.416 

S - Annen tjenesteyting 12.593 10.167 

   Sum næringer 188.714 182.041 

Næring/BM i hht månedsrapport   183.645 

Diff korrigeres på "Sosial og privat tjenesteyting" 188.714 -1.604 
 

 

   Fordeling på næringssektor -  Terra 003 fane "fordelt på næringsgruppe" 2013 2012 

Næringsgruppe Ubenyttet kreditt 
Ubenyttet 

kreditt 

A - Jordbruk, skogbruk og fiske 5.666 5.744 

B - Bergverksdrift og utvinning     

C - Industri 612 650 

D - Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning     

E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet     

F - Bygge- og anleggsvirksomhet 4.935 5.246 

G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 1.000 1.000 

H - Transport og lagring 559 615 

I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 480 477 

J - Informasjon og kommunikasjon 356 274 

K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet     

L - Omsetning og drift av fast eiendom 1.197 995 

M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 65   

N - Forretningsmessig tjenesteyting 0 5 

O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig 
forvaltning     

P - Undervisning     

Q - Helse- og sosialtjenester     

R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter     

S - Annen tjenesteyting 25 25 

   Sum næringer 14.895 15.031 

Næring/BM i hht månedsrapport     

Diff korrigeres på "Sosial og privat tjenesteyting" 14.895 15.031 

   Person 6936 3409 

   Totalt 21.831 18.440 
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   Fordeling på næringssektor -  Terra 001 fane "fordelt på næringsgruppe" 2013 2012 

Næringsgruppe Totalt utlån Totalt utlån 

A - Jordbruk, skogbruk og fiske 
                            

75  
                           

75  

B - Bergverksdrift og utvinning     

C - Industri 
                          

206  
                        

206  

D - Elektrisitets-, gass-, damp og varmtvannsforsyning     

E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet     

F - Bygge- og anleggsvirksomhet 
                          

802  
                     

1.569  

G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 
                          

343  
                        

643  

H - Transport og lagring 
                          

805  
                        

902  

I - Overnattings- og serveringsvirksomhet     

J - Informasjon og kommunikasjon 
                          

823  
                        

968  

K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 
                          

500  
                        

350  

L - Omsetning og drift av fast eiendom 
                          

448  
                        

174  

M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting     

N - Forretningsmessig tjenesteyting 
                          

120  
                        

120  

O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt 
offentlig forvaltning     

P - Undervisning     

Q - Helse- og sosialtjenester     

R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 
                          

100  
                        

100  

S - Annen tjenesteyting     

   Sum næringer 4.222 5.107 

Næring/BM i hht månedsrapport 0   

Diff korrigeres på "Sosial og privat tjenesteyting" 4.222 5.107 

   

   Finans 6.751 7730 

Person 236 331 

    

 Totalt 11.209 13.168 
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Note 12 – Tap på utlån, garantier m.v. 
 

Klassifisering 
Kredittkvaliteten håndteres ved at banken benytter sine interne retningslinjer for kredittratinger. Tabellen 
nedenfor viser  den akkumulerte (økonomi og sikkerhet) kredittkvaliteten for utlånsrelaterte eiendeler. 
 

      Ubenyttede 
trekkrettigheter Garantier 

Individuelle 
nedskrivninger                 Brutto utlån 

Risikoklasser 2013  2012  2013  2012  2013  2012  2013  2012  

A Ingen risiko 
       

180.131  
       

167.316  
  

           
624  

           
793  

 

                 
-    

B Lav risiko 
       

122.552  
         

76.975  
  

        
1.038  

           
773  

 

                 
-    

C Middels risiko 
         

90.765  
         

92.621  
  

        
1.613  

        
2.945  

            
300  

                 
-    

D Middels-høy 
risiko 

         
46.542  

         
55.478  

  

           
524  

           
327  

            
874  

              
950  

E Høy risiko 
           

8.050  
         

18.997  
  

           
159  

           
250  

         
1.953  

         
10.021  

Ikke klassifisert 
                  

8  
                  

4  
  

        
7.252  

        
8.079  

 

                 
-    

Totalt 
       

448.047  
       

411.391  
           

-    
           

-    
      

11.209  
      

13.167  
         

3.127  
         

10.971  

 
 

Risikoklassifisering 
Bankens risikoklassifiseringssystem er en integrert del av saksgangsystemet, og skal bidra til å gi oversikt 
over bankens kredittrisiko for utlåns- og garantiporteføljen. Engasjement blir klassifisert ut fra økonomiske 
forhold for den enkelte kunde og sikkerhetsdekning.  
Med bakgrunn i innlagde nøkkeltall blir det enkelte engasjement tildelt verdier som fordeler engasjementene 
i 5 risikoklasser: A – Ingen risiko, B – Lav risiko, C – Normal risiko, D – Høy risiko og E - Svært høy risiko. 
For rapporteringsformål blir disse 5 risikoklassene slått sammen til: 
  
Lav risiko: Klasse A og B 
Moderat risiko: Klasse C 
Høy risiko:  Klasse D og E 
  
Sammenhengen mellom bankens risikoklassifiseringssystem og prising av utlån og garantier er knyttet til 
elementet sikkerhetsdekning. Lån/garantier med best sikkerhet har lavest rente/provisjon. 
Fordeling mellom gruppene viser liten endring sammenlignet med tall for 2012 når det gjelder lav og middels 
risiko, mens høy risiko viser en nedgang. En forventer at tap i 2014 blir høyere enn i 2013 og at 
gjennomsnittlig tapsnivå de nærmeste årene fremover blir som gjennomsnitt for de siste årene vi har lagt bak 
oss. Det vesentlige av dette er ventet å komme i gruppen høy risiko. 
  
Tap i gruppe lav og middels risiko regner en med blir minimalt i forhold til forventede renteinntekter herunder. 
I gruppen høy risiko forventer en at tap kan bli omtrent som forventede renteinntekter fra gruppen. 
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Note 12 – Tap på utlån og mislighold 
 

Spesifikasjon av utlånsporteføljen 2013 2012 

 
Offentlig forvaltning 588 725   

Lønnstakere o.l. 328.439 282.775   

Næringskunder 119.019 127.891   

Sum utlån og fordringer på kunder, før 
nedskrivninger  448.047 411.391   

Utlånsportefølje hos Eika Boligkreditt 55.450 74.088   

Brutto utlån inkl. Eika Boligkreditt 503.497 485.479   

   
  

Se note 14 vedrørende utlån hos Eika Boligkreditt.   

        

Individuelle nedskrivninger på utlån   2013 2012 

Individuelle nedskrivninger 01.01.   
            

10.971  
          

24.358  
Periodens konstaterte tap, hvor det 
tidligere er   

             -
3.710  

        -
13.246  

foretatt individuell nedskrivning       
Økte individuelle nedskrivninger i 
perioden   

                 
365                   -    

Nye individuelle nedskrivninger i perioden   
                 

639  
            

1.000  

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 
             -

5.139  
          -

1.141  

Individuelle nedskrivninger 31.12.   
              

3.127  
          

10.971  

        

        

Nedskrivninger på grupper av utlån   2013 2012 

Nedskrivninger på grupper av utlån 01.01.   
              

1.860  
            

1.860  
Periodens nedskrivninger på grupper av 
utlån       

Nedskrivninger på grupper av utlån 
31.12.   

              
1.860  

            
1.860  

        

Tapskostnader utlån/garantier   2013 2012 

Periodens endring i individuelle nedskrivninger på utlån 
             -

7.844  
        -

13.386  
Periodens endring i individuelle nedskrivninger på 
garantier     

Periodens endring i gruppeavsetninger       
Periodens konstaterte tap, hvor det 
tidligere er   

              
3.710  

          
13.246  

foretatt individuelle nedskrivninger       

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere ikke er     

foretatt individuelle nedskrivninger       
Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte 
tap 

                  -
98  

             -
187  

Periodens tapskostnader   
             -

4.232  
             -

327  
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Misligholdte lån 2013 2012 2011 2010 2009 

Misligholdte lån i alt 
          

13.208  
            

20.135  
          

29.627  
            

24.407  
          

26.780  

Individuelle nedskrivninger 
           -

1.829  
             -

9.559  
        -

16.458  
            -

1.200  
          -

8.042  

Ametafoardelt   
                    

-                     -                       -    
          -

9.229  

Netto misligholdte lån i alt 
          

11.379  
            

10.576  
          

13.169  
            

23.207  
          

18.738  

            

            

            

Øvrige tapsutsatte lån 2013 2012 2011 2010 2009 

Øvrige tapsutsatte lån i alt 
          

11.154  
            

11.449  
          

10.873  
              

1.441  
          

19.688  

Individuelle nedskrivninger 
           -

1.298  
             -

1.412  
          -

7.900  
            -

1.075  
          -

8.117  

Netto øvrige tapsutsatte lån i alt 
            

9.856  
            

10.037  
            

2.973  
                 

366  
          

11.571  

            

            

            

Misligholdte lån fordelt på næring 2013 2012 2011     

Personmarked 
            

4.005          

Jordbruk, skogbruk, fiske 
            

2.268          

Industriproduksjon           

Bygg og anlegg 
            

5.277          

Varehandel, hotell/restaurant 
               

807          

Transport, lagring 
               

851          
Finans, eiendom, forretningsmessige 
tjenester           

Sosial og privat tjenesteyting           

Misligholdte lån næring ialt 
          

13.208  
                    

-                     -        

            

            

            
Øvrige tapsutsatte lån fordelt på 
næring 2013 2012 2011     

Personmarker 
          

10.673          

Jordbruk, skogbruk, fiske           

Industriproduksjon           

Bygg og anlegg           

Varehandel, hotell/restaurant 
               

481          

Transport, lagring           
Finans, eiendom, forretningsmessige 
tjenester           

Sosial og privat tjenesteyting           

Øvrige tapsutsatte lån næring i alt 
          

11.154  
                    
-                     -        
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Netto misligholdte  engasjement  viser en nedgang fra 2,57 % av brutto utlån i 2012 til  2,54 % i 2013.  Netto 
tapsutsatte engasjement viser en reduksjon fra 2,44 % av brutto utlån i 2012 til 2,20 % i 2013.  
Banken har gode rutiner for oppfølging av mislighold. 
 
 

Individuelle nedskrivninger på utlån       

fordelt på person / næring 2013 2012 2011 

Personmarkedet 
            

1.388  
              

3.571    

Næringssektor fordelt:       

Jordbruk, skogbruk, fiske 
                  

-        

Industriproduksjon 
                  

-        

Bygg og anlegg 
                  

-        

Varehandel, hotell/restaurant 
            

1.100  
              

1.100    

Transport, lagring 
               

639  
              

2.000    
Finans, eiendom, forretningsmessige 

tjenester 
                  

-    
              

4.300    

Sosial og privat tjenesteyting 
                  

-        

Individuelle nedskrivninger på utlån i 
alt 3.127 10.971 0 

 

Maks kreditteksponering Brutto utlån til kunder Ubenyttede kreditter Garantier Maks kreditteksponering 

Potensiell eksponering på utlån 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 

Offentlig forvaltning            588               725               -                  -                -                   -                    588                725  

Lønnstakere o.l.     328.439        282.775         6.936          3.409  
       

6.987  
         

8.061           342.362         294.245  

Utlandet                     -                   -                      -                     -    

Næringssektor fordelt:                               -                     -    

Jordbruk, skogbruk, fiske       34.408          37.285         5.666          5.744  
            

75  
              

75             40.149           43.104  

Industriproduksjon         5.489            6.686            612             650  
          

206  
            

206               6.307             7.542  

Bygg og anlegg       28.716          26.629         4.935          5.246  
          

802  
         

1.569             34.453           33.444  

Varehandel, hotell/restaurant         7.798            8.966         1.000          1.000  
          

343  
            

643               9.141           10.609  

Transport, lagring         9.864          12.372            559             615  
          

805  
            

902             11.228           13.889  

Finans, eiendom, tjenester       32.124          35.559         2.033          1.751  
       

1.891  
         

1.612             36.048           38.922  

Sosial og privat tjenesteyting            620               394              90               25  
          

100  
            

100                  810                519  

Sum     448.047        411.391       21.831        18.440  
     

11.209  
       

13.168           481.086         442.999  

 

Maks kreditteksponering består av utlån til kunder, ubenyttede trekkrettigheter samt garantier. For garantier 
henvises til note 14. 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 bygniger, 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. 
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Note 13 – Fordeling av utlån og fordringer på kunder på geografiske områder 
 

Utlån Beløp % Beløp % 

Vang 232.122 51,8 222.039 54,0 

Oppland-utenom Vang 31.195 7,0 39.813 9,7 

Oslo/akerhus 116.796 26,1 82.497 20,1 

Buskerud 17.563 3,9 24.114 5,9 

Øvrige fylker 46.481 10,4 39.790 9,7 

Utlandet 3.890 0,9 3.138 0,8 

Brutto utlån 448.047 88,8 411.391 83,7 

 

 

Note 14 – Garantiansvar 
 

 
      

Garantiansvar   2013 2012 

Betalingsgarantier   
          

2.227  
               

2.487  

Kontraktsgarantier   
             

713  
               

1.281  

Lånegarantier     
 

Garantier andre   
          

1.517  
               

1.669  

Samlet garantiansvar overfor kunder 
          

4.457  
               

5.437  

Lånegaranti overfor Eika Boligkreditt 
          

6.751  
               

7.730  

Sum garantiansvar   
        

11.208  
             

13.167  

 

 

Banken stiller garanti for lån som våre kunder har i Eika Boligkreditt (EBK). EBK har som kriteriet at lånet er 
innenfor 60 % av panteobjektet. Bankens kunder har pr 31.12.13 lån for 55,4 mill. kroner hos EBK.  
Garantibeløpet overfor EBK er tredelt: 
Tapsgaranti: Den delen av lånet som overstiger 50 % av sikkerhetsstillelsen. For lån som overstiger 50 % av 
sikkerhetsstillelsen skal garantien være på minimum kr 25 000 pr lån. Garantien gjelder i 6 år fra dato for 
rettsvern 
Saksgaranti: Gjelder for hele lånebeløpet fra banken anmoder om utbetaling til pantesikkerheter har 
oppnådd rettsvern 
En samlet garanti på 1 % av pålydende av lån i EBK som er gitt Eikabankenes kunder.  
  
EBK har ytterligere rett til å motregne eventuelle tap i bankens provisjon for kundebehandling i en periode på 
inntil 3 år. 
 

Garantier til Eika BoligKreditt AS 2013 2012 

Total andel av garantiramme   554 
                  

741  

Saksgaranti   2.820 
               

1.577  

Tapsgaranti   3.377 
               

5.413  

Garantiprovisjon       

Sum garantiansvar Eika Boligkreditt   

          
6.751  

               
7.730  

 
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 EBK’s 
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 
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markedssituasjonen er slik at EBK ikke kan finansiere likviditetsbehovet i OMF-markedet, og derfor må 
utstede obligasjoner direkte til eierbankene. 
Pr. 31.12.2013 var likviditetsforpliktelsen til EBK beregnet til 0 mill kroner. Banken har også en avtale med 
EBK om kapitalstøtte.  Kapitalstøtten inntreffer hvis EBK har behov for ansvarlig kapital for å nå sitt 
kapitalmål på 11%. Banken har kjøpt aksjer i EBK for 0,9 mill kroner i 2013 for at EBK skal nå sitt kapitalmål.  
 

 
2013 2012 

Garantier fordelt geografisk Beløp % Beløp % 

Vang 9.793 87,4 11.410 86,7 

Oppland-utenom Vang 500 4,5 350 2,7 

Oslo/akerhus 823 7,3 1.218 9,3 

Buskerud 93 0,8 92 0,7 

Øvrige fylker   0,0 97 0,7 

Utlandet   0,0   0,0 

Sum garantier 11.208 100,0 13.167 99,3 

 
 

 
Note 15 – Kontanter og fordringer på sentralbanker 
 

      

Kontanter og fordringer på sentralbanker 2013 2012 

Kontanter i norske kroner 
               

2.423  
               

1.730  

Kontanter i utenlandske valutasorter 
                  

162  
                  

119  

Innskudd i Norges Bank     

Sum kontanter og fordringer på sentralbanker 
               

2.585  
               

1.850  

 
Kjøp av valuta for videresalg til kunder gjøres via avtaler med andre norske finansinstitusjoner og Norsk 
Kontanthåndtering. Vang Sparebank har ansvaret for kursrisiko, bokføring og rapportering av utenlandsk 
valuta. 

 

 
Note 16 – Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer 
 

    

Nominell 
verdi   

Anskaffelses-
kost    

Bokført 
verdi LVP 

Markeds-
verdi 

Utstedt av andre 

    Sertifikater og obligasjoner 

    Institusjoner 

     

 
Børsnoterte 

                           
6  

                            
6  

                      
6  

                       
6  

 
Ikke børsnoterte 

    Obligasjoner med 
fortrinnsrett 

     

 
Børsnoterte 

                    
5.000  5.025  

               
5.025  

                
5.026  

  Ikke børsnoterte 23.000 23.078 23.079 23.186 

      

Sum utstedt av andre 
                  

28.006  
                   

28.109  
             

28.110  
              

28.218  

      

Sum sertifikater og obligasjoner 
                  

28.006  
                   

28.109  
             

28.110  
              

28.218  
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Note 17 – Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 

Anlegg   

Antall aksjer (i 
hele tall) 

Anskaffelses-
kost Bokført verdi 

Markeds-
verdi 

Anleggsaksjer 
     Ikke børsnotert 
     

999.076.653 NETS HOLDING A/S  
                     

6.915  7 7 339 

979.319.568 Eika Gruppen      
                 

107.680  3.939 3.939 10.768 

937.889.275 Ringerikes Spare  
                     

1.000  125 117 120 

937.896.581 Hjelmeland Spb.   
                     

4.091  450 359 450 

937.894.805 Kvinesdal Spareb  
                     

2.072  207 207 207 

885.621.252 Eika BoligKredit  
                 

884.725  3.669 3.669 4.322 

996.968.553 Innovangsjon SA   
                     

1.000  100 1 0 

916.148.690 Spama AS          
                          

50  5 5 0 

979.391.285 Eiendomskreditt   
                     

5.750  580 580 580 

970.434.461 Valdres Radio     
                          

50  0 0 0 

984.023.049 Valdres Næringsh  
                            

5  42 42 0 

911.586.894 Vang Næringsforu  
                            

5  0 0 0 

995.400.073 Nordito Pro AS    
                        

837  2 2 1 

Sum ikke børsnoterte     9.127 8.929 16.788 

Sum anleggsaksjer     9.127 8.929 16.788 

      Tilknyttede selskaper           

Ikke børsnotert 
     

993.174.823 Valdres Eiendoms  
                        
600  1.005 1.005 1.005 

Sum ikke børsnoterte     1.005 1.005 1.005 

      Sum aksjer, andeler og andre            

verdipapirer med variabel avkastning 
                           
-    10.132 9.934 17.793 

 

Endringer i 2013       

 
Andre anl.aksjer og 

egenkap.bev. 

    

      

Inngående balanse 
                                      

12.819      

Tilgang 2013 
                                        

1.490      

Avgang 2013 
                                       -

4.601      

Nedskrivninger i 2013 
                                           

226      
Reversering av tidl. års 
nedskrivning       

Utgående balanse 
                                        

9.934      
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Note 18 – Fordeling av innskudd fra kunder på sektorer, næringer og 
geografiske områder 
 

 
2013 2012 

Innskudd Beløp % Beløp % 

Offentlig forvaltning 72.581 15,9 70.831 15,6 

Lønnstakere og lignende 262.188 57,4 267.215 58,8 

Utlandet 4.736 1,0 3.329 0,7 

Sum innskud PM 339.505 74,4 341.375 75,2 

Næringssektor fordelt:         

Jordbruk, skogbruk, fiske 30.057 6,6 28.111 6,2 

Industriproduksjon 9.595 2,1 10.224 2,3 

Bygg og anlegg 13.422 2,9 16.284 3,6 

Varehandel, hotell/restaurant 8.845 1,9 6.732 1,5 

Transport, lagring 574 0,1 1.058 0,2 
Finans, eiendom, forretningsmessige 
tjenester 30.882 6,8 27.498 6,1 

Sosial og privat tjenesteyting 23.674 5,2 22.908 5,0 

Sum innskud BM 117.048 25,6 112.814 24,8 

Sum innskudd 456.552 100,0 454.189 100,0 

       2013 2012 

Innskudd Beløp % Beløp % 

Vang 370.954 81,3 366.684 80,7 

Oppland-utenom Vang 25.666 5,6 25.059 5,5 

Oslo/akerhus 32.839 7,2 35.615 7,8 

Buskerud 9.159 2,0 10.096 2,2 

Øvrige fylker 13.713 3,0 13.754 3,0 

Utlandet 4.221 0,9 2.981 0,7 

Sum innskudd 456.552 94 454.189 94 

 
 

Note 19 – Spesifikasjon av annen gjeld 
      

Annen gjeld 2013 2012 

Bankremisser 
                    

89  
 

Betalingsformidling 
                  

445  
                  

884  

Skattetrekk 
                  

268  
                  

327  

Skyldig mva 
                    

46  
                    

38  

Betalbar skatt 
                  

223  
                  

198  

Utbytte 
  

Leverandører 
                  

699  
                  

357  

Annen gjeld ellers 
                  

259  
                  

237  

Sum annen gjeld 
               

2.029  
               

2.040  
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Note 20 – Egenkapital 
 

  Spare-     

  

bankens 
fond Gavefond Sum 

Egenkapital 01.01.2013 71291 100 71.391 

Overført til gavefond                -               -    0 

Årsoppgjørsdisposisjoner            6.475             -    6.475 

Egenkapital pr. 31.12         77.766          100  77.866 

 
 

Note 21 – Kapitaldekning 
 

  31.12.2013 31.12.2012 

Sparebankens fond 
             

77.766  
             

71.291  

Gavefond 
                  

100  
                  

100  

Immaterielle eiendeler 
             -

3.439  
             -

5.900  

Overfinansiering av pensjonsforpliktelser 
                -

815  
                -

941  

Fradrag for ansvarlig kapital i andre fin.inst. 
             -

1.488                      -    

Ren kjernekapital 
           

72.124  
           

64.550  

Fondsobligasjonslån                     -                        -    

Kjernekapital 
           

72.124  
           

64.550  

Ansvarlig lånekapital     

Fradrag i tilleggskapital     

Netto ansvarlig kapital 
           

72.124  
           

64.550  

      

  31.12.2013 31.12.2012 

Eksponeringskategori (vektet verdi)     

Stater 0 0 

Lokal regional myndighet 113 1.150 

Institusjoner 18.550 15.413 

Foretak 22.963 31.838 

Massemarked 0 0 

Pantsikkerhet eiendom 175.713 147.013 

Forfalte engasjementer 12.363 21.050 

Obligasjoner med fortrinnsrett 2.813 2.313 

Andeler verdipapirfond 0 0 

Øvrige engasjementer 38.775 60.275 

Kapitalkrav fra operasjonell risiko 27.900 25.950 

Fradrag -3.350 -1.863 

Beregningsgrunnlag 295.838 303.138 

      

Kapitaldekning i % 24,38 % 21,29 % 

Kjernekapitaldekning i % 24,38 % 21,29 % 

Ren kjernekapitaldekning i % 24,38 % 21,29 % 
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Note 22 – Likviditetsrisiko 
 

Restløpetid for hovedpostene i balansen 
I tabellen nedenfor er kasse-/driftskreditt tatt med under kolonne >1 mnd. 
Bankens innskuddskunder kan i praksis på kort varsel disponere sin innskuddskapital.  Derimot vil bankens 
lånekunder ønske langsiktig finansiering og kredittrammer. Banken har således ansvaret for en betydelig 
likviditetsrisiko og forsøker bevisst å redusere likviditetsrisikoen på kort og lang sikt. Da innskudd er fordelt 
på mange kunder vurderer likevel banken likviditetsrisikoen som liten. 
 

Post i balansen >1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år 
Uten avtalt 

løpetid Sum 

Kont./fordr.sentralbanker 
       

2.585  
                

-    
                

-                  -    
                

-    
                              

-    
          

2.585  

Utl./fordr. til kredittinst. 
     

46.145  
                

-    
                

-                  -    
                

-      
        

46.145  

Utlån til kunder 
     

34.246  
          

5.722  
        

24.132  
    

109.020  
      

269.940    
      

443.060  

Obligasjoner/sertifik.              -    
                

-    
                 

6  
      

28.103  
                

-    
                              

-    
        

28.109  

Aksjer              -    
                

-    
                

-                  -    
                

-    
                        

8.929  
          

8.929  

Øvrige eiendeler              -    
                

-    
                

-                  -    
                

-    
                        

9.634  
          

9.634  

Sum eiendeler 
     

82.976  
          

5.722  
        

24.138  
    

137.123  
      

269.940  
                      

18.563  
      

538.463  

Innskudd fra kunder              -    
                

-    
                

-                  -    
                

-    
                    

456.552  
      

456.552  

Øvrig gjeld              -    
                

-    
                

-                  -    
                

-    
                        

4.045  
          

4.045  

Egenkapital              -    
                

-    
                

-                  -    
                

-    
                      

77.866  
        

77.866  

Sum gjeld og egenkap. 0 0 0 0 0 538.463 538.463 
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Note 23 – Renterisiko 
 

  >1 mnd. 1-3 mnd. 
3-12 

mnd. 1-5 år Over 5 år 
Uten avtalt 
rentebinding Sum 

Kont./fordr.sentralbanker                 -    
               

-                -                  -    
                   

2.585  
           

2.585  

Utl./fordr. til kredittinst.              -                  -    
               

-                -                  -    
                 

46.145  
         

46.145  

Utlån til kunder              -                  -    
               

-                -      
               

443.060  
       

443.060  

Obligasjoner/sertifik. 
     

13.056  
                

6  
       

15.047                  -    
                         

-    
         

28.109  

Aksjer              -                  -    
               

-                -                  -    
                   

8.929  
           

8.929  

Øvrige eiendeler              -                  -    
               

-                -                  -    
                   

9.634  
           

9.634  

Sum eiendeler 
     

13.056  
                

6  
       

15.047              -                  -    
               

510.353  
       

538.462  

Innskudd fra kunder              -                  -    
               

-                -                  -    
               

456.552  
       

456.552  

Øvrig gjeld              -                  -    
               

-                -                  -    
                   

4.045  
           

4.045  

Egenkapital              -                  -    
               

-                -                  -    
                 

77.866  
         

77.866  

Sum gjeld og egenkap.              -                  -    
               

-                -                  -    
               

538.463  
       

538.463  

        

Rentebytteavtaler              -                  -    
               

-                -                  -    
                         

-    
                 

-    

        Netto 
renteeksponering 

     
13.056  

                
6  

       
15.047              -                  -    

                -
28.110  

                 
-1  

 
 



Årsrapport Vang Sparebank 2013 

 

 

  
     48 

 
  

REVISORS BERETNING 

 
 



Årsrapport Vang Sparebank 2013 

 

 

  
     49 

 
  

KONTROLLKOMITEENS BERETNING 
  

 
 
 



Årsrapport Vang Sparebank 2013 

 

 

  
     50 

 
  

TILLITSVALGTE 



Årsrapport Vang Sparebank 2013 

 

 

  
     51 

 
  

 


