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RAPPORT FOR 2. KVARTAL 2020 

RESULTATREGNSKAP 

Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 3,1 millioner kroner for årets to første kvartal i 2020, eller 0,90 
prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. I samme periode i fjor hadde banken et resultat på 1,9 
millioner kroner og 0,59 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. 

Netto renteinntekter 

Netto renteinntekter utgjør 9,5 millioner kroner, eller 2,72 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, 
mot 8,2 millioner kroner, eller 2,55 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, i samme periode i fjor.  

Netto andre driftsinntekter 

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,6 millioner kroner for årets seks første måneder, mot 2,1 millioner kroner 
i samme periode i fjor. Provisjonsinntektene utgjør 3,2 millioner kroner mot 2 millioner kroner i samme 
periode i fjor. 

Driftskostnader 

Driftskostnadene etter andre kvartal i 2020 utgjør til sammen 8,3 millioner kroner, som er 2,40 prosent av 
gjennomsnittlig forvaltningskapital, mot 7,9 millioner kroner, eller 2,46 prosent, i 2019.  

Tapsutvikling 

Det var pr. 30.06.2020 utgiftsført 0,26 millioner kroner, mot 52 tusen kroner inntektsført i samme periode i 
fjor. Nedskrivninger på utlån utgjør 2,53 millioner kroner. 

Resultat av ordinær drift 

Resultat av ordinær drift før skatt er 4,46 millioner kroner, mot 2,45 millioner kroner samme periode i fjor. 
Den positive utviklingen skyldes i hovedsak høyere renteinntekter og andre driftsinntekter. 

BALANSEN 

Forvaltningskapitalen 

Forvaltningskapitalen var 717,9 millioner kroner pr. 30.06.2020 som tilsvarer en positiv 12-månedersvekst 
på 7,11 prosent, mot 670,3 millioner kroner etter andre kvartal 2019. 

Utlån til kunder 

Brutto balanseførte utlån var 594,9 millioner kroner pr. 30.06.2020. Utlånsvolumet har økt med 5 prosent 
siste 12 måneder. Boliglån formidlet til Eika Boligkreditt AS (EBK) var 177,5 millioner kroner mot 61 millioner  
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kroner for ett år siden. Utlånsporteføljen inkl. utlån formidlet til EBK er økt med 23,2 prosent siste 12 
måneder. 

Netto misligholdte utlån var på 4 millioner kroner. Det har vært en økning i netto misligholdte lån på 2,3 
millioner kroner siden årsskiftet. 

Bankens samlede eksponering på egen balanse mot næringskunder utgjør etter andre kvartal 2020, 20,85 
prosent av brutto utlån mot 15,94 prosent pr. 30.06.2019. 

 

Innskudd fra kunder og likviditetssituasjonen 

Totale innskudd fra kunder pr. 30.06.2020 er på 561,98 millioner kroner. Oppgangen i innskudd siste 12 
måneder utgjør 6,91 prosent. Bankens innskuddsdekning er 94,47 prosent pr. 30.06.2020 mot 92,79 
prosent pr. 30.06.2019.  

NSFR er 150 og LCR er 231. 

 
 

Inndyr, 27. august 2020 
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NOTER TIL REGNSKAPET 

NOTE 1 - Generell informasjon 
Regnskapet gjelder for perioden 01.01.2020 til 30.06.2020. Alle tall er presentert i norske kroner og i hele tusen, med mindre annet er 
spesifisert i notene. 

Covid-19 utbruddet har prega økonomien både globalt, nasjonalt og lokalt siden landet i praksis ble stengt ned 12. mars, og banken har 
også merket dette. Styresmaktene har i løpet av andre kvartal lettet på tiltakene, men situasjonen er fortsatt uavklart og den siste tiden 
har myndighetene gjort noen innstramninger men i mindre grad enn det som var tilfellet den 12. mars. Hele samfunnet vil fortsatt være 
preget av denne situasjonen i lang tid. Det er per i dag ikke mulig å estimere de økonomiske effektene. Dette vil påvirke den økonomiske 
veksten både i Norge og globalt, og dermed også banken og banken sine kunder. Banken med sin fordeling 79 % PM og 21 % BM, med 
en godt diversifisert BM-portefølje og en solid kapitalsituasjon har gode forutsetninger til å håndtere krisen. 

NOTE 2 - Regnskapsprinsipper og -estimater 
GRUNNLAG FOR UTARBEIDELSE AV REGNSKAPET 
Fra 2020 vil banken utarbeide første årsregnskap avlagt i samsvar med IFRS som fastsatt av EU i tråd med § 1-4, 1. ledd b) i forskrift om 
årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak. 
Banken har valgt ikke å omarbeide sammenligningstall iht. forskriftens § 9-2. 
Regnskapsprinsippene som er beskrevet blir anvendt i utarbeidelsen av selskapets årsregnskap for 2020 og for utarbeidelsen av IFRS 
åpningsbalanse pr. 1. januar 2020 som er bankens overgangsdato for konvertering til IFRS. Se note 11 for åpningsbalanse og effekter av 
overgang til IFRS. 
Sammenligningstallene for 2019 er ikke omarbeidet og er dermed i samsvar med NGAAP. 
I samsvar med forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak har selskapet valgt å unnlate å anvende IFRS 
16 Leieavtaler for regnskapsåret 2020 og i stedet anvende tidligere anvendte prinsipper. 
I henhold til forskrift om årsregnskap for banker, kredittforetak og finansieringsforetak har selskapet valgt å regnskapsføre utbytte og 
konsernbidrag fra datterselskap i samsvar med regnskapslovens bestemmelser.  
Banken vil unnlate å gi følgende notekrav etter IFRS: 
1) IFRS 13. Det gis i stedet opplysninger om virkelig verdi i samsvar med forskriftens § 7-3. 
2) IFRS 15.113-128 
3) IAS 19.135 litra c og IAS 19.145-147. 

 KRITISKE ESTIMATER OG VURDERINGER VEDRØRENDE BRUK AV REGNSKAPSPRINSIPPER 
Utarbeidelse av regnskap i overensstemmelse med generelt aksepterte regnskapsprinsipper krever at ledelsen i en del tilfeller tar 
forutsetninger og må anvende estimater og skjønnsmessige vurderinger. Estimater og skjønnsmessige vurderinger evalueres løpende, 
og er basert på historiske erfaringer og forutsetninger om fremtidige hendelser som anses sannsynlige på balansetidspunktet. Det er 
knyttet usikkerhet til de forutsetninger og forventninger som ligger til grunn for anvendte estimater og skjønnsmessige vurderinger. 
COVID 19-situasjonen har ført til en vesentlig og rask endring i kredittrisikoen for bankens portefølje. Usikkerheten, og at dette skjedde 
nærme kvartalsavslutning, har ført til behov for å gjøre en justering på porteføljenivå for forventet tap. 
Nedskrivninger på utlån generelt 
For individuelt vurderte utlån i steg 3 og for grupper av utlån som er identifisert som usikre, foretas det en beregning for å fastslå en 
verdi på utlånet eller på grupper av utlån. Beregningen forutsetter at det benyttes størrelser som er basert på vurderinger, og disse 
påvirker godheten i den beregnede verdi. Nedskrivningsvurderinger gjennomføres hvert kvartal. Prosessen med individuelle og 
gruppevise vurderinger ifm. nedskrivninger i steg 3, har ikke blitt endret som følge av COVID-19. 
 
Nedskrivninger i steg 1 og 2 
Engasjementer som ikke er individuelt nedskrevet inngår i beregning av statistiske nedskrivninger (IFRS 9 nedskrivninger) på utlån og 
garantier. Nedskrivning beregnes på grunnlag av utviklingen i kundenes risikoklassifisering samt tapserfaring for de respektive 
kundegrupper. Utover dette tillegges konjunktur- og markedsutvikling (makroforhold) som ennå ikke har fått effekt på det beregnede 
nedskrivningsbehov på kundegrupper totalt. Den statistiske modellen for beregning av «Expected credit losses» (ECL) på 
engasjementene bygger på flere kritiske forutsetninger, herunder misligholdssannsynlighet, tap ved mislighold, forventet levetid på 
engasjementene og makroutvikling. Se note x (evt. generelle regnskapsprinsipper i årsrapport for 2019) for beskrivelse av IFRS 9 
nedskrivningsmodell og omtale av vesentlig økning i kredittrisiko og kriterier for overgang til steg 2. Betalingsutsettelser gitt som følge 
av COVID 19-situasjonen har ikke automatisk ført til forbearance eller overgang til steg 2. 
Både betydelig estimatusikkerhet og at situasjonen med COVID 19-epidemien har oppstått nærmere kvartalsavslutningen, fører til at det 
nødvendig å benytte vesentlig mer skjønn og gruppevis tilnærming i beregning av nedskrivninger på utlån. De modellberegnede 
nedskrivningene tar ikke tilstrekkelig høyde for den usikre situasjonen banken befinner seg i, med vesentlig dårligere makroutsikter enn 
de som er oppdatert i den eksisterende nedskrivningsmodellen. 
Banken har beregnet nedskrivninger i steg 1 og steg 2 for kunder i bedriftsmarkedet, på grunnlag av hvor utsatte de ulike bransjene er 
innenfor bankens engasjement. 
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Hver grad av risiko (1-5) blir tilført en «justeringsfaktor» i prosent. Støtteordninger fra staten er hensyntatt i vurderingen av 
justeringsfaktorer for de ulike bransjer. Justeringsfaktoren for den enkelte bransje multipliseres med bankens eksponering i hver 
bransje. De beregnede nedskrivningsbeløpene etter risiko og eksponering, legges så til de modellberegnede nedskrivninger per bransje. 
Samlet er nedskrivninger for bedriftsmarkedet økt med 0,85 mill. kroner. Fordeling på steg 1 og 2 fremkommer i note 5. 
 
Personmarkedet er mindre utsatt for tap. Banken har hovedsakelig lån med pant i bolig som har gjennomsnittlig lav belåningsgrad. 
Velferdsordningene i Norge, inkl. spesifikke tiltak innført ifm. COVID 19-situasjonen f.eks. for permitterte, medfører også at 
personmarkedet er mindre utsatt for tap. Allikevel er det risiko for økte tap i personmarkedet pga. COVID 19-situasjonen, og det er 
beregnet tilleggsnedskrivninger med en justeringsfaktor multiplisert med utestående eksponering. På tross av dette er nedskrivninger 
på utlån til personmarkedet redusert  med 0,23 mill. kroner sammenlignet med hva som er beregnet i nedskrivningsmodellen inkludert 
tilleggsnedskrivninger som er foretatt pr 30.06.2020.. Fordelingen på steg 1 og 2 fremkommer i note 5. 
 
Virkelig verdi for finansielle instrumenter 
Virkelig verdi på finansielle instrumenter som ikke handles i et aktivt marked, fastsettes ved å bruke ulike verdsettelsesteknikker. I disse 
vurderingene søker banken i størst mulig grad å basere seg på markedsforholdene på balansedagen. Dersom det ikke er observerbare 
markedsdata gjøres antagelser om hvordan markedet vil prise instrumentet, for eksempel basert på prising av tilsvarende instrumenter. 
I verdsettelsene kreves det utstrakt bruk av skjønn, blant annet ved vurdering av kredittrisiko, likviditetsrisiko og volatilitet. En endring i 
en eller flere av disse faktorene kan påvirke fastsatt verdi for instrumentet. Det er større usikkerhet enn ellers i verdsettingen av 
egenkapitalinstrumenter i nivå 3 (se note 6). 
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Etter IFRS 9 er bankens utlån til kunder, ubenyttede kreditter og garantier gruppert i tre steg basert på misligholdssannsynlighet (PD) på 
innregningstidpunktet sammenlignet med misligholdssannsynlighet på balansedagen. Fordeling mellom steg foretas for det enkelte lån 
eller engasjement. 
Tabellene under spesifiserer endringene i periodens nedskrivinger og brutto balanseførte utlån, garantier og ubenyttede trekkrettigheter 
for hvert steg, og inkluderer følgende element: 

- Overføring mellom steg som skyldes endring i kredittrisiko, fra 12 måneders forventet kredittap i steg 1 til kreditttap over        
forventet levetid i steg 2 og steg 3. 

- Økning i nedskrivinger ved utstedelse av nye utlån, ubenyttede kreditter og garantier. 
-  Reduksjon i nedskrivinger ved fraregning av utlån, ubenyttede kreditter og garantier. 
- Økning eller reduksjon i nedskrivinger som skyldes endringer i inputvariabler, beregningsforutsetninger, makroøkonomiske 

forutsetninger og effekten av diskontering. 
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