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Utvikling resultat

Beløp i NOK 1.000 2014 2013 2012 2011

Rentenetto 97 529 94 131 86 444 74 514

Andre driftsinntekter 51 909 46 287 43 447 37 257

Sum driftsinntekter 149 438 140 417 129 892 111 772

Lønn og administrasjon 62 655 57 354 54 970 50 746

Andre driftskostnader 20 956 14 968 14 612 10 899

Sum driftskostnader 83 610 72 322 69 582 61 645

Resultat før tap og nedskrivning 65 828 68 095 60 310 50 126

Tap på utlån og garatier -849 3 743 1 668 482

Gevinst finansielle anleggsmidler 7 505 0 251 0

Resultat før skatt 74 182 64 352 58 390 49 644

Skatt 19 079 18 408 18 145 14 439

Resultat etter skatt 55 103 45 944 40 246 35 205

Resultat etter skatt (MNOK) Forvaltningskapital (MNOK) 
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Utvikling nøkkeltall

Beløp i NOK 1.000 2014 2013 2012 2011

Forvaltningskapital  6 393 372 6 179 907 5 941 692 5 691 399

Gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK) 6 265 892 6 023 385 5 800 347 5 403 938

Utlån til kunder – egen balanse 5 142 281 5 246 058 5 051 094 4 885 882

herav personmarked (PM) 3 506 725 3 518 176 3 390 209 3 382 189

herav bedriftsmarked (BM) 1 635 556 1 727 881 1 660 885 1 503 693

andel PM 68,2 % 67,1 % 67,1 % 69,2 %

andel BM 31,8 % 32,9 % 32,9 % 30,8 %

Utlån til kunder – formidlet via Eika Boligkreditt (EBK) 2 134 139 1 832 128 1 548 609 996 570

Utlån til kunder –  egen balanse og EBK 7 276 420 7 078 186 6 599 703 5 882 452

Innskudd fra kunder 4 682 410 4 391 721 4 041 870 3 774 192

herav PM 3 274 166 3 094 478 2 816 822 2 522 583

herav BM 1 408 244 1 297 243 1 225 048 1 251 609

andel PM 69,9 % 70,5 % 69,7 % 66,8 %

andel BM 30,1 % 29,5 % 30,3 % 33,2 %

Funding/innlån 990 292 1 116 584 1 262 981 1 316 295

Egenkapital 656 524 616 234 571 407 533 265

Innskuddsdekning - egen balanse 91,1 % 83,7 % 80,0 % 77,2 %

Innskuddsdekning - egen balanse og EBK 64,4 % 62,0 % 61,2 % 64,2 %

Innskuddsvekst 6,6 % 8,7 % 7,1 % 14,7 %

herav PM 5,8 % 9,9 % 11,7 % 10,1 %

herav BM 8,5 % 5,8 % -2,1 % 25,1 %

Utlånsvekst – egen balanse -2,0 % 3,9 % 3,4 % 6,3 %

herav PM -0,3 % 3,8 % 0,2 % 5,1 %

herav BM -5,3 % 4,0 % 10,5 % 9,1 %

Utlånsvekst – EBK 16,5 % 18,3 % 55,4 % 34,6 %

Utlånsvekst – egen balanse og EBK 2,8 % 7,3 % 12,2 % 10,2 %

Overføringsgrad EBK 37,8 % 34,2 % 31,4 % 22,8 %

Nedskrivning tap i prosent av brutto utlån 0,3 % 0,3 % 0,2 % 0,2 %

Ren kjernekapitaldekning 16,8 % 16,0 % 16,0 % 16,6 %

Kjernekapitaldekning 16,8 % 16,0 % 16,0 % 16,6 %

Kapitaldekning 16,8 % 16,0 % 16,0 % 16,6 %

Egenkapitalandel 10,3 % 10,0 % 9,6 % 9,4 %

Egenkapitalavkastning etter skatt 8,7 % 7,7 % 7,3 % 6,8 %

Gjennomsnittlig 3 måneders Nibor-rente 1,70 % 1,75 % 2,24 % 2,88 %

Gjennomsnittlig styringsrente Norges Bank 1,49 % 1,50 % 1,55 % 2,14 %

Rentemargin i prosent av GFK 1,56 % 1,56 % 1,49 % 1,38 %

Andre inntekter i prosent av rentenetto 53,2 % 49,2 % 50,3 % 50,0 %

Andre inntekter i prosent av samlede inntekter 34,7 % 33,0 % 33,4 % 33,3 %

Kostnader i prosent av samlede inntekter 55,9 % 51,5 % 53,6 % 55,2 %

Kostnader i prosent av GFK 1,33 % 1,20 % 1,20 % 1,14 %

Resultat før skatt i prosent av GFK 1,18 % 1,07 % 1,01 % 0,92 %
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Styrets beretning

RAMMEBETINGELSER
Veksten i norsk fastlandsøkonomi 
anslås å ha økt, i følge Norges Bank, 
med 2,25 prosent i 2014.  Noe lavere 
enn trendveksten på om lag 2,5 pro-
sent.  Lavere oljeinvesteringer vil 
trekke ned veksten i 2015 og trolig 
føre til en økning i arbeidsledigheten.  
Oljeprisfallet har bidratt til en svek-
kelse av kronen og dermed bedret 
konkurransevilkårene for eksportin-
dustrien.  Norsk økonomi har blitt mer 
og mer oljeavhengig og av den grunn 
sårbar for et omslag i petroleums-
sektoren.  At nedgangen i oljeprisen 
skulle bli så stor kom overraskende for 
mange.  I juni var oljeprisen USD 115 
pr. fat og den er nå under USD 50 pr. 
fat.  Prognoser kan tyde på at prisen 
kan bli enda lavere.  Om prisen blir lav 
over lengre tid, kan dette by på store 
utfordringer både for norsk økonomi 
og for store deler av Rogaland fylke.

I takt med nedgangen i oljeprisen, har 
kronen svekket seg.  Mot dollar var 
svekkelsen hele 22 prosent.  I forhold 
til euro ser vi også en svekkelse, her 
rundt 8 prosent.  Svekkelsen vil bety 
redusert kjøpekraft, men styrking av 
eksportrettet industri.

Privat konsum har stor betydning for 
fastlandsøkonomien.  Veksten var som 
i 2013 moderat, med en vekst i under-
kant av 2 prosent.

Boligprisene steg i 2014 gjennom året.  
Størst stigning var det i Oslo-området 
og svakest i Stavangerregionen.
Kredittveksten avtok i 2013.  Denne 
nedadgående trenden fortsatte i 2014.  
Kredittveksten i 2014 var mellom 6 og 
7 prosent.  Konkurransen om bolig-
kundene var sterk gjennom året, og 
alle banker kuttet renten for å holde 
sin markedsandel og for å være kon-
kurransedyktig.  Dette har svekket 
utlånsmarginen på utlån til hushold-
ningene.  Mye taler for at konkurransen 
blir stor også neste år med fare for 
ytterligere fall i utlånsmarginen.  

Gjeldsbelastningen i husholdningene 
økte også noe i 2014.  En konse-
kvens av høyere kredittvekst enn 
inntektsvekst.

Norges Bank senket styringsrente til 
1,25 prosent, en nedgang på 0,25 pro-
sent.  3 måneders NIBOR har også falt 
gjennom året, og er nå i underkant av 
1,5 prosent.  Nedgangen har resultert 
i at bankenes pris på innlån i penge-
markedene er redusert.
 
LOKALMARKEDET
Time Sparebank var en selvstendig 
sparebank med sterk lokal forankring.  
Hovedkontoret er på Bryne, og banken 
har 4 filialer.  Banken åpnet i 2010 ny 
filial på Vigrestad og har nå to i Hå 
kommune. Den andre er på Varhaug.  
De to andre er i Time kommune, hen-
holdsvis på Kvernaland og Undheim.  

Banken har en sterk posisjon i privat-
markedet, og er markedsleder i Time 
kommune.  For privatmarkedet er Jær-
regionen et viktig markedsgrunnlag 
for banken, da spesielt Sandnes og 
Stavanger.  Time Sparebank gir også 
lån til privatkunder utenfor vårt nær-
marked, der kunden har en relasjon 
til Jæren.  Elektroniske tjenester gjør 
at kunder som ikke bor i nærområdet, 
kan bruke banken på en god måte.  
Selv om elektroniske tjenester øker i 
bruk, er våre filialer strategisk viktige 
i vårt markedsarbeid.  Åpningen av ny 
filial på Vigrestad er et godt eksempel 
på det.  Men det er krevende kostnads-
messig å ha flere filialer hvor banken 
dekker hele spekteret av tjenester, in-
kludert kontanthåndtering og andre 
manuelle tjenester.

Også innenfor landbruk har banken 
en dominerende posisjon og er mar-
kedsleder i Time kommune.  Selv om 
banken har en relativt liten andel av 
utlån og garantier til næringsliv for 
øvrig, er dette et område som banken 
prioriterer, da primært i Time og Hå.

Time Sparebank sin visjon har vært 
«å bli en sterk lokalbank for Jæren».  
Fusjonen mellom Time Sparebank og 
Klepp Sparebank er tuftet på denne 
visjonen.  Den fusjonerte banken får 
navnet Jæren Sparebank. 

Styret i Time Sparebank la gjennom 
2013 grunnlaget for å bli egenkapi-
talbevisbank, gjennom etablering av 
sparebankstiftelsen Time og Hå.  6. 
februar 2014 ble stiftelsen registrert 
med en eierandelskapital på kr. 100 
mill.  Formålet var å kunne hente inn 
mer kapital ved behov, samt bedre til-
passet fremtidige strukturendringer.

Det har gjennom nesten hele 2014 
vært arbeidet med å få til denne sam-
menslåingen.   Den 11. desember 
dette år mottok bankene tillatelsen 
fra Finanstilsynet til å slå seg sammen, 
og fusjonen ble registrert i foretaksre-
gisteret 2. januar 2015.   Fusjonen er 
i tråd med Time Sparebank sin visjon.  
Jæren Sparebank blir en sterkere og 
mer slagkraftig lokalbank som primært 
dekker Jær-kommunene Hå, Time og 
Klepp.  Klepp Sparebank ble børsnotert 
i 2007 og med et ønske om fortsatt 
notering, ble Time Sparebank innfusjo-
nert i Klepp Sparebank og endret navn 
til Jæren Sparebank.  Av den grunn er 
2014 det siste regnskapsåret for Time 
Sparebank. 

Da Time Sparebank opphører som 
selvstendig bank fra 2. januar 2015, 
er det styret i Jæren Sparebank som 
avlegger beretning og regnskap for 
2014.

Vi vil av den grunn på annet sted i 
årsberetningen si noe om utviklingen 
gjennom de 103 år Time Sparebank 
har lagt bak seg.
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Time Sparebank har også i 2014 
klart seg svært godt. Undersøkelser 
vi gjør årlig viser at tilfredsheten hos 
våre kunder er god.  Det har vært 
god økning i utlån også i 2014 selv 
om veksten er noe lavere enn forri-
ge år.  Innskudd viser også i år god 
økning.   Overføring av boliglån til Eika 
Boligkreditt har også i år vært betyde-
lig.  Andelen overført, av samlet utlån 
til privatmarkedet, er 37,8 prosent.  
Utlån i egen balanse er i år noe lavere 
enn forrige år.   Større byggeprosjekter 
er i løpet av de to siste årene avsluttet, 
og er mye av forklaringen på reduksjo-
nen.  Det er først og fremst i sektoren 
bygg og anlegg reduksjonen har gjort 
seg gjeldende.

Antall aktive bønder går fortsatt ned.  
Flere velger å leie ut kvote og jord og 
tar lønnet arbeid.  De som er aktive har 
også i år foretatt betydelige investerin-
ger.  Veksten har vært stabil de siste 
år.  For næringslivet forøvrig er det 
mindre bedrifter som er målgruppen, 
og banken har stort fokus og klare mål 
på størrelsen av enkeltengasjement.  
Veksten i utlån har for denne sektoren 
vært betydelig lavere enn forrige år.  
Som nevnt tidligere skyldes det bolig-
prosjekter som er ferdigstilte og solgt.  

Banken fikk i 2008 konsesjon etter 
verdipapirhandelloven.

De tjenester banken kan tilby er 
investeringsrådgivning, mottak og for-
midling av ordre på vegne av kunde og 
omsetning av finansielle instrumenter 
for egen regning.    Aktiviteten innenfor 
investeringsrådgivning har også i 2014 
vært konsentrert om sparing i fond.
 
Time Sparebank eier 50 % av aksjene 
i Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS.  
Klepp Sparebank eier tilsvarende. 
KH Eiendom AS sin eierpost på 16 % 
ble overtatt av bankene i desember 
2014.  Aktiviteten i boligmarkedet 
har vært god, spesielt for eneboliger.  
Etterspørselen for leiligheter har vært 
noe lavere og prisene har flatet noe ut.  
Årets resultat etter skatt viste et under-
skudd på kr. 0,1 mill. mot et overskudd 
på kr. 0,7 mill. forrige år.   

EIKA GRUPPEN STYRKER 
LOKALBANKEN
Time Sparebank er aksjonær i Eika 
Gruppen og med i Eika Alliansen 
sammen med over 70 andre lokal-
banker. Eika Gruppens strategiske 
fundament er å styrke lokalbankene.

Finanskonsernet Eika Gruppen ble 
etablert i 1997 og er eid av over 70 
selvstendige og lokalt forankrede 

norske sparebanker 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). 

EN VIKTIG ALLIANSE MED HØY 
KUNDELOJALITET 
Eika og sparebankene bidrar til et 
viktig mangfold i finansnæringen, med 
lokal verdiskaping og nærhet til kunde-
ne. Lokalbankene som er tilsluttet Eika 
Gruppen har totalt en million kunder 
og en sterk lokal tilhørighet. Både i per-
sonmarkedet og bedriftsmarkedet har 
bankene landets høyeste kundetilfreds-
het og lojalitet blant fysisk betjente 
banker. Eikabankene har tilsammen en 
betydelig distribusjonskapasitet med 
omlag 190 bankkontorer i over 100 
kommuner. 

KOSTNADSEFFEKTIVE OG 
KONKURRANSEDYKTIGE 
LØSNINGER
Eika Gruppen styrker lokalbankene 
gjennom leveranser av kostnadseffek-
tive tjenester og konkurransedyktige 
produkter og tjenester som dekker 
bankenes og kundenes behov. Eika 
Forsikring er blant Norges største 
forsikringsselskap og leverer et bredt 
spekter skade- og personforsikrings-
produkter gjennom bankene.  Eika 
Kredittbank produserer kort- og 
salgspantprodukter som debet- og 
kredittkort og leasing og salgspantlån. 
Eika Forvaltning leverer fondsproduk-
ter for personkunder og bankene. Aktiv 
Eiendomsmegling er en landsdekkende 
meglerkjede.  

I 2012 ble Eika Boligkreditt AS skilt ut 
fra Eika Gruppen slik at selskapet i dag 
er direkte eid av aksjonærene i Eika 
Gruppen AS. Samlede utlån i selskapet 
er omlag 61 milliarder og er, med sin 
tilgang til det internasjonale marke-
det for Obligasjoner med fortrinnsrett 
(OMF), en viktig finansieringskilde for 
lokalbankenes boliglånsportefølje.  

STORDRIFTSFORDELER FOR 
LOKALBANKENE
Eika Gruppen sørger for at lo-
kalbankene får tilgang til gode 
fellesskapsløsninger der hver enkelt 
bank selv er for liten.  Det er i hoved-
sak løsninger innen IT og infrastruktur 
inkludert betalingsformidling, kom-
petanseutvikling med Eika skolen, 
styring og kontroll med Eika ViS og 
økonomi- og regnskapstjenester med 
Eika Økonomiservice. Med et profesjo-
nalisert prosjekt og utviklingsmiljø i 
selskapet leverer Eika Alliansen også 

en lang rekke digitale løsninger. Det 
gjelder kundeløsninger på nett og 
mobil – og integrerte løsninger som 
effektiviserer kunde og saksbehand-
lersystemene i bankene. 

Utover disse fellestjenestene arbeider 
Eika Gruppen for lokalbankene innenfor 
områder som kommunikasjon, marked 
og merkevare og næringspolitikk for å 
ivareta bankenes næringspolitiske in-
teresser gjennom dialog med relevante 
myndigheter. 

EIERSTYRING OG 
SELSKAPSLEDELSE
Eierstyring og selskapsledelse i Time 
Sparebank bygger på anbefalingen 
utarbeidet av Norsk utvalg for eier-
styring og selskapsledelse (NUES) så 
langt det passer for banken.  Formålet 
er å klargjøre rolledeling mellom sty-
rende organer og ledelsen.  Dessuten 
styrke tilliten til banken og bidra til 
størst mulig verdiskapning for kunder, 
ansatte og lokalsamfunnet.  Nærmere 
beskrivelse er tatt inn som eget punkt 
i årsrapporten. 

RESULTAT
Regnskapet er gjort opp etter regn-
skapslovens forutsetning om fortsatt 
drift.  Denne forutsetningen er, ut fra 
bankens resultat- og kapitalforhold, 
klart til stede.

Resultatet for Time Sparebank er det 
beste noen sinne.
Banken hadde i 2014 netto rente- og 
kredittprovisjonsinntekter på kr. 97,5 
mill. (94,1).  
I forhold til gjennomsnittlig for-
valtningskapital er rentenetto 1,56 
prosent, det samme som året før.

Gjennomsnittlig utlån til kunder i 
2014 er på samme nivå som 2013.  
Gjennomsnittlig utlån til kredittinsti-
tusjoner og plassering i obligasjoner 
er betydelig høyere i 2014 enn året 
før.  Dette er årsaken til økt rentenetto 
i kroner.  Lavere gjennomsnittlig ut-
lånsrente oppveies av gjennomsnittlig 
lavere innlånsrente (innskudd og fun-
ding) slik at rentemarginen er uendret 
fra året før.
Avgift til Bankenes Sikringsfond var i 
2014 kr. 3,4 mill. (3,1).

Renten i pengemarkedet har falt kraf-
tig de siste år.  Fra desember 2011 
har gjennomsnittlig 3 mnd NIBOR falt 
fra 3,02 prosent til 1,53 i desember 
2014.  Siste året er nedgangen 0,13 
prosentpoeng.  De siste 3 årene er 
det en samlet reduksjon på hele 1,49 
prosentpoeng.  Gjennomsnittlig inn-
skuddsrente er i samme treårs-periode   
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redusert med ca. 0,30 prosentpoeng.  
Med en høy innskuddsdekning, som 
banken nå har, betyr det en svakere 
økning i bankens rentenetto sammen-
lignet med økte provisjonsinntekter 
på lån overført til Eika Boligkreditt.  
Som kommentert under provisjons-
inntekter, er denne økningen i kroner 
større enn tilsvarende økning i ban-
kens rentenetto.     

Netto andre driftsinntekter var kr. 51,9 
mill. (46,3).  I forhold til gjennomsnitt-
lig forvaltningskapital var de 0,83 % 
(0,77).  Provisjons- og gebyrinntekter 
har økt med kr. 7,7 mill. Størst økning 
er det i inntekter knyttet til formidling 
av boliglån. 

Disse har økt med kr. 5,9 mill.  
Økningen skyldes høyere volum, men 
også bedring i «marginen». Avkastning 
av verdipapirer var kr. 1,3 mill. lavere 
i år og skyldes lavere utbytte fra Eika 
selskaper.     

Banken er svært lite eksponert i aksje-
markedet og resultatet er lite påvirket 
av denne virksomheten.

Driftskostnadene var samlet kr. 83,6 
mill. (72,3).  
I forhold til gjennomsnittlig for-
valtningskapital var de samlede 
driftskostnadene 1,33 % (1,20).  
Kostnader målt i forhold til inntek-
ter er i år 55,9 % mot 51,5 % i 2013.  
Den store økningen skyldes først og 
fremst fusjonskostnader, hvor regn-
skapet er belastet med ca. kr. 5,5 mill. 
Pensjonskostnadene har også økt be-
tydelig i 2014.

Tap på utlån og garantier var kr. 
(0,8) mill. mot kr. 3,7 mill. forrige år.  
Nedgang i nedskrivning på grupper av 
utlån og garantier utgjør kr. 0,9 mill. 
Misligholdet er fortsatt på et meget 
lavt nivå.  

Skattekostnaden er beregnet til kr. 
19,1 mill. (18,4).  Resultat av ordinær 
drift før og etter skatt var henholdsvis 
kr. 74,2 mill. (64,4) og kr. 55,1 mill. 
(45,9).  

Styret foreslår følgende 
disponering:

Sparebankens fond Kr. 46,8 mill.

Utjevningsfond Kr. 3,3 mill.

Utbytte Kr. 5,0 mill.

BALANSE
Time Sparebank hadde en forvalt-
ningskapital ved utgangen av året på 
kr. 6.393 mill. (6.180), en økning på 

kr. 213 mill. (238).  Brutto utlån til 
kunder var kr. 5.142 mill. (5.246).  
Nedgangen var kr. 104 mill. mot en 
økning i 2013 på kr.195 mill.  Utlån 
gjennom Eika Boligkreditt var ved ut-
gangen av året kr. 2.134 mill. (1.832), 
en økning på kr. 302 mill. (283).  
Samlet kredittvekst inkludert overfø-
ringer til Eika Boligkreditt var kr. 198 
mill. (521) en vekst på 2,8 % (7,3).  
Utlån til privatkunder utgjør 68,2 % 
(67,1), til landbruk 19,7 % (19,5) og 
12,1 % (13,4) andre næringsdrivende.  
Av samlede utlån er 97 % i Rogaland.

Avlastningen gjennom Eika Boligkreditt 
skjer ved at banken avgir en tapsga-
ranti på 1,0 % for hele porteføljen, 
en saksgaranti for hele beløpet inntil 
nødvendig sikkerhet er etablert og en 
tapsgaranti for den delen av hovedstol 
som overstiger 50 % av takst, mini-
mum kr. 25`, i 6 år fra utbetaling av 
lånet. 

Innskudd fra kunder var kr. 4.682 mill. 
(4.392) ved årets utgang.  Økningen 
utgjør kr. 290 mill. (350) og gir en 
årlig vekst på 6,6 % (8,7).  Nedgang i 
utlån og fortsatt økning i innskudd har 
ført til høyere innskuddsdekning, som 
ved årets utgang viser 91,1 % (83,7).

Bankens egenkapital, som består av 
sparebankens fond, utjevningsfond og 
eierandelskapital var ved årets utgang 
kr. 656,5 mill. (616,2).  Gavefondet er 
i sin helhet disponert i løpet av 2014.  
Kapitaldekningen ved utgangen av året 
var 16,8 % (16,0).   

RISIKOFORHOLD
Intern kontroll
Styret er av den oppfatning at den 
interne kontrollen er i samsvar med 
forskrift om risikostyring og intern-
kontroll.  Banksjefen gir årlig styret 
en samlet vurdering av ulike risikoer.  
Hans vurdering er basert på dokumen-
tasjon fra de ulike arbeidsområdene i 
banken.  Styret følger månedlig opp 
den økonomiske og finansielle utvik-
lingen.  Ut fra en helhetsvurdering er 
styret av den oppfatning at det er til-
fredsstillende kontroll med bankens 
risikoer. 

Kredittrisiko
Utlånsporteføljen er god.  Banken har 
et risiko-klassifiseringssystem for opp-
følging av næringskunder som viser 
kundens økonomiske situasjon og 
bankens sikkerhet.  Løpende gjennom-
gang av restanselister viser at kundene 
betjener sine lån godt. Misligholdte 
lån var kr. 1,5 mill. (3,8) og utgjør 
0,03 % av brutto utlån.  Tapsutsatte 
engasjement var kr. 46,1 mill. (51,0).  

I prosent av brutto utlån utgjorde det 
0,9 %.  Samlet tap/nedskrivning på 
utlån og garantier på grupper var ved 
utgangen av året var kr. 8,6 mill. (9,5).  
Nedgangen skyldes i hovedsak en be-
tydelig reduksjon i samlet engasjement 
innenfor annen næringsvirksomhet.  
Flere større byggeprosjekter er av-
sluttet og reduksjonen er i hovedsak 
knyttet til bransjen bygg og anlegg.  

Tap på utlån til privatpersoner og land-
bruk har vært ubetydelig.  Individuelle 
tapsavsetninger er fortsatt på et lavt 
nivå.   Aktiviteten i vårt marked er god, 
men det er alltid en usikkerhet knyttet 
til enkeltbedrifter og bransjer.    

Usikkerhet er størst innenfor annen 
næringsvirksomhet.  Landbruket og 
privatmarkedet tror vi vil klare seg bra 
også i 2015.  Bankens målgruppe for 
næringsvirksomhet er mindre bedrif-
ter, og banken har stort fokus og klare 
mål på størrelsen av enkeltengasje-
ment.  Hovedregelen er at en kunde 
ikke skal utgjøre mer enn 10 prosent 
av bankens ansvarlige kapital. Ved 
utgangen av året har banken ingen 
kredittengasjement som konsolidert er 
over denne grensen ut fra forskrift om 
store engasjement.  Renten er fortsatt 
svært lav og vil, om ikke noe spesielt 
inntreffer også bli lav i 2015. 

Likviditetsrisiko
Pengemarkedet har i 2014 fungert 
godt.  Gjennom året er risikopåslaget 
noe redusert, men det er fortsatt noe 
usikkerhet i markedet.  Den likvide si-
tuasjon for banken er god.  I henhold 
til likviditets- indikatorer utarbeidet av 
Finanstilsynet, (indikator 1 og 2), kan 
risikoen betegnes som lav.  Vi bruker 
indikatorene aktivt i styringen av li-
kviditeten.  Banken har kr. 542 mill. 
(430) plassert i obligasjoner ved årets 
utgang.   Plasseringene er gradvis til-
passet nye myndighetskrav, LBI og LCR 
indikatorer, hvor kvaliteten på plasse-
ringene er strengere.  Plasseringen er 
en del av bankens likviditetsreserve.  
Forholdet mellom langsiktig og kort-
siktig gjeld er som planlagt.  Banken 
har kommiterte kredittrammer på til 
sammen kr. 50 mill. med 3 års løpetid 
og en trekkrettighet gjennom bank på 
kr. 180 mill.  De kommiterte rammene 
er ikke brukt.  Også i år har banken 
avlastet lån gjennom Eika Boligkreditt.  
Banken skal refinansiere samlet kr. 
100 mill. av fundingen i 2015, hvor 
første forfall er i april med kr. 50 mill.  
Øvrig forfall er kr. 50 mill. i juni.
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På grunn av god vekst i innskudd og 
overføring av lån til Eika Boligkreditt, 
er innskuddsdekningen i år økt til 91,1 
% (83,7).

Det ble i 2012 inngått nye avtaler, 
«sharerholder`s agreement», mellom 
Eika Boligkreditt AS og banken, hvor 
banken er forpliktet til å stille opp 
med nødvendig egenkapital i forhold 
til den prosentvise andelen banken har 
av samlet portefølje i Eika Boligkreditt.  
Avtalen bygger videre på at det minst 
en gang pr. år skal gjøres en reallo-
kering mellom eierne/brukerne av 
selskapet, slik at eierinteressen er i 
samsvar med bankens andel av por-
teføljen.  Dette skal gjøres senest ved 
ordinær generalforsamling, normalt 
april, hvert år. Eierandelen ved utgan-
gen av året er 3,18 % og tilsvarende 
andel av porteføljen var 3,51 %.

Det er i tillegg inngått avtale, «purcha-
se agreement», hvor banken på samme 
måte som i aksjonæravtalen, er for-
pliktet til å dekke en forholdsmessig 
andel av de neste 12 måneders forfall 
av Eika Boligkreditt AS sitt refinansier-
ingsbehov fratrukket selskapets egen 
likviditetsreserve.  Det vil si at det er 
«netto likviditetsbehov» bankene må 
dekke opp.  Forpliktelsen dobles for å 
dekke opp om eventuelt andre bankers 
mislighold.  Ved utgangen av året er 
denne forpliktelsen kr. 0, da selskapet 
forfall av obligasjonslån veies opp av 
egen likviditetsreserve.

Markedsrisiko
Markedsrisiko er risiko for varia-
sjoner i finansielle markedspriser.  
Renterisikoen i banken vurderes som 
liten.  Både fastrente utlån og innskudd 
er noe redusert det siste året. Andelen 
av flytende rente på både innskudd og 
utlån er fortsatt dominerende.  Både 
fastrente innskudd og utlån blir ved 
hjelp av swap-avtaler byttet til flytende 
rente.  I de tilfeller hvor dette fravikes, 
er eksponeringen innenfor en perio-
de på ett år.  Strategien er at banken 
skal være minst mulig eksponert for 
denne type risiko.  I de tilfeller kunden 
innløser et fastrente lån og betaler en 
under-/ overkurs om renten har gått 
opp eller ned, blir inngått swap-avtale 
tilsvarende redusert.  Time Sparebank 
har ved utgangen av året valutarisiko 
knyttet til en ubetydelig kontantbe-
holdning og betaling av datatjenester i 
danske kroner.  Banken formidler valu-
talån til sine kunder i beskjeden grad.  
Dette gjøres ved at Time Sparebank 
garanterer for lån gitt av annen bank.  
Det stilles strenge krav til både be-
tjeningsevne og sikkerhet for denne 

type lån.  Kronen er noe svakere enn 
for ett år siden.  Banken gir normalt 
ikke valutalån til nye kunder.

Mye av bankens beholdning av obli-
gasjoner er omplassert l obligasjoner 
med fortrinnsrett (OMF-er).  Samlet 
verdi ved årets utgang var kr. 542 mill.  
Selv om risikoen er sterkt konsentrert, 
anser vi denne som moderat.  Banken 
inngikk i 2011 ekstern avtale om for-
valtning av disse midlene, og de er 
gradvis tilpasset de nye og strengere 
likviditetskrav som blir pålagt banke-
ne.  Kravene, slik de er utformet, gir 
lav avkastning og påvirke bankens 
resultat negativt.  Denne effekten har 
påvirket bankens rentenetto også i år.
Bankens beholdning av aksjer er svært 
beskjeden, og vi er av den grunn i liten 
grad eksponert for aksjekursrisiko.  Av 
øvrige aksjer er mesteparten knyttet 
til andeler i Eika Gruppen AS og Eika 
Boligkreditt AS. 

Finansiell risiko
Endring i rentenivået har en direkte 
effekt på bankens resultat gjennom 
avkastning på egenkapitalen.  Endring 
i renten med ett prosentpoeng betyr 
ca. kr. 6,6 mill. på bankens resultat.  
Annen finansiell risiko enn de som er 
nevnt over er av begrenset omfang.  
Styret mener at de av- og nedskriv-
ninger som er gjort er tilstrekkelige.

Operasjonell risiko
Operasjonell risiko er risikoen for tap 
som kan oppstå som følge av utilstrek-
kelige eller sviktende interne prosesser 
eller systemer, menneskelige feil eller 
eksterne hendelser.

Banken har innrettet sin virksomhet 
på å redusere denne risikoen mest 
mulig gjennom gode rutiner og 
systemer, holdninger, kompetanse, 
forsikringer og overvåkning gjennom 
internkontrollen.

Andre forhold
Vedrørende boet i Terra Securities, har 
banken meldt sitt krav.  Boet er fortsatt 
under behandling.

Banken besluttet tidlig i 2012 å kjøpe 
naboeiendom i Bryne for å sikre fremti-
dig vekst.  Dessuten ble det besluttet å 
selge eget bygg på Bryne.  Overtakelse 
/ salg skjedde i januar 2012.  Begge 
eiendommene ligger i selskaper hvor 
banken eier 50 % av aksjene.  Når 
det gjelder eget bygg er det inngått 
leieavtale på 10 år med mulighet til 
forlengelse. 

Personale, arbeidsmiljø og 
samfunnsansvar
Ved utgangen av året hadde Time 
Sparebank 51 årsverk (49) i faste 
stillinger.  Banken har ordning om be-
driftshelsetjeneste.  Arbeidsmiljøet i 
banken er godt.  Sykefraværet var i år 
4,8 % mot 3,0 % forrige år.  Økningen 
skyldes lagtidsfraværet, som i år var 
3,3 % (1,4) Sykefraværet innenfor 2 
uker utgjør 0,6 % mot 0,6 % forrige 
år.  Egenmelding og annet fravær 
utgjør 0,9 % (1,0).  Det har ikke vært 
skader eller ulykker i 2014.  Kollektiv 
pensjons- og ulykkesforsikring har 
banken for sine ansatte gjennom 
forsikringsselskap. 

Styret takker de ansatte for en stor 
innsats i året som er tilbakelagt.

Banken har gjennom den virksomheten 
som drives et samfunnsansvar.  Et av 
bankens overordnede mål er å «bidra 
til vekst og utvikling på Jæren».

Banken har en viktig rolle i folks liv. 
Det være seg privatpersoner som får 
oppfylt drømmen sin om ny bolig 
eller bedriftskunder som får hjelp til 
å sette gode ideer ut i livet. Vi avlaster 
risiko, sikrer likviditet og stimulerer 
samfunnet. Ikke minst bidrar banken 
til samfunnet gjennom gaver og annen 
støtte til idrett, kultur, ideelle organi-
sasjoner og andre samfunnsnyttige 
formål.  

Banken etablerte i 2006 et gavefond 
i tråd med det overordnede målet.  
Dette er en god måte å gi noe tilbake 
til det lokalsamfunnet banken er en 
del av.  I 2014 ble det tildelt kr. 5,4 
mill. (1,1) av gavefondet fordelt på 17 
mottakere.  I disse 8 årene har banken 
tildelt gaver til lokalsamfunnet på til 
sammen kr. 24,6 mill.  

Samfunnsansvaret innebærer også 
at banken skal ha et bevisst forhold 
til sine interessenter og påse at ban-
kens handlinger bidrar til en sosialt 
ansvarlig forretningsdrift. Hensynet til 
samfunnsansvar er innarbeidet i over-
ordnede retningslinjer under konkrete 
emner som eksempel etiske retnings-
linjer, bekjempelse av hvitvasking, 
helse, arbeidsmiljø og sikkerhet, ei-
erstyring og selskapsledelse samt det 
ytre miljø. I 2014 har hendelsesrap-
porteringen ikke avdekket vesentlige 
avvik. Banken har ikke særskilt klima-
regnskap og innehar heller ikke egen 
miljøsystemsertifisering.
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Banken har utover årsrapporten og 
ovennevnte forhold ingen særskilt 
rapportering på samfunnsmessige 
resultater.

LIKESTILLING OG DISKRIMINERING
Time Sparebank har i sine etiske 
retningslinjer en klar holdning for å 
fremme formålet i diskriminerings- og 
tilgjengelighetslovene.  Banken arbei-
der for en god fordeling mellom kjønn, 
både operativt i banken og i styrende 
organer.  I bankens styre, forstander-
skap, kontrollkomité og valgkomité 
er fordelingen 44 % kvinner og 56 % 
menn.  I banken er det 3 kvinner, av 
samlet 9, som har stillinger med per-
sonalansvar.  I ledergruppen er det 2 
kvinner av samlet 7.  

Virksomheten påvirker ikke det ytre 
miljø. 

REVISJONS- OG RISIKOUTVALG
Banken har etablert disse utvalgene.  
Medlemmene i utvalgene er identisk 
med bankens styre.  Formålet med re-
visjons- og risikoutvalget er å styrke 
kvaliteten av bankens finansielle rap-
portering og overvåke systemene for 
risikostyring og internkontroll.

GODTGJØRELSESUTVALG
I henhold til forskrift om godtgjørel-
sesordninger i finansinstitusjoner, 
skal banker med forvaltningskapital 
over 5 mrd ha et eget godtgjørelses-
utvalg oppnevnt av styret.  Styret har 
besluttet at utvalget skal bestå av et 
samlet styre. Godtgjørelser til ansatte 
i banken består i all hovedsak av fast 
lønn.  Godtgjørelser utover fast lønn 
– naturalytelser – er for noen fri tele-
fon, internett, avis o.l.  Banksjef har i 
tillegg fri bil.  

Det er styret som fastsetter lønn og 
godtgjørelser til banksjef.  Dette gjøres 

årlig i eget møte.  Banksjef fastsetter 
lønn og annen godtgjørelse til leden-
de ansatte.  Dessuten har banken en 
bonusordning basert på en kombina-
sjon av bankens resultat før skatt og 
operative måltall på ulike produkt- og 
aktivitetsområder.  

De operative måltall kan variere fra 
år til år ut fra prioriteringer banken 
gjør.  Styret ser ikke at denne bonus-
ordningen er i strid med forskriftens 
intensjon om å fremme incentiver til 
god styring av kontroll med bankens 
risiko, ei heller bankens omdømme.  
Bonusordningen er lik for alle inklu-
dert banksjef.  Samlet maksimal bonus 
kan utgjøre kr. 40` ex. feriepenger.  
For ansatte med lavest fast lønn kan 
godtgjørelsen utgjøre i overkant av 1,5 
månedslønn, ref. rundskriv 11/2011, 
men for de aller fleste lavere.  

Styret kan heller ikke se at bo-
nusordningen er med å skape 
interessekonflikter, eller kan påvir-
kes uheldig av personer i banken med 
kontrollansvar.  For øvrig henvises til 
note 10 om pensjoner og note 16 for 
godtgjørelser til ledende ansatt.

VEIEN VIDERE
Styret har stor tro på at Jæren 
Sparebank vil videreføre bankens 
visjon om å bli en sterk lokalbank for 
Jæren til beste for våre kunder, ansat-
te, eiere og lokalsamfunnene på Jæren.

Bryne, 31. desember 2014
12. mars 2015 

Grete Karin Tøsse

Arne Norheim

Styreleder

Randi Skadsem Egeland

Tor Audun Bilstad

Nestleder

Morten Erga

Jostein Frøyland

Tor Egil Lie

Adm. banksjef
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Resultat

Beløp i NOK 1.000 Note 2014 2013

Renter av utlån til og fordringer på kredittinst. 4 874 3 009

Renter av utlån til og fordringer på kunder 219 880 223 289

Renter av sertifikater, obligasjoner og verdipapirer 11 631 9 795

Sum renteinntekter og lignende inntekter 236 386 236 092

Renter på gjeld til kredittinstitusjoner 3 306 3 984

Renter på innskudd fra og gjeld til kunder 104 119 101 180

Renter på utstedelse av verdipapirer 28 014 33 745

Andre rentekostnader og lignende kostnader 3 418 3 052

Sum rentekostnader og lignende kostnader 138 856 141 961

Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 97 529 94 131

Verdipapirer med variabel avkastning 4 842 6 170

Sum verdipapirer og eierinteresser 4 842 6 170

Garantiprovisjon 3 554 3 244

Andre gebyrer og provisjonsinntekter 46 378 38 996

Sum provisjonsinnt. og innt. fra banktjenester 14 49 931 42 240

Andre gebyrer og provisjonskostnader 5 263 4 541

Verdiendring og gevinst/tap valuta/verdipapirer 899 513

Verdiendring og gevinst/tap rentebærende verdipapirer -105 504

Verdiendring og gevinst/tap valuta/finansielle derivater 973 1 081

Sum netto verdiendring og gevinst/tap valuta/verdipapirer 1 768 2 098

Driftsinntekter faste eiendommer 322 319

Andre driftsinntekter 309 0

Sum andre driftsinntekter 631 319

Sum netto andre driftsinntekter 51 909 46 287

Sum driftsinntekter 149 438 140 417
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Lønn 31 744 29 397

Pensjoner 10 6 175 4 626

Sosiale kostnader 5 926 5 426

Sum lønn 43 845 39 449

Administrasjonskostnader 18 809 17 905

Sum lønn og administrasjonskostnader 15 62 655 57 354

Ordinære avskrivninger 6 2 165 1 621

Driftskostnader faste eiendommer 444 192

Andre driftskostnader 18 346 13 155

Sum andre driftskostnader 17 18 790 13 347

Sum driftskostnader 83 610 72 322

Resultat før tap og nedskrivning 65 828 68 095

Tap på utlån og garantier 2 -849 3 743

Gevinst finansielle anleggsmidler 7 505 0

Resultat før skatt 74 182 64 352

Skatt på ordinært resultat 9 19 079 18 408

Resultat etter skatt 55 103 45 944

Overført til sparebankens fond 11 46 838 42 944

Overført til utjevningsfond 11 3 265 0

Overført til utbytte 11 5 000 0

Overført til gavefond 11 0 3 000

Sum disponeringer 55 103 45 944
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Balanse

EIENDELER Note 2014 2013

Kontanter og fordringer på sentralbanker 70 340 64 748

Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 493 422 300 815

Kasse-/drifts- og brukskreditter 1 114 917 1 212 460

Byggelån 174 384 185 345

Nedbetalingslån 3 852 980 3 848 253

Sum brutto utlån til kunder 2 5 142 281 5 246 058

- Individuelle nedskrivninger 2 -7 680 -7 600

- Gruppenedskrivninger 2 -7 258 -7 768

Sum netto utlån til kunder 5 127 343 5 230 690

Sertifikater og obligasjoner 3 541 528 430 261

Aksjer, andeler og egenkapitalbevis 4 124 122 117 560

Eierinteresser i tilknyttede selskaper 5 8 318 7 684

Utsatt skattefordel 9 1 009 763

Maskiner, inventar og transportmidler 6 6 010 6 606

Bygninger og andre faste eiendommer 6 6 418 6 839

Sum varige driftsmidler 12 428 13 446

Andre eiendeler 931 277

Opptjente ikke mottatte inntekter 12 188 11 738

Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 1 742 1 927

Sum forskuddsbetalte og opptjente inntekter 13 930 13 665

Sum eiendeler 6 393 372 6 179 907

Arne Norheim

Styreleder

Tor Audun Bilstad

Nestleder

Jostein Frøyland
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GJELD OG EGENKAPITAL Note 2014 2013

Lån og innskudd uten avtalt løpetid fra kredittinstitusjoner 8 17 107 16 609

Lån og innskudd med avtalt løpetid fra kredittinstitusjoner 8 100 000 100 000

Sum gjeld til kredittinstitusjoner 117 107 116 609

Innsk. fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 8 4 340 676 4 051 765

Innsk. fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid 8 341 734 339 956

Sum innskudd fra og gjeld til kunder 4 682 410 4 391 721

Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 8 873 185 999 975

Annen gjeld   8, 9 34 945 26 597

Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekter 14 996 13 519

Pensjonsforpliktelser 10 12 847 13 496

Gruppenedskrivninger på garantiansvar 2 397 601

Andre gruppenedskrivninger 2 961 1 155

Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 14 205 15 252

Sum gjeld 5 736 847 5 563 673

Sparebankens fond 11, 12 553 259 606 421

Egenkapitalbeviskapital 11, 12 100 000 0

Utjevningsfond 11, 12 3 265 0

Gavefond 11, 12 0 9 813

Sum egenkapital 656 524 616 234

Sum gjeld og egenkapital 6 393 372 6 179 907

Betingede forpliktelser

Garantier 2, 13 438 066 420 160

Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet 13 205 325 236 982

Grete Karin Tøsse Randi Skadsem Egeland Morten Erga Tor Egil Lie

Adm. banksjef
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Kontantstrømanalyse

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter 2014 2013

Innbetaling av renter, provisjoner og gebyrer fra kunder 269 926 263 865

Utbetaling av renter, provisjoner og gebyrer til kunder -109 467 -105 729

Utbetaling av renter på andre lån -32 397 -40 789

Innbetaling av renter på andre lån 16 623 12 108

Innbetaling av utbytte 4 842 6 170

Innbetaling av andre inntekter 631 319

Utbetaling til andre leverandører for varer og tjenester -37 751 -31 903

Utbetaling til ansatte, pensjoner, arbeidsgiveravgift, skattetrekk -44 512 -41 387

Utbetaling av skatter og offentlige avgifter -26 509 -25 302

Netto kontantstrøm for operasjonelle aktiviteter 41 386 37 352

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

Innbetaling på utlån til og fordring på andre finansinstitusjoner -192 607 2 336

Netto utbetaling av nedbetalingslån til kunder 103 777 -194 964

Innbetaling ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 16 724 50 833

Utbetaling ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -15 887 -37 993

Utbetaling for kjøp av andre verdipapirer med kort løpetid – netto -331 343 -163 627

Innbetaling for salg av andre verdipapirer med kort løpetid 220 184 110 116

Innbetaling kapitalnedsettelse i datterselskap 0 0

Innbetaling ved salg av driftsmidler m.v. 300 0

Utbetaling ved kjøp av driftsmidler m.v. -1 339 -4 917

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -200 191 -238 217

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling av innskudd fra kunder 290 689 349 851

Netto innbetaling på innskudd fra Norges Bank og finansinstitusjoner 498 -74 471

Netto utbetaling ved tilbakekjøp av obligasjonsgjeld -126 790 -71 925

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 164 397 203 455

Netto kontantstrøm for perioden 5 592 2 590

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 64 748 62 158

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 70 340 64 748
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Generelle 
regnskapsprinsipper

Bankens årsregnskap er utarbeidet 
i overensstemmelse med gjelden-
de lover, forskrift om årsregnskap 
for banker og god regnskapsskikk 
i Norge.

Beløp er oppgitt i NOK 1.000 så sant 
ikke noe annet er angitt. 

  

ANVENDELSE AV ESTIMATER 
Utarbeidelse av regnskap i overens-
stemmelse med generelt aksepterte 
regnskapsprinsipper krever at ledelsen 
i en del tilfeller må anvende estimater 
og forutsetninger. Estimatene er basert 
på historiske erfaringer og forutsetnin-
ger som ledelsen mener er rimelige 
og fornuftige.
 
Enkelte av de anvendte regnskapsprin-
sipper anses som særlig viktige for å 
belyse bankens finansielle stilling. De 
innbefatter at ledelsen gjør vanskelige 
subjektive vurderinger og estimater 
som kan relatere seg til forhold som 
er usikre i utgangspunktet. Slike kri-
tiske vurderinger og forutsetninger er 
spesielt relatert til vurdering og verdi-
fall på utlån og aktuarberegninger av 
pensjonsforpliktelser.
 
INNTEKTS- OG KOSTNADSFØRING 
  
Renter, provisjoner, utbytte og 
gebyrer 
Renter og provisjoner tas inn i resul-
tatregnskapet etter hvert som disse 
opptjenes som inntekter eller påløper 
som kostnader. Gebyr som er direk-
te betaling for utførte tjenester tas 
til inntekt når de betales – herunder 
etableringsgebyr. Utbytte av aksjer og 
egenkapitalbevis inntektsføres det år 
det er vedtatt utdelt.
 
Dersom et utlån eller en gruppe av 
like utlån er nedskrevet som følge av 
verditap, bokføres renteinntektene ved 
å benytte renten som fremtidige kon-
tantstrømmer diskonteres med for å 
beregne verditapet.
 
Inntekter og kostnader 
Forskuddsbetalte inntekter og påløpte 
kostnader av betydning periodiseres 
og bokføres som gjeld i balansen.  
Opptjente inntekter inntektsføres og 
forskuddsbetalte kostnader periodise-
res og bokføres som et tilgodehavende 
i balansen. 
 
Over- og underkurs på utstedte 
obligasjoner
Utstedte obligasjoner er oppført i ba-
lansen til pålydende verdi med tillegg 
av overkurs og fradrag for underkurs. 

Overkurs inntektsføres og underkurs 
kostnadsføres planmessig som en jus-
tering av løpende rentekostnader frem 
til obligasjonens forfall. 
 
UTLÅN – BESKRIVELSER OG 
DEFINISJONER 
Utlån måles ved første gangs balanse-
føring til virkelig verdi.
 
Bankens næringslivsengasjementer 
inndeles i risikoklasser etter kun-
dens soliditet/inntjening og bankens 
sikkerhet
 
Engasjement  
Engasjement defineres som garantier 
og utlån/kredittrammer innbefattet 
opptjente, men ikke betalte renter, ge-
byrer og provisjoner. Misligholdte og 
tapsutsatte lån blir vurdert i henhold 
til lover og Finanstilsynets forskrifter.
 
Tapsutsatte og misligholdte 
engasjement 
Tapsutsatte engasjement er engasje-
ment som ikke er misligholdt, men 
hvor kundens økonomiske situasjon 
innebærer en sannsynlighet for at 
tap vil materialisere seg på et senere 
tidspunkt.
 
Et engasjement anses som misligholdt 
når kunden ikke har betalt forfalt 
termin innen 90 dager etter forfall, 
eller når overtrekk på rammekreditt 
ikke er inndekket innen 90 dager 
etter at rammekreditten ble over-
trukket. Misligholdte og tapsutsatte 
lån blir vurdert i henhold til lover og 
Finanstilsynets forskrifter.
 
Verditap på brutto utlån og 
kreditter
På hver balansedag vurderes det om 
det eksisterer objektive bevis på at ver-
dien på et utlån eller grupper av utlån 
er redusert. Verditap er pådratt dersom 
det eksisterer objektive bevis på ver-
difall. Verdifallet må være et resultat 
av en eller flere hendelser inntruffet 
etter første gangs balanseføring (en 
tapshendelse) og resultatet av tapshen-
delsen (eller hendelsene) må i tillegg 
kunne måles pålitelig. Dersom det 
foreligger objektive bevis på at en ver-
direduksjon har inntruffet, beregnes 
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størrelsen på tapet som forskjellen 
mellom balanseført verdi og nåverdien 
av estimerte fremtidige kontantstrøm-
mer diskontert med den beregnede 
løpende effektiv rente. Bokført verdi 
av eiendelen reduseres ved bruk av 
en avsetningskonto og tapet bokføres 
over resultatregnskapet.

Nærmere om beregning av 
tapsstørrelse
Banken vurderer først om det eksis-
terer individuelle objektive bevis på 
verdifall. Dersom banken finner at 
det ikke eksisterer objektive bevis på 
verdifall, inkluderes eiendelen i en 
gruppe av finansielle eiendeler med 
samme kredittrisiko karakteristikk. 
Gruppen vurderes så samlet for even-
tuelt verdireduksjon. Eiendeler som 
vurderes individuelt med hensyn på 
verdireduksjon, og hvor et verditap 
identifiseres eller fortsatt er iden-
tifisert, tas ikke med i en samlet 
vurdering av verdireduksjon.
  
Konstaterte tap
Tap anses som konstatert ved stad-
festet akkord eller avsluttet konkurs, 
ved at utleggsforretning ikke har ført 
fram, ved rettskraftig dom, eller for 
øvrig ved at banken har gitt avkall på 
hele eller deler av engasjementet, eller 
at engasjementet vurderes som tapt 
av banken.

VERDIPAPIRER
 
Obligasjoner/sertifikater 
- omløpsmidler 
Obligasjoner og sertifikater vurderes 
ut fra porteføljeprinsippet. Disse er 
verdsatt til laveste verdi av anskaffel-
seskost og virkelig verdi. Virkelig verdi 
er børsnotert markedsverdi pr. 31.12.
 
Aksjer, egenkapitalbevis og 
pengemarkedsfond 
Aksjer deles inn i to porteføljer - om-
løpsportefølje og anleggsportefølje. 
I omløpsporteføljen inngår i hoved-
sak pengemarkedsfond. Aksjer som 
er bestemt for varig eie og aksjer i 
tilknyttet selskap klassifiseres som 
anleggsportefølje. 
 
Omløpsportefølje
Fondsandeler som omsettes i et aktivt 
og likvid marked er klassifisert som 
omløpsportefølje og vurderes til vir-
kelig verdi. 
 
Anleggsportefølje
Anleggsaksjer er vurdert til anskaf-
felseskost, og reguleres ikke for 
fortløpende kursendringer.  Aksjene 
blir likevel nedskrevet dersom virkelig 
verdi er vesentlig lavere enn bokført 
verdi, og verdinedgangen skyldes for-
hold som ikke er av forbigående art. 
Nedskrivningen reverseres i den ut-
strekning grunnlaget for nedskrivning 
ikke lenger er til stede.

Tilknyttet selskap 
Selskaper hvor banken har en eieran-
del mellom 20 og 50 prosent og hvor 
banken har vesentlig innflytelse defi-
neres som tilknyttede selskap. Slike 
investeringer er vurdert til anskaffel-
seskost redusert med nedskrivninger
 
VALUTA
Pengeposter i valuta er omregnet til 
midtkurs pr. 31.12.
 
FINANSIELLE DERIVATER 
Banken benytter finansielle derivater 
til styring av sin rente-, valuta- og 
aksjerisiko. Slike avtaler omfatter ren-
tebytteavtaler og aksjeindeksopsjoner 
til sikring av inngåtte innskuddsav-
taler med garantert avkastning og 
fastrenteutlån til kunder. De fleste 
av bankens finansielle derivater er 
definert som sikringsforretninger 
og regnskapsmessig behandlet etter 
samme prinsipp som det sikrede 
objektet (sikringsbokføring). Dette 
medfører at endringer i verdien på det 
sikrede objekt og sikringsderivatet blir 
bokført i samme periode. 
 
Inntekter og utgifter vedrørende 
sikringsavtalene og de tilhørende 
balanseposter periodiseres og klassi-
fiseres på samme måte. 
 
Renteinstrumenter 
Alle renteinstrumenter inngås for å 
sikre bankens renteeksponering, og 
blir definert som sikringsforretning 
ved avtaleinngåelse, og regnskapsfø-
res som sikringsforretning.
 
På enkelte tidsintervaller vil det oppstå 
åpne posisjoner ved at enkelte kunder 
innfrir sine lån, og hvor banken finner 
det hensiktsmessig å ikke innfri sine 
renteinstrumenter.
  
VARIGE DRIFTSMIDLER
Varige driftsmidler balanseføres og 
avskrives over driftsmidlets forventede 
levetid. Direkte vedlikehold av drifts-
midler kostnadsføres løpende under 
driftskostnader, mens påkostninger 
eller forbedringer tillegges driftsmid-
lets kostpris og avskrives i takt med 
driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart 
beløp av driftsmiddelet er lavere enn 
balanseført verdi foretas nedskrivning 
til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart 
beløp er det høyeste av netto salgs-
verdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er 
nåverdien av de fremtidige kontant-
strømmene som eiendelen forventes 
å generere. 

GJELD 
Gjeld balanseføres til nominelt mottatt 
beløp på etableringstidspunktet.
Obligasjonslån bokføres til nominelt 
beløp, med tillegg/fradrag for over/
underkurs, periodisert over lånets 
løpetid.
  

PENSJONER
Pensjonskostnader og pensjons-
forpliktelser beregnes etter lineær 
opptjening basert på forventet 
sluttlønn. Beregningen er basert på 
en rekke forutsetninger herunder 
diskonteringsrente, fremtidig regu-
lering av lønn, pensjoner og ytelser 
fra folketrygden, fremtidig avkastning 
på pensjonsmidler samt aktuarmes-
sige forutsetninger om dødelighet 
og frivillig avgang.  Pensjonsmidler 
er vurdert til virkelig verdi og fra-
trukket i netto pensjonsforpliktelser 
i balansen.  Endringer i forpliktelsen 
som skyldes endringer i pensjonspla-
ner fordeles over antatt gjenværende 
opptjeningstid.  Endringer i forpliktel-
sen og pensjonsmidlene som skyldes 
endringer i og avvik i beregningsforut-
setningene (estimatendringer) fordeles 
over antatt gjennomsnittlig gjenvæ-
rende opptjeningstid hvis avvikende 
ved årets begynnelse overstiger 10 % 
av det største av brutto pensjonsfor-
pliktelser og pensjonsmidler.
  
SKATT
Skattekostnaden i resultatregnskapet 
omfatter både periodens betalbare 
skatt og netto endring i utsatt skat-
tefordel. Netto utsatt skattefordel er 
beregnet med 27 %, på grunnlag av 
de midlertidige forskjeller som ek-
sisterer mellom regnskapsmessig og 
skattemessige verdier. Skatteøkende 
og skattereduserende midlertidige 
forskjeller, som reverserer eller kan 
reversere i samme periode, er utlignet 
og nettoført.
  
OVERTATT EIENDEL
I en finansiell refinansiering kan 
banken ettergi lån til en skyldner og 
som vederlag for dette overta en eien-
del som er pantsatt for det ettergitte 
utlånet eller aksjer som er utstedt av 
skyldneren eller andre eiendeler. 

Overtatt eiendel vurderes til det laveste 
av kost eller virkelig verdi. Endringer 
i verdien av overtatt eiendel rappor-
teres som realiserte tap på utlån eller 
som inngang på realiserte tap på utlån 
dersom verdien ikke overstiger tidlige-
re kostnader ved gjeldsettergivelsen. 
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Finansmarkedet er i betydelig strukturell og teknologisk utvikling. 
Utvikling av nye og forbedrede produkter står sentralt. Time Sparebank 
arbeider bevisst med å tilby sine kunder nye produkter til en konkurran-
sedyktig pris. Et nært og godt samarbeid med produktleverandører er 
et høyt prioritert område for banken. Det er med på å sikre tilgang på 
kvalitetsmessige gode produkter som tilbys til privat- og næringslivs-
kunder i Time Sparebank. Der det er naturlig søker banken å sikre seg 
strategiske eierposisjoner, eller inngå allianser for å utøve innflytelse 
på de produktleveranser som tilbys banken.
 
Renterisiko
Vi vurderer renterisikoen til Time Sparebank som minimal. Banken 
har i all hovedsak flytende renter på innskudd fra og utlån til kunder. 
Banken har inngått swap-avtaler på tilnærmet det volum som fastren-
telån til og fastrenteinnskudd fra kunder utgjør, og dermed vurderes 
renterisikoen som ubetydelig.
 
Valutarisiko
Time Sparebank har ved utgangen av året valutarisiko knyttet til en 
mindre kontantbeholdning og betaling av datatjenester i danske kroner.

Likviditetsrisiko
Likviditetsrisiko kan litt forenklet sies å være risikoen for at banken ikke 
kan gjøre opp for sine forpliktelser ved forfall. Et sentralt mål er også 
utviklingen i bankens netto utlåns-/innskuddssituasjon som forteller 
om bankens grad av avhengighet til pengemarkedet. I en forlengelse 
av dette har banken utformet rammer for hvordan netto marginalt 
fundingbehov skal håndteres i en egen finansieringsstrategi. 
 
Time Sparebank har inngått avtale om kommitert trekkrettighet på kr. 
50,0 mill. I tillegg har Time Sparebank en kontokreditt hos oppgjørsbank 
(DNB) på kr 180,0 mill. Banken har som målsetting å til enhver tid ha 
ca 15,0 % av samlet fundingvolum i trekkrammer. Videre er det satt 
rammer for sammensetning av kortsiktig/langsiktig gjeld i funding-
porteføljen. Banken har også satt rammer for maksimal forfallsvolum 
innenfor en rullerende 12 måneders tidshorisont. Bankens styre blir 
informert kvartalsvis. Innskuddsdekningen var ved utgangen av året 
91,1 % mot 83,7 % ved samme tid i fjor. Likviditetssituasjonen for 
banken vurderes som god.

Note 1  Finansielle markedsforhold

Likviditetsforhold 
– restløpetid

Tidspunkt fram til avtalt/sannsynlig endring av rentebetingelser

Poster i balansen Sum Inntil 1 - 3 3 - 12 1 - 5 Over Uten

1 mnd mnd mnd år 5 år løpetid

Kontanter og fordr. på sentralbanker 70 340 70 340 0 0 0 0 0

Utlån til og fordringer på kredittinst. 493 422 490 422 0 0 3 000 0 0

Utlån til og fordringer på kunder 5 142 281 1 206 123 26 962 152 288 693 732 3 063 176 0

Sertifikater og obligasjoner 541 528 30 000 42 808 58 065 369 437 41 218 0

Øvrige eiendeler med løpetid 160 739 14 861 0 279 15 337 130 262 0

Eiendeler uten restløpetid 0 0 0 0 0 0 0

- tapsavsetninger -14 938 0 0 0 0 0 -14 938

Sum eiendeler 6 393 372 1 811 746 69 770 210 632 1 081 506 3 234 656 -14 938

Gjeld til kredittinstitusjoner 117 107 17 107 0 100 000 0 0 0

Innskudd fra og gjeld til kunder 4 682 410 15 554 16 039 54 091 0 0 4 596 726

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer 873 185 0 0 0 873 185 0 0

Øvrige gjeld med restløpetid 49 941 14 597 21 207 14 136 0 0 0

Gjeld uten restløpetid 14 205 0 0 0 0 0 14 205

Egenkapital 656 524 0 0 0 0 0 656 524

Sum gjeld og egenkapital 6 393 372 47 258 37 246 168 227 873 185 0 5 267 455

Netto likv. eksponering på balansen 0 1 764 488 32 524 42 405 208 321 3 234 656 -5 282 393

Ikke balanseførte finansielle instr. 439 515 0 40 000 64 816 312 700 22 000 0

Netto eksponering inkl. finansielle instr. 1 764 488 72 524 107 220 521 021 3 256 656 -5 282 393

Poster i balansen Sum Inntil 1 - 3 3 - 12 1 - 5 Over Uten rente-

1 mnd mnd mnd år 5 år endring

Kontanter og fordr. på sentralbanker 70 340 0 0 0 0 0 70 340

Utlån til og fordringer på kredittinst. 493 422 490 422 0 0 3 000 0 0

Utlån til og fordringer på kunder 5 142 281 0 4 772 854 56 440 285 807 27 180 0

Sertifikater og obligasjoner 541 528 115 500 426 028 0 0 0 0

Øvrige eiendeler med løpetid 160 739 0 0 0 0 0 160 739

Eiendeler uten restløpetid 0 0 0 0 0 0 0

- tapsavsetninger -14 938 0 0 0 0 0 -14 938

Sum eiendeler 6 393 372 605 922 5 198 882 56 440 288 807 27 180 216 141
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Time Sparebank deler kundene inn i privatkunder og næringslivskunder. 
Næringslivskundene er videre delt inn i 2 hovedsegmenter - landbruk og øvrige næringer.

Fordeling av brutto utlån, garantier og ubenyttede kredittrammer

Fordeling personkunder og næringsliv

Personkunder
For personmarkedet deles lån inn i 60,0 % av forsvarlig sikkerhetsverdi (lav risiko), over 60,0 % av sikkerhetsverdi 
(normal risiko) og lån uten sikkerhet (høy risiko). Kunder i personmarkedet klassifiseres ikke.

Note 2  Utlån og garantier

Gjeld til kredittinstitusjoner 117 107 50 000 50 000 17 107 0 0 0

Innskudd fra og gjeld til kunder 4 682 410 15 554 4 612 765 54 091 0 0 0

Gjeld stiftet ved utst. av verdipapirer 873 185 300 000 573 185 0 0 0 0

Øvrige gjeld med restløpetid 49 941 0 0 0 0 0 49 941

Gjeld uten restløpetid 14 205 0 0 0 0 0 14 205

Egenkapital 656 524 0 0 0 0 0 656 524

Sum gjeld og egenkapital 6 393 372 365 554 5 235 950 71 198 0 0 720 670

Netto likv. eksponering på balansen 0 240 368 -37 068 -14 758 288 807 27 180 -504 529

Ikke balanseførte finansielle instr. 439 515 93 015 346 500 0 0 0 0

Netto eksponering inkl. finansielle instr. 333 383 309 432 -14 758 288 807 27 180 -504 529

Fordeling per-
sonkunder og 
næringsliv

Brutto utlån Garantier Ubenyttede
kredittrammer

2014 2013 2014 2013 2014 2013

Personkunder 3 506 725 3 518 176 127 990 107 647 661 235 580 709

Landbruk 1 014 685 1 022 610 18 742 18 889 153 433 130 053

Øvrige næringer 620 871 705 271 87 271 118 264 119 450 188 926

Kredittinstitusjoner 0 0 204 062 175 360 0 0

Totalt 5 142 281 5 246 058 438 066 420 160 934 118 899 688

Prosentvis fordeling Brutto utlån

2014 2013

Personkunder 68,2 % 67,1 %

Landbruk 19,7 % 19,5 %

Øvrige næringer 12,1 % 13,4 %

Totalt 100,0 % 100,0 %

Geografisk fordeling Brutto utlån Garantier

2014 2013 2014 2013

Rogaland fylke 4 969 324 5 060 753 234 004 244 800

Oslo 64 891 65 656 204 062 175 360

Andre fylker 102 343 117 413 0 0

Utlandet 5 723 2 236 0 0

Totalt 5 142 281 5 246 058 438 066 420 160

Risikoklasser Brutto utlån Garantier Ubenyttede
kredittrammer

Avsetning
ind. nedskr.

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Lav risiko 2 834 458 2 752 314 127 990 107 647 545 864 437 740 0 0

Normal risiko 667 635 760 610 0 0 108 598 136 002 0 0

Høy risiko 4 632 5 253 0 0 6 773 6 967 0 0

Totalt 3 506 725 3 518 176 127 990 107 647 661 235 580 709 0 0
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Næringslivskunder
Alle næringsengasjement gjennomgås over et visst tidsrom. Samtlige 
aksjeselskaper med engasjement over kr. 100 000 og andre nærings-
drivende med engasjement over kr. 1 500 000 klassifiseres minst en 
gang årlig. Kunder med høy risiko vurderes løpende og rapporteres 
hvert kvartal.
 
Ved klassifisering av økonomi vektlegges følgende nøkkeltall:
Likviditet - Cash flow i prosent av gjeld  50,0 %
Soliditet - Egenkapitalprosent   50,0 %

 
Ved vurdering av sikkerhet legges sikkerhetsobjektets realisasjons-
verdi til grunn.
Basert på ovennevnte retningslinjer er næringsengasjementene plassert 
i følgende matrise:
 

Tap
Gruppenedskrivninger er vurdert i forhold til bankens tapsekspone-
ring totalt basert på kriteriene sannsynlighet for tap og konsekvenser 
ved tap. 
 
Bankens tap har i de senere år vært meget beskjedne. Det er i regnska-
pet foretatt individuelle nedskrivninger basert på en gjennomgang av 
bankens engasjement. I tillegg er det foretatt gruppenedskrivninger. 
Tapsnivået på personmarked og landbruk har generelt vært svært lavt 
og det forventes ingen vesentlig endring i dette. For øvrig næringsliv 
er usikkerheten noe større.
 
For banken som helhet utgjør øvrig næringsliv 12,1 % av samlet brutto 
utlån. Størstedelen av bankens fremtidige tap antas å komme innenfor 
engasjement i høy risiko. Samlet sett forventes bankens tap fortsatt å 
være på et lavt nivå framover.
 
Lånegarantier

Eika Boligkreditt (EBK)
Banken har inngått distribusjonsavtale med selskapet og opptrer som 
agent.  Banken har en portefølje pr utgangen av 2014 på kr. 2 134,1 mill.  

Garantier knyttet til porteføljen er:
Saksgaranti Kr. 19,6 mill.
Tapsgaranti Kr. 163,1 mill.
Garantiramme Kr. 21,3 mill.
Sum garantier Kr. 204,1 mill.
 
Saksgaranti dekker hele lånebeløpet på lån som er utbetalt, men for-
utsatt pantesikkerhet ikke har oppnådd rettsvern.
Tapsgaranti dekker den delen av lånets hovedstol som ved utbetaling 
overstiger 50,0 % av forsvarlig verdigrunnlag (takst), alternativt kr. 
25.000,- pr. sak om lånet er under 50,0 % av takst.  Garantien er fast 
i 6 år fra utbetaling.
 
Alle lån som overføres må ligge innenfor 60,0 % av takst.  
 
Garantiramme er en porteføljegaranti på 1,0 %.  Denne er en solida-
risk garanti for eventuelle tap som selskapet ikke kan dekke mot den 
enkelte distributør.  Skulle tap oppstå på vår portefølje, har også EBK 
motregningsrett i bankens provisjon i 3 år. Dette utgjør ca. kr. 5,5 mill.
 
Det ble i 2012 inngått nye avtaler, ”sharerholders agreement”, mellom 
Eika BoligKreditt AS og banken, hvor banken er forpliktet til å stille opp 
med nødvendig egenkapital i forhold til den prosentvise andelen banken 
har av samlet portefølje i Eika Boligkreditt.  Avtalen bygger videre på 

Økonomi

A B C D E

A

B

C

D

E

Si
kk

er
h
et

Grønn sone (lav risiko)   Gul sone (normal risiko)   Rød sone (høy risiko)

Engasjement prises etter risiko. Engasjement med høy risiko og dårlig 
klassifisering skal normalt ha høyere pris.

Andel av porteføljen innenfor høy risiko er beskjeden og utgjør 0,2 
% av totale utlån innenfor næring. Ved utgangen av året har banken 
ingen kredittengasjement som konsolidert er over 10,0 % - grensen ut 
fra forskrift om store engasjement.  

Risikoklasser Brutto utlån Garantier Ubenyttede
kredittrammer

Avsetning
ind. nedskr.

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Lav risiko 824 244 876 444 63 261 72 365 204 955 186 232 0 0

Normal risiko 807 676 788 255 42 174 57 963 64 555 121 092 0 0

Høy risiko 3 636 63 182 578 6 825 3 372 11 655 7 680 7 600

Totalt 1 635 556 1 727 881 106 013 137 153 272 882 318 979 7 680 7 600

Fordeling på bransjer Brutto utlån Fordeling

2014 2013 2014 2013

Bygg, anlegg, kraft og vann 178 693 257 387 10,9 % 14,9 %

Eiendomsdrift, finansiell tjenesteyting 296 752 282 088 18,1 % 16,3 %

Handel, hotell og restaurantvirksomhet 30 382 50 305 1,9 % 2,9 %

Industri og bergverk 23 241 34 014 1,4 % 2,0 %

Primærnæring 1 014 685 1 022 610 62,0 % 59,2 %

Tjenesteytende næring ellers 59 708 51 636 3,7 % 3,0 %

Transport og kommunikasjon 32 095 29 843 2,0 % 1,7 %

Totalt 1 635 556 1 727 881 100,0 % 100,0 %
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at det minst en gang pr. år skal gjøres en reallokering mellom eierne / 
brukerne av selskapet, slik at eierinteressen er i samsvar med bankens 
andel av porteføljen.  Dette skal gjøres senest ved ordinær generalfor-
samling, normalt april, hvert år.  For Time Sparebank, som i 2014 har 
økt porteføljen med kr. 302 mill, betyr det en høyere forpliktelse enn 
det som fremgår av regnskapet.  Eierandelen ved utgangen av året er 
3,18 %, mens tilsvarende andel av porteføljen var 3,51 %.

Det er i tillegg inngått avtale, ”purchase agreement”, hvor banken på 
samme måte som i aksjonæravtalen, er forpliktet til å dekke en for-
holdsmessig andel av de neste 12 måneders forfall av Eika BoligKreditt 
AS sitt refinansieringsbehov fratrukket selskapets egen likviditetsre-
serve.  Det vil si at det er ”netto likviditetsbehov”  bankene må dekke 
opp.  Forpliktelsen dobles for å dekke opp om eventuelt andre bankers 
mislighold.  Ved utgangen av året er denne forpliktelsen kr. 0, da 
selskapet forfall av obligasjonslån veies opp av egen likviditetsreserve.

Valutalån
Banken formidler valutalån gjennom DNB og Swedbank.  Kunden inngår 
låneavtale med de nevnte bankene, men vi bestemmer både om kunden 
skal få lån, størrelsen på lånet og hvilke sikkerheter som skal stilles.  Av 
den grunn stiller Time Sparebank selvskyldnerkausjon overfor bankene.
 
Hovedregelen er at sikkerheter skal være i fast eiendom og ligge innen-
for 60,0 % av takst.  Sikkerheten skal alltid sikre en kurssvingning på 
20,0 %.  Om det skulle bli for lite, kan banken kreve økt sikkerhet eller 
innfri/konvertere lånet til NOK.

Samlet garantiansvar knyttet til valutalån var kr. 185,8 mill.

Volum mislighold og nedskrivninger på utlån, garantier og 
kredittrammer

Misligholdte lån og garantier 2014 2013 2012 2011 2010

Sum misligholdte lån (før nedskrivninger) 1 543 3 803 1 588 1 441 1 802

Netto misligholdte lån (etter nedskrivninger) 1 543 3 803 1 588 1 441 1 776

Øvrige tapsutsatte lån (før nedskrivninger) 46 099 50 973 49 001 9 212 11 529

Netto tapsutsatte lån (etter nedskrivninger) 38 419 43 373 44 991 6 493 8 800

Individuelle nedskrivninger

Individuelle nedskrivninger på utlån pr 01.01 7 600 4 010 2 726 2 782 4 484

Individuelle nedskrivninger på garantier  pr  01.01 0 0 0 0 0

Periodens konstaterte tap, hvor det tidligere 0 0 0 0 889

er foretatt individuelle nedskrivninger

Økte individuelle nedskrivninger i perioden 0 0 0 0 0

Nye individuelle nedskrivninger i perioden 80 4 600 3 000 1 000 2 867

Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger 0 1 010 1 716 1 056 3 680

Individuelle nedskrivninger på utlån og garantier pr 31.12 7 680 7 600 4 010 2 726 2 782

Gruppenedskrivninger på utlån

Gruppenedskrivninger på utlån pr 01.01 7 768 7 338 7 065 6 743 6 472

Periodens gruppenedskrivninger på utlån -510 430 273 322 271

Gruppenedskrivninger på utlån pr 31.12 7 258 7 768 7 338 7 065 6 743

Gruppenedskrivninger på garantier og kredittrammer

Gruppenedskrivninger på garantier og kredittrammer pr 01.01 1 756 1 981 1 896 1 520 1579

Periodens gruppenedskrivninger på garantier og kredittrammer -398 -225 85 376 -59

Gruppenedskrivninger på garantier og kredittrammer pr 31.12 1 358 1 756 1 981 1 896 1 520

Periodens tapskostnader

Periodens endring i individuelle nedskrivninger 80 3 590 1 284 -56 -1 702

Periodens endring i gruppenedskrivninger -908 205 358 699 212

Periodens konstaterte tap som det tidligere år er 0 0 20 0 889

er avsatt individuelle nedskrivninger for

Periodens konstaterte tap som det tidligere ikke er 46 9 51 55 370

avsatt individuelle nedskrivninger for

Periodens inngang på tidligere konstaterte nedskrivninger 68 60 45 214 77

Periodens tapskostnader -849 3 743 1 668 482 -308

Påløpte, ikke inntektsførte renter

Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån pr 01.01 0 0 0 0 147

Periodens inntektsførte av tidligere perioders renter på utlån 0 0 0 0 147

Periodens påløpte, ikke inntektsførte renter på utlån 0 0 0 0 0

som er identifisert som tapsutsatte

Påløpte, ikke inntektsførte renter på balanseførte utlån pr 31.12 0 0 0 0 0

Risikoklasser Brutto utlån Garantier Ubenyttede
kredittrammer

Avsetning
ind. nedskr.

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Lav risiko 824 244 876 444 63 261 72 365 204 955 186 232 0 0

Normal risiko 807 676 788 255 42 174 57 963 64 555 121 092 0 0

Høy risiko 3 636 63 182 578 6 825 3 372 11 655 7 680 7 600

Totalt 1 635 556 1 727 881 106 013 137 153 272 882 318 979 7 680 7 600
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Omløp - sertifikater og obligasjoner Anskaffelseskost Balanseført verdi Virkelig verdi

Utstedt av det offentlige 117 207 117 207 117 284

Utstedt av banker 171 949 171 949 172 088

Utstedt av boligkredittforetak (OMF) 252 372 252 372 253 169

Sum sertifikater og obligasjoner 541 528 541 528 542 541

Note 3  Sertifikater og obligasjoner   

Engasjement og 
tapsavsetninger

Misligholdte 
engasjement

Tapsutsatte med 
nedskrivning 

Individuelle nedskr. 
på utlån og garantier 

utlån

Gruppenedskr. på 
utlån, garantier og 

kredittrammer

2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

Personkunder 1 540 3 803 0 0 0 0 1 527 1 520

Landbruk 0 0 0 0 0 0 5 342 5 272

Øvrige næringer 3 0 46 099 50 973 7 680 7 600 1 747 2 731

Totalt 1 543 3 803 46 099 50 973 7 680 7 600 8 616 9 524

Eika Boligkreditt (EBK)

Banken bruker EBK aktivt i forbindelse med nye lån innenfor personmarkedet (PM).
Alle lån i EBK er innenfor 60 % av lånetakst.

2014 2013 2012 2011

Overført volum 2 134 139 1 832 128 1 548 609 996 570

Overføringsgrad 37,8 % 34,2 % 31,4 % 22,8 %

Årlig vekst i beløp 302 011 283 519 552 040 256 185

Årlig vekst i prosent 16,5 % 18,3 % 55,4 % 34,6 %

Årlige provisjoner 19 462 13 587 5 492 2 019

Snitt margin 0,98 % 0,80 % 0,43 % 0,23 %

Forvaltningskapital 6 393 372 6 179 907 5 941 692 5 691 399

Utlån - balanse 5 142 281 5 246 058 5 051 094 4 885 882

Utlån - balanse PM 3 506 725 3 518 176 3 390 209 3 382 189

Utlån - balanse PM og EBK 5 640 864 5 350 305 4 938 818 4 378 759

Utlånsvekst - balanse -2,0 % 3,9 % 3,4 % 6,3 %

Utlånsvekst - balanse og EBK 2,8 % 7,3 % 12,2 % 10,2 %

Utlånsvekst - balanse PM -0,3 % 3,8 % 0,2 % 5,1 %

Utlånsvekst - balanse PM og EBK 5,4 % 8,3 % 12,8 % 10,6 %

Innskuddsdekning - balanse 91,1 % 83,7 % 80,0 % 77,2 %

Innskuddsdekning - balanse og EBK 64,4 % 62,0 % 61,2 % 64,2 %

Overføringsgrad er andel lån i EBK i forhold til totale PM-lån (konsolidert).

Banken har satt 50 % som en strategisk maksimalramme for overfø-
ringsgrad. En høy overføringsgrad og dermed lavere fundingkostnad 
må veies opp mot høyere avkorting i bankens ansvarlige kapital, samt 
økt risiko i bankens gjenværende utlånsportefølje.

Bankens eierandel i EBK justeres årlig i forhold til den relative andelen 
av overført volum. Dette skjer i form av en reallokering, hvor banken 
enten skyter inn mer kapital eller får tilbakebetalt kapital. Dette fører 
da til samsvar mellom bruk av og eierandel i EBK. 

Banken mottar provisjoner vedrørende låneporteføljen i EBK. Disse 
provisjonsinntektene inngår i bankens andre innteker, og er ikke en 
del av bankens rentenetto.

Banken ser på EBK som et viktig fundinginstrument. EBK kan gjøre seg 
nytte av OMF-markedet, noe som sikrer en lav fundingkostnad sett i 
forhold til opptak av egne obligasjonslån.
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Note 4  Aksjer, andeler og egenkapitalbevis

Papirene over vurderes som handelsportefølje.
Verdivurderingene bygger på kurser pr. 31.12.

Omløp - aksjer, andeler og egenkapitalbevis Antall Anskaffelseskost Virkelig verdi Bokført 
verdi

Terra Alpha 100 100 276 276

Aberdeen Eiendomsfond Norden Baltikum 46 417 423 71 71

Aberdeen Eiendomsfond Norge 1 KS 12 674 724 724

North Bridge Nordic Property 12 125 866 1 523 1 523

Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis 2 594 2 594

Herav børsnotert: 1 071

Sum omløpsaksjer 2 594

Note 5  Tilknyttede selskaper

Anlegg - aksjer, andeler og egenkapitalbevis Antall Samlet pålydende 
=anskaffelseskost

Bokført verdi

Spama 90 9 9

Ipark Jæren 36 670 20 20

NorPro 14 472 30 30

Torgalleen 35 300 300

VISA (A-aksjer + C-aksjer) 1 217 548 548

Kredittforeningen for Sparebanker 920 948 948

Bankid Norge 140 222 222

Eiendomskreditt 18 004 1 849 1 849

Kvinesdal Sparebank 25 120 2 512 2 261

Hjelmeland Sparebank 39 750 4 373 4 373

Eika Gruppen 463 911 16 353 16 353

Eika Boligkreditt 22 669 039 94 634 94 618

Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis 121 796 121 529

Inngående balanse 114 862

Tilgang 14 033

Avgang 7 365

Utgående balanse 121 529

Omløp - aksjer, andeler og egenkapitalbevis 2 594

Anlegg - aksjer, andeler og egenkapitalbevis 121 529

Sum aksjer, andeler og egenkapitalbevis 124 122

Time Sparebank eier 50 % av aksjene i Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS og har tilsvarende andel av stemmene.

Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS driver eiendomsmegling med forretningskontor på Bryne.

Time Sparebank eier 50 % av aksjene i Bankplassen Bryne AS og har tilsvarende andel av stemmene.

Bankplassen Bryne AS eier 100 % av selskapene Jernbanegata 5 AS og Jernbanegata 6 AS og har forretningskontor på Bryne. Disse selskapene 
driver med drift, utvikling og utleie av lokaler. Time Sparebank leier hele bygget i Jernbanegata 6 AS, og deler av lokalene i Jernbanegata 5 AS.

Tilknyttede selskaper Antall 
aksjer

Aksjenes  
pålydende

Eierandel Anskaffelses-
kost

Bokført 
verdi

Resultat* 
100%

Bokført 
EK* 100%

Aktiv Eiendomsmegling Jæren AS 30 387 893 0.01 50 % 3 566 1 818 -78 1 923

Bankplassen Bryne AS 65 000 10 50 % 6 500 6 500 92 13 026

Sum tilknyttede selskaper 30 452 893 10 066 8 318 13 14 949
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Swaper - fastrentelån til kunder: 2014 2013

Sum nominelt beløp swaper: kr. 439,5 mill. kr. 450,8 mill. 

Sum virkelig verdi swaper: kr. 425,1 mill. kr. 444,3 mill.

Sum fastrentelån til kunder: kr. 402,6 mill. kr. 452,8 mill 

 

Oppsummering 2014 2013

Sum nominelt beløp swaper: kr. 439,5 mill. kr. 450,8 mill

Sum virkelig verdi swaper: kr. 425,1 mill. kr. 444,3 mill

Sum funding med fastrente: kr. 0,0 mill. kr. 200,0 mill.

Time Sparebank har inngått renteswaper på til sammen kr. 439,5 
mill. Virkelig verdi på swapene er kr. 14,4 mill. lavere enn nominelt 
beløp pr. 31.12.2014. Bankens swaper er i all hovedsak et sik-
ringsinstrument og differansen mellom virkelig verdi og nominelt 

beløp er ikke gevinst/tap som skal fremkomme i bankens regnskap. 
Forskjellen mellom virkelig verdi og nominelt beløp gjenspeiler 
endringen i rente- og valutanivå fra tidspunktet swapene er inngått 
og 31.12.2014.

Bankbygget på Varhaug brukes ca. 50 % i egen virksomhet. Resten 
leies ut til eksterne leietakere. Fritidsbolig gjelder leilighet i Spania. 
Leiligheten ble anskaffet i 2008 og leies ut til bankens ansatte 
gjennom stiftelsen Vibås Venner.

Hovedkontoret på Bryne ble solgt i januar 2012, og banken er 
leietaker. Bygget ble solgt til et selskap hvor banken eier 50 % av 
aksjene. Varigheten på leiekontrakten er 10 år, og betalt leie i 2014 
er kr 1 790 035,-.

Metode: Lineære avskrivninger

Note 6  Varige driftsmidler

Note 7  Finansielle derivater

Time Sparebank har benyttet seg av forskjellige finansielle derivater i 2014.

 
Renterelatert derivat - renteswap-avtaler
Time Sparebank har flere typer renteswaper. Formålet med å benytte 
renteswaper er i all hovedsak å styre bankens kontantstrømmer på 
en slik måte at renterisiko på inntekts- og utgiftssiden blir utlignet. 
Vi ønsker å håndtere renterisiko for banken når kunder får fastrente 
på utlån og innskudd, eller når banken har eiendeler eller gjeld med 
fastrente. Egenskapen ved en renteswap-avtale muliggjør å bytte fly-
tende rente til fast rente eller motsatt. 

 

Fastrentelån til kunder
Time Sparebank har gitt kunder tilbud om fastrente lån, med tilbud 
om å binde renten på hhv. 3, 5 eller 10 år. Bruk av renteswap-avtaler 
betyr at bankens inntekt fra denne type lån er swapet (byttet) fra fast 
til flytende inntekt i lånets løpetid. Nå formidles denne type lån i ho-
vedsak via EBK.

Bokført verdi Maskiner og inventar Bygg og andre faste eiendommer Samlet

Samlet anskaffelseskost pr. 01.01 18 429 10 044 28 473

Tilgang i året 1 339 0 1 339

Avgang i året 586 319 905

Samlede avskrivninger pr. 31.12 13 171 3 306 16 477

Bokført verdi pr. 31.12 6 010 6 418 12 428

Årets avskrivning Maskiner og inventar Bygg og andre faste eiendommer Samlet

Beløp 1 935 230 2 165

Prosent 10 - 33 % 2 - 10 % 2 - 33 %

Prosent 10 - 30 % 2% 2 - 30 %

Bygg og andre faste eiendommer Bokført verdi pr. 31.12

Bankbygg Varhaug 4 213

herav bygg 3 837

herav faste installasjoner 376

Fritidsbolig 2 042

Tomt 163

Sum 6 418
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Note 8  Gjeld

Volumtall er pr. 31.12 mens prosent er gjennomsnittlig rente for året.

Kommiterte trekkfasiliteter og kontokreditt
Time Sparebank har inngått 1 avtale på 3 år vedrørende kommiterte 
trekkfasiliteter - på kr. 50,0 mill. Trekkfasiliteten har ikke blitt benyttet 
hittil. I tillegg har Time Sparebank en kontokreditt hos oppgjørsbank 
(DNB) på kr 180,0 mill.

Sertifikat- og obligasjonsgjeld
Time Sparebank har følgende sertifikat- og obligasjonsgjeld ved 
årsskiftet:

Rente er utregnet av gjennomsnittlig saldo gjennom året. Samtlige innskuddsbetingelser er alminnelig kjent for publikum.

Gjeld til kredittinstitusjoner og utstedte 
verdipapirer

2014 2013

Beløp Rente Beløp Rente

Gjeld til kreditinstitusjoner 117 107 2,83 % 116 609 2,85 %

Sertifikat- og obligasjonsgjeld 873 185 2,98 % 999 975 3,23 %

Lån Forfall Volum i mill. kr Rente Put/Call

Lån 1 11.01.16 100,0 3 mnd. flytende Nei

Lån 2 16.08.16 100,0 3 mnd. flytende Nei

Lån 3 11.10.16 100,0 4 mnd. flytende Nei

Lån 4 29.06.17 152,0 3 mnd. flytende Nei

Lån 5 19.11.17 160,0 4 mnd. flytende Nei

Lån 6 01.04.18 100,0 3 mnd. flytende Nei

Lån 7 08.05.18 160,0 3 mnd. flytende Nei

Lån 8 5/8/2018 100,0 3 mnd. flytende Nei

Innskudd fra og gjeld til kunder 2014 2013

Beløp Rente Beløp Rente

Sum kundeinnskudd 4 682 410 2,33 % 4 391 721 2,44 %

Annen gjeld 2014 2013

Betalbar skatt 19 238 18 393

Avsatt utbytte 5 000 0

Bankremisser 2 990 2 259

Skattetrekk 1 797 2 433

Øvrige poster 5 920 3 512

Sum annen gjeld 34 945 26 597
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Note 9  Skatt

Skattegrunnlag 2014 2013

Resultat før skattekostnad 74 182 64 352

Permanente forskjeller 143 82

Aksjeutbytte -4 689 -5 978

Gevinst ved salg av aksjer -7 299 0

Endring i midlertidige forskjeller 914 377

Årets skattegrunnlag 63 251 58 833

Betalbar skatt 2014 2013

27 % skatt av grunnlaget 17 078 16 473

Formuesskatt 2 160 1 920

Betalbar skatt 19 238 18 393

Skattekostnad 2014 2013

For mye/lite avsatte forrige år 88 92

Endring i utsatt skatt -247 -77

Årets skattekostnad 19 079 18 408

Effektiv skattesats 26 % 29 %

Avstemming skattekostnad 2014 2013

27 % skatt av resultat før skatt 20 029 18 019

Permanente forskjeller -3 198 -1 623

Formuesskatt 2 160 1 920

For mye/lite avsatte forrige år 88 92

Sum skatt på ordinært resultat 19 079 18 408

Midlertidig forskjell Midlertidig forskjell 01.01 Årets endring Midlertidig forskjell 
31.12

Driftsmidler (inkl. G&T-konto) 10 677 1 563 9 114

Pensjonsforpliktelse -13 496 -649 -12 847

Sum -2 819 914 -3 733

Utsatt skatt/-skattefordel (-) Utsatt skattefordel 01.01 Årets endring Utsatt skattefordel 
31.12

Driftsmidler 2 883 422 2 461

Pensjonsforpliktelse -3 644 -175 -3 469

Sum -763 247 -1 009
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Note 10  Pensjonsforpliktelser

Time Sparebank har pensjonsforsikring overfor 55 personer som er dekket gjennom kollektiv pensjonsforsikring i et livselskap.  
Pensjonsavtale med banksjef (ref. note 16) er ikke sikret. 
 
Forpliktelsene er beregnet ut fra vanlige forsikringstekniske  forutsetninger.

Netto pensjonsforpliktelse 2014 2013

Opptjente pensjonsrettigheter 80 114 61 592

Pensjonsmidler -41 980 -36 463

Påløpte pensjonsforpliktelser 38 134 25 129

Årets endring i forpliktelse -807 -807

Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst -25 868 -12 195

Arbeidsgiveravgift knyttet til forpliktelsen 1 388 1 369

Netto pensjonsforpliktelse 12 847 13 496

Netto pensjonskostnad 2014 2013

Nåverdi av periodens pensjonsopptjening 4 132 3 273

Rentekostnad av forpliktelsen 2 383 1 959

Avkastning på pensjonsmidlene -1 302 -1 000

Resultatført aktuarielt tap/gevinst 546 102

Reduksjon forpliktelse banksjefsordning -807 -807

Arbeidsgiveravgift 735 597

Netto pensjonskostnad 5 687 4 124

Premie AFP-ordning 427 440

Arbeidsgiveravgift av betalt pensjonspremie 61 62

Årets samlede pensjonskostnad 6 175 4 626

Det er ikke tatt hensyn til skattevirkning. 

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonskostnader 2014 2013

Diskonteringsrente 4,10 % 4,20 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,40 % 3,60 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,75 % 3,25 %

Årlig forventet G-regulering 3,50 % 3,00 %

Årlig forventet regulering løpende pensjoner 2,80 % 2,40 %

Økonomiske forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelsen 2014 2013

Diskonteringsrente 2,30 % 4,10 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,20 % 4,40 %

Årlig forventet lønnsvekst 2,75 % 3,75 %

Årlig forventet G-regulering 2,50 % 3,50 %

Årlig forventet regulering løpende pensjoner 2,00 % 2,80 %

De aktuarmessige beregningene er utført i desember i regnskapsåret.
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Note 11  Egenkapital

Note 12  Kapitaldekning

Bankens egenkapital pr. utgangen av 2014 består av sparebankens fond, egenkapitalbeviskapital og utjevningsfond.

Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal minst utgjøre 
8,0 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag. Den ansvarlige 
kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Tilleggskapitalen er 
begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen.

 Banken utarbeider årlig et ICAAP-dokument som gir en nærmere presi-
sering av kapitalbehov utover minstekravet på 8,0 %. I tillegg publiserer 
banken årlig et  Pilar III-dokument, som går nærmere inn på de ulike 
risikoområdene som er relevante for bankens virksomhet.

Sparebankens fond 2014 2013

Sparebankens fond pr. 01.01 606 421 563 477

Konvertering til egenkapitalbeviskapital -100 000 0

Overført fra årets overskudd 46 838 42 944

Sparebankens fond pr. 31.12 553 259 606 421

Egenkapitalbeviskapital 2014 2013

Egenkapitalbeviskapital pr. 01.01 0 0

Konvertering fra sparebankens fond 100 000 0

Egenkapitalbeviskapital pr. 31.12 100 000 0

Utjevningsfond 2014 2013

Utjevningsfond pr. 01.01 0 0

Overført fra årets overskudd 3 265 0

Uthevningsfond pr. 31.12 3 265 0

Gavefond 2014 2013

Gavefond pr. 01.01 9 813 7 930

Årets tildelinger fra gavefond 9 813 1 117

Overført fra årets overskudd 0 3 000

Gavefond pr. 31.12 0 9 813

Egenkapital 31.12.14 31.12.13

Sparebankens fond 553 259 606 421

Egenkapitalbeviskapital 100 000 0

Utjevningsfond 3 265 0

Gavefond 0 9 813

Sum egenkapital 656 524 616 234

Ansvarlig kapital 31.12.14 31.12.13

Sparebankens fond 553 259 606 421

Egenkapitalbeviskapital 100 000 0

Utjevningsfond 3 265 0

Gavefond 0 9 813

Utsatt skattefordel 0 -763

Sum ansvarlig kapital 656 524 615 471

Netto ansvarlig kapital 31.12.14 31.12.13

Ansvarlig kapital 656 524 615 471

Medlemsinnskudd 0 3 000

Fradrag - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 57 764 49 958

Sum netto ansvarlig kapital 598 760 568 513
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Note 13  Poster utenom balansen

Samlet garantiansvar overfor Eika Boligkreditt utgjør ca. kr. 204,1 mill. pr 31.12.2014 – fordelt på felles garantiramme, 
saksgaranti og tapsgaranti. Viser ellers til note 2.

Samlet garantiansvar knyttet til valutalån er ca. kr. 185,8 mill. pr. 31.12.2014. Viser ellers til note 2.

Finansielle derivater utgjør ca. kr. 439,5 mill pr. 31.12.2014. Viser ellers til note 7.

Beregningsgrunnlag (risikovektet balanse) 2014 2013

Kredittrisiko 3 319 158 3 392 098

Operasjonell risiko 237 947 230 563

Motpartsrisiko 5 202 0

Fradrag 0 58 327

Sum beregningsgrunnlag (risikovektet balanse) 3 562 307 3 564 333

Minstekrav til kapital 2014 2013

Kredittrisiko 265 533 271 368

Lokale og regionale myndigheter (herunder kommuner) 1 930 0

Institusjoner 3 288 16 590

Foretak 77 614 70 074

Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom 144 386 164 955

Forfalte engasjementer 131 313

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) 2 023 2 017

Fordring på institusjoner og foretak med kortsiktig rating 7 847 0

Andeler i verdipapirfond 22 21

Egenkapitalposisjoner 6 191 0

Øvrige engasjementer 22 102 17 397

Operasjonell risiko 19 036 18 445

Motpartsrisiko 416 0

Fradrag - ansvarlig kapital i andre finansinstitusjoner 0 3 997

Fradrag - nedskrivninger 0 670

Sum minstekrav til kapital (8 % av beregningsgrunnlag) 284 985 285 147

Ren kjernekapitaldekning 16,81 % 15,95 %

Kjernekapitaldekning 16,81 % 15,95 %

Kapitaldekning 16,81 % 15,95 %

Banken har ingen tilleggskapital. Egenkapitalen pr. 31.12.2014 består i sin helhet av sparebankens fond, 
egenkapitalbeviskapital og utjevningsfond.

Rest ansvarlig kapital (differanse mellom netto ansvarlig kapital og minstekrav) 313 775 283 367

Bokført verdi av eiendeler stillet som pant 31.12.14 31.12.13

Obligasjoner med fortrinnsrett (OMF)                 205 325 236 982

Sum pantsettelser 205 325 236 982

Garantier

Banken sitt garantiansvar etter formål 2014 2013

Betalingsgarantier 25 170 26 290

Kontraktsgarantier 39 452 69 865

Lånegarantier 373 394 323 955

Annet garantiansvar 50 50

Sum garantiansvar 438 066 420 160
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Note 16  Ytelser og lån til ledende personer

Ansatte og årsverk 2014 2013

Sum antall ansatte pr. 31.12. 56 57

Sum antall årsverk pr. 31.12. 51 49

Rentesubsidiering 2014 2013

Sum rentesubsidiering av bankens ansatte 699 664

Lån, sikkerhetsstillelse og ytelser

Organ/personer Lån Garanti Honorar Lønn Bonus Pensj.
kostnad

Opptj.
pensjon

Natural-
ytelser

Forstanderskap

Ueland, Asbjørn - leder 340 51

Øvrige medlemmer 8 262 129

Sum forstanderskap 8 602 0 180 0 0 0 0 0

Kontrollkomite

Larsen, Olav - leder 50 2

Lea, Jonas - nestleder 1 085 31 2

Undheim, Fredrik 5 323 31 2

Ihle, Alf Bjarne 766 1 100 31 2

Sum kontrollkomite 7 174 1 100 143 0 0 0 0 8

Note 14  Provisjonsinntekter

Provisjonsinntekter 2014 2013

Garantier 3 554 3 244

Betalingsformidling 17 221 16 500

Forsikring 6 766 6 528

Sparing og plassering 1 911 1 456

Kredittformidling 20 269 14 285

Øvrige inntekter 211 227

Sum provisjonsinntekter 49 931 42 240

Note 15  Lønn og generelle administrasjonskostnader

Lønn og generelle administrasjonskostnader 2014 2013

Lønn og sosiale kostnader 43 845 39 449

Databehandling 7 998 7 772

Markedsføring 3 341 2 963

Porto og telefon 584 1 023

Kortprodukter 428 458

Øvrige kostnader 6 459 5 688

Sum lønn og generelle adminastrasjonskostnader 62 655 57 354
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Medlemmer i ledergruppen har kollektiv pensjonsordning som for 
bankens øvrige ansatte. Banksjefen har egen pensjonsavtale som kan 
gjøres gjeldende fra fylte 62 år og frem til fylte 67 år. Pensjonen utgjør 
70 % av lønnen ved fratredelsestidspunktet - med årlig regulering.  
Kostnader knyttet til denne forpliktelse / rettighet er nå i sin helhet 
tatt, da banksjefen i 2011 ble 62 år.  Banksjefen fortsetter i stillingen 
i henhold til inngått tilleggsavtale.  Tilleggsavtalen bygger på tidligere 
inngått avtale, men med en godtgjørelse for å stå lenger i stillingen.

Alle ansatte (inkl banksjef) har rentesubsidiering på 30 % av kundevilkår. 
For styremedlemmer og bankens tillitsmenn gjelder ordinære kunde-
vilkår. For rammelån/fleksilån er kun trukket saldo pr 31.12. medtatt.
 
Bankens bonusordning er den samme for alle ansatte, men kan gi for-
skjeller på avdelingsnivå ut fra måloppnåelse i de enkelte avdelingene. 
Bonusen kan maksimalt utgjøre kr. 44.800,- pr årsverk inkl feriepenger. 

Note 17  Andre driftskostnader

Posten Drifstkostnader bankbygg og leide lokaler inkluderer i 2014 
kostnader knyttet til oppussing av bankens hovedkontor i Jernbanegata 
6, samt kostnader knyttet til oppgradering av bankens filialer.

Posten Øvrige kostnader er i 2014 preget av kostnader knyttet til 
fusjonen med Klepp Sparebank. Kostnadene relaterer seg i hovedsak 
til bistand og rådgivning fra eksterne aktører.

Andre driftskostnader 2014 2013

Driftskostnader bankbygg og leide lokaler 6 376 6 188

Konsulentbistand 517 607

Maskiner, inventar og transportmidler 1 162 854

Fundingkostnader 1 329 2 179

Kontingenter 3 154 2 622

Øvrige kostnader 6 253 898

Sum andre driftskostnader 18 790 13 347

Kostnader til ekstern revisor (inkl moms) 2014 2013

Lovpålagt revisjon 388 363

Andre attestasjonsoppdrag 71 81

Andre tjenester (inkl kostnader i forbindelse med fusjon) 778 148

Sum kostnader til ekstern revisor (inkl moms) 1 236 592

Styre

Frøyland, Jostein - leder 195 3

Bergstad, Per - nestleder 146

Kristin Selle 219 67

Grødem, Tønnes 79

Tøsse, Grete Karin 87

Bjørn Lende 2 524 67

Hustoft, Otto - ansattes representant 1 302 79 614 40 99 735 12

Sum styre 4 045 0 720 614 40 99 735 15

Ledergruppe

Gravdal, Arne - banksjef 6 479 1 198 40 457 6 308 123

Sirevåg, Jørn - leder personmarked 0 11 878 40 298 3 718 12

Stølsnes, Klas - leder økonomi/finans 1 490 0 917 40 301 2 441 15

Alstadsæter, Tor - leder bedriftsmarked 6 115 0 897 40 303 3 304 15

Auglend, Ola - leder marked/IKT 2 714 0 887 40 224 4 727 15

Egeland, Torill K. - leder filial Kvernaland 2 498 0 655 40 144 3 167 10

Vestly, Elin H. - leder bankservice 164 2 724 40 195 3 334 12

Sum ledergruppe 12 987 0 492 6 156 280 1 921 26 999 202

Øvrige ansatte

Sum utlån og garantier øvrige ansatte 63 149 0

Sum utlån og garantier totalt 95 956 1 100
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I henhold til vphl § 5 – 5 bekrefter vi at årsregnskapet, etter 
beste overbevisning, er utarbeidet i samsvar med gjeldende 
regnskapsstandarder og at opplysninger i regnskapet gir et 
rettvisende bilde av bankens eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og resultat som helhet. 

Dessuten at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over 
utviklingen, resultatet og stillingen i banken, sammen med 
en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhets-
faktorer banken står overfor.

Ledelseserklæring

Grete Karin Tøsse

Arne Norheim

Styreleder

Randi Skadsem Egeland

Tor Audun Bilstad

Nestleder

Morten Erga

Jostein Frøyland

Tor Egil Lie

Adm. banksjef

35



Time Sparebank sin forretningside, 
overordnede mål og kjerneverdier 
fremgår av styrets årsberetning.  
God styring og ledelse er viktig for 
at Time Sparebank skal nå sine mål 
herunder styrke tilliten til banken.  
Dessuten å bidra til et godt sam-
spill mellom ulike interessegrupper 
som innskytere, egenkapitalbevisei-
ere, långivere, kunder, ansatte, 
myndigheter og samfunnet forøvrig.  
Dette er også formålet med banken 
sine etiske retningslinjer.  Time 
Sparebank ble i 2014 egenkapital-
bevis bank gjennom konvertering av 
kr. 100 mill. av bankens grunnfond.  
Egenkapitalbevisene ble overført 
som en gave til den nyetablerte 
sparebankstiftelsen Time og Hå.  
Når det gjelder styring og ledelse 
legger styret til grunn rammeverket 
i Norsk Anbefaling til Eierstyring og 
Selskapsledelse så langt det passer.

1. REDEGJØRELSE 
FOR EIERSTYRING OG 
SELSKAPSLEDELSE

1.1 Forstanderskapet
Bankens øverste organ er for-
standerskapet som består av 20 
representanter.  Dette er sammensatt 
av 3 grupperinger:  Innskytervalgte, 
valgt blant egenkapitalbeviseierne og 
ansatte.   Sammensetningen er slik: 10 
innskytere, 5 valgt av egenkapitalbevis 
eierne og 5 ansatte.  Forstanderskapet 
velger styre, revisor og kontrollkomi-
té. Forstanderskapets kontroll med 
virksomheten utøves av statsauto-
risert revisor, samt kontrollkomité 
som i henhold til Sparebankloven har 
en jurist som medlem. Styret er for-
standerskapets organ for å lede og 
utøve den strategiske og operative 
driften av banken.  Forstanderskapet 
godkjenner årsregnskap og beslutter 
honorarer. Forstanderskapet beslutter 
videre egenkapitalemisjoner, opptak 
av fondsobligasjonslån og ansvar-
lig lån. Det avgis egen beretning fra 
revisor og egen melding fra kontrollko-
mité til forstanderskapet i forbindelse 
med fremlegging og godkjennelse av 
årsregnskapet.  Forstanderskapet be-
slutter gaver til allmennyttige formål.

1.2 Styret
Styret består av 6 medlemmer valgt av 
forstanderskapet.  Alle styrerepresen-
tanter velges for 2 år av gangen. Styret 
fører løpende kontroll med bankens 
drift og risikoeksponering gjennom 
kvartalsvise rapporteringer av finan-
sielle nøkkeltall.
Gjennom utarbeidelse av retningslinjer 
for risikoområder, bevilgningsfullmak-
ter og årlig intern kontroll rapportering 
i henhold til egen forskrift for bankene, 
følger styret med bankens strategiske 
og operasjonelle risiko. Revisor avgir 
en årlig erklæring vedrørende arbeidet 
med bankens internkontroll.

1.3 Kontrollkomite
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med 
virksomheten.  Den skal gjennomgå 
styrets protokoller, brev og beretning 
fra revisor, gjennomgå sikkerheter for 
ulike utlån og se til at forvaltningen 
av sparebankens midler er i samsvar 
med lovverket.

1.4 Bankens ledelse
Bankens ledergruppe består av 7 
ledere, hver med ansvar for egen linje 
i organisasjonen.  Banksjef rapporterer 
til styret.  5 rapporterer til banksjef 
og en til leder PM.  Viser for øvrig til 
årsrapporten.

2. BANKENS VIRKSOMHET
Banken skal tilby et bredt spekter av 
produkter og tjenester innenfor de 
kundesegmenter og det geografiske 
område som er fastlagt i bankens stra-
tegi.  Banken skal være en leverandør 
av gode produkter og tjenester til 
personkundemarkedet og næringslivs-
markedet. Banken har en konservativ 
og forsiktig kredittpolitikk. Banken 
har definert mål til likviditetsbuffer, 
kort og langsiktig fremmedfinansier-
ing, kapitaldekning og størrelse på 
kredittengasjement.  Banken søker 
å avgrense renterisiko i balansen 
ved bruk av sikringsforretninger og 
har klare rammer for eksponering i 
verdipapirer.

3. SELSKAPSKAPITAL
Styret har definert krav til kapitaldek-
ning som ligger over lovens krav til 
kapitaldekning. Styrets krav er mini-
mum 12,5 % ren kjernekapitaldekning, 
14,0 % kjernekapitaldekning og 16,0 
% kapitaldekning. Dette er noe høyere 
enn det behov som banken har bereg-
net som minimum etter reglene gitt 
for Basel 2. Det presiseres at bankens 
egenkapital pr i dag kun består av 
ren kjernekapital. Banken gjennom-
fører minst hvert år en beregning av 
kapitalbehovet gjennom en ICAAP-
vurdering.  Vurderingen bygger på to 
”Pilarer”.  Pilar 1 dekker minimums-
behovet og Pilar 2 dekker behovet ut 
fra den underliggende risiko i bankens 
balanse.  Ut fra samlet risiko fastset-
ter styret kravet til kapitaldekning.  
Egenkapitalemisjoner, utstedelse 
av fondsobligasjoner og opptak av 
ansvarlige lån, må i henhold til for-
skrift alltid forhåndsgodkjennes av 
Finanstilsynet. 

4. FORSTANDERSKAPSMØTER
Det avholdes årlig minst to møter i 
forstanderskapet.  Regnskapsmøte 
hvor årsregnskap, beretning og noter 
godkjennes, og valgmøte hvor valg 
til styre, kontroll- og valgkomite fore-
tas.  Som hovedregel avholdes disse 

Eierstyring og selskapsledelse
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møtene samme dag.  Alle møter ledes 
av forstanderskapets leder eller nest-
leder.  Innkalling med saksliste og 
saksdokumenter skal i henhold til ved-
tektene sendes ut minimum 8 dager 
før møtet. Dette er normalt i bransjen 
og i henhold til Sparebankloven.

5. VALGKOMITE
Sparebankloven og bankens vedtekter 
regulerer hvordan valgkomitéarbeidet 
skal foregå i en sparebank. Ansattes 
representanter og representanter valgt 
av egenkaitalbevis eierne til forstander-
skapet har egne valgprosedyrer. 
Innskytervalgte forstanderskapsmed-
lemmer velges i et eget valgmøte, etter 
innstilling fra bankens valgkomité. 
Hver representant velges for to år.  
Valgkomiteen foreslår medlemmer til 
styret og øvrige komiteer.

6. STYRET, SAMMENSETNING OG 
UAVHENGIGHET
Styret består av 6 medlemmer med 3 
varamedlemmer valgt av forstander-
skapet. Leder og nestleder velges av 
forstanderskapet ved særskilte valg. 
Minst ett medlem velges blant de 
ansatte. For dette medlemmet skal 
det velges et personlig varamedlem. 
Det personlige varamedlemmet har 
møte- og talerett. Bare medlemmer av 
forstanderskapet som er valgt av de 
ansatte, har forslagsrett ved valg av de 
ansattes styremedlem og varamedlem.
Samtlige valgte medlemmer velges 
for to år og varamedlemmer for ett 
år. Uttredende medlemmer og vara-
medlemmer kan gjenvelges. I henhold 
til Sparebankloven kan ingen tillits-
valgt inneha samme  tillitsverv i mer 
enn 12 sammenhengende år, og ikke 
være tillitsvalgt mer enn 20 år til 
sammen. Styrets leder velges av for-
standerskapet for 2 år av gangen. For 
styrets sammensetning, henvises til 
årsrapporten.

7. STYRETS ARBEID
Styret utarbeider, og følger en årsplan 
for sitt arbeid.  Årsplanen tidfester 
sentrale områder som oppdatering av 
strategiske planer, nøkkeltallsrappor-
teringer, børsinformasjon og arbeid 
med internkontroll. Det utarbeides 
månedlige regnskaper
og kvartalsvise delårsregnskap som 
også sendes Oslo Børs. Styret har i sitt 
arbeid fokus på at banken organiseres 

på en forsvarlig måte, bankens økono-
miske stilling og formuesforvaltning. 
Det er utarbeidet en egen instruks for 
styrearbeid. Instruks for banksjef er 
vedtatt i styret.  Styret fungerer også 
som revisjons- og godtgjørelsesutvalg.  
Formålet med utvalgene er å styrke 
kvaliteten av bankens finansielle rap-
portering og fastsette og føre tilsyn 
med godtgjørelsesordningen i banken. 
Revisjonsutvalget er vedtektsfestet.  
Styret foretar årlig egenevaluering.

8. RISIKOSTYRING OG INTERN 
KONTROLL
Styret har vedtatt et eget policy-do-
kument for bankens risikostyring og 
internkontroll.  Dokumentet gjen-
nomgås og oppdateres årlig.  Det 
gjennomføres årlig en overordnet 
risikoanalyse som sikrer banken at 
internkontrollen er innrettet mot ve-
sentlige risikoer. Internkontrollen er en 
løpende oppgave for linjeledere på alle 
nivåer.  Resultatet av internkontrollen 
og risikoanalysen rapporteres til styret. 
Bankens eksterne revisor bekrefter 
årlig at internkontrollen er gjennom-
ført i henhold til gjeldende forskrift. 
Eventuelle vesentlige avvik rapporteres 
løpende, og tiltak iverksettes.

9. GODTGJØRELSE TIL STYRET
Godtgjørelse til styret besluttes av for-
standerskapet.  Godtgjørelsen fremgår 
av note i regnskapet.

10. GODTGJØRELSE TIL 
LEDENDE ANSATTE
Godtgjørelse til ledende ansatte består 
i hovedsak av fast lønn. Bonus utbe-
tales til ledende ansatte etter samme 
retningslinjer som for øvrige ansatte.  
Bonusordningen er vedtatt av bankens 
styre. Lån til gunstige betingelser gis 
alle ansatte innenfor samme ramme. 
Lønn og annen godtgjørelse samt lån 
og kreditter til banksjef og ledende 
ansatte framkommer i årsregnskapet.  
Lønn og godtgjørelse til banksjef be-
sluttes årlig i eget styremøte.  Banksjef 
fastsetter lønn og godtgjørelse til 
andre ledende ansatte.

11. INFORMASJON OG 
KOMMUNIKASJON
Banken rapporterer regnskapsfrem-
leggelser til Oslo Børs før det blir 
gjort kjent gjennom presse og på 
andre måter.  Bankens hjemmeside 

benyttes til informasjon.   Her legges 
også delårs- / årsregnskap og Basel 
II – Pilar III dokument ut.

12. SELSKAPSOVERTAKELSE
Banken er fortsatt i hovedsak, en sel-
veiende institusjon som ikke kan bli 
gjenstand for oppkjøp.  Spørsmål om 
sammenslutning med andre banker 
avgjøres av forstanderskapet.

13. REVISOR
Revisor legger årlig frem en plan for 
revisjonsarbeidet.  Revisor deltar i 
det styremøtet hvor styret behandler 
årsregnskapet. Revisor deltar også i 
forstanderskapets møte i februar hvor 
årsregnskapet fremlegges for endelig 
godkjenning.  Revisor deltar i minst 
ett styremøte årlig uten at banksjef 
eller andre ledende ansatte er til stede.  
Revisor gjennomgår den interne kon-
trollen og avlegger en årlig beretning 
til revisjonsutvalget.  Revisor fremleg-
ger dokumentasjon på arbeid som er 
utført ut over ordinær revisjon.  Styret 
har ikke fastsatt retningslinjer for le-
delsens adgang til å benytte revisor til 
andre tjenester enn revisjonsoppgaver. 
Banken er likevel av den oppfatning at 
revisor ikke har levert tilleggstjenester 
av en slik art og et slikt omfang at det 
kan gi grunnlag for å stille spørsmål 
ved revisors uavhengighet og objektivi-
tet.  Revisors godtgjørelse fremlegges 
til godkjennelse i forstanderskapets 
møte i mars. Honorar og godtgjørelse 
til revisor framgår av regnskapet.
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Time Sparebank sin 103-årige 
historie og utvikling

Time Sparebank ble etablert i 1911.  
Den overtok da virksomheten i Thime 
Privatbank som startet sin virksomhet 
i 1886.  Thime Privatbank startet sin 
virksomhet som sparebank, men ble 
etter kort tid omdannet til privatbank.  
Uenighet mellom bankens ledelse og 
departementet var nok årsaken til 
dette.

Time Sparebank ble etablert med et 
grunnfond på kr. 11.750,- fordelt på 
130 eiere (i følge jubileumsbok fra 
1960).  Utviklingen i bankens forvalt-
ningskapital var svak i mange år etter 
oppstarten.  Forvaltningskapitalen 
hadde en topp i 1922 på kr. 2,4 mill, 
og vi skal helt frem til 1942 før den var 
på samme nivå.  I jubileumsboken står 
det at fra 1935, når tapene var gjort 
opp, kom fremgangen.  

Bankens første banksjef, Per Line, ble 
ansatt i 1936.  Virksomheten i banken 
økte frem til 2. verdenskrig.  I 1939 
hadde banken hatt en så god utvikling 
at den i henhold til lover kunne tilba-
kebetale grunnfondet på kr. 11.750,-.  
I tillegg ble det utbetalt renter med kr. 
13.238,-.  Ved 50 års-jubileet i 1960, 
var forvaltningskapitalen økt til kr. 
18,6 mill. Sparebankens fond var økt 
til kr. 522`.  

Ser vi bankens utvikling de neste vel 
50 årene gjennom hvert 10 år, har 
utviklingen vært både god og stabil.  
Gjennomsnittlig årlig vekst fra 1960 til 
1970 på vel 9 prosent. Videre gjennom 
både 70 og 80 årene var gjennomsnitt-
lig årlig vekst vel 14 prosent, og 11 
– 12 prosent de siste 20 årene.

Banken har nå ved utgangen av 2014 
en samlet forvaltningskapital, inkludert 
lån overført volum til Eika Boligkreditt, 
på kr. 8.527 mill.  Egenkapitalen er 
på kr. 563,7 mill.  Selv om det er 103 
år siden Time Sparebank ble etablert, 
kan det vel konkluderes med at de 
som var med og tegnet grunnfondet 
på kr. 11.750,- i 1911 var fremsynte 
og hadde en god foretningside.

Bankens virksomhet var sterkt kon-
sentrert til Time kommune helt frem 
til slutten av 1980-årene.  I 1992 eta-
blerte banken egen filial på Varhaug 
og har hatt god vekst i Hå kommune 
siden etableringen.  Den første filialen 
ble etablert på Kvernaland i 1961.  På 
Undheim etablerte banken seg i 1969.  
Så ble det som nevnt filial på Varhaug 
i 1992 og sist kontor på Vigrestad så 
sent som i 2010.  Banken har også 
vært representert på Lye, i Storgata 
på Bryne og i handelssenteret M44 
på Bryne.  Disse stedene ble senere 
nedlagt.

Resultatene i Time Sparebank i nyere 
tid, må betegnes som både gode og 
stabile.  Når en leser årsberetninger 
tilbake i tid, er uttrykket ”nok et godt 
år for banken” ofte brukt.

Styret etablerte sparebankstiftelsen 
Time og Hå i starten av 2014 ved 
konvertering av kr. 100 mill. av ban-
kens grunnfond til eierandelskapital.  
Etter fusjonen med Klepp Sparebank 
vil denne stiftelsen på en måte være 
fortsettelsen av Time Sparebank.  
Opparbeidet kapital blir overført 
til stiftelsen og stiftelsen vil bli den 
største eieren av egenkapitalbevis i 
Jæren Sparebank.  Eierandelen vil være 
over 60 %.  Stiftelsens formål er å være 
en lagsiktig og stabil eier i Jæren 
Sparebank.  Stiftelsen skal dessuten 
disponere overskudd og kan dele ut 
gaver til allmennyttige formål, primært 
i Time og Hå.
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Bankens tillitsvalgte

FORSTANDERSKAP

Valgt av innskyterne Vararepresentanter

Asbjørn Ueland, leder
Borghild Aase
Dan Magne Hinnaland
Ove Scheie
Maria Undheim
Elisebet Rugland
Jan Øgaard
Ragnhild Alvsåker Aarbakke
Reidun Undheim
Håkon Undheim

1. Øyvind Time (personlig vararepresentant  for Maria Undheim)
2. Peter A. Oscar-Andersen
3. Hanna Undheim Tveiten
4. Solveig Hope

Valgt av egenkapitalbeviseierne Vararepresentanter

Arnfinn Vigrestad
Kjellaug Heskja
Harald Odland, nestleder
Grete Karin S. Høiland
Ivar Undheim

1. Gunnar Siqveland
2. Karl Stangeland
3. Gunhild Vårvik Prestegård

Valgt av de ansatte Vararepresentanter

Wenche Jess
Anlaug Rugland
Magnar Goa
Janne Nedrebø
Thomas Frøiland

1. Astrid Grødem
2. Rune Kvalvik
3. Ann Kristin Lende

STYRE Vararepresentanter

Jostein Frøyland, styreleder
Per Bergstad, nestleder
Tønnes Grødem
Grete Karin Tøsse
Kristin Selle
Otto Hustoft, ansattes representant

1. Bjørn Lende
2. Ordin Oma
Tove Heskje, ansattes vararepresentant

KONTROLLKOMITE Vararepresentanter

Olav Larsen
Jonas Lea
Alf Bjarne Ihle
Fredrik Undheim

1. Berit Åse Lothe
2. Ingmar Birkeland

VALGKOMITE Personlige vararepresentanter

Wenche Jess
Asbjørn Ueland
Jan Øgaard (valgt av innskyterne)
Magnus Tjåland (valgt av EK-beviseierne)

Anlaug Rugland
Dan Magne Hinnaland
Ragnhild Alvsåker Aarbakke (valgt av innskyterne)
Gunhild Vårvik Prestegård (valgt av EK-beviseierne)
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